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Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada laikraksts
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Rezervēts optimisms

Valsts budžetā 2015. ga-
dam tiek stingri ievērotas Latvijas 
starptautiskās saistības. Mēs tur-
pinām samazināt budžeta defi cī-
tu, lai vairs nedzīvotu pāri saviem 
līdzekļiem. Nākamajā gadā bu-
džeta defi cīts samazināsies līdz 
1% no IKP. Tiek plānots, ka 2016.
gadā tas sastādīs 0,9%. Tādējādi 
Latvija, līdzinoties Igaunijai, pa-
kāpeniski tuvojas pilnībā saba-
lansētam valsts budžetam. Tas, 
protams, nav slikti, taču fi nansiā-
lā stabilitāte Latvijā tiek sasniegta 
par dārgu cenu. 

Ekonomikas izaugsme valstī 
tiek paredzēta diezgan pieticīga 
- 2,8%. Turklāt Finanšu ministrija 
brīdina, ka pat šī prognoze var 
izrādīties pārāk optimistiska. Kas 
attiecas uz budžeta prioritātēm, 
tad par vissvarīgākajām jomām 

atzīti - nacionālā aizsardzība, uz-
ņēmējdarbības konkurētspējas 
veicināšana un sociālās garanti-
jas. Problēmas ir saistītas ar to, ka 
Latvijas iespējas palielināt izdevu-
mus ir minimālas, līdz ar to šie 
prioritārie virzieni ieguva minimālu 
pielikumu. Taču daži pozitīvi fakti 
budžetā 2015. gadam tomēr ir. 

Sociālā sfēra

Ja vērtē sociālo politiku, tad 
pozitīvs ir tas fakts, ka minimālā 
darba alga tiks paaugstināta līdz 
360 eiro. Šim mērķim papildus 
piešķirti aptuveni 8 miljoni eiro. 
Protams, šī lēmuma galvenais 
smagums gulsies uz privātuzņē-
mēju pleciem, jo lielākā daļa mi-
nimālās darba algas saņēmēju 
strādā privātajā sektorā. Labi, ka 
šīs izmaiņas nav negaidītas, līdz 
ar to darba devēji jau varēja sa-
gatavoties.  

Valdība turēja solījumu nepa-
lielināt nodokļu slogu, ja neskaita 
akcīzi alkoholam un mikrouzņē-
mumu nodokli, kas 2015.gadā 
sastādīs 11%, 2016.gadā — 13%, 
bet 2017.gadā — 15%. Iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklis, kā tika 
solīts, samazināsies no 24% līdz 
23%. Šīs pieticīgās izmaiņas, vis-
ticamāk, izjutīs tikai tie, kas saņem 
salīdzinoši lielu darba algu. Pare-
dzēts arī, ka par apgādībā esošu 
personu līdz 19 gadu vecumam, 
kas mācās vispārējās, profesio-
nālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iestādē un kas vasaras 
brīvlaikā saņem ar nodokli aplie-
kamu ienākumu, varēs piemērot 
atvieglojumu par apgādājamām 
personām. 

Vēl viens pluss - no 2015. 
gada tiks atcelti visi pabalstu 
„griesti”, kas tika piemēroti eko-
nomiskās krīzes dēļ. „Ezerzeme” 
jau ziņoja par to, ka kopš 2009.
gada „griesti” tika noteikti tiem 
pabalstiem, kas pārsniedza vidē-
jo līmeni. Izmaiņas būs saistītas 
galvenokārt ar tiem, kuri saņem 
diezgan augstu atalgojumu. Kas 
attiecas uz ģimenes pabalstu, tad 
turpmāk tā izmērs būs atkarīgs 
no bērnu skaita ģimenē. 

Turpinājums 2.lpp

Krāslava. Ziemassvētku tirdziņš. Alekseja Gončarova foto

Vēl viens stagnācijas gads?
Ko Latvijas iedzīvotāji var gaidīt 

no 2015. gada budžeta

Katoļu Baznīcā
1.01. - Vissvētākā Jaunava Marija, 
Dieva Māte (lieli, obligāti svinami 
svētki).
2.01. - Sv. Bazīlijs Lielais un Sv. 
Gregors no Nazianzas, bīskapi un 
Baznīcas doktori.
3.01. - Vissvētā Jēzus Vārda svēt-
ki.
6.01. - Kunga parādīšanās svētki 
(Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena; 
lieli, obligāti svinami svētki).
11.01. - Kunga Jēzus kristīšana 
(lieli, obligāti svinami svētki).
17.01. - Sv. Antonijs, abats.
18.01. - 25.01. - Lūgšanu nedēļa 
par kristiešu vienotību.
21.01. - Sv. Agnese, jaunava un 
mocekle.
24.01. - Sv. Francisks de Sals, bīs-
kaps un Baznīcas doktors.
25.01. - Sv. apustuļa Pāvila atgrie-
šanās svētki.
26.01. - Sv. Timotijs un Sv. Tits, 
bīskapi.
28.01. - Sv. Toms no Akvīnas, 
priesteris un Baznīcas doktors.
31.01. - Sv. Jānis Bosko, priesteris.

Pareizticīgo Baznīcā
Līdz 6.01. - Ziemassvētku (Filipa) 

gavēnis.
7.01. - Kristus dzimšana (ļoti lieli 
svētki).
14.01. - Kunga apgraizīšana (lieli 
svētki). Sv, Vasīlija Lielā piemiņa.
19.01. - Kunga kristīšana. Parādī-
šanās (ļoti lieli svētki).

Senpareizticīgo Baznīcā
Līdz 6.01. - Ziemassvētku gavēnis.
7.01. - Kristus Dzimšana (ļoti lieli 
svētki).
No 7. līdz 17.01. - svētās dienas, 
gavēņa nav.
8.01. - Pulcēšanās Dievmātes go-
dam.
14.01. - Kunga apgraizīšana (lieli 
svētki).
18.01. - Kristības priekšvakars.
19.01. - Kunga Parādīšanās (ļoti 
lieli svētki), ūdens svētīšana.
20.01. - Pulcēšanās Jāņa Priekšte-
ča godam (lieli svētki).

Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā
1.01.- Jaungads. Jēzus vārda do-
šana.
6.01. - Zvaigznes diena - Mūsu 
Kunga kristība.
26.01. - Sv. Timotejs un Sv. Titus.

Liturģiskais kalendārs janvārī

Cienījamie “Ezerzemes” lasītāji!

Novēlam Jaun ajā gadā mirdzumu acīs un siltumu 
dvēselē, veselību pašam un veselus mīļos.

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai, ie-
dvesmu darbā un aizmiršanu par Zemes pievilkšanas 
spēku. Apņēmību izpildīt pašam dotos solījumus un 
drosmi noticēt sev, eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku 
cieši sev blakus.

Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību pret pasauli 
aiz loga! Lai veicas un lai izdodas! 

Laimīgu Jauno 2015. gadu!
Jūsu “Ezerzeme”

• 1. janvārī Lietuva no li-
ti em pāries uz eiro, kļūstot 
par 19. un acīmredzot šobrīd arī 
pēdējo eirozonas dalībvalsti .No 
Latvijas Lietuvu ar eiro ieviešanu 
nākamgad apsveiks ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs (V), prem-
jerministre Laimdota Straujuma 
(V) un Eiropas Komisijas (EK) vice-
prezidents eiro un sociālā dialoga 
jautājumos Valdis Dombrovskis 
(V).

• Latvijas banku sektorā zīmīgi 
2014. gada noti kumi ir eiro ie-
viešana, Banku savienības iedar-
bināšana un «nolikto atslēgu» 
principa ierakstī šana likumā. 
Gadu raksturo arī banku sektora 

atgriešanās pie stabiliem peļņas 
rādītājiem, kredītportf eļa samazi-
nāšanās un noguldījumu apjoma 
kāpšana.

• Šā gada pirmajos 11 mēnešos, 
salīdzinot ar analoģisku periodu 
pērn, trūcīgo personu skaits Rīgā 
ir samazinājies par 29%.

• Japānas aģentūra «Rati ng and 
Investment Informati on» (R&I) 
pirmdien paaugsti nājusi Latvijas 
kredītreiti ngu

• Profesionālās vidusskolas audzēk-
nis, kura ienākumi ir 1,73 eiro 
mēnesī, ti cis pie 930 eiro lielām 
parādsaistī bām no «ātro kredītu» 
uzņēmumiem.

Latvijā un pasaulē

Nākamais Ezerzemes numurs 
iznāks 6. janvārī.

Ziemassvētku brīvlaika priekšvakarā Saeima beidzot apstipri-
nāja 2015.gada valsts budžeta projektu. Tie, kuri gaidīja no šī 
dokumenta daudz pozitīvu pārmaiņu, jutās vīlušies. Taču daži 
labi jaunumi tomēr ir. 
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Saņemot „akceptu” braucienam uz Priež-
mali, jau zināju, pie kā obligāti došos 
ciemos. Ciemata nomalē dzīvo talantīgā 
skolotāja - Marija Grigorjeva. Mūs satuvi-
nāja cerību pilnais Atmodas laiks, un līdz 
šim laikam turpinās mūsu draudzība un 
saskarsme. Telefona zvans, pazīstama 
balss: „Lūdzu, brauciet, gaidīšu…”

Sen neesam tikušies, tāpēc mana sa-
runas biedrene bija ļoti sirsnīga un atklāta, 
bet man bija jāpaspēj pierakstīt visas viņas 
pārdomas. Sarunas sākumā biju patīkami 
pārsteigts, kad uzzināju, ka pašlaik Marija 
ir Priežmales ilgdzīvotāja jau piektajā pa-
audzē! Viņa dzimusi Foļvarkas ciemā, par 
kuru mēs arī stāstījām „Ezerzemes” lasītā-
jiem. Darba stāžs skolā - 46 gadi! Jaunības 
gados skolotājas ģimenei bija iespēja vei-
dot karjeru Rīgā, uz kurieni bija pārcēlušies 
gandrīz visi radinieki. Vēl līdz šim laikam 
neapklust sarunas par dzīvi galvaspilsētā, 
taču Priežmale jau it kā piesēja pie sevis 
ar neredzamiem diegiem, kas acīmredzot 
arī dod iespēju Grigorjevu ģimenei jau ilgus 
gadus saglabāt savu pasaulē labāko laimes 
saliņu. Bet manas vizītes dienā turpinājās 
pirts remonts. Savu mājīgo ģimenes ligzdu 
Marija un Jakovs izveidoja netālu no skolas, 
kurai ir atdota visa dzīve. Agrāk nezināju, ka 
cienījamā skolotāja ir kaislīga autobraucēja. 
Autovadītājas stāžs jau 33 gadi, vada jau 
sesto vieglo automašīnu. Pašlaik seniore 
labprāt brauc ar ceturtā modeļa sudrabainu 
„Golfu” un slavē Vācijas mašīnbūves indus-
triju. Par to neviens arī nestrīdas…

Apspriežot mūsdienu dzīves plusus, 
mēs pakāpeniski sākām sarunu par sasā-
pējušu problēmu– lauku skolu likteni.

Manai gudrajai sarunas biedrenei acīs 
parādījās prieks, jo viņa atcerējās to neaiz-
mirstamo laiku, kad vietējās vidusskolas sie-
nās mācījās 212 skolnieku. Pēdējo divdesmit 
piecu gadu laikā gaidāmā uzplaukuma vietā 
sākās lauku pamestības periods, kad zem-
nieki masveidā spiesti pamest savas lauku 
saimniecības. Dzimtajā Foļvarkā pašlaik dzī-
vo tikai pieci vientuļi saimnieki. Taču Marija 
vēl labi atceras savu bērnību, kad vislielākajā 
sādžā bija līdz pat piecdesmit mājām! Paš-
laik ne tikai lauku teritorijā, bet arī Priežmalē 
dzīvo galvenokārt pensijas vecuma cilvēki. 
Kādreiz Latgalē, pat grūtajos pirmskara lai-
kos tika atvērtas lauku skolas. 

„Kad Foļvarkā sāku apmeklēt pirmo 
klasi Irbīšu sākumskolā, tur bija tik daudz 
skolnieku, ka mēs sēdējām pie viena sola 
četratā. Tur es uzsāku savu skolotājas kar-
jeru, un lauku skolā bija ļoti daudz audzēk-
ņu. Arī kaimiņu teritorijās bija vairākas mā-
cību iestādes. Tagad pat Priežmalē skolēnu 
skaits ievērojami samazinājies. Vai izdzīvos 
pēdējā skola pagasta teritorijā? Labāko ie-
dzīvotāju migrācijas process joprojām turpi-
nās. Ja nebūs skolas - izmirs arī ciemats. 
Gribas uzsvērt, ka īsts patriotisms sākas ar 
sentēvu zemi, maizi, dievnamu un skolu, 
kas dod cilvēkam ceļazīmi uz laimīgu dzī-
vi. Uzturu sakarus ar daudziem bijušajiem 
skolniekiem, tāpēc zinu, kādu nostaļģiju un 
dvēseles sāpes viņi izjūt svešumā, neska-
toties uz to, ka apkārt valda labklājība,” ar 
rūgtumu balsī atzīst Marija Grigorjeva.

Un turpina: „Mokās cilvēki, sabrūk ģi-
menes, Latgale kļūst arvien tukšāka, zeļ un 
plaukst sociālie netikumi, jo sabiedrībā valda 
bezcerība, mēs jau pierodam pie pašnāvī-
bām. Pārsteidz valdošās koalīcijas vienaldzī-
gā attieksme, tautai mēģina iestāstīt  par kaut 
kādu veiksmes stāstu un slavē mūsu demo-
krātiskās tiesības. Vai tad demogrāfiskā ka-
tastrofālā situācija neliecina par to, ka valsts ir 
bēdīgā stāvoklī? Ja situācija nemainīsies, tad 
pastāv iespēja, ka pēc dažiem gadu desmi-

tiem mēs pazaudēsim mūsu Latviju…
Dzimtajā zemē ir vieglāk elpot! Neva-

ru ciemoties Rīgā ilgāk par trīs dienām – 
gribas mājās, sities vai nost! Bet šeit - visi 
sveicinās, stāsta par savu dzīvi, lūdz pado-
mu. Mana galvenā bagātība ir mani skolēni, 
daudzi piedāvā man savu palīdzību. Tas ir 
tik patīkami... Viss jau būtu labi, taču ir lie-
las bažas par mūsu valsts rītdienu. Šķiet, ka 
viss, kas notiek, tiek darīts, lai sarežģītu dzī-
vi vienkāršiem cilvēkiem. Aiz katras varas 
pārstāvju iniciatīvas vienmēr slēpjas kādas 
personiskās intereses. 

Kam no tām „gudrajām galvām” radās 
plāns par mūsu pagasta reformēšanu? Bet 
uzzināt par tautas viedokli atkal aizmirsa? 
Un kāds ir rezultāts? Mirstoša skola, un 
paldies pieciem-sešiem stipriem saimnie-
kiem, kuri nodrošina cilvēkiem darba vietas. 
Vai mūsu Latvija tā arī turpinās peldēt pa 
straumi? Mums ir vajadzīga nevis lauku at-
tīstības, bet gan mirstošo lauku glābšanas 
programma!

Ir ievēlēta jaunā 12.Saeima, kas cil-
vēkiem nesa galvenokārt vilšanos. Kā nav 
kauna – turpināt melot un pazemot pedago-
gus? Lauku skolotājs - tā nav profesija, bet 
dzīvesveids, es ļoti labi zinu šīs „maizes” 
cenu. Cik ilgi vēl var ņirgāties? Ja tiks slēg-
tas skolas, tad palielināsies mūsu mirušo 
ciemu un sādžu saraksts: Kručinišķi, Sta-
novišķi… Izglītība ir cilvēka lielākā bagātība 
un galvenā ģimenes vērtība. Kāpēc valsts 
novēršas no savas galvenās funkcijas?

Divām mūsu meitām ir augstākā izglītī-
ba, pašlaik viņas dzīvo un strādā Rīgā, par 
viņu nākotni mēs, vecāki, jūtamies droši. 
Sirds sāp par tiem, kas bija spiesti doties uz 
ārzemēm, manuprāt, nekavējoties jādara 
viss iespējamais, lai darba migrācijas pro-
cess tiktu novērsts!

Paldies „Ezerzemei”, kas aktualizē 
daudzas sasāpējušas problēmas. Atgrie-
zies tas laiks, kad es atkal sāku iešūt savu 
iecienītāko avīzi. Vietējie jaunumi ir vistu-
vākie sirdij, tāpēc es un Jakovs reizēm pat 
strīdamies, kurš pirmais lasīs „rajona” avīzi. 
Sveiciens visam „Ezerzemes” kolektīvam - 
mēs jums ticam.”

Visiem lasītājiem, it īpaši skolotājiem, 
vēlam daudz prieka Jaunajā gadā! Un iz-
turību! Ticu tam, ka veselais saprāts gūs 
virsroku!

Aleksejs GONČAROVS

Sirsnīga saruna

Turpinājums. Sākums 1.lpp
Nedaudz lielāks no nākamā gada būs 

pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un 
mirušo dalībnieku ģimenēm. 

Budžets 2015. gadam iepriecināja ar 
to, ka valsts izpildīja solījumus par bez-
maksas pusdienām skolēniem. Turpmāk 
brīvpusdienas būs nodrošinātas arī 4.kla-
šu skolniekiem. Vēl 3 miljoni eiro ir piešķirti 
pedagogu atalgojuma sistēmas sakārto-
šanai. Ko nozīmē šī „sakārtošana”, nav 
zināms, tā ir mīkla visiem, ieskaitot pašus 
skolotājus. 

Drošība 
Jaunajā gadā valsts struktūras turpi-

nās cīņu ar ēnu ekonomiku. Piemēram, 
tiek noteikta prasība, ka kompānijas val-
des loceklis, iestājoties noteiktiem apstāk-
ļiem, kļūst par kapitālsabiedrības galvinie-
ku iespējamu nodokļu parādu gadījumā. 
Tiek ieviests aizliegums nodokļu parād-
niekam veikt skaidras naudas darījumus. 
Savukārt līzinga un kreditēšanas pakalpo-
jumu sniedzējiem būs jāsagatavo informa-
tīvas deklarācijas par klientiem. 

Drošības sfērā tiek plānots piešķirt 
vairāk līdzekļu paaugstinātas gatavības 
spēku un sabiedroto klātbūtnes nodro-
šināšanai, Zemessardzes attīstībai un 
paaugstinātas gatavības apakšvienību iz-
veidei, speciālo uzdevumu vienību spēju 
attīstībai, jaunatnes valstiskās audzināša-
nas sistēmas attīstībai, kā arī  Drošības 
policijas kapacitātes stiprināšanai un civilo 
ekspertu dalībai starptautiskajās civilajās 
misijās un operācijās.  

Medicīna 
Nelieli uzlabojumi tiek paredzēti arī 

medicīnas sfērā. Protams, problēmu šajā 
nozarē ir tik daudz, ka tās būs grūti likvidēt 
arī par vairākiem miljoniem eiro. Nākamā 
gada budžets paredz vairāk līdzekļu am-

bulatorās un stacionārās veselības aprū-
pes pakalpojumu apmaksai. Tas nozīmē, 
ka rindas pie ārstiem, kā arī uz izmeklē-
jumiem un operācijām nedaudz samazinā-
sies. Plānots, ka pieejamāki kļūs arī kom-
pensējamie medikamenti. 

Atbalstīta papildu finansējuma pie-
šķiršana Olimpiskā centra būvniecībai 
Rēzeknē, nereģistrēto attiecību problēmas 
pētīšanai, Rīgas zoodārzam, Daugavpils 
teātrim, Pensionāru federācijai. 

„Brežņevs” brunčos
Kā tika prognozēts, lielākā daļa opo-

zīcijas priekšlikumu tika noraidīti. „Saska-
ņas”  līderis Nils Ušakovs izkritizēja un 
„satrieca pīšļos” šo budžetu, paziņojot, ka 
valstī iestājās stagnācijas periods. „Mēs re-
dzam, ka ir stagnācija valstī, ka ir izveidots 
budžets, kurā nav ņemti vērā ekonomiskās 
krīzes draudi, nav iestrādāti instrumenti, 
kas palīdzētu vai nu uzņēmējiem vai citām 
personām. Diemžēl šī stagnācija izskatās 
kā padomju laikos. Izskatās, ka valdību 
vada Brežņevs brunčos”, uzsvēra politiķis 
„Saskaņas”  kongresa laikā. 

Protams, opozīcijai var piekrist, jo bu-
džets 2015. gadam, tāpat kā iepriekšējais, 
nav paredzēts reālai valsts attīstībai. Ci-
tiem vārdiem sakot, tas ir kārtējais mēģinā-
jums aizbāzt visus iespējamos caurumus. 
Turklāt vienīgā reāla valdības prioritāte 
ir nevis sociālā drošība vai aizsardzības 
joma, bet finansiālās saistības atbilstoši 
Eiropas kreditoru prasībām. Šajā sfērā val-
došie politiķi nepieļauj nekādas atkāpes, 
bet viss pārējais tiek finansēts pēc atliku-
ma principa. No citas puses, 2015. gada 
budžets atnesīs kaut nelielas, bet tomēr 
pozitīvas izmaiņas. Ņemot vērā pēdējo 
gadu nestabilitāti, valsts budžets 2015. ga-
dam nav nemaz tik slikts. Kaut vai par to 
mēs varam pateikt paldies mūsu „Brežņe-
vam brunčos”.

Viktors ŪDRIŠS

 Gada pēdējā  Dagdas  novada do-
mes  sēdē, kas notika 18. decembrī  
Andrupenes lauku sētā, tika lemts arī par 
pašvaldību amatpersonu un   darbinieku 
darba samaksas palielināšanu. Pašvaldī-
bu darbiniekiem bija labs arguments palie-
lināt sev algas, pamatojoties  ar valdības 
pieņemto lēmumu par minimālas algas 
paaugstināšanu līdz 360 Euro. Tā novada 
pašvaldības  domes  priekšsēdētājai  alga 
tika noteikta 1500 Euro apmērā, domes 
priekšsēdētaja   vietniekam un izpilddi-
rektoram  atalgojums tika noteikts 1250 
Euro apmērā. Kopumā  novada  nodokļu 
maksātaji būs spiesti  visu novada pašval-
dību darbinieku atalgojuma palielināšanai 
izmaksāt apmēram  240 tūkstošus Euro. 

 Novada deputāti tāpat  arī apstipri-
nāja  nolikumu par pašvaldību darbinieku 
papildus piemaksu par personisko darba 
ieguldījumu un darba kvalitāti, nosakot 
piemaksu 10% apmērā no darbinieka no-
teiktās mēnešalgas. Dagdas novada paš-
valdība, ka arī visi pārējie valsts sektorā 
nodarbinātie, atgriežas treknajos gados, 
kur nodokļu maksātāju naudu varēja iz-
šķērdēt uz nebēdu. 

 Pašlaik  republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta statusa liku-
ma 14. Pants paredz  ka pašvaldības de-
putāts savus pienākumus pilda no darba 
brīvajā laikā. Reālitātē deputāts, atnākot 
reizi mēnesī uz komitejas un domes sēdi, 
fiziski nespēj izprast to informāciju, par ko 
ir jābalso domes sēdēs. Tāpēc domes ad-
ministrācijas  darbinieki veikli manipulē ar 
datiem un bieži deputātiem tiek pasniegta 
arī vienpusēja informācija.

 Pašreiz pašvaldības valdībai piepra-
sa papildus finansējumu, bet reāli pašval-
dību darbību un finansējuma lietderības 
kontrole  no valdības puses praktiski ne-
pastāv. No tautsaimnieciskā viedokļa ir 
svarīga novada pārvaldes izmaksu efektī-

va izmantošana.
 Novada pašvaldība nespēj plānot 

savu darbību, nav definēta novada attīs-
tības stratēģija. Plānošanas dokumen-
ti ir  izstrādāti tikai tāpēc, ka tā likumā ir 
noteikts, neizprot plānošanas dokumentu 
būtību. Novada vadība pat nezina, cik reāli 
novadā ir iedzīvotāju, un uzskata, ka  no-
vadā uzņēmējdarbība nav vēlama.

Salīdzinot Dagdas novadu  ar citiem 
valsts novadiem, ar aptuveni vienādu dek-
larēto iedzīvotāju skaitu (deviņiem tūksto-
šiem iedzīvotāju), kur tiek nodarbināti  no-
vada domes štatos vidēji no 200 līdz 400 
darbiniekiem, tad Dagdas novadā pašval-
dības darbinieku skaits ir dubulti lielāks -   
720 darba vietas. 

Pēc pieejamajiem statistikas datiem 
novadā ir 1992 pensionāri, 1122 bērni un 
skolēni, bezdarbnieki - 850, privātajā sek-
torā nodarbinātie - 340, zemnieku saim-
niecības - 187 un pašvaldības štatos  ir 
720 darba vietas, kopā vien  5211 novada 
iedzīvotāju, trūkst gandrīz puses novada 
iedzīvotāju. Novads saņem dubulti lielāku 
finansējumu no  pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fonda  uz neesošo  deklarēto 
iedzīvotāju skaita rēķina.

 Dagdas novada pašvaldība   pārvēr-
šas par sociālo pabalstu iestādi, kur bez 
darba palikušie novada iedzīvotāji  tiek 
pieņemti darbā, lai saņemtu atalgojumu. 
Vairāk par pusi no  pašvaldības budžeta 
naudas  tiek izlietots algu fondā,  pie šāda 
finanšu izlietojuma nepietiek līdzekļu no-
vada attīstībai. Kā valsts pārvalde tā arī  
pašvaldības ir bezjēdzīgi organizētas, tās 
strādā sevis uzturēšanai, tiek pieņemti li-
kumi, kas nodrošinātu viņu eksistenci. Tā-
pēc likumsakarīgi Valsts reģionu  attīstības 
aģentūras  indeksā  Dagdas novads ieņem 
105. vietu.

Raimonds NIPERS, 
Dagdas novada deputāts

Dagdas novada pašvaldība 
palielina sev atalgojumu 

Vēl viens stagnācijas gads?
Ko Latvijas iedzīvotāji var gaidīt no 2015. gada budžeta

Labklājības ministrija (LM) no 2015. 
gada pirmā ceturkšņa beigām ar Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu no-
drošinās subsidētās darbavietas cilvēkiem 
ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem 
un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cil-
vēkiem būs nodrošināta iespēja iekļauties 
darba tirgū. To paredz otrdien, 23.decem-
brī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta 
noteikumi. 

Kopumā laikā līdz 2023. gadam subsi-
dētās darbavietās paredzēts iesaistīt aptu-
veni 4,7 tūkstošus bezdarbnieku.  

Lai arī kopējā situācija darba tirgū 
pēdējos gados uzlabojas, joprojām vairā-
kām nestrādājošo iedzīvotāju grupām ir 
grūtības integrēties darba tirgū. Reģistrētā 
bezdarba līmenis 2014. gada novembra 
beigās bija 8,3 %  jeb 79869 bezdarbnieki.

Turpinās nodrošināt subsidētās 
darbavietas bezdarbniekiem
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Atvērtā pasaule

“Laika gaitā mēs nonācām 
līdz situācijai, kad turpināt zāles 
ekspluatāciju bez nopietna remon-
ta vairs nevarēja. Kādreiz skolai te-
cēja jumts, līdz ar to griesti un sie-
nas samirka, krāsa bira nost. Mēs 
ik pa laikam špaktelējām, krāso-
jām. Lai gan tagad skolai ir uzlikts 
jauns jumts, nopietna remonta zālē 
nav bijis kopš es atnācu šurp strā-
dāt (2. janvārī būs 30 gadi). Bija 

tikai kosmētiski remonti, faktiski 
zāles izskats bija graujošs un grie-
zos pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt. 
Deputāti pieņēma lēmumu piešķirt 
naudu zāles remontam no pašval-
dības budžeta, ņemot aizdevumu. 
Tika izsludināts iepirkums, kurā 
piedalījās četri kandidāti šo darbu 
veikšanai, uzvarēja vietējā firma 
SIA “Līgaiši”.

Jau ir nomainīti vecie logi, 

šobrīd tiek veikts kosmētiskais 
remonts. Tā gaitā maksimāli tiks 
saglabāts zāles autentiskais iz-
skats.  Arī jaunie logi vizuāli ne-
atšķiras no vecajiem. Mēs arī 
palūdzām celtniekus, lai darbus 
pabeidz pirms absolventu tikša-
nās vakara, kas tradicionāli no-
tiek februāra pirmajā sestdienā.

Zāles jauno veidolu projektē-
ja mūsu novada dizaineris. Turp-
māk šī zāle tiks izmantota tikai un 
vienīgi dažādiem ārpusstundu un 
ārpusklases pasākumiem, sporta 
nodarbības tajā vairs nenotiks. 
Šobrīd skolēni sporto pagasta 
bijušajā katlu mājā, kas pielāgota 

sporta nodarbībām. Ir autobuss, 
ar ko skolēnus aizved uz sporta 
stundu un pēc tās atved uz skolu. 
Visu dienu autobuss kursē starp 
skolu un bijušo katlu māju. Gai-
dām sniegu, sportosim tepat uz 
vietas, tad atkal braukāsim, bet 
pavasara siltajā laikā sporta stun-
das notiks stadionā. Tādā veidā 
turpināsim strādāt tik ilgi, kamēr 
pašvaldība neuzbūvēs sporta 
zāli pie vidusskolas, savienojot 
abas ēkas ar pāreju. Projekts top, 
skices jau apstiprinātas. Spor-
ta zāle plānota gan skolas, gan 
pagasta iedzīvotājiem, jo sporta 
nodarbības bijušajā katlu mājā, 
kas pielāgota tādai vajadzībai, 
ir bezizejas variants. Sporta zāli 
būvēs, ņemot vērā novada attīs-
tību un vajadzības, tā tiek plāno-
ta basketbola laukuma izmēros. 

Volejbols Ezerniekos populārāks, 
bet volejbola laukums iekļaujas 
basketbola laukuma izmēros. 
Novadā ir sporta skola, ir vaja-
dzīga laba zāle, kur pilnvērtīgi var 
norisināties sporta sacensības. 
Līdzekļus plānojam rast kādā Ei-
ropas projektā.”

Ezernieku vidusskola būvēta 
kopā ar citām pierobežas skolām 
1939. gadā. Tajā šobrīd mācās 
152 bērni, lielākā ir 8. klase ar 21 
skolēnu. Tikai trijās klasēs bērnu 
ir mazāk par desmit, pārējās virs 
12. Direktors domā, ka perspektī-
vā viņu skaits varētu saglabāties 
bez lielām svārstībām, bet faktis-
ko situāciju ilgtermiņā šodien grū-
ti prognozēt. Taču jebkurā gadīju-
mā šāda sporta zāle Ezerniekos 
ir nepieciešama.

Juris ROGA, autora foto

Sen gaidītas pārvērtības

Cenšos nemainīt savus pro-
fesionālos paradumus: ja žur-
nālistu aicina ciemos - nekad 
neatsaku. Tas nozīmē, ka esi 
vajadzīgs cilvēkiem, bet, ja ielūdz 
uz svētku koncertu, tad ir gai-
dāms brīnums. Mūsu gadījumā 
– Jaungada brīnums, jo ik gadu 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la  pirms svētkiem sagatavo īpa-
šu programmu koncertam „Zie-
massvētku tikšanās”. Arī šogad 
pasākums bija ļoti emocionāls, tā 

dalībnieki – ļoti artistiski, un citā-
dāk arī nav iespējams, jo koncer-
tu apmeklē visgodājamākie viesi 
– pedagogi seniori. 

Režisore un diriģente Rita 
Andrejeva, aicinot uz skatuvi vo-
kāli instrumentālo grupu „Lielais 
starpbrīdis”, uzsvēra, ka viena 
dalībniece atlidoja uz koncertu… 
no Anglijas. Un visa zāle sirsnī-
gi aplaudēja Laurai Bergai. Ne-
daudz apmulsusi, šī apburošā 
studente ieņēma savu vietu an-
samblī…

Droši zinu, ka Bergu ģimenē 
tiek glabāti vairāki „Ezerzemes” 
numuri ar rakstiem par Lauru, arī 

šoreiz vidusskolniece, kas mā-
cās Anglijā, nav atteikusies no 
piedāvājuma satikties redakcijā. 
Un mēs publicējam šo neparasto 
monologu, kura autore ir meitene 
no parastas krāslaviešu ģimenes. 

„Noticis neliels brīnums, par 
ko es sapņoju. Pēc desmitās kla-
ses turpinu mācības Lielbritāni-
jas koledžā, kas vēlāk dos man 
tiesības iestāties universitātē. 
Apmācības tiek organizētas vis-
augstākajā līmenī, jo šai koledžai 

Skantorpas pilsētā atbilstoši aka-
dēmiskajiem rezultātiem ir trešā 
vieta karalistē!

Dzīvoju ģimenē (pilna pansi-
ja), kuru palīdzēja atrast koledža. 
Ar Ričardu un Helēnu, kuriem 
bērni jau ir pieauguši un dzīvo 
atsevišķi, izveidojās gandrīz rad-
nieciskas attiecības. Viņiem ir 
plaša kotedža, kur viena istaba 
tagad ir atvēlēta man. Visas sa-
dzīviskās problēmas tiek risinā-
tas vienkārši kā pasakā!

Koledžā mācās divi tūkstoši 
studentu, un tikai simts ārzemnie-
ki. Vairākums nāk no Ķīnas, bet 
ir arī krievi, kazahi, viens spānis, 
bet mēs, latvieši, esam seši. Pro-

tams, draudzējamies un komuni-
cējam.

Mana izvēle - četri mācību 
priekšmeti: bioloģija, ķīmija, ma-
temātika, socioloģija, bet mācību 
process - tikai angļu valodā. Lai 
gan sākums nebija vienkāršs, 
adaptējos ātri, par ko milzīgs pal-
dies manai skolai, kas labi saga-
tavoja sarežģītajam eksāmenam 
svešvalodā. 

Beidzās pirmais semestris, 
laiks pagāja ļoti ātri. Bija grūti, bet 
ļoti aizraujoši. Man radās īpaša 
interese par bioloģiju. Ikviens stu-
dents labi saprot: viss ir atkarīgs 

tikai no mums pašiem. 
Ja liktenis devis unikālu 
iespēju – izmanto to!

Pirmais brīvlaiks, 
taču es skaidri izjutu: cik 
ļoti man gribas mājās, 
kur gaida radinieki, tuvi-
nieki un pasaulē labākā 
skola! Vakarā ielidoju 
Rīgā, bet no rīta jau 
kāpu uz skolas skatu-
ves. Un sapratu: Anglijā 
man ļoti pietrūka rado-
šās darbības! Un skolas 
draugu, jo biju ļoti prie-
cīga, kad satikos ar kla-
sesbiedriem un ar Ritu, 
Diānu, Raisu, Vladu. 
Ar Ritu Andrejevu mēs 

abas pat apraudājāmies.
Šīs laimīgās dienas turpinā-

sies līdz ceturtajam janvārim. Un 
tad atkal saskarsme, izmantojot 
„skaipu” - ar visdārgākajiem cil-
vēkiem no Krāslavas. Atkal - sa-
springtas mācības un domas par 
martā gaidāmo brīvlaiku. Liel-
britānijā es bieži komunicēju ar 
novadniekiem, kā arī ar angļiem, 
ķīniešiem, taču Ziemassvētkos 
pārliecinājos: vislabākie draugi ir 
dzimtenē. Krāslava ir pilsēta, ku-
rai uz visiem laikiem pieder mana 
sirds.

Izsaku lielu pateicību it vi-
siem par tikšanās prieku!”

Aleksejs GONČAROVS

Vistuvāko draugu lokā

Ārzemju krāslavietes 
monologs

Dagdas novada Ezernieku vidusskolā pilnā sparā rit aktu 
zāles renovācija, kas bija vitāli nepieciešama jau sen. Darbi 
notiek mācību laikā, taču ir pārdomāti organizēti un netraucē 
mācību procesam skolā, apgalvo vidusskolas direktors Alek-
sandrs Gžibovskis.

Pasākumā piedalījās Robež-
nieku pamatskolas pirmskolas 
grupas astoņi bērni – puse no 
visiem piecgadīgajiem un sešga-
dīgajiem audzēkņiem, viņu skolo-
tāja Antra Kalviša, pavārs – bur-
vis Inga Babiško, fotogrāfe Diāna 
Avina, bērnu vecākus pārstāvēja 
Ričarda un Aļesjas mamma — 
Irina Buko. Tā kā tuvojas Kazas 
gads, tad bērnus un 
pieaugušos izklaidēt 
ieradās Kaza (Irēna 
Kozinda) un Kazlēns 
(otrās klases skolnie-
ce Ksenija Buko).

Par piparkūku 
mīklu jau bija parū-
pējušies pieaugušie, 
taču mazajiem ķipa-
riem tika izstāstīts, kā 
to gatavo. “Nebaidā-
ties pievienot mīklai 
piparus, cepumi vien-
alga būs saldi,” mazos 
iedrošināja bibliote-
kārīte. Izrullēt mīklas 
plātnes arī uzņēmās 
pieaugušie – tik ma-
ziem bērniem šis dar-

biņš vienkārši nebūtu pa spēkam. 
Nu bija laiks pielikt savu roci-

ņu. Tas bija aizkustinošs skats — 
mazie bērni kārtīgi sastājās rindā 
pie galda, lai pēc kārtas uzliktu 
savu izvēlēto formiņu uz mīklas 
plātnes, tad uzspiežot uz tās, iz-
grieztu figūriņu.

Turpinājums 5.lpp.

Piparkūkas danco
Vienā no decembra dienām Robežnieku bibliotēku piepildī-
ja piparkūku smarža. Bibliotēkas vadītāja Rita Kovalevska 
ar skolotāju un vecāku atbalstu sarīkoja aizraujošu Ziemas-
svētku gaidīšanas pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem 
“Piparkūkas danco”. Svētku noskaņojumu veicināja vietējas 
jaunietes Aļonas Krūmiņas uzgleznots mākslas darbs — Sa-
lavecis un Sniegbaltīte pilnā augumā. 
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Sports

Basketbola turnīrā 1. vietu 
izcīnīja „Dagda&ko” komanda, 
finālā pārspējot „Konstantino-
vas” komandu ar rezultātu 49:19. 
Savā starpā 3. vietu izspēlēja di-
vas Dagdas novada vidusskolas 
komandas „Baltais gulbis”, kurā 
apvienojās 10. klases skolnieki 
un „Dinamīts”, kuru izveidoja 11. 
klases skolnieki. Pārāka izrādījās 
komanda „Dinamīts”, pārspējot 

pretiniekus ar rezultātu 38:14. 
Konkurss soda metienu precizi-
tātē uzvaras laurus nesa Jānim 
Opincānam no “Dagda&ko” ko-
mandas, kurš veica piecus trā-
pīgus metienus. Pēc šī konkursa 
noteikumiem uzvar dalībnieks, 
kurš pēc kārtas visvairāk izpilda 
precīzus metienus.

Juris ROGA
Autora foto

13. decembrī Svariņu sporta 
namā notika Dagdas novada gal-
da tenisa turnīrs, kuru organizēja 
un novadīja sporta pasākumu or-
ganizators Jevgēnijs Višņevskis 
un Svariņu sporta nama pārzinis 
Igors Filipovs. Turnīrā piedalījās 
17 dalībnieki no Andzeļiem, Bēr-
ziņiem, Ezerniekiem un 
Svariņiem. 11 vīrieši un 
6 jaunieši cīnījās savā 
starpā pēc apļa sistē-
mas. Visi godalgoto vie-
tu ieguvēji saņēma me-
daļas, par pirmo vietu 
uzvarētāji saņēma kau-
su, medaļu un balvu. 

Pietiekoši liels da-
lībnieku skaits turnīra 
rīkotājiem deva iespē-
ju noteikt uzvarētājus 
vīriešu un jauniešu 
konkurencē, kā arī ko-
mandu vērtējumā. An-
dzeļu tenisisti kārtējo 
reizi ir apliecinājuši, ka 
šajā sportā ir spēcī-
gākie novadā. J. Viš-
ņevskis sola, ka galda 
tenisa turnīri notiks arī 

nākamgad.
Uzvarētāji vīriešu konkurencē:

1. vieta – Nikolajs Seļavins;
2. vieta – Vladimirs Šadurskis;
3. vieta - Jevgēnijs Igaunis.  

Uzvarētāji jauniešu konku-
rencē:

1. vieta - Ainārs Grabovskis;

2. vieta - Arnis Igaunis;
3. vieta - Veronika Ruža.

Uzvarētāji komandu kopvēr-
tējumā (piedalījās četras koman-
das no Andzeļiem, Bērziņiem, 
Ezerniekiem un Svariņiem): 

1. vieta – Andzeļu komanda;
2. vieta -  Bērziņu komanda;
2. vieta – Ezernieku komanda.

Juris ROGA, autora arhīva foto

Basketbolistu trilleris
Četras komandas pieteicās dalībai komandu sporta sacensībās 

“Dagdas novada basketbola turnīrs – 2014”. Diemžēl spēku samēri iz-
rādījās krasi atšķirīgi un atsevišķas cīņas ritēja izteikti vienos vārtos, 
izsakoties futbola terminoloģijā.  

Dagdas novada sporta veterāni 
Antons Arnicāns un Nikolajs Ratuševs 
izcīnīja pirmās vietas katrs savā vecu-
ma grupā un svara kategorijā. Neklātie-
nē sacensībās startēja septiņpadsmit-
gadīgais Modris Ratinskis, kurš arī 
pievienojās zelta medaļnieku pulkam.

“Gribu piebilst, ka zelta medaļu iz-
cīnīja mūsu sens draugs no Naujenes 
Vladislavs Petrovs, kuram šajā sporta 
veidā nav līdzvērtīgu,” turpina Antons 
Arnicāns. “Mēs, trīs veterāni, katrs sa-
ņēmām arī medaļu “Sporta laureāts 

2014”, jo bijām labākie 
pasaulē. Vēl katrs no 
mums saņēma fede-
rācijas kausu par Gi-
nesa rekordu, kas tika 
uzstādīts 25. augustā 
Vitebskā.”

Piebildīšu, ka 
Dagdas novada iz-
cilākajam un arvien 
aktīvajam svaru bum-
bas sporta veterānam 
Antonam Arnicānam 

16. de-
cembrī 
apritēja 
77 gadi. Todien telefo-
niski no Arhangeļskas 
viņu dzimšanas dienā 
apsveica Starptautis-
kās svara bumbu cel-
šanas sporta meistaru 
konfederācijas prezi-
dents Anatolijs Ježovs. 
Viņš arī informēja par 
sacensību kalendāru 
2015. gadā. Antons gan 

atteicās braukt uz Arhangeļsku, arī uz 
Vāciju nebrauks, jo tas nav pa kabatai.

“Jūnija beigās būs sacensības 
Baltkrievijā, turp es gan gribētu aiz-
braukt aizstāvēt Dagdas novada godu, 
ja vien pašvaldībai būs iespēja šo brau-
cienu atbalstīt finansiāli. Mums, veterā-
niem, nav lieka centa, lai varētu braukt 
uz sacensībām tik tālu.”

Juris ROGA
Autora foto

Skaists gada noslēgums
Latvijas svaru bumbu sprinta maratona un netradicionā-
lo celšanas veidu federācijas rīkotajā atklātajā Latvijas 
čempionātā sprinta divcīņā uzvaras laurus plūca Dagdas 
novada sportisti. Sacensības rīkotas ar mērķi popularizēt 
svarbumbu sportu Latvijas iedzīvotāju vidū, sekmēt spor-
tistu garīgo un fizisko attīstību, veicināt veselīgu dzīves-
veidu un sekmēt svarbumbu celšanas sporta masveida 
attīstību. 

Decembra sākumā – pirmajā 
un otrajā adventē, Preiļos risinā-
jās novada „Ziemassvētku kau-
sa” izcīņa volejbolā vīriešiem. Tas 
ir ikgadējs turnīrs un šoreiz sa-
censībās piedalījās kopumā sep-
tiņas komandas no Daugavpils, 
Preiļiem, Riebiņiem, Līvāniem, 
Jēkabpils un Krāslavas. Kā jau 

katrā volejbola turnīrā spēles bija 
spraigas, cīņu iznākums bija at-
karīgs gan no spēlētāju individu-
ālās meistarības, gan komandas 
taktiskās sagatavotības un salie-
dētības, kur krāslavieši parādīja 
teicamu un atzīstamu sniegumu, 
piekāpjoties vien volejbolistiem 
no Daugavpils un Līvāniem. Re-

zultātā tika izcīnīta augstā trešā 
vieta.  Tas ir liels sasniegums 
Krāslavas komandai un stimuls 
turpmākajai attīstībai. Visu spē-
lētāju vārdā pateicos Krāslavas 
novada domei par finansiālo at-
balstu komandai.

Komandas kapteinis 
Dmitrijs DUŠKINS

Ziemassvētku kauss

Viens no skaistākajiem sporta pasākumiem 
Varavīksnes vidusskolā ir Ziemassvētku turnīrs 
volejbolā, kuru organizē katra mācību gada pirmā 
semestra beigās.

 Sacensību organizācija un norise vienmēr 
notiek kā sporta svētku diena, kura pulcina vecāko 
klašu Krāslavas skolu volejbola komandas.

Šogad, 18.decembrī, turnīrā piedalījās desmit 
volejbola zēnu un meiteņu Krāslavas pamatskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidus-
skolas komandas, kas ir rekordliels dalībnieku skaits.

Ar siltiem un uzmundrinošiem Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas mācību daļas vadītājas audzi-
nāšanas darbā I. Bojarčukas apsveikumiem sākās 
svinīgā atklāšanas ceremonija. Jaukas meitenes 
skaistās deju kompozīcijās sveica spēlētājus, līdz-
jutējus, skatītājus. Lai spēles noritētu interesanti un 
aizraujoši tika pieņemts spēļu reglaments – divi seti 
pa astoņām minūtēm. Draudzīgā, sportiskā cīņā 
noritēja visas desmit spēles, visas komandas cen-
tās parādīt savas labākās volejbola prasmes un tas 
arī izdevās.

Turnīra nobeigumā visas komandas tika aici-
nātas uz svinīgu apbalvošanu. Individuālās saldās 
balvas tika pasniegtas turnīra un katras komandas 
labākajiem spēlētājiem, bet katra komanda saņē-
ma balvas par iegūto godalgoto vietu, ka arī jaukas 
un pozitīvas svētku emocijas. 

Visu uzaicināto skolu vārdā gribam pateikt lie-
lu paldies Varavīksnes vidusskolas administrācijai, 
sporta skolotājiem I. Bernatei, S. Smirnovai, I. Luk-
šam par tik lielisku iespēju pavadīt laiku sportojot 
kopā ar Krāslavas skolu volejbola cienītājiem un lai 
šī tradīcija turpina savas gaitas! 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.b klases skolēni

Ziemassvētku turnīrs 
volejbolā

Galda teniss Svariņos
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Turpinājums. Sākums 3.lpp
Maksims, Viktorija, Marks, Iļja, 

Ligita, Ričards, Jurijs un Aļesja uz-
zināja, ka taisot piparkūkas, jādo-
mā labas domas. Kad tās ir sacep-
tas, cepumus var izrotāt, bet var arī 
apēst tāpat. Bet pats galvenais, ka 
viņi ieraudzīja, cik daudz darba jā-
iegulda, lai taptu garšīgie cepumi. 
Pašu ceptie vienmēr ir garšīgāki, 
un tagad vairākām Robežnieku 

māmiņām šajā darbā būs 
noderīgi palīgi.

Kamēr pavāre rosījās 
pie krāsniņas, tikmēr bēr-
ni, kā dakteri, atkal devās 
mazgāt rokas, jo viņus gai-
dīja nākamais uzdevums 
— sniegpārsliņu izgatavo-
šana. Process ilgs, tālab 
bērni apguva tikai pašu 
principu. Par to viņi saņēma  

rūpīgi izgatavotas sniegpārsliņas: 
meitenes – baltas, zēni — zilas. 

Rita: “Mēs no citām zemēm 
atšķiramies ar to, ka Latvijā Zie-
massvētkos ir piparkūku tradīcija. 
Bet kas vēl ir Latvijā? Sniegs, Sala-
vecis, eglīte, sniegpārsliņas un arī 
sniegavīrs. Viņš pie mums ilgi gāja, 
izskatās tāds paplāns. Tagad katrs 
pielīmēsim pa rociņai, lai mūsu 
sniegavīrs top pūkaināks. Tas dzī-
vos jūsu klasē un nesīs laimi.”

Kad viss bija padarīts, varēja 
doties uz tautas nama foajē, kur pie-
augušie novadīja vienu jautru spēli, 
bet pēc tam jau bērni lika svīst sko-
lotājai: pa pāriem iznāca tērpušies 
maskās, un skolotājai jāuzmin, kurš 

zem katras no tām slēpjas.   
Izrādās, Ziemassvētku 

vecītis bija atbraucis agri no 
rīta un atstāja bērniem ķer-
ru pilnu ar dāvanām. Kaza 
to izstūma zāles vidū un 
sadalīja dāvanas atbilstoši 
tiem uzrakstiem, kurus Zie-
massvētku vecītis bija pie-
lipinājis pie katra maisiņa. 
Tie kuri nevarēja ierasties 

uz pasākumu, tās saņēma vēlāk. 
Pienāca laiks cienastam, kuru 

bērniem sarūpēja pasākuma rīko-
tāji – pašcepta burvju torte burtiski 
izkusa mazajās mutītēs. Labi gar-
šoja arī piparkūkas.  

Jautāsiet, kāpēc piparkūkas 
danco? Bērniem ļoti iepatikās dzie-
dāt šo dziesmiņu un spontāni dzi-
ma arī pasākuma nosaukums. 

Juris ROGA, autora foto

Piparkūkas danco

Senās Romas 10. imperatora dzimšanas diena
Romas imperatori iegāja vēs-

turē „zem dažādām mērcēm”. Viens 
bija dižens karavadonis, bet otram 
labāk izdevās tikt galā ar konkuren-
tiem un būvēt ceļus, cits vispār ne-
nodarbojās ar valsts lietām, rīkojot 
krāšņus svētkus un uzvedumus, bet 
daži pamanījās izdarīt simts darbus 
vienlaicīgi un visur paspēt. 

Romas impērijas vēsturē ir divi 
imperatori ar vienādiem vārdiem: 
viens iegāja vēsturē kā Vespasiāns 
(tēvs), bet cits palika dokumentos un 
hronikās kā Tits (dēls). Šodien runa 
būs par jaunāko no Flāvijiem.

Kad bērna vecāki 
bauda varas pārstāvju 
labvēlību, tad bērnība ir 
patīkama un raisa daudz 
dažādu prieka pilnu mirkļu. 
Tita tēvs, nākamais impe-
ratoru dinastijas dibinā-
tājs, bijis divu imperato-
ru - Klaudija un Nērona 
- favorīts. Pēdējais bija 
īpaši labvēlīgs pret Ves-
pasiānu līdz tam brīdim, 
kamēr tas neaizmiga 
kādā no uzvedumiem, 
kuros piedalījās pats 
„dievišķais”. Kopš tās dienas Flāvijus 
„turēja” tālāk no Romas...

Nav ļaunuma bez labuma. Šīs 
parunas patiesumu vēsture pierā-
da jau vairāku desmitu tūkstošgažu 
garumā. Flāviji, uzturoties tālāk no 
Romas, paspēja piedalīties vairākos 
veiksmīgos karagājienos, iegūt auto-
ritāti armijā un ietekmi provinciālo 
impērijas „pārvaldnieku” vidū. Flāviji 
parādīja savas izcilās spējas Vācijā un 
Britānijā un tika nosūtīti uz Jūdeju.

Apspiežot sacelšanos Jūdejā, 
gan tēvs, gan dēls nebija izvēlīgi lī-
dzekļos. Paralēli šiem notikumiem 
Tits (dēls), būdams prasmīgs diplo-
māts, sagatavoja augsni tēva ievēlē-
šanai par Romas impērijas ķeizaru. 
Romā tolaik sākās kārtējā „pārgru-
pēšana”. Nērons tika nogalināts, ne-
ilgu laiku noturējās arī viņa pēctecis 
- Galba. Kamēr galvaspilsētā dalīja 
varu un organizēja apvērsumus, Tits 
„apstrādāja” Sīrijas valdnieku, ie-
mantoja Jūdejas aristokrātijas uzti-
cību... 

Viss beidzās ar to, ka Flāvijs Ves- 
pasiāns (tēvs) kļuva par imperatoru. 
Flāvijs vecākais negribēja atstāt dēlu 
varas tuvumā un lika viņam turpināt 
cīņu ar dumpīgajiem jūdiem. Tieši 
tad dēls arī parādīja sevi visā „krāš-
ņumā”... Viņš iekaroja Jeruzālemi, iz-
postīja Dievnamu, atļāva karavīriem 
izlaupīt pilsētu...

Tad Tits atgriezās Romā... Un 
drīz vien romieši ienīda viņu... Tits 
dzēra, rīkoja skandālus un nogalinā-
ja cilvēkus, kurus uzskatīja par ne-
uzticamām personām. Kamēr dēls 
noslepkavoja savus armijas draugus, 
tēvs pievēra uz to acis, bet, kad Tits 

jaunākais pamazām iznīcināja labā-
kos ierēdņus un politiķus, sāka uz-
traukties arī pats imperators. Bet... 
Viss nozīmīgākais notiek pēkšņi... 
Flāvijs Vespasiāns tēvs nomira. Un 
par imperatoru tika pasludināts viņa 
dēls - Tits. Romieši gaidīja sliktāko 
un jau gatavojās tam, ka atgriezīsies 
briesmoņa Kaligulas laiki...

Kļuvis par imperatoru, Tits ļoti 
izmainījās... Par viņa dzeršanu un 
trakošanu neviens vairs neatcerējās. 
Visu dienu viņš veltīja valsts dar-
biem. Visur tika atkārtoti jaunā vald-
nieka vārdi par to, ka neviens nevar 

aiziet no imperatora sa-
rūgtināts. 

Tieši imperators 
Tits atvēra Kolizeju. Svi-
nības par godu šim noti-
kumam turpinājās simts 
dienas! Tūkstošiem me-
žonīgu dzīvnieku, des-
mitiem gladiatoru gāja 
bojā šīs kolosālās būves 
arēnā tās atklāšanas 
dienā. Romiešu naids 
pārvērtās par patiesu 
mīlestību... 

Īsu, bet ļoti spilgtu 
Tita valdīšanas laiku aptumšoja liels 
ugunsgrēks impērijas galvaspilsētā, 
mēra epidēmija, kā arī Vezuva vul-
kāna izvirdums, kas iznicināja Pom-
pejas. Imperators neskopojās un 
atbalstīja visus cilvēkus, kuri bija cie-
tuši stihijas dēļ. Valsts kase kļuva ar-
vien tukšāka. Bet Romas pilsoņi jau 
vienkārši dievināja savu imperatoru.

Taču Tits pēkšņi mira... Pēc kār-
tējām svinībām, kad notika naudas 
dalīšana, bet imperators baudīja 
triumfu un dzirdēja aplausus, viņš 
devās uz vienu no savām muižām, lai 
atpūstos no lielās rosības. Jau pusce-
ļā viņam palika slikti...

Vēsturnieku viedokļi par Tita 
Vespasiāna nāves cēloni būtiski at-
šķiras. Daži uzskata, ka viņš ir miris 
drudža lēkmes dēļ, citi pārliecināti, 
ka imperators kļuva par mēra upuri, 
bet daudzi apgalvo, ka pēkšņo nāvi 
izraisīja inde... Tita brālis Domiciāns 
arī sapņoja par imperatora troni... 
Bet neapšaubāms ir šāds fakts - ka-
mēr imperators raustījās konvulsijās 
iebraucamā vietā netālu no Romas, 
viņa brālis pasaules mūžīgajā pilsē-
tā jau dalīja zelta sestercijas karavī-
riem, lai nostiprinātu savas pozīcijas 
impērijas armijā...

Divi gadi tika atvēlēti Titam, lai 
viņš valdītu senlaiku vēstures dižval-
stī – Romas impērijā. Šo divu gadu 
laikā viņš it kā darīja visu, lai attais-
notos pilsoņu priekšā par savām 
iepriekšējām „ēverģēlībām”. Divi 
valdīšanas gadi nodrošināja Titam 
Vespasiānam „sociāli orientētā” im-
peratora slavu. Bet par viņa „varoņ-
darbiem” Jūdejā atceras ļoti reti... 

Andrejs Jakubovskis

30. decembrī Ir iemesls! Pārdomas gadumijā
Nemanot pagājis vistumšākais gada 

mēnesis - decembris. Kristieši tika aicinā-
ti to aizvadīt Jēzus Bērniņa gaidīšanas 
noskaņā, no sirds ilgojoties pēc gaismas, 
iedziļinoties sevī, caur lūgšanām, ganda-
rīšanu un labiem darbiem garīgi sagata-
vojoties Ziemassvētkiem.

Pirmās Adventa svētdienas Svēto 
rakstu komentārā mūsu novadnieks pries-
teris Andris Solims atgādināja, lai dāvanu 
iepirkšanās kņadā un trokšņos mēs neaiz-
mirstu īsto Ziemassvētku Jubilāru - Jēzu. 
Mani ļoti uzrunāja un lika aizdomāties 
priestera aprakstītais gadījums no kāda 
bērna kristībām. “Kad pēc kristībām visi 
pārradušies mājās, aizmigušo bērnu no-
lika uz gultas, bet vecāki steidza gatavot 
mielastu ciemiņiem. Notika tā, ka sanā-
kušie viesi sāka sviest savus mēteļus, kur 
pagadījās, arī uz vecāku gultas, kurā steigā 
bija nolikts jaunkristītais, un reibumā daži 
pat nepamanīja, ka uzsvieduši savas virs-
drēbes arī bērnam. Jautri saskandinot uz 
bērna veselību, neviens pat neatcerējās 
paskatīties, kas notiek ar mazo. Beidzot 
vecmāmiņa sāka jautāt, kur tad ir svētku 
jubilārs. Tad visi sāka bērnu meklēt, ka-
mēr to atrada zem mēteļu kaudzes nos-
makušu…” Garīdznieks atgādināja neļaut 
mūsdienu sabiedrības biznesam nogalināt 
skaisto un svarīgo Adventa laiku, kas mūs 
pakāpeniski noskaņo Kristus Dzimšanas 
svētku gaisotnei.

Īstenie Dieva draugi, iededzinot 
Adventa vainagā katru nākamo svecīti, 
varēja apcerēt to simbolisko nozīmi savā 
dzīvē: cerību (I Adventa svētdienā), aicinā-
jumu (II), prieku (III) un mīlestību (IV). Zie-
massvētku vigilijā jeb Kūču vakarā, vistuvā-
ko cilvēku lokā laužot ablātes un daloties 
ar tām, vēlējām viens otram prieku, laimi, 
mieru, veselību. Arī Jaunā gada apsveiku-
mos visbiežāk izskanēja šie un līdzīgi vārdi. 

Bet kāda ir mūsu attieksme pret 
šiem vēlējumiem? Es parasti pateicos un 
vai nu vārdos, vai vismaz domās atbildu: 
“No tavas mutes - Dieva ausī!” Un tas no-
zīmē, ka patiesi vēlos, lai manā dzīvē tie 
piepildās. Taču esmu saskārusies arī ar ci-
tādu nostāju: “Kāds tur prieks!? Kāda tur 
laime!? Kāds miers!? Kāda veselība!?” 
Un tas  nozīmē, ka tas otrs nemaz tā pa 
īstam nevēlas ne prieku, ne laimi, ne mie-
ru, ne veselību. 

Man šajā Adventa un Ziemassvētku 
laikā bija iespēja klusumā vairāk iedziļinā-
ties sevī, kas ļāva nedaudz citādi paraudzī-
ties uz sevi un cilvēkiem visapkārt. Daudz 
pārdomu izraisīja mūsu pāvesta Franciska 
uzruna ES Parlamentā Strasbūrā 25. no-
vembrī, kur deputāti pārstāv vairāk nekā 
500 miljonus ES dalībvalstu iedzīvotāju. “Ir 
pienācis laiks kopīgi veidot Eiropu, kuras 
uzmanības centrā ir ne tikai ekonomika, 
bet arī personas cieņa”, norādīja Svētais 

tēvs. Viņš atzina, ka šodien Eiropa izskatās 
novecojusi un nogurusi, tā lēnām zaudē 
savu dvēseli, dzīvojot bez Dieva.

“Cieņa” bija atslēgas vārds pāvesta 
uzrunā, kuru eiroparlamentārieši, kā arī 
daudzi citi cilvēki uzņēma ar lielu pie-
tāti, ar patiesu interesi, kas deva vielu 
pārdomām. Arī personīgi man. Varbūt 
tāpēc, ka cieņas trūkums ir sāpīgi skāris 
arī mani, tāpat kā daudzus citus senio-
rus. Katoļu Baznīcas katehismā ir teikts: 
“Tā kā cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla, 
tad cilvēciskajam indivīdam pienākas 
personīgā cieņa: viņš nav tikai kaut kas, 
viņš ir persona” (Nr 357). Pie tam visiem 
cilvēkiem pienākas vienlīdzīga cieņa, arī 
tiem, kas domā un rīkojas citādāk nekā 
mēs. Pat pret nepamatotām prasībām 
varas pārstāvji nedrīkst būt augstprātīgi 
un egoistiski. Tāds ir jebkuras varas liku-
mīgais morāliskais pamats.

Esmu piedzīvojusi gan ārstu, gan 
pašvaldības ierēdņu augstprātību un ne-
vērību, pieredzējusi, ka arī ar vārdiem pa-
tiešām var nogalināt. Zinu, ka līdzīgā situ-
ācijā bijuši arī daži citi mani vienaudži un 
pavisam nevarīgi seniori. Jā, sabiedrība 
drīz aizmirst, bet jaunā paaudze nevēlas 
zināt, cik daudz labu darbu izdarījuši šo-
diendienas pensionāri, visas iepriekšējās 
paaudzes, ka arī mēs kādreiz bijām ta-
lantīgi, varoši, veiksmīgi. Diemžēl šodien 
vara un nauda bojā daudzus cilvēkus. Ie-
ņēmuši kādu augstāku, pat visnenozīmī-
gāko amatu, šie cilvēki bieži vien iztēlojas 
sevi par nez kādām “zvaigznēm”. Tāpēc 
gribu varaskārajiem, iedomīgajiem gan 
visaugstākā līmeņa politiķiem “100 krēs-
los” un valdībā, gan vietējo pašvaldību 
ierēdnīšiem atgādināt: arī jūs kādreiz kļū-
siet veci un nevarīgi, un tad var piepildī-
ties tautas gudrība: “Dots devējam atdo-
das”. Kristus ir brīdinājis: “… bēdas tam, 
caur kuru tie [ieļaunojumi] nāk” (Lk 17.1).

Katram no mums ir sava dzīves si-
tuācija. Katrs cilvēks ilgojas pēc cieņas, 
tāpat kā pēc mīlestības. Bet lai tevi  cienī-
tu, vajag pašam sevi cienīt, lai tevi mīlētu, 
vajag pašam sevi mīlēt. Vai es sevi cienu? 
Vai es sevi mīlu? Iedziļinoties sevī, mēģi-
nāju rast atbildes uz šiem jautājumiem.

Dzīvība un veselība ir lielas vērtības, 
kuras Dievs mums uzticējis. Mēs bieži 
sūkstamies par mediķiem, kuri nespēj 
mums palīdzēt, vienlaikus aizmirstot, ka 
mums pašiem saprātīgi jārūpējas par 
savu veselību, izvairoties no jebkura vei-
da pārmērībām - pārēšanās, pārlieku lie-
las alkohola, tabakas, medikamentu lie-
tošanas. Esmu nonākusi pie secinājuma, 
ka nedrīkst padoties gauduļošanai, čīk-
stuļošanai. Dažkārt mums šķiet, ka nekas 
nav labi, visi citi vainīgi un pat balsot nav 
vērts iet, jo visi tāpat ir zagļi un krāpnieki. 
Mēs vēl arī kādu vājāku šajā gauduļošanā 

paraujam sev līdzi. Bet sirdsgudri cilvēki 
ir nonākuši pie atziņas, ka svarīgāka par 
apstākļiem tomēr ir katra cilvēka attiek-
sme pret tiem. Cits nav vainīgs, ka tev ir 
slikti: vaina jāmeklē sevī. Arī pati esmu 
pārliecinājusies, ka visgrūtākajos brīžos 
jātur sevi rāmjos un nav jāvaimanā. Nav 
jābrēc uz Debesīm, nav jādusmojas uz 
Dievu. Nečīkstēsim par sīkumiem, nebū-
tisko, nekritīsim depresijā! Vispareizākais 
ir kultivēt pozitīvismu, rēķināties vispirms 
ar sevi un tad ar citiem, un vienmēr pa-
ļauties uz Dievu. Esmu piedzīvojusi to, ka 
izmisumā un visgrūtākajās dzīves situāci-
jās ir divi varianti: salūzt vai piecelties. 
Vajag tikai to ļoti gribēt, jānotic saviem 
spēkiem un Dieva palīdzībai.

Garīgo mācību meistari teic, ka gai-
šas domas ved uz debesīm, bet tumšas 
- uz elli. Arī zinātnieki uzsver, ka mūsu do-
mas tieši ietekmē mūsu ķermeni. Bailes, 
depresija, grūtsirdība, dusmas, skaudība 
- tie ir prāta stāvokļi, kas rada kaitējumu 
mūsu veselībai, kļūst par pamatu dažā-
dām slimībām. Katram cilvēkam jāizdara 
izvēle: vai nu ļaut vaļu savām negatīva-
jām domām un kļūt par to vergiem, vai 
nu kultivēt sevī cildenas, krietnas, iedves-
mojošas, gaišas domas. Turklāt ieteicams 
nepaļauties tikai uz sevi, bet atvērties 
augstākiem spēkiem un lūgt to svētību.

Spēt ieskatīties patiesībai acīs nav 
viegli, īpaši attiecībā uz sevi, būt godīgam 
pret sevi, nekad nemelot sev. Arī man 
pirms šīs gadumijas bija ļoti grūti atzīties, 
ka ar mani daudz kas nav kārtībā, ka ne-
vēlos vairs dzīvot kā iepriekš. Jābūt lielai 
dūšai, lai pateiktu sev, kas man sevī ne-
patīk, un apņemties pašai risināt iekšējās 
problēmas, uzņemties atbildību par sa-
vas turpmākās dzīves veidošanu.

Mēs katrs esam unikālas būtnes, 
katrs esam citāds. Un katrs mēs vēla-
mies justies vajadzīgs un vērtīgs. To vēlos 
arī es. Sagaidot 2015. gadu, uzdevu sev 
jautājumu: ko es vispār gribu? Atbilde 
ir šāda: gribu iekšēju dzīves līdzsvaru un 
sirdsmieru, lai katru vakaru varu aizmigt 
ar tīru sirdsapziņu. Tāpēc no jaundzimušā 
Jēzus Bērniņa lūdzu spēju mīlēt sevi un 
otru tādu, kāds viņš ir; nepievilties pašai 
sevī; būt cilvēkam ar gaišu enerģiju, ar 
gaišām domām tvert katra mirkļa burvī-
bu gan svētkos, gan ikdienā; nesūkstīties 
par slimībām, citām kaitēm, vecuma ne-
spēku, bet upurēt tās Dievam par grēci-
nieku atgriešanos; nepaļauties bailēm un 
citiem tarakāniem, kas knosās pa galvu; 
darīt to, ko vēl spēju, pirmkārt, lūgties.

Vēlu visiem un arī sev: nebaidīsi-
mies uzticēt savas rūpes Dievam! Viņš ir 
solījis: “Nāciet pie Manis visi, kas pūlaties 
un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu” 
(Mt 11.28). 

Genovefa KALVIŠA

Galvenais - iekšējais līdzsvars



6 2014. gada 30. decembris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Čikāgas piecīšu sadziedāša-
nās koncerts 
7.05 Joka pēc alfabēts
7.10 Mf. Trīs musketieri
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Manas māsas bērni 
Ēģiptē
11.00 Ziemassvētku stunda 
brīnumskapja skolā
12.00 VIP - Veiksme Intuīcija 
Prāts 12.45 Vides fakti
13.15 Latvija var! 
13.35 100 g kultūras
14.20 Zili brīnumi! 
14.50 Dona koncerts 
16.35 Mf. Īsa pamācība mīlēšanā
18.00 Ziņas
18.40 Gada notikumi 2014
19.40 Vecgada vakars ar Renāru 
Zeltiņu 20.30 Panorāma
21.08 Latloto. Viking Lotto
21.15, 0.15 Reiz Rīgā... 
23.50, 0.10 Tiešraide no 2015. 
gada sagaidīšanas svinībām 
23.53 Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas uzruna 
gadumijā
23.58 Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa apsveikums gadumijā
0.00 Gadumijas svētku uguņoša-
na un Latvijas himna
1.00 Dziesmas - leģendas jeb... 
3.35 Zelta dziesmu nakts

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Tango
7.35, 12.30, 3.05 LTV - 60
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.30 Šefpavārs līdzņemšanai 
11.30 Positivus 2013
13.25 Dinozauru planēta

14.25 Mf. Aģents 117. Pazudis 
Rio18.00 Šodien
18.30 Robijs Viljamss. Koncerts 
Tallinā
20.40 Robijs Viljamss. Fanu 
ceļojums uz Tallinu
21.40 Lielais pārgājiens
22.25 Anekdošu šovs 
23.53 Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas uzruna 
gadumijā
23.58 Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa apsveikums gadumijā
0.00 Gadumijas svētku uguņoša-
na un Latvijas himna
0.15 Coldplay koncertos 2012
1.25 Ivars Pētersons. Back to the 
Sixties
4.00 Zvaigžņu kari LTV
5.15 Džezs Rīgai - 800

LNT
6.10 Boba burgeri 
6.45 Bernards
7.00 Galileo 
7.30 Mf. Eglītes 2
9.30, 13.40 Televeikala skatlogs
9.45 Mf. Mana bijusī superdrau-
dzene
11.50 Mf. Nezinu, kā viņa to dara
13.55 Mf. Netīrās dejas
16.00 Mf. Likteņa ironija, jeb 
vieglu garu
20.00 LNT Ziņu gada notikumu 
apskats
21.30, 0.10 Koncertzāles Rīga 
atklāšanas koncerts
23.50 Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas uzruna 
gadu mijā
0.00 Jaunā gada svētku uguņošana 
1.00 Laima Vaikule ”Atkal mājās”
2.35 Mf. Mana bijusī superdrau-
dzene 4.05, 5.20 Vilfreds 
5.00 Karamba!

TV3

6.20 Tētuka meitiņas
6.50 Pērtiķu karalis
7.15 Bīdemeni krustugunīs
7.40 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
8.05 Mf. Nakts lielveikalā
9.45 Mf. Runcis
11.15 Mf. Ducis ir lētāk
13.10 Mf. Stāt, mana māte šaus!
14.55 Mf. Noslēpumainie varoņi
17.10 Mf. Mārlijs un es. kucēna 
gadi 19.00 2014.gada notikumu 
apskats 20.05 Bez Tabu Vecgada 
raidījums
21.10 Sanāciet, sadziediet!
22.35, 3.30 Valstī viss ir kārtībā
23.50 Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas uzruna 
gadu mijā
0.00 Jaunā gada svētku uguņoša-
na 0.10 Radīti skatuvei 
1.40 Džastins Bībers. ”Never say 
never” 5.00 CSI Ņujorka 

TV3+
8.05 Multfilmas
8.30 Mf. Bārbija un viņas māsas 
pasakā par poniju
9.50 Mf. Bārbija rozā kurpēs
11.15 Mf. Uzmanīgi, bērni!
13.40 Mf. Kad kavē uz dzimtsa-
rakstu nodaļu
15.30 Mf. Apmaiņas kāzas
19.00 M. Zadornova koncerts
22.55 Naša Raša

TV5
7.15 Mf. Reiz Jaunajā gadā
8.55 Mf. Ievēlies vēlešanos
10.40, 14.40 Top-shop
10.55 Mf. Likteņa ironija, vai 
Vieglu garu!
15.00 Jaungada joki
16.05 Mf. Veiksmes džentelmeņi
18.00 Mf. Laimīgu jauno gadu, 
mammas 19.40 Ziņas
20.40 Mf. Veicas taču cilvēkiem

22.25 Mf. Karnevāla nakts
23.50 Latvijas premjerministres 
Laimdotas Straujumas Jaungada 
uzruna
0.00 Jaungada salūts
0.10 Greizais spogulis
3.25 Mūzika

PBK
6.00 Euronews
6.35, 9.00, 11.00, 14.00 Ziņas
6.40, 11.20 Multfilmas
7.00, 9.35 Labrīt!!
9.55 Dzīvo vesels!
11.30 Moderns spriedums
12.30 Mf. Pelnrušķīte
14.20 Mākslas filma
16.10 Mākslas filma 
21.35, 23.05, 0.00 Pavadot veco 
gadu 22.55 V. Putina Jaunā gada 
uzruna
23.45 Rīgas mēra Nila Ušakova 
Jaungada uzruna
23.50 Latvijas premjerministres 
Laimdotas Straujumas Jaungada 
uzruna
0.00 Latvijas prezidenta Andra 
Bērziņa Jaungada uzruna
1.05 Jaungada nakts Pirmajā 
kanāla
4.00 80-to diskotēka

RenTV Baltic
9.40 Mf. Jaungada piedzīvojumi
10.40 Mf. Šausmīgā skaistule
12.35 Mf. Jaungada sieva
14.30 Jūrmala
21.40, 23.00, 0.00 Retro FM 
leģendas
22.55 V. Putina Jaunā gada 
uzruna
23.45 Rīgas mēra Nila Ušakova 
Jaungada uzruna
23.50 Latvijas premjerministres 
Laimdotas Straujumas Jaungada 
uzruna 
23.59 Latvijas prezidenta Andra 

Bērziņa Jaungada uzruna

RTR Krievija
5.05 Mākslas filma
7.40 Maša un Lācis
8.30 Mākslas filma
9.55 Labākās dziesmas
11.50, 13.25 Laiks savākt
13.00 Ziņas
14.15 Smieklu karaļi
16.50 Mf. Svītraino reiss
18.40 Mf. Zelta līgava
20.40 Jaungada zvaigžņu parāde
22.55 55 V. Putina Jaunā gada 
uzruna
23.00 Jaungada zilā uguntiņa 
2015
4.05 Lielā Jaungada diskotēka
4.40 Labākās dziesmas

ONT
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels! 
9.25 Kontrolpirkums 
10.05, 12.05, 15.10 Sports
10.10 Mf. Barboss un neparastais 
kross, Kandžas dzinēji
10.50 Moderns spriedums 
12.10 Mf. Pelnrušķīte
13.40 Mf. Benzīntanka karaliene
15.15 Divas zvaigznes 
17.05, 19.30 Mf. Likteņa ironija 
jeb Vieglu garu
21.10 Pavadot veco gadu
22.25, 23.05 Lidojums Jaunajā 
gadā
22.50 A. Lukašenko Jaungada 
uzruna
0.40 Jaungada nakts
3.40 80-to diskotēka

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15, 15.05 Radu 

būšana 
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00 
Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekundes
10.05 Veiksminieks Paška
11.10 Ģimenes melodrāmas-3
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Ceļā uz sirdi
14.15 Reģionālās ziņas
14.25 Terra incognita
16.05, 3.30 Liela starpība
18.15 Mf. Eglītes
20.00 Panorāma
20.50 Mf. Eglītes 2
22.50 A. Lukašenko Jaungada 
uzruna 
23.05 Mf. Eglītes 3
0.45 Mf. Dārgumi
2.05 Mf. Laimīgu jauno gadu, 
mammas

Baltkrievija 2
6.00 Rīts
8.00, 17.30 TV barometrs
8.05, 15.25 Saška
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40 Piemāni mani
10.40 Virtuozi
11.45 Augstāk par jumtu
12.15, 17.45 Universitāte
14.35 Reportieris.
16.30 Taxi
17.35 Sportloto 5 no 36
17.40 KENO
19.55 Reālā pasaule
20.20 Comedy woman
22.30, 23.05 Laimīgu Jauno 
gadu!
22.50 A. Lukašenko Jaungada 
uzruna
23.25 Mf. Cietais rieksts
1.30 Mf. Cietais rieksts 2
3.25 Mf. Cietais rieksts 3
5.25 Mf. Cietais rieksts 4

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 31. decembris

CETURTDIENA, 1. janvāris

PIEKTDIENA, 2. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 6.05 Citādi latviskais 
7.05 Lote no Izgudrotāju ciema
8.35 Mīlas viesulis 
9.35 Mf. Manas māsas bērni karā
11.00 Dzīvnieki - profesionāļi
11.55 Momentuzņēmums
12.15 Vīnes filharmoniķu Jaun-
gada koncerts 
14.50 Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa uzruna Jaunajā gadā
15.05 Gada notikumi 2014
16.10 Mf. Cilvēka bērns
18.00 Ziņas
18.20 Lucavsala. Piemēslot 
aizliegts! 18.40 Ķīpsalā
19.05 Zelta zirgs 20.30 Panorāma
21.10 Grupas Prāta vētra 
koncerts
23.00 Vēl viena klusā daba
23.45 Tilts 0.50 Kino diena
1.50 Čikāgas piecīši
4.00 Melo M Vecgada balle
5.20 100 g kultūras

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 6.05 Saldie 80 - tie
7.35 LTV - 60

8.20, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.10, 16.15 Alpu dakteris 
10.00, 1.15 Labākās latviešu 
mūzikas izlase
12.55, 15.16 Anekdošu šovs 
13.20 Labākās latviešu mūzikas 
izlase 14.50 Valsts prezidenta 
Andra Bērziņa uzruna Jaunajā 
gadā 18.00 Šodien
18.35 Coldplay koncertos
19.40 Mf. Aģents 117. Pazudis Rio
21.35 Eltons Džons. Miljons 
dolāru klavieres
23.35 Lielais cirks 8
2.50 Mikrofona dziesmas

LNT
6.00 Boba burgeri 6.20 Bernards
6.40, 5. 00 Karamba!
7.25 LNT Ziņu gada notikumu 
apskats 8.50 Mf. Sirds robeža
11.25 Mf. Hercogiene
13.20 Koko Šanela
17.00 Mf. Rejs
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Mf. Rejs 20.35 Mf. Džobss
22.50 Mf. Seržs Geinsbūrs, 
varonīgā dzīve
1.10 Mf. Sirds robeža
3.20 Mf. Hercogiene
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.10 Tētuka meitiņas
6.40 Pērtiķu karalis
7.25 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
8.30 Radīti skatuvei koncertfilma
9.55 Mf. Mārlijs un es. kucēna 
gadi 11.35, 2.55 Mf. Īkstīši
13.10 Mf. Viņa ir viņš
15.05 Mf. Mazie resgaļi glābj 
situāciju
16.50 Mf. Šanhajas bruņinieki
19.00, 4.15 TV3 Ziņas
19.35 Gada Balvas pasniegšanas 
ceremonija 21.00 Mf. Pērsijs 
Džeksons un olimpieši
23.10 Mf. Grāfs Monte Kristo
1.35 Mf. Runcis 5.00 CSI Ņujorka 

TV3+
8.00 Multfilmas
8.40 Mf. Mariposa un feju 
princese
10.05, 13.00 Naša Raša
12.35, 14.00 M. Zadornova 
koncerts
16.30 Mf. Dzeršanas teorija
17.55 Mf. Kāmīša diena
20.00 Mf. Eglītes 2
21.55 Mf. Karnevāla nakts, jeb 
pēc 50 gadiem

TV5
7.00 Jaungada joki
9.00, 11.10 Top-shop
9.15, 11.25, 23.25 Greizais 
spogulis
19.15 Mamenko un Drobotenko 
koncerts 22.00 Vakars@22
22.25 Gada ziņu pārskats
1.45 Mūzika

PBK
5.00, 2.05 Euronews
5.35 80-to diskotēka
7.30 Mākslas filma
9.00, 11.00 Ziņas
9.10 Mākslas filma
11.15 Mākslas filma
16.10 A. Bārziņa Jaungada uzru-
na 16.20 Mākslas filma
18.25 Trīs akordi
21.10 Mats matā
0.20 Mākslas filma
2.35 Mākslas filma
5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.05 Retro FM leģendas
11.45, 23.45 Mf. Miljonārs
13.35 Mf. Mīlākais Lūsijai
15.20 Jūrmala
20.15 M. Zadornova Jaungada 
koncerts

22.05 Mf. Jaungada sieva

RTR Krievija
4.40 Labākās dziesmas
6.30 Maša un Lācis
7.35 Mf. Marja
8.55 Mf. Zelta līgava
10.55 Mf. Mūžīgā pasaka
13.00, 19.00 Ziņas
13.15 Gada dziesma
16.20 Gada humors
18.20, 19.35 Mf. Eglītes 3
20.55 Mf. Aladina Jaungada 
piedzīvojumi
23.05 Mf. Skaistulis un briesmone
1.15 Mākslas filma
3.05 Mākslas filma 4.45 Guļčatai

ONT
6.00 80-to diskotēka
6.50 Mf. Veiksmes džentelmeņi
8.20 Ledus laikmets 
9.40 Mf. Likteņa ironija jeb Vieglu 
garu 13.00 Mf. Likteņa ironija. 
Turpinājums
15.00, 19.30 Ziņas
15.10 Mf. Suns Barboss un nepa-
rastais kross, Kandžas dzinēji
15.45 Mats matā 
19.50 Mf. Avatars
22.25 Retro FM leģendas

Baltkrievija 1

6.45 Vārds mācītājam 
6.55 Mf. Veiksmes zigzag
8.20 Mf. Viens pats mājās 3
10.00 Mf. Eglītes
11.00, 14.00 Ziņas
11.50 Mf. Laimīgu Jauno gadu, 
mammas
13.25 Radu būšana 
14.50 Г Galvenā valsts Egle. Lab-
darības pasākums bērniem
16.00 Gigantu liktenis
16.25 Mf. Dienesta romāns. 
Mūsdienas
18.05 Mf. Jaungada dežūra
20.00 Panorāma
20.35 Mf. Rūgts!
22.25 Mf. Pelnrušķīte no paradī-
zes salas

Baltkrievija 2
7.30 Mf. Jaungada pasaka, 
Pelnrušķīte
8.00, 19.55 TV barometrs
8.05 Mākslas filma
9.30 Mf. Anastāsija
11.00 Mf. Cietais rieksts
13.15 Mf. Cietais rieksts 2
15.20 Mf. Cietais rieksts 3
17.35 Sportloto 6 no 49
17.40 KENO
17.45 Mf. Cietais rieksts 4
20.00 Cilvēka ķermenis.
20.30 Mf. Nakts muzejā
22.20 Mf. Nakts muzejā 2

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna 6.02 LTV - 60
7.15 Lote un Mēnessakmens 
noslēpums 8.35 Sirds likums
9.35 Mf. Manas māsas bērni 
vieni paši mājās
11.05 Dzīvnieki - profesionāļi
12.05 Latvijas Gada balva sportā 
2014 14.20 Ziemassvētku stunda 
brīnumskapja skolā
15.20 Mf. Mans draugs - neno-
pietns cilvēks
17.05 Sirds likums 18.00 Ziņas
18.20 Vecgada vakars ar Renāru 
Zeltiņu
19.10, 4.50 Endrū Loids Vebers. 
40 skatuves mūziklu gadi
20.30 Panorāma
21.10 Tonijs Benets un Lēdija 
Gāga - vaigu pie vaiga
22.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 
0.05 Ballīte Eiropas galvaspilsētā
3.10 Tilts  4.10 Sporta studija

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.05 Dziedāšanas svētkiem - 150
7.40 Latvia Open 2014

9.20, 17.05 Muhtars atgriežas 
10.10, 16.15 Alpu dakteris
11.00 2010. gada Vankūveras 
Olimpiskās spēles
13.00 Robijs Viljamss. Koncerts 
Tallinā
15.10 Robijs Viljamss. Fanu ceļo-
jums uz Tallinu 18.00 Šodien
18.35 Paulu Koelju. Mana dzīve
19.30 Mazuļi sniegā
20.30 Anekdošu šovs
21.00 Saules izaicinātie
22.00 Mf. Lēdija Čaterlija
1.00 Lielais cirks
2.40 Lielais pārgājiens
3.25 LTV - 60

LNT
6.10, 3.55 Boba burgeri 
6.30, 4.15 Karamba!
7.40, 9.40 Bernards
7.50 Mf. Greisijas izvēle
9.25, 13.40 Televeikala skatlogs
9.55 Mf. Netīrās dejas
11.50 Mf. Monako princese
14.00, 0.30 Mf. Veiksmes skūpsts
15.55 Bērnijs
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00, 2.05 Mf. Zilacainais Mikijs
20.35 Festivāls BIGBANK Latvijas 
pērles 22.25 Mf. Mīlestības 
robeža 3.40 Vilfreds 

TV3
6.10 Tētuka meitiņas
6.40 Pērtiķu karalis
7.25 Betija Vaita un vecie ērmi 
8.15 Mf. Atgriešanās Nekurzemē
9.25 Mf. Mazie resgaļi glābj 
situāciju
11.05 Mf. Veiksmes čeks
12.50 Mf. Velnišķie futbolisti
14.50 Mf. Pērsijs Džeksons un 
olimpieši
17.00, 1.05 Mf. Dejas ar viļņiem
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
21.25 Mf. Sniega suņi
23.20 Mf. Movie 43
2.50, 5.00 CSI Ņujorka 
3.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
5.50 Čūska no 23. dzīvokļa

TV3+
7.00 Multfilmas
7.35 Mf. Monstru skola: jocīgie 
jaukteņi
9.00 Mf. Kad kavē uz dzimtsa-
rakstu nodaļu
10.50 Mf. Dzeršanas teorija
12.40 Mf. Kāmīša diena
14.50 Mf. Vecā burvja pasakas
16.20 Grupa «Mistle-Tones»
18.00 Mf. Eglītes 2
20.00 Mf. Eglītes 3

22.00 Mf. Neaizskaramie
0.10 Mf. Ap futbolu

TV5
7.30 Jaungada joki
9.15, 13.40 Top-shop
9.30 Mf. Karnevāla nakts
10.55 Mamenko un Droboten-
ko koncerts 13.55 Mf. Laimīgu 
Jauno gadu, mammas
15.30 Mf. Zelta patafons
17.35, 19.50 Jaungada laime
19.40 Ziņas 22.00 Vakars@22
22.25 A. Iņina jubileja
23.55 Smieties atļauts
1.55 Mūzika

PBK
6.00, 0.40 Euronews
6.30, 9.00, 11.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.15 Mākslas filma
9.30 Mākslas filma
11.25 Mākslas filma
14.00 Mākslas filma
16.20 Koncerts 20.00 Laiks
20.15 JAK
22.45 Muzikālā programma
1.10 Mākslas filma 5.35 Mūzika

RenTV Baltic
6.00 Skatīties visiem!
6.50 Retro FM leģendas
10.05 Top-shop 

10.20, 19.40 Jūrmala
12.05 Maldi. Seriāls
23.05 Mf. Neveiksminieka 
vīramāte
0.50 Mf. Pelnrušķīte zābakos

RTR Krievija
4.45 Guļčatai
7.00 Mf. Eglītes 3
9.00 Mf. Jaungada sieva
11.00 Mf. Tantītes
13.00, 19.00 Ziņas
13.15 Gada dziesma
16.20 Gada humors
18.20, 19.35 Mf. Eglītes 2
21.05 Mf. Ideālais pāris
23.00 Mf. Veiksmes džentlmeņi
0.55 Mf. Jautrie puiši
2.40 Mf. Mīlestība un nedaudz 
pipari

ONT
6.00 Divas zvaigznes
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Ledus laikmets 
9.30 Mākslas filma
11.00 Šurum burum
11.20 Mf. Viens pats mājās
13.05 Mf. Viens pats mājās 2
15.10, 19.50 Sports
15.15 Brīnumu lauks 
16.20 JAK 19.55 Trīs akordi 
22.45 Mf. X-cilvēki
0.15 Stings Kremlī

Baltkrievija 1
6.15 Mf. Rūgts!
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Mf. Viens pats mājās 4
9.40 Mf. Eglītes 2
11.40 Mf. Jaungada dežūra
13.30 Mf. Pelnrušķīte no paradī-
zes salas
14.15 Reģionālās ziņas
15.40, 0.05 Radu būšana 
16.40 Mf. Jaungada tarifs
18.10 Mf. Īstā mīlestība
20.00 Panorāma
20.40 Mf. X-cilvēki: sākums. 
Vilknadzis
22.35 Mf. Dienesta romāns. 
Mūsdienas

Baltkrievija 2
6.00 TeleRīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05 Baltkrievu virtuve
8.40 Ir nu gan!
9.15 Kapeika kapeikā
9.50 Mf. Nakts muzejā
11.45 Mf. Nakts muzejā 2
13.30 Mf. Es gribu to redzēt
14.05 Universitāte
16.10 Comedy woman
18.10 Mf. Pērsijs Džeksons: 
Monstru jūra
19.55 Cilvēka ķermenis
20.25 KENO 20.35 Ekstrasensu 
cīņas 22.00 Reportieris
22.45 Mf. Melnais gulbis
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SESTDIENA, 3. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02, 18.35 Ielas garumā
6.35, 19.05 Vides fakti
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari  8.30 Mežainīši
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Mf. Zelta zirgs
11.00 Tautas deju ansambļa Zelta sietiņš 
55 gadu jubilejas koncerts
13.20 Ziemassvētku koncerts
15.00 Momentuzņēmums
15.15 Planēta Dzintars 17.00 Dabas pils
18.00 Ziņas 18.20 Aculiecinieks
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2015
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Eurojackpot
21.25 Mf. Mazulis
22.20 Čaplins - gadsimta leģenda
0.00 Inspektors Džordžs Džentlijs 
1.50 Gada notikumi 2014
2.45 Krodziņā pie Paula 5.20 Ķīpsalā
5.40 Lucavsala. Piemēslot aizliegts!

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.40, 13.00 Latvia Open 2014
9.15 Rokkoncerts. Labvēlīgais tips
10.10 Rokkoncerts. Opus pro
10.50 Sporta studija
11.35 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
12.20, 4.15 LTV - 60
14.40 Mf. Mūzikas skolotāja
16.15 Saules izaicinātie
17.15 Lielais pārgājiens
18.05 Sirdspuksti
19.55 Anekdošu šovs 
20.25 Eiropa koncertos
21.15 Midsomeras slepkavības 
23.00 SOKO Vismāra
23.50 Lielais cirks
1.25 Mf. Lēdija Čaterlija

LNT
6.05, 5.45 Briklberija 
6.30, 4.45 Bernards
6.45, 2.45 Kādas slimības vēsture
7.35, 11.00 Galileo 
8.05 Kā izdzīvot pie vecākiem? 
9.00, 3.30 LNT Brokastis
11.30 Bērnijs 13.25 Mf. Džobss
15.45 Mf. Oskars 17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Atgriezties mājās
19.00 Īpaši smags gadījums
20.35 Dzintara dziesmas
21.30 Mis Mārpla
0.45 Greizais spogulis 5.00 Karamba!

TV3
6.15 Čūska no 23. dzīvokļa
6.55 Pērtiķu karalis
7.20 Aģents Dadlijs 
8.15 Denijs spoks
9.10 Bruņurupuči nindzjas 
10.00 Autoziņas
10.30 Amerikas smieklīgākie videoku-
riozi  11.00, 2.40 Mf. Gulbju princese un 
noslēpumu pils 12.20 Mf. Vēlreiz
14.05, 23.35 Ekstrasensu cīņas 
15.35 Mf. Sniega suņi
17.30 Sanāciet, sadziediet!
19.00, 4.30 TV3 Ziņas
19.35 Mf. Korelaina
21.30 Mf. Tu, es un Duprī
1.05 Mf. Vēlreiz 3.45, 5.00 CSI Ņujorka 
5.00 CSI Ņujorka 

TV3+
7.10 Mf. Karnevāla nakts 2, vai 50 gadus 
pēc tam
10.10 Skapis 11.00 Dežūreņģelis 
12.55 Mf. “Mistle-Tones”
14.50 Mf. Vecā burvja pasakas
16.20 Mf. Trīs gudras sievietes
18.00 Mf. Eglītes 3
20.00 Mf. Spogulīt, Spogulīt: Sniegbaltī-
tes stāsts

22.00 Mf. Ērglis
0.05 Mf. Brīvā peldēšana

TV5
8.00 Es ārstēju
9.00, 14.15 Top-shop
9.15 Mājas restorāns
10.10 Biznesa pieeja
10.45, 23.25 Izmailova parks
12.40 6 kadri
13.10 Uz nažiem
14.30 Īpašās nozīmes aģents
18.10 Greizais spogulis
20.00 Mf. Pelnrušķīte
21.45 Mf. Mīlestības labirinti
1.05 Mūzika

PBK
6.30, 1.50 Euronews
7.00, 9.00, 11.00 Ziņas
7.10 Multfilmas
7.20 Mākslas filma
9.20 Mākslas filma
11.30 Mākslas filma
14.00 Mākslas filma
16.25 Koncerts 20.00 Laiks
20.15 Mākslas filma
22.15 Mākslas filma
0.15 Mākslas filma
2.20 Mākslas filma
3.55 Mākslas filma 5.20 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 0.45 Skatīties visiem!
6.35 Tūristi
8.20 Retro FM leģendas
12.10 Top-shop 
12.25 Mf. Šausmīgā skaistule
14.25 Ziemeļvējš. Seriāls
22.00 Jūrmala

RTR Krievija
4.35 Guļčatai
6.35 Mf. Eglītes 2
8.35 Jevgēņija Krilatova koncerts
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
10.15 Maša un Lācis

SVĒTDIENA, 4. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.02 Ielas garumā
6.35 Vides fakti
7.05 Džeronīmo Stiltons 
7.35 Auniņa Timija laiks
8.00 Jakari  8.30 Mežainīši
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Gārfīlda šovs
10.00, 10.55 Teātris.zip
10.15, 11.10 Sniegbaltītes skola
11.45 Momentuzņēmums
12.00 Dievkalpojums
13.00 Saknes debesīs
13.26 Daudz laimes!
14.15 Latvijas šlāgeraptauja 2015
15.10 Eltons Džons. Miljons dolāru 
klavieres 17.10, 3.30 100 g kultūras
18.00 Ziņas 18.20 Province
18.50 Mf. Veca mīlestība nerūs
20.30 Panorāma
21.15 Mf. Caur adatas aci
22.55 Dabas pils
23.55 Tonijs Benets un Lēdija Gāga - 
vaigu pie vaiga
1.00 Mf. Mazulis
1.55 Čaplins - gadsimta leģenda
4.10 Aktieru balle uz Čaka ielas

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna
6.05 Mikrofona dziesmas
7.35 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki
9.25 Mf. Mūzikas skolotāja
10.55, 15.05 Lielais cirks
12.30 Latvia Open 2014
14.10 Čadara - ledus ceļš
16.45 VTB Vienotā līga
19.05, 4.40 LTV - 60
19.30 Mf. Tālu prom
21.10, 5.10 Eiropa koncertos
22.00 Noziegums
23.05 Paulu Koelju. Mana dzīve
23.55 Grupas Sīpoli koncerts
2.10 Baltic Grand Prix 2013

LNT
6.05, 2.15 Kādas slimības vēsture
6.55 Bernards
7.10 Nedēļa novados
7.35, 10.55 Galileo 
8.05, 1.35 Kā izdzīvot pie vecākiem? 
9.00, 4.10 LNT Brokastis
10.00 Īpaši smags gadījums
11.25 Dīvainie Ginesa rekordi
12.25 Mis Mārpla
15.40 Greizais spogulis
16.55 Dzintara dziesmas
17.50, 20.00 Ziņas 
18.00 Dallasa 
20.10 Kurts Seits un Šura
22.10 Mf. Centurions
0.00 Mf. Mīlas lidojums
3.15 Karamba!

TV3

6.15, 4.05 Čūska no 23. dzīvokļa
6.50 Pērtiķu karalis
7.15 Aģents Dadlijs 
8.10 Denijs Spoks 
9.00 Māmiņu klubs
9.30, 11.50 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
10.00 Superbingo
11.00 Betija Vaita un vecie ērmi 
12.20 Mf. Korelaina
14.10 Mf. Šanhajas bruņinieki
16.15 Gada Balvas pasniegšanas cere-
monija 17.50 Valstī viss ir kārtībā
19.00 Mf. Halks
21.40 Mf. Sešas dienas, septiņas naktis
23.35 Mf. Pazeme un pūķi 
1.10 Mf. Grāfs Monte Kristo
3.20 CSI Ņujorka 

TV3+
7.10 Multfilmas
8.35 Skapis 9.25 Nereālais stāsts
9.55 Mf. Paspēt 24 stundās
10.55 Meiča
13.00 Mf. Trīs gudras sievietes
15.10 Mf. Ieslēdziet ziemeļu mirdzēšanu
16.45 Mf. Spogulīt, Spogulīt: Sniegbaltī-
tes stāsts
18.35 Intuīcija
19.45, 1.50 Randiņš ar zvaigzni
21.00 Mf. Nakts muzejā
23.00 Galvenais aizdomās turamais
23.55 Mf. Neaizskaramie

TV5
7.30 Kristiešu programma
8.00 Es ārstēju
9.00 Top-shop
9.15, 14.05 Mājas restorāns
10.15 Gribu mājās
10.45, 0.30 Izmailova parks
12.25 6 kadri
13.05 Personīgās lietas
14.20 Jaungada joki
15.20 Īpašās nozīmes aģents
19.00 Uz nažiem
20.00 Tālbraucēji
22.00 Mākslas filma
1.50 Mūzika

PBK
6.20, 9.00, 11.00 Ziņas
6.30 Mākslas filma
7.45 Mākslas filma
9.20 Mākslas filma
11.30 Mākslas filma
14.00 Mākslas filma
16.30 Koncerts 20.00 Laiks
20.15 Mākslas filma
22.15 Mākslas filma
0.15 Mākslas filma 1.45 Euronews
2.15 Mākslas filma 3.40 Jūrmala
4.55 Mūzika

RenTV Baltic
6.00, 12.15 Skatīties visiem!
7.10 Afromaskavietis

8.05 Retro FM leģendas
12.00 Top-shop 
12.45 Slepenās teritorijas
13.45 Kāpēc tev vajag alibi? Seriāls
17.30 M. Zadornova Jaungada koncerts
19.25 Mf. Nomas tētis
21.25 Mf. Mīlākais Lūsijai
23.20 Varenie noslēpumi
0.10 Seno skaistuļu noslēpumi

RTR Krievija
4.55 Smieklu istaba 5.40 Guļčatai
7.05 Mf. Reiz Jaunajā gadā
9.00, 10.15, 13.15 Santa Lučija. Seriāls
10.00, 13.00, 19.00 Ziņas
16.40 Petrosjana šovs
19.35 Mf. Es nevarēšu tevi aizmirst
23.30 Koncerts EMINа
0.35 Mf. Tēvs negribot

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00 Ziņas
8.05 Svētdienas dievkalpojums
8.20 Ledus laikmets
9.50 Mf. Nārnijas hronikas
11.50 Mākslas filma
13.00 Mf. Spogulīt, Spogulīt: Sniegbaltī-
tes stāsts
15.10 Sports
15.15 Jaungada jampadracis
19.00 Kontūras 20.05 Atkusnis
22.20 Mf. X cilvēki. Pēdējā kauja

Baltkrievija 1
6.45 Mākslas filma
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.40, 23.10 Brīnums 9.40 Par ēdienu! 
10.20 Sieviešu žurnāls
11.10 Centrālais reģions
11.35, 15.50 Gigantu liktenis
12.05 Izmeklēšanas noslēpumi
12.45 Pārnesumkārba
13.25 Terra incognita
14.15 Tava pilsēta
14.30 Apkārt planētai
15.15 Lielā reportāža
16.25 Mf. Reiz Jaunajā gadā
18.10 Mf. Jaungada sieva
20.00 Galvenais ēteris 20.55 Laika ziņas
21.15 Mf. Septiņas jūdzes līdz debesīm

Baltkrievija 2
6.05 Mf. Santa Klauss 3
7.30 Augstāk par jumtu
8.10 Avatars. Leģenda par Aange
9.25, 19.25 TV barometrs
9.30 Fitnews
10.05 Saprast un neitralizēt
10.40, 20.20 Interni
12.35 Mf. Es gribu to redzēt!
13.10 Mf. Šis un tas par Mēriju
15.10 Mf. Pērsijs Džeksons un Olimpieši: 
Zibens nolaupīt
17.00 Comedy Batls  18.15 Superloto
19.05 Karsts ūdens
20.00 Sportloto 5 no 36
20.05 KENO 22.10 Pārlādēšana
22.55 Mf. Melnais gulbis
0.40 Tikšanās ar ...

Reklāma un sludinājumi

PĒRKPĀRDOD

DAŽĀDI

māju ar saimniecības ēkām un 
zemi (1135 m2)Krāslavas centrā. 
Ir ZG. Cena pēc vienošanās. Tālr. 
29723750;
mikroautobusu T-5, kravas-pa-
sažieru, 1.9 TDi, 2004., ir TA. 
Tālr. 29350009;
ruļļu presi “NEWHOLLAND - 
841”. Tālr. 29379036;
plastmasas mucas. T. 26361548;
medu; gaļas maļamo mašīnu. 
Tālr. 26363427;
cūkas dzīvsvarā gaļai. T. 26622593;
grūsnu teli (atnesīsies maijā); govi 
(atnesīsies jūlijā). T. 28267103;
sivēnus. Tālr. 29129873;
sivēnus. T. 26174487, 26450677;
pārtikas un sēklas kartupeļus. Tālr. 
27131681; 
dēļus (skujkoku, sausus) 35 mm 
x 220 mm x 2 m - 110 €/m3; sau-
su, skaldītu malku; upes akmeņus 
(granīts, Ø 200x300 mm); dīvānus, 
skapjus, galdus, krēslus. Rokas un 
elektroinstrumentus, utt. T. 29293276; 
malku, dēļus, nomaļus. Tālr. 
29728133;
skaldītu malku nelielā daudzumā 
(sausu un slapju). T. 27467733;
skaldītu malku (alksnis, bērzs). 
Tālr. 29239597;
malku. Tālr. 28346625.

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. 
Samaksa uzreiz. Tālr. 26346688;
mežus īpašumā, zemi ar mežu, 
cirsmas. Par brīvu kārtojam 
robežu 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. Malkas 
cirsmas, malku 3 m. Tālr. 
28765396; 
traktoru T-40 un MTZ priekšējās 
un aizmugurējās riepas. Tālr. 
28658540.

VAJADZĪGS matemātikas privāt-
skolotājs Krāslavā (vidusskola, 12. 
klase). Tālr. 29986130. Nozaudēts 
zelta auskars (Krāslavā). Atlīdzība 
garantēta. Tālr. 28480915.
Atdošu labās rokās aplecinātu kazu 
un jaunu kaķenīti. T. 25528030.
Atdošu labās rokās kucēnus (2 
“puikas”), iespējama piegāde. Tālr. 
26524609.

SI A “AIBI” ie pērk liel lo
pus, jaun lo pus, aitas, ka
zas, zir gus, cū kas. La bas 
ce nas. 

Sa mak sa tū lī tē ja. Sva ri. 
Tālr. 26142514, 20238990.

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

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

SIA „LATVIJAS GAĻA” 

IEPĒRK  METĀLLŪŽŅUS
Augstas  cenas. 

Strādājam  jebkurā laikā. 
Tālr. 29198531

Uzņēmums pērk augošu 
mežu.Tālr. 25960091

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!

11. janvārī Krāslavas Kultū-
ras namā plkst. 15.00 notiks 
Senioru Jaungada vakars.

Līdzi ņemams groziņš!
Firma piedāvā darbu ekska-

vatora un frontālā iekrāvēja 
operatoriem. Darbs Krāslavas 
novadā, iepriekšēja pieredze 
obligāta. Tālr. 28688223.

11.00 Mf. Ideālais pāris
13.20 Tas ir smieklīgi
16.05 Igora Krutoja jubilejas koncerts
19.35 Aņutas laime
23.35 Mf. Nabaga LIZ
1.30 Mf. Apzināti neizdomāsi
3.30 Mf. Steidzami nepieciešams Sala-
tēvs 4.55 Smieklu istaba

ONT
6.00 Svētdienas rīts
7.00, 8.00, 15.00, 19.30 Ziņas
8.05 Ledus laikmets 
9.25 Mf. Vecītis Hattabičs
11.00 Mf. Nakts muzejā
13.00 Mf. Nakts muzejā 2
15.10, 19.50 Sports
15.15 Mf. Dāvana ar raksturu
17.05 JAK 19.55 Šovakar
21.30 Mf. Popera kunga pingvīni
23.10 Mf. X-cilvēki 2

Baltkrievija 1
5.55 Būtība
6.20 Mf. Īstā mīlestība
8.00, 11.00, 14.00 Ziņas
8.10 Redaktoru klubs
8.50, 22.55 Brīnums
9.45 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
16.15 Mf. Eglītes 3
18.05 Mākslas filma
20.00 Panorāma
20.40 Mf. Metro
23.40 Sports

Baltkrievija 2
6.05 Mf. Anastāsija
7.30 Tikai pieaugušajiem
7.50 Avatars. Leģenda par Aange
9.10 Baltkrievu virtuve
9.50, 20.15 TV barometrs
9.55, 20.20 Interni
11.30 Kapeika kapeikā
12.05 Ekstrasensu cīņas
13.30 Ir nu gan!
14.05 Bafija pret vampīriem
16.30 Comedy woman
17.20 Ikri
18.15 Jūsu loto
18.40 Loterija Piecinieks
18.55 Mītu mednieki
20.00 Sportloto 6 no 49
20.05 KENO
21.55 Tikšanās ar ...
22.30 Mf. Šis un tas par Mēriju
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Intervijā piedalās projekta 
eksperte, Daugavpils Universitā-
tes (DU) Humanitārās fakultātes 
docente, Dr. philol. Ingrīda Kup-
šāne un projekta ietvaros izvei-
dotā mutvārdu vēstures e-muzeja 
“Vitamemoriae” koordinators, DU 
Humanitārās fakultātes lektors, 
Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs.

— Sakiet, lūdzu, kā radās 
projekta ideja? 

— D.O.: Latvijā līdz ar ne-
atkarības atjaunošanu un zināt-
nisko pētījumu liberalizācijas 
iespējām arvien aktuālāks kļuva 
jautājums par mutvārdu vēstures 
vai t.s. tautas vēstures pētīju-
miem. Parādījās vairākas skolas 
un pētnieciskie centri. Arī DU Hu-
manitārajā fakultātē tika izveidota 
oriģināla metodoloģiskā skola 
– “mutvārdu vēstures pētniecī-

ba”, kurā tika integrēti labākie 
Rietumeiropas un ASV paraugi, 
pielāgojot tos Latvijas situācijai. 
Mūsu valsts, tāpat kā jebkuras ci-
tas valsts vēsture, ir izpētes vērta; 
jāizceļ tas, ka dzīvesstāstu autori 
ir bijuši liecinieki vairākiem poli-
tiskajiem režīmiem: Latvijas par-
lamentārās republikas posmam, 
ulmaņlaikiem, Baigajam gadam, 
vācu okupācijas periodam, pa-
domju laikam, tagad atkal dzīvo 
demokrātiskā valstī. Kaimiņtautu 
vēsturē risinājās gan līdzīgi, gan 
atšķirīgi procesi. To iespaidu uz 
cilvēku dzīvi tad arī izzinām pro-
jekta ietvaros.

— Kāpēc sadarbojaties tieši 
ar Baltkrievijas vēsturniekiem?

— D.O.: Viens no Eiropas 
Savienības stratēģiskajiem mēr-
ķiem ir stiprināt pārrobežu sa-
darbību, kas šajā gadījumā tiek 
darīts. Vienlaikus jākonstatē, ka 
mēs ļoti maz zinām par kaimiņu 
vēstures peripetijām. Grodņa, 
kas no mums atrodas tikai dažu 
stundu braucienā, daudziem ir 
terra incognita. Arī mūsu projekta 
partneru – Jankas Kupalas Grod-
ņas Valsts universitātes kolēģu 
priekšstati par Latgales vēsturi 
projekta sākumposmā bija diez-
gan aptuveni. Taču, ja pat pro-

fesionāļu zināšanās ir robi, tad 
vienkāršiem cilvēkiem kaimiņval-
stīs bieži vien vispār nav priekš-
stata par Latvijas vēsturi.

— I.K.: Var piebilst, ka pro-
jekta ietvaros DU Humanitārās 
fakultātes zinātnieki un kolēģi no 
Baltkrievijas pēta kultūras īpatnī-
bas pierobežā. Vācot un sistema-
tizējot mutvārdu vēstures mate-
riālus, tiek noskaidrota pierobežā 
dzīvojošo sadzīves tradīciju spe-
cifika. Pētām, kā, dažādu tautību 
pārstāvjiem kaimiņos mītot, cits 
citu ietekmējam un kā tas iespai-
dojis un joprojām iespaido piero-
bežas iedzīvotāju ikdienu. 

Līdztekus nozīmīgs izpētes 
objekts ir kapsētas jeb nekro-
poles un apbedīšanas tradīci-
jas, kas spilgti atspoguļo blakus 
dzīvojošo etnosu mijiedarbību. 

Apsekojot tās, var gūt priekšsta-
tu par cilvēka attieksmi pret nāvi 
un aizgājējiem, vērot sabiedrības 
sociālo stratifikāciju. Kapi atklāj 
konkrētas politiskās sistēmas ie-
spaidu, kā arī ļauj spriest par kon-
fesionālajām atšķirībām.

— Kā notiek kapu izpēte?
— I.K.: Kapu kultūras izpēte 

un aprakstīšana iekļauj vairākas 
fāzes. Tā sākas ar  pilotpētījuma 
veikšanu, tas ir, pierobežas iedzī-
votāju un kapsētas darbinieku ap-
tauju. Pēc tam seko kapsētu un ar 
tām saistīto tradīciju apzināšana 
un fiksēšana (audio, video, foto 
materiālos u.c.). Nākamais solis 
– iegūtās informācijas sistemati-
zēšana un kapsētu aprakstīšana, 
pievēršoties vēstures norišu liecī-
bām kapsētu teritorijā, ievērojamu 
personību, kā arī neparastu un ori-
ģinālu kapavietu raksturojumam; 
etniskās un konfesionālās specifi-
kas uzrādīšanai kapsētas, kapsē-
tas sektora, konkrētas kapavietas 
izveidē; ar kapiem saistītu tradīciju 
raksturojumam.

— Kāds būs projekta re-
zultāts? Vai kādi zinātnieku sa-
darbības rezultāti būs pieejami 
plašākai sabiedrībai?

— D.O.: Tiek veidots un 
drīzumā būs publiski pieejams 

e-muzejs “Vitamemoriae”, kura 
uzdevums ir iepazīstināt ar vēs-
turi un sadzīvi no tautas mutes. 
Tajā būs iekļautas interesantākās 
un zīmīgākās 360 audiovizuālās 
vienības no visa projekta laikā 
savāktā materiālu klāsta. E-mu-
zejā audiovizuālās liecības būs 
gan oriģinālvalodā, gan tulkotas 
latviešu, angļu un krievu valodā. 
Muzejs ir interaktīvs, un katrs tā 
apmeklētājs varēs ne tikai iepazī-
ties ar tā saturu, bet arī saņemt 
pētnieku konsultācijas un piedā-
vāt iekļaušanai e-muzejā savas 
vai tuvinieku atmiņas.

— Kā interesenti to varēs 
izdarīt?

— D.O.: 2014. gada 15. – 
16. decembrī Grodņā notika pro-
jekta noslēguma konference un 
tā rezultātu prezentācija, un jau 

drīzumā visi materiāli būs pieeja-
mi tīmekļa vietnē – www.vitame-
moriae.eu. Projekta dalībnieki ar 
lielāko prieku gaidīs jūsu vērtēju-
mu, komentārus un piezīmes! 

— Paldies par sadarbību!
Eiropas kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta Latvi-
jas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības program-
ma „Mutvārdu vēstures centru 
popularizēšana Latvijas–Balt-
krievijas pārrobežu teritorijā”, 
ID Nr. LLB-2-143

www.enpi-cbc.eu 
Projekta budžets ir 

168.824,00 EUR, no kura 90% 
jeb 151.941,60 EUR ir Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas līdzfinansējums.

Par šīs publikācijas saturu ir 
atbildīga Daugavpils Universitāte 
un tā nekādā veidā nevar tikt iz-
mantota, lai atspoguļotu Eiropas 
Savienības uzskatus.

Eiropas teritoriālās sadarbības Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pār-
robežu sadarbības programmas projekta „Mutvārdu vēstures centru popu- 
larizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā” ietvaros Daugavpils Universitātes 
un Grodņas Valsts universitātes pētnieki izstrādā nozīmīgus pārrobežu 
kultūras un vēstures mantojuma popularizācijas produktus.

No sirds pateicos ķirurģijas 
nodaļas medpersonālam  - 
dežūrmāsām, īpašs paldies 
procedūru medmāsām, ārstei 
Klaģišai par labu, iejūtīgu at-
tieksmi pret pacientiem. Lai 
jums laba veselība, laime, veik-
sme jūsu ne vieglajā darbā!

Olga

Rokas, kas mīlēja darbu, 
gurušas,  
Sirds, kas vēlēja labu, nu 
atdusas.

Izsakām līdzjūtību Jeļe-
nai Vasiļenokai, viņas 
ģimenei, māmiņu kapu 
kalnā guldot.

Tatjana Prokofjeva, 
Jadviga Korotkaja, 
Marina Procevska, 

Elžbeta Šimkina, Tamāra 
Rāciņa, Natālija Pitrāne, 

Jeļena Krasņikova, 
Regīna Lukjanska, 

Ludmila Zaviša.
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Mums ir lielas bēdas. Mēs 
pavadījām pēdējā ceļā savu mīļo 
kolēģi Jeļenu Ivanovu.

Pēdējo 4 mēnešu laikā mēs 
zinājām, ka viņa slimo, ārstējas 
Hematoloģijas centrā, cīnās pati, 
un ārsti cīnās par viņas dzīvī-
bu... Ļoti cerējām, ka mūsu stip-
rā Ļena uzveiks slimību. Taču 
17.decembrī viņa nomira: nepie-
tika spēka, nogura…

Viņu apglabāja mājās, dzim-
tajā Madonā, blakus tēvam un 
brālim. Ļenai palika meita Ņina, 
mamma, divas brāļameitas.

Jeļena dzimusi 1959.gadā 
Madonā, kur pabeidza vidussko-
lu un 16 gadu vecumā (visjau-
nākā abituriente) iestājās Rīgas 
Medicīnas institūta Ārstniecības 
fakultātē. Tur mēs iepazināmies. 
Gandrīz visi ārsti, kuri strādāja 
mūsu rajonā, studējuši RMI, tā-
pēc visi esam pazīstami vēl no 
studiju laikiem. Kādu es atceros 
Ļenu? Jautra, braša, aktīva, ne-
atlaidīga, zinātkāra, ļoti mērķtie-
cīga. Ne tikai sekmīgi mācījās, 
kas bija tiešām ļoti grūti, bet arī 
paspēja pabeigt piegriešanas, 
šūšanas un adīšanas kursus. Un 
brīvajā laikā bija laba rokdarb-
niece. Adīja ļoti skaistas jakas, 
džemperus. Vēl viņa ļoti labi ga-
tavoja ēst.

Pēc 6.kursa Ļena nolēma 
turpināt specializāciju pediatri-
jā, jo saprata - viņai patīk ārstēt 
bērnus. 1982.gadā sāka darba 
gaitas mūsu slimnīcā. Tieši šeit 
izpaudās viņas profesionālās 
spējas, kā arī prasme organizēt 
medicīniskā personāla darbu. 
Strādāja bērnu nodaļā par pe-
diatri, par skolas ārsti, pieņēma 
ambulatoros pacientus poliklīni-
kā, bija galvenā ārsta vietniece 
medicīnas jautājumos.

Es un Ļena vairākas reizes 
kopā braucām uz kursiem Rīgā. 
Interesanti bija jau autobusā. 
Ļena bija ļoti jauka sarunbiedre, 
asprātīga un zinoša. Mūsu kursi 
sākās ar grāmatnīcu apmeklēju-
mu, bieži iepirkāmies viņas iecie-
nītākajā krievu grāmatu veikalā. 
Viņa ne tikai pirka daudz dažādu 
izdevumu un veda grāmatas uz 
Krāslavu, galvenais – viņa visu 
arī paspēja izlasīt. Vēl Rīgā viņa 
obligāti pirka cienastus saviem 
tuvākajiem un mīļākajiem cilvē-
kiem: mammai un meitai Ņinai. 
Un kaut kur pa vidu bija kursi. 
Dažādos braucienos cilvēka 

raksturs atklājas labāk nekā ik-
dienas dzīvē. Un es redzēju, ka 
Ļenai ir viegli ievainojama un 
maiga dvēsele, kaut gan reizēm 
viņa centās izskatīties skarba, it 
kā uzvelkot aizsargbruņas. 

Un atkal darbs. No1998. līdz 
2000. gadam mums klājās sma-
gi: sākās reorganizācija, mums 
„piedāvāja” iegūt ģimenes ārsta 
kvalifikāciju. Un mēs divus ga-
dus gan turpinājām strādāt, gan 
studējām. Toreiz Ļena bija mūsu 
lokomotīve, kas virzīja visus uz 
priekšu, mūsu galvenā „ideju ģe-
neratore”. To es varu teikt bez 
jebkāda pārspīlējuma, jo pati 
virzījos aiz šīs „lokomotīves”. 
Vēl tagad atceros viņas frāzi: 
„Nekas, kolēģes, izlauzīsimies!” 
Un izlauzās gan, nokārtoja visus 
sertifikācijas eksāmenus un iz-
turēja dažādus pārbaudījumus. 
Mēs arī tagad turpinām strādāt, 
tikai jau bez viņas…

Meitiņa Ņina. Viņa ir Ļenas 
vislielākā laime un sasniegums. 
Viņa ļoti gribēja šo bērnu un 
vienmēr lepojās ar savu Ņinoč-
ku! Protams, ar tādu meitu var 
lepoties: skaistule, gudriniece, 
labi audzināta un izglītota mei-
tene. Viņa nolēma kļūt par ārsti 
tāpat kā mamma, un tagad ir 
Latvijas Universitātes Medicī-
nas fakultātes 3.kursa studente. 
Novēlēsim Ņinai vienmēr būt 
stiprai un mērķtiecīgai kā viņas 
mamma, nekad nepadoties, būt 
uzticīgai savam darbam, nekad 
nenodot kolēģus un pacientus.

Ļena! Tagad mēs dzīvosim 
un strādāsim bez tevis. Ļena, 
Ļenočka, Jeļena! Cik slikti un 
vientuļi mums ir bez tevis! Lai 
Tev vieglas smiltis!

Tatjana PROKOFJEVA

Piemiņas rindas kolēģei

Sirsnīgs paldies Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas kolektīvam 
un tiem cilvēkiem, kuri ir kopā 
ar mums. Paldies par Jūsu 
nevienaldzīgo attieksmi mūsu 
nelaimē, par ziedojumiem 
mūsu dēla ārstēšanai. Jūsu 
līdzjūtība dod mums spēku 
dzīvot tālāk, elpot un iet uz 
priekšu.

Jura Vekšina ģimene

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.
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