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Atdosim labās rokās čipotus kucēnus. Būs vidēji 
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Latvijā

Šodien numurā

Iedzīvotāji vēlas zināt, par ko maksā
2.lpp

Mans sargeņģelis
Stāsts par Valentīnu Stabulnieci.

3.lpp

Par ko pašvaldību deputāti tērzēja pēdējās 
2016. gada novadu domes sēdēs

4.lpp

Stipras ticības saknes meklējamas senču 
ģimenēs

5.lpp

Kā arī TV programma, sludinājumi, reklāmas un daudz 
citas noderīgas un aktuālas informācijas.

“Rītausmas 
melodijas”

Māņticība – aklas bailes. Kārtējā personālā foto-
izstāde “Rītausmas melodijas” tiks atklāta piektdien, 
13. janvārī, plkst.16.00. Ceturtā pēc kārtas un pirmā, 
kas nav saistīta ar jubileju. 

Kad personiskais hronometrs strauji paātrina 
laika atskaiti, vilcināties nedrīkst, jo līdz nākamajam 
apaļajam datumam vēl jānodzīvo. Bet jauni fotodarbi 
ir kā karsti kartupeļi rokās, un es jau degu nepacietībā 
ielikt jaunus posmus iecerētajā ķēdē, kas ir iespējams 
tikai izstāžu zālē. Krāsu fotogrāfijas maģija – tas ir 
noslēpumains krāsu skanējums, kas kļuvis par pama-
tu ziemas ekspozīcijas nosaukumam. Desmit akordi, 
pa četrām notīm katrā. Ierobežoja rāmīšu skaits, taču 
es nekad nedzenos pakaļ daudzumam. 

Ja godīgi, ziemas kolekcijas nosaukums dzimis 
lielās mokās. Pirmais variants - “Ezerzeme”. Tā ir 
manu senču dzimtene un avīzes nosaukums, kurai 
atdoti četrdesmit četri mana mūža gadi. Visneaiz-
mirstamākais biogrāfijas posms, kad rajona avīze 
grūtā cīņā ieguva neatkarīga preses izdevuma statu-
su. Un uz visiem laikiem attīrījās no ideoloģiskajiem 
nosaukumiem un klišejām. Šis saldais vārds - brīvība. 
Skaidri atceros nemierīgo barikāžu laiku galvaspilsē-
tā, kas bija janvāru ugunskuru gruzduma pilns. Pagā-
ja jau ceturksnis gadsimta, un ne viss notika tā, kā 
cerējām tālajā 1991. gadā. Pats bēdīgākais ir tas, ka 
mēs esam pieraduši dzīvot izolēti, un tieši tā ir visu 
Latvijas bēdu ļaunuma sakne. Diemžēl “Vienoti Latvi-
jai” ir jau aizmirstais Atmodas vadmotīvs... 

Nežēlīgajā, arvien progresējošās alkatības un 
pieaugošā bezdibeņa pasaulē starp bagātajiem un 
nabadzīgajiem ir ļoti svarīgi pašiem nenolaisties līdz 
mantrausībai. Dots devējam atdodas! 

Turpinājums 2. lpp.

Sirsnīgi sveicam 
50 gadu jubilejā

Ivaru Jakušonoku!
Šajā skaistajā diena vēlam tev vislabākos 

vēlējumus!

“Bērziņu mednieks”

5. janvārī atrasts mobilais telefons.
Tālr. 26779905.

•	 Latvijas eksporta un importa 
apmērs pērn desmit mēnešos 
joprojām bija mazāks nekā Lie-
tuvas un Igaunijas, savukārt 
lielākais ārējās tirdzniecības 
bilances deficīts starp Balti-
jas valstīm bija Lietuvā. 2016. 
gada desmit mēnešos Latvijas 
eksporta apmērs bija 8,453 
miljardi eiro, Lietuva eksportē-
ja preces 18,447 miljardu eiro 
vērtībā, bet Igaunija - 9,836 
miljardu eiro vērtībā.

•	 Latvijas uzņēmumos kopumā 
ieguldījušie investori nāk no 
135 valstīm. 2016. gada no-
galē Latvijā reģistrētas 29 273 
kapitālsabiedrības, kuru ka-
pitāls pilnībā vai daļēji pieder 
ārzemniekiem. Kopumā daļas 
Latvijas uzņēmumos pieder 29 
692 ārvalstu personām.

•	 Lielbritānijas lietišķā laikraksta 
“Financial Times” banku jautā-
jumiem veltītais žurnāls “The 
Banker” par šā gada labāko 
finanšu ministri Eiropā atzinis 
Latvijas finanšu ministri Danu 
Reiznieci-Ozolu. Žurnāls uz-
svēra, ka Latvijas parāds veido 
vien 36 % no iekšzemes kop-
produkta (IKP), kas ir viens no 
zemākajiem Eiropas Savienī-
bā, turklāt Latvijas valsts bu-
džets ir gandrīz sabalansēts: 
šogad gaidāms 1,1 % deficīts 
no IKP, bet nākamgad - 0,7 %.

•	 Ūdens noplūdes dēļ cietusi ap-
mēram viena trešdaļa Rīgas 
pils Baltās zāles griestu. Ūdens 
noplūde ir saistīta ar gaisa mit-
rināšanas iekārtas bojājumu 
- plīsusi caurule, pa kuru iekār-
tai tiek padots ūdens. Zāle nav 
slēgta, jo bojājumi cilvēku dro-
šību neapdraud.

•	 No 31. decembra līdz 6. jan-
vārim - Valsts tiesu medicīnas 
ekspertīzes centrā nogādāti 11 
miruši cilvēki, kuru nāves cēlo-

nis bijusi ķermeņa atdzišana. 
Šajā laikā aukstums prasījis 
sešu vīriešu un piecu sievie-
šu dzīvības. Vecākais šonedēļ 
nosalušais cilvēks ir 86 gadus 
vecs vīrietis, kurš atrasts kādā 
Rīgas privātmājā. Viņš alkoho-
lu nebija lietojis.

•	 Februāra beigās Latvijā iera-
dīsies ASV armijas 3. brigādes 
smagās bruņutehnikas rota ar 
bruņumašīnām. Šī būs kārtējā 
rotācijas vienība operācijā “At-
lantic Resolve” un tā nomainīs 
ASV 173.brigādes karavīrus. 
Latvijā šajā operācijā jau ie-
priekš rotācijas kārtībā pastā-
vīgi uzturējušies dažādu ASV 
vienību karavīri. Tāpat vairākās 
rotācijās karavīrus pavadījuši 
ASV tanki, bruņumašīnas un 
bruņotas kaujas mašīnas. Vēl 
pagājušā gadā ASV uz vairā-
kiem mēnešiem bija nosūtīju-
šas deviņus tankus “Abrams”, 
piecas bruņumašīnas “Brad-
ley”, kā arī militārās apvidus 
automašīnas HMMWV. 

•	 Ventspilī, kura par savu moto 
izvēlējusies saukli “Pilsēta ar 
rītdienu”, ir visaugstākais jau-
niešu īpatsvars bezdarbnieku 
vidū jeb katrs desmitais bez-
darbnieks ir vecumā no 15 
līdz 24 gadiem. Turklāt Latvijā 
kopumā jauniešu īpatsvars ko-
pējā bezdarbnieku skaitā uzrā-
da tendenci samazināties, bet 
Ventspilī jau vairākus gadus 
tas ir nemainīgi augsts un ne-
mazinās. 

•	 Sabiedrības iniciatīvu portālā 
“Manabalss.lv” sākta parakstu 
vākšana par ogu lasāmo kom-
bainu izmantošanas aizliegu-
mu purva dzērveņu lasīšanā. 
Kā iniciatīvas iesniedzēja norā-
dīja Aiga Kraukle.

•	 Latvijas bobsleja divnieks 
Oskars Ķibermanis/Matīss 

Miknis sestdien, 7. janvārī, Vā-
cijā, Altenbergas trasē, izcīnīja 
trešo vietu Pasaules kausa tre-
šajā posmā, pirmo reizi karjerā 
divnieku sacensībās kāpjot uz 
goda pjedestāla.

•	 Latvijas Entomoloģijas biedrība 
(LEB) par 2017. gada kukaini 
izvēlējusies Eiropas dievlū-
dzēju (Mantis religiosa). LEB 
šogad vēlas vērst sabiedrības 
uzmanību tieši uz šo sugu, jo 
tās izplatība Latvijā ir neskaid-
ra. Eiropas dievlūdzējs Latvijā 
pirmo reizi konstatēts 2008. 
gadā, un līdz šim tas novērots 
ļoti reti, galvenokārt Daugavas 
upes baseinā. Eiropas diev-
lūdzējs ir sastopams Eiropas 
centrālajā un dienvidu daļā, 
un sugas ienākšana Latvijā, 
visticamāk, skaidrojama ar to, 
ka klimats kļūst siltāks. ir salī-
dzinoši liels kukainis, kas var 
sasniegt līdz septiņu centimet-
ru garumu. Par dievlūdzējiem 
šos kukaiņus sauc tādēļ, ka 
priekšējais kāju pāris novie-
tots ķermeņa priekšdaļā un ir 
salikts it kā lūgšanas pozā. Šīs 
priekšējās kājas ir izteikti spē-
cīgākas, jo tās dievlūdzējs iz-
manto medījuma satveršanai. 
Eiropas dievlūdzēju no citām 
dievlūdzēju sugām atšķir pēc 
melna plankuma priekšējo kāju 
iekšpusē.

SIA “Māra N” 
aicina darbā 

pārdevēju autodetaļu 
veikalā Dagdā.

Prasības: datorprasmes.
CV sūtīt uz e-pastu mara.n@

apollo.lv
Tālr. 26525566

 Laikraksta “Ezerzeme”  redakcija pieņem sludinā-
jumus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālr. 65681464.
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Pasaulē
Uzbrukumi

•	 Bagdādes tirgos svētdien te-
roristu pašnāvnieku sarīkotos 
sprādzienos nogalināti vismaz 
18 cilvēki. Pirmais sprādziens 
noticis Džamilas tirgū Sadra 
pilsētā - Bagdādes ziemeļaus-
trumu šiītu rajonā. Tur nogali-
nāti vismaz 12 cilvēki un 39 
ievainoti. Ievainoto vidū ir arī 
karavīrs, kurš atklāja uguni uz 
teroristu. Otrs sprādziens no-
ticis Baladijas tirgū, Bagdādes 
austrumos. Tur nogalināti vis-
maz seši, bet ievainoti vismaz 
16 cilvēki. Atbildību par otro 
sprādzienu pagaidām neviens 
nav uzņēmies, tomēr arī tam ir 
visas “Islāma valsts” teroraktu 
iezīmes. 

•	 Kāds palestīnietis svētdien Je-
ruzalemē ietriecis savu kravas 
automašīnu Izraēlas karavīru 
grupā, nogalinot četrus, bet 
ievainojot vismaz 15 cilvēkus. 
Izraēlas drošības struktūru 
pārstāvji nošāvuši šoferi. Viņš 
bijis aptuveni 30 gadus vecs 
palestīnietis, kurš dzīvojis Aus-
trumjeruzalemē. Nav skaidrs, 
vai uzbrukums bijis plānots, vai 
arī noticis spontāni. 

•	 Floridas štata Fortloderdeilas 
starptautiskajā lidostā bijušais 
ASV karavīrs – Irākas kara 
veterāns, nošāvis piecus cil-
vēkus un sešus ievainojis. 26 
gadus vecais Estebans Santja-
go paziņoja izmeklētājiem, ka 
viņš izplānojis šo uzbrukumu, 
nopērkot vienvirziena biļeti uz 
Fortloderdeilas lidostu.Varas 
iestādēm nav zināms, kāpēc 
viņš izvēlējies šo uzbrukuma 
mērķi, un tās neizslēdz teroris-
ma iespējamību.

•	 Vienā no Romas četrām galve-
najām bazilikām - Santa Marija 
Madžore dievnamā - sestdien 
noticis uzbrukums diviem ga-
rīdzniekiem un tā rezultātā 
viņiem savainotas sejas. Uz-
brucēju policija aizturējusi. 
Uzbrukumā viņš izmantojis sa-
sistas pudeles lausku. Uzbru-
kuma motīvi nav skaidri.

Sniegputenis Stambulā
Spēcīgs sniegputenis sest-

dien paralizējis Turcijas lielā-
ko pilsētu Stambulu, kur atcelti 
simtiem avioreisu un kuģošanai 
slēgts Bosfors. Naktī pilsētā uz-
sniguši gandrīz 40 centimetri 
sniega, izraisot haosu ielās.

Četru dienu darba nedēļa
Lai samazinātu bezdarbu, 

Itālijas Emīlijas-Romanjas reģio-
nā ierosināts ieviest četru dienu 
darba nedēļu. Likumprojektu 
izstrādājis reģionālā parlamen-
ta loceklis un bijušais tieslietu 
profesors Pjerdžovanni Alleva. 
Likumprojekts paredz samazināt 
darba nedēļu no 40 uz 32 stun-
dām. Saskaņā ar oficiālajiem da-
tiem Emīlijas-Romanjas reģionā 
ir nodarbināti divi miljoni cilvēku 
un 160 000 ir darba meklējumos. 
Alleva uzskata, ka ierosinātās 
izmaiņas ļaus ievērojami samazi-
nāt bezdarbu, neradot reģionam 
lielu finansiālu slogu.

Venēcija palikusi bez 
ūdens

Ūdens līmeņa pazemināša-
nās rezultātā, faktiski izžuvuši 
vairāki Venēcijas kanāli. Ūdens 
līmenis sācis pazemināties jau 
2016. gada nogalē. Venēcija pa-
rasti piesaista tūristus tieši dau-
dzo kanālu dēļ, tāpēc šobrīd pil-
sētā ir iestājies neierasts miers. 
Dubļos iestigušas gondolas tur 
nav ierasts skats. 

Turpinājums. Sākums 1. lpp.
Bagātība nes ne tikai laimi... 

Iemesls jubilejas fotoizstādes 
atklāšanai ir gaužām vienkāršs. 
Kāds? Vienkārši parādījās nau-
da, bet tagad jau neviens nevar 
pateikt, cik ilgi vēl pastāvēs Eiro-
pas Savienība un jaunā valūta. 
Savā mūžā esmu piedzīvojis 
daudz vērienīgu naudas reformu 
un cilvēku ciešanu, kad viņi zau-
dējuši visus savus iekrājumus. 
Bet manuskripti tāpat kā foto-
mākslinieku fotogrāfijas noteikti 
nedeg. Aprēķins – ļoti loģisks. 
Esmu pārliecināts par to, ka agri 
vai vēlu visu manu krāsu foto-

darbu liktenis būs tāds pats kā 
melnbaltajām - tie tiks uzdāvinā-
ti dzimtajai Krāslavai, kurā man 
palaimējās nodzīvot visu mūžu. 
Tas ir krāslavieša pienākums... 

Daudzu gadu garumā, rem-
dinot alkas pēc ceļojumiem, vien-
mēr pārliecinājos par to, ka visā 
pasaulē nav skaistākas vietas 
par mūsu Ezeru zemi un pasa-
kaino pilsētiņu Daugavas lokos. 
Dzimteni neizvēlas, un tai ir jākal-
po visa Dieva dotā mūža garumā, 
lai atstātu skaidri saskatāmas 
pēdas cilvēku atmiņā. 

Daiļrade sākas ar izbrīnu. 
Apbrīnojamā daba satrauc jutī-

gās sirdis, un ar to ir sais-
tīta galvenā atbilde uz 
jautājumu: “Kāpēc Krās- 
lava turpina paplašināt 
talantīgo mākslinieku un 

muzikantu rindas?” Paldies par 
iedvesmu! 

“Rītausmas melodijas” ska-
nēs gan janvārī, gan februārī. 

Ļoti ceru nepievilt jūs, cienījamie 
lasītāji! Ekspozīcija tiks slēgta 
marta sākumā, kad norisināsies 
nodarbība Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novada fotomākslas cie-

nītājiem - “Jel, mirkli, apstājies, 
tu esi skaists!” 

Lasiet “Ezerzemi”! 
Aleksejs GONČAROVS 

Iedzīvotāji vēlas zināt, par ko maksā
Jaunā gada sā-
kumā dzīvojamās 
mājas Raiņa ielā 6 
iedzīvotāji pulcējās 
Mākslas skolas tel-
pās, kas arī atrodas 
šajā ēkā, uz kopsa-
pulci.

Par sapulces 
vadītāju vienbalsīgi 
tika ievēlēts Vasīlijs 
Zaicevs, šīs mājas 
iedzīvotājs. Iedzīvotāji 
bija ieradušies kuplā 
skaitā, kā apliecināja sapulces 
vadītājs – tika pārstāvēts katrs 
dzīvoklis. Divas nedēļas pirms 
sapulces rakstisks aicinājums 
tika nogādāts arī Krāslavas 
novada domes priekšsēdētājam 
Gunāram Upeniekam, kurš uz 
sapulci ieradās, un SIA “Krāsla-
vas nami” valdes priekšsēdētā-
jam Valērijam Maslovam, kurš 
diemžēl neieradās. Kā vēlāk 
telefona sarunā paskaidroja 
V.Maslovs - neierašanās iemesls 
bija iepriekš nesaskaņotais sapul-
ces laiks, aicinājumā neuzrādītā 
kontaktinformācija un jautājumi, 
par kuriem runās sapulcē.

Arī Gunārs Upenieks iztei-
ca nožēlu, ka kopā ar aicināju-
mu nav saņēmis apspriežamos 
jautājumus, uz ko Vasīlijs Zaicevs 
atbildēja, ka nav uzskatījis par va-
jadzīgu vēlreiz rakstīt jautājumus, 
ar kuriem pie novada domes 
priekšsēdētāja un SIA “Krāsla-
vas nami” valdes priekšsēdētāja 
pēdējos gadus vēršas regulāri. 

Domes priekšsēdētājs 
centās atbildēt uz iedzīvotāju 
jautājumiem, tomēr vairākums 
svarīgo jautājumu palika neno-
saidroti, tāpēc, pēc Gunāra Upe-
nieka ierosinājuma, tika nolemts 
sasaukt sapulci atkārtoti.

Tātad dzīvojamās mājas 
Raiņa ielā 6 iedzīvotājus interesē:
1. Paskaidrojumi par dzīvojamās 

mājas uzturēšanas un apsaim-
niekošanas faktisko izdevumu 
pārskata vairākām pozīcijām.

2. Vai mājas uzkrājuma fondā 
vēl nav pietiekams uzkrājums 

plaisas remontam mājas gala 
sienā, kuru iedzīvotājiem solīja 
veikt 2015. gada vasarā?

3. Vai dzīvojamo māju apsaimnie-
kotājs SIA “Krāslavas nami” pa-
ziņo dzīvokļu īpašniekiem par 
aprēķināto dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimnieko-
šanas maksu nākamajam ka-
lendārajam gadam saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.1014, kas 
nosaka to veikt rakstiski ne vē-
lāk kā līdz attiecīgā 
gada 15. oktobrim, 
paziņojumā norādot 
laiku un vietu (pie-
mēram, mājaslapa 
internetā, informa-
tīvs stends), kur dzī-
vokļa īpašnieks var 
iepazīties ar tāmes 
kopsavilkumu, kā 
arī mājai nepiecie-
šamo remontdarbu 
apkopojumu nāka-
majiem periodiem? 

4. Dzīvojamai mājai 
piesaistītā neadek-
vāti lielā zemesga-
bala uzkopšanas 
platības samazināšanas iespēja.

5. Mājai piesaistītā funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
robežu pārskatīšanas iespēja. 

6. Kāds tiesisks pamatojums bija 
2005. gadā bez iedzīvotāju zi-
ņas no mājai piederošā zemes 
gabala atdalīt labāko zemes 
gabalu par labu blakus dzīvojo-
šai privātpersonai? 

7. Kāda ir 2000.gadā Krāslavas 
siltuma ražotāja katlumājā uz-

stādītā turboģene-
ratora efektivitāte. 
Dārgās ierīces iegā-
des nepieciešamību 
toreiz pamatoja ar 
to, ka 56 % no iz-
mantotā kurināmā 
tiks izmantoti siltuma 
ražošanai, bet 36% 
- elektroenerģijas 
ražošanai, kuru va-
rēs pārdot, tādejādi 
samazinot iedzīvotā-
jiem siltuma izmak-
sas. Vai iedzīvotāji 

guva solītos labumus?
8. Jautājums par mājas siltināša-

nas iespējām un siltināšanas 
procesa izmaksām.

Šie jautājumi tiks nosūtīti 
Krāslavas novada domei un SIA 
“Krāslavas nami”, lai nākamajā 
sapulcē, ko paredzēts sasaukt 
janvāra beigās,  i e d z ī v o t ā j i 
varētu saņemt kompetentas at-
bildes uz interesējošajiem jautā-
jumiem.

Viens no iedzīvotājiem 
sapulces gaitā teica: “Mums 
pietrūkst “dzīvas” vadības no 
domes un namu apsaimniekotāju 
puses. 10 gadu laikā, kopš te dzī- 
voju, ar iedzīvotājiem netiek rīko-
tas tikšanās, neviens deputāts 
neinteresējas – kā mēs dzīvo-
jam? Ne jau domes priekšsēdētā-
jam jānāk uz katru sapulci, ir taču 
deputāti un speciālisti, kuriem 
jāinteresējas un jāpārzina mūsu 

problēmas. Šodien ļoti gaidījām 
Valēriju Maslovu. Jautājumi bija 
konkrēti viņam. Domes izpilddi-
rektors varētu būt ieinteresētāks. 
Nesaku, ka viņi nestrādā, strādā, 
protams, bet arī tikšanās ar 
iedzīvotājiem, mūsu problēmu 
uzklausīšana un risināšana ir 
jābūt viņu darba sastāvdaļai.”

Krāslavas novada attīstības 
programmā 2012. – 2018. gadam 
kā pirmais no stratēģiskajiem 
mērķiem izvirzīts - izglītots, ra-
došs, aktīvs un vesels iedzīvotā-
js. Otrā ilgtermiņa prioritāte 
- pieejama inženiertehniskā infra-
struktūra, kvalitatīvs dzīvojamais 
fonds, sakārtota un droša vide. 

Tā nu tas ir – plānos raks-
ta, ka vēlas sabiedriski aktīvus 
iedzīvotājus, bet realitātē no 
tādiem “atgaiņājas”, nereti uz-
tverot kā traucēkli. Varbūt Vasīli-
jam Zaicevam nebūtu divus ga-
dus “jādeldē” mūsu domes un 
SIA “Krāslavas nami” sliekšņi, 
ja pašvaldības iestāžu atbildī-

gie darbinieki paši rastu iespēju 
atbildēt uz iedzīvotāju jautāju- 
miem vai paskaidrotu, kādu vēlas 
saņemt aicinājumu uz sapulci. 

Nākamā sapulce tiek 
plānota 25. janvārī pl.18:30, 
Raiņa ielā 6, Mākslas skolas 
telpās. Kontaktinformācija: 
26466680 (Vasīlijs Zaicevs). 

Iveta LEIKUMA

“Rītausmas 
melodijas”
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Mans sargeņģelis

Šajā ģimenē es viesojos neskaitāmi 
daudz reižu – Pārdaugavas viensētā, trīsis-
tabu dzīvoklī Krāslavā un vasaras atpūtas 
nometnēs - ezeru krastos. 

Valentīna Stabulniece ir Latgalē lielā-
kās audžuģimenes pavarda glabātāja. Un 
tas nav nekāds Jaungada brīnums, bet li-
kumsakarība un augstākais taisnīgums: 
viņa ir “Latvijas lepnuma” balvas nominācijā 
“Sargeņģelis” īpašniece. 

Norunātajā laikā, pārkāpjot pazīstamo 
slieksni, es nonācu ģimenes idilles atmos-
fērā. Māmiņa un trīs bērni gardi smejas, 
skatoties TV raidījumu - humora šovu. Dzī-
voklī - ideāla kārtība, katra lieta savā vietā, 
bet plānojums - labāku grūti iedomāties. 
Šo mājokli Valentīna iegādājās vēl sma-
gajos deviņdesmitajos, pagāja vēl vairāki 
gadi l’idz eiroremonts mainīja šo trīsistabu 
dzīvokli līdz nepazīšanai. Mūsdienīgs virtu-
ves variants – tā ir apvienota ar viesistabu, 
guļamistabās divstāvu gultas, skaistas un 
funkcionālas mēbeles, elektroni-
kas stūrītī liels televizors un da-
tors. Mobilie telefoni, planšetes 
- tāpat kā visiem. Redzamā vietā 
– vairāki apbalvojumi, no kuriem 
divi - visdārgākie. Pirmo no tiem 
pirms trīs gadiem Rīgas mērs Nils 
Ušakovs pasniedza krāslavietei 
- uzvarētājai nominācijā “Labākā 
audžumamma”.  

Viss sākās ar meitas Katjas 
vēstuli, ko viņa aizsūtīja galvas-
pilsētas mēram. Lūk, fragmenti 
no meitenes rakstiskā vēstījuma 
(tolaik viņa vēl mācījās Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolā). Tās ir 
rindas, ko diktēja viņas pateicīgā 
sirds: “ Gribu pastāstīt par sev 
dārgu cilvēku, manu audžumam-
mu. Viņu sauc Valentīna Stabulniece, paš-
laik viņai ir 65 gadi, un viņai esam mēs: es, 
Rasma, Rihards, Miša, Guntis, Danila. Mēs 
visi esam ļoti dažādi, bet viņa satuvināja 
mūs vienā ģimenē. Agrāk viņa bija veika-
la vadītāja, grāmatvede, revidente, viņai ir 
sava saimniecība. 1997. gadā sāka strādāt 
bērnu namā “Mūsmājas”. Līdz šim laikam 
bērni viņu atceras un atnāk pie mums cie-
mos. Atceras kā labu un saprotošu audzi-
nātāju. 1998. gadā viņa saprata, ka skumst 
bez bērniem, un paņēma aizbildnībā Natāli-
ju Goršanovu. Māmiņas lauku mājās nekad 
nebija klusi un garlaicīgi, jo tur atpūtās 20-30 
bērni. Otrā audžumeita – Aleksandra Jeļise-
jeva, bet pēc kāda laika bija jau desmit au-
džu bērni. Pret visiem mūsu māmiņa izturas 
ar mīlestību un rūpēm: māca gatavot, veidot 
krājumus ziemai, apgūt lauku darbus un ci-
tas dzīves prasmes. 

Kad es nonācu jaunajā ģimenē, man 
bija četrpadsmit. Nemācēju pat traukus maz-
gāt, tagad es tikai smejos par to. Tolaik man 
bija kauns par to, ka es nemācēju gatavot, 
kārtot dzīvokli. Pašlaik man ir septiņpadsmit 

gadu, un es protu visus saimnie-
cības darbus, arī cept un šūt. Es 
viņu saucu par māmiņu, bet viņa 
aizstāja man visus - mammu, tēti, 
vecmāmiņu un draudzeni. Viņas 
acis vienmēr ir labestī-
bas pilnas, pat tad, kas 
viņa dusmojas. Vienmēr 
sapratīs un piedos. Bla-
kus viņai gribas tiekties 
uz visu labāko. Kad iz-
kratu viņai savu sirdi, 

uzdodu vienu un to pašu jautāju-
mu: “Mammu, kāpēc tu paņēmi 
mūs savā aizbildnībā?” Un viņa 
ar smaidu atbild: “Jūs esat mana 
dzīve.” Viņa atdod mums visu, pat 
vairāk nekā vajag. Reizēm gribas 
teikt: “Mammu, piedod, ka dažbrīd 
sarūgtinām tevi, mūsu dēļ naktīs 
tu neguli, mēs pieļaujam tik daudz 
kļūdu. No otras puses – tas ir labi, 
mācāmies no savām kļūdām. Mā-
miņ, paldies par tavu labo sirdi, 
par atbalstu, mīlestību un iedves-
mojošo smaidu. Esi vienmēr tieši tāda! Es 
sapņoju par to, lai tu nosvinētu manas kāzas 
un paauklētu manus bērnus...” 

Tik sirsnīgus vārdus velta tikai visdār-
gākajam cilvēkam. Un tie bija ļoti precīzi at-
šifrēti Rīgā - pārējo pieteikumu lavīnā starp 
pretendentiem uz goda nomināciju. Starp 
citu, tagad vēstules autore Jekaterina Ivano-

va studē Latvijas Universitātē. Kurš izvirzīja 
Valentīnu Stabulnieci dalībai konkursā “Lat-
vijas lepnums” pagājušajā gadā, precīzi nav 
zināms. Iespējams, aiz anonīmā uzvārda 
slēpjas kāds no viņas četrdesmit četriem au-
džubērniem. To ir ļoti grūti noteikt... Svarīgs 
ir kas cits. Fakti bija pārliecinoši, un nominā-
cijā “Sargeņģelis” izvēle izdarīta ļoti precīzi! 
Bet apbalvojums no prezidenta rokām ir kā 
Dieva dāvana un pelnīta uzslava. 

Kad savi bērni izlidoja no vecāku ligzdi-
ņas, Valentīna un Igors aizdomājās: mājās 
bez bērnu balsīm ir garlaicīgi. Apkārt ir tik 
daudz bāreņu, kaut gan viņu vecāki ir dzīvi. 
Bet pasaulē taču ir jābūt taisnīgumam! Viņu 
pirmais audžudēls bija Saša, tagad viņš 
strādā Anglijā. Gandrīz visi no četrdesmit 
četriem pabeidza vidusskolu, ieguva specia-
litātes. Valentīns, kuru adoptēja amerikāņi, 
pašlaik mācās prestižā koledžā. Visus viņus 
Valentīna uzskata par saviem dzimtajiem 
bērniem, daudzus no viņiem likteņa vēji aiz-
pūtuši uz Eiropas Savienības plašumiem - 
Lielbritāniju, Vāciju, Poliju, Norvēģiju... Lūk, 
tāda internacionāle, ar dažiem bērniem ta-

gad viņa var sazināties tikai sociālajos tīk-
los, izmantojot sava tulka – Kintijas - palīdzī-
bu. Gadi skrien, viņas bērniem jau ir savas 
ģimenes, un vecmāmiņa Valentīna precīzi 
zina ikvienu savu audžumazbērnu. Un vi-

sus viņa uzskata par radiniekiem. Ar prieku 
pieņem ielūgumus uz kāzām. Rīgā meitu 
Natāliju un znotu Igoru, kā īsta māte, viņa 
sagaidīja ar sālsmaizi. Ar visu sirdi priecā-
jas par jaunlaulātajiem, pašlaik Ceicāniem 
jau ir divi bērni. Nataša strādā tirdzniecības 
sfērā, Igors –  tiesībsargājošu institūciju dar-
binieks. 

Pirms dažiem gadiem savā 
rakstā “Mīlestības stāsts” pa-
vēstīju par vienu no Valentīnas 
audzēkņiem vēl no patversmes 
laikiem – Imantu Čerpinski. Pa-
reiza audzināšana “Mūsmājās” 
palīdzēja šim strādīgajam puisim 
atrast labi apmaksātu darbu Nor-
vēģijā, pašlaik viņš ir brigadieris 
zolīdā celtniecības firmā. Krās- 
lavā satika savu likteni - Lieni, 
pēc tam viņiem piedzima dēlēns 
Alekss. Pašlaik visi trīs laimī-
gi dzīvo Skandināvijā, abiem ir 
darbs, savs moderns dzīvoklis. 
Ziemassvētkos viņi atbrauca pa-
ciemoties uz Latviju, atnāca pie 
Valentīnas – lai apsveiktu Jaun-
gada svētkos. Jau pieaugušie 

dēli un meitas ir bieži viesi viņas mājās. Lūk, 
tāda ir mātes laime, ko var reizināt ar ciparu 
četrdesmit septiņi. Pirms tam es un mana 
senā paziņa daudz nerunājām par viņas pir-
majiem bērniem, bet šoreiz bija īstais laiks. 
Vecākā meita Diāna ir bibliotēkas vadītāja 
Kraujā, Oskars - vietējās firmas “Latgales 

finieris” īpašnieks, bet jaunākā meita Ilga 
ir “Dautkom” žurnāliste un turpina studijas 
augstskolā. Pieci mazbērni, un vēl daudz 
audžubērnu. Četrdesmit četri! Gadi skrien 
vēja spārniem, bet viņa vēl negrasās apstā-

ties... 
Jauno gadu sagaidīja 

Pārdaugavā, savā viensētā, ja 
labi satiek, tad vietas pietiek, 
nemaz nerunājot par jautrī-
bu. Pēc tam visa lielā ģimene 
aizbrauca uz svētku salūtu 
Krāslavā. Valentīnas viensētā 
Kaplavā es ciemojos jau kādas 
piecas reizes, un vienmēr lie-
lās ģimenes lokā varēja redzēt 
priekšzīmīgu kārtību. Te vien-
mēr ir izstrādāta darba kārtībā 
– pa stundām un personālijām. 
Ikviens precīzi zina savus pie-
nākumus. Turklāt visi zina, ka 
darbam - laiks un izpriecai - 
stunda. Atdodot visu savu sirdi 
bērniem, audžumāte mācīja 
meitas un dēlus galvenajam 

šajā dzīvē - izdzīvošanas prasmēm. Un, 
protams, prasmei saglabāt brālības izjūtu, jo 
grūtajā brīdī palīdzēs māsas un brāļi, kas ir 
saradojušies šajā lielajā audžu ģimenē. Un 
katrs, pametis dzimtās mājas, manuprāt, 
vienmēr pateicas savai otrajai māmiņai: “Tu 
esi mans sargeņģelis”. 

...Pie sienām daudz goda rakstu, uz 
galda - biezi albumi, iedzeltējušo avīžu 
kaudzītes. Datorā - milzīga audžu ģimenes 
dzīves hronikas elektroniskā bāze. Par kat-
ru dēlu un meitu māte var izstāstīt visu un 
detalizēti, jo tās ir viņas mīļās atvasītes. Ie-
guvuši savu ģimeni un mājas, viņi saņēma 
to, ar ko pirms tam bija apdalīti. Kāds zaudē, 
bet cits atrod. Valentīna ir pārliecināta: mūsu 
pasaulē nevar būt bāreņu! 

Bet šajā vakarā ģimenē viss gāja savu 
gaitu. Devītās klases skolniece Rasma ga-
tavoja vakariņās kartupeļus ar vistas gaļu, 
turklāt visi dārzeņi ir pašu izaudzēti. Tad 
pēkšņi atnāca viņas klasesbiedrene Aman-
da. Apskāvieni – jo draudzenes jau četras 
dienas nebija satikušās! Sestās klases skol-
nieks Alvis sēdēja pie datora, pirmklasnieks 
Dima spēlējās ar rotaļlietām. Vakariņu laikā 
mājās ieradās arī tētis Igors. Un man atlika 
novēlēt visiem labu apetīti! 

Aleksejs GONČAROVS 
Attēlos: tikšanās ar prezidentu un 
viņa dzīvesbiedri Rīgā; svētku intervi-
ja; visdārgākie ģimenes apbalvojumi; 
Jekaterina, kas uzrakstīja vēstuli gal-
vaspilsētas mēram; Rasma un Amanda. 

No lasītāju vēstulēm

Par Dagdas pagasta vadītāju Sandra 
Viškure bija no 90. gadu sākuma. Pēc 
iedzīvotāju skaita tas bija trešais lie-
lākais pagasts, arī pagasta budžets 
esošajā Dagdas novadā bija trešais 
lielākais aiz Andrupenes, Ezernieku 
pagastiem.

 Lielākā atšķirībā no pārējiem pagas-
tiem bija, ka Dagdas pagastam nevaja-
dzēja uzturēt ne skolas, ne bērnudārzu, ne 
komunālo saimniecību. Viškures kundzes 
pakļautībā bija vien kultūras nama un bib-
liotēkas darbinieces. Pagasta iedzīvotāji 
dzīvoja pagasta teritorijā, bet pakalpoju-
mus saņēma Dagdā. Tāpēc pašvaldībai 
nebija kur ieguldīt naudas līdzekļus. Tika 

rīkoti grandiozi pensionāru vakari, bērniem 
tika dāvinātas labas dāvanas, tika rīkoti 
regulāri iknedēļas pasēdēšanas vakari, 
kuru tradīcijas tagad ir aizceļojusi arī uz 
Dagdas novada kabinetiem.

Vienīgi Dagdas pagasts varēja atļau-
ties iegādāties jaunas vieglās automašī-
nas, maksāt lielāko algu pagasta vadībai. 
No pagasta līdzekļiem ar grāmatvedības 
darbiniecēm tika apceļota visa Eiropa. 
Pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi 
tika pirkti no SIA “Brīvība”, kas piederēja 
dzīvesbiedram A. Viškura kungam. Faktis-
ki Dagdas pagasta iedzīvotāji bija apda-
līti, par šādiem līdzekļiem varēja noas-
faltēt trešdaļu pagasta ceļu vai izveidot 

kanalizācijas sistēmu pagasta teritorijā. 
Tāpēc loģisks bija pašvaldības ministri-
jas lēmums, redzot šādu bezsaimniecis-
ku līdzekļu izšķērdēšanu, likvidēt Dagdas 
pagastu.

Arī Dagdas novada vadītājas amatā 
Viškures kundze turpina darbu savā agrā-
kajā stilā, kur dominē bezsaimnieciskums 
un naudas līdzekļu izšķērdēšana. Tam 
spilgtākais piemērs bija jaunā atkritumu 
apsaimniekotāja firmas izvēle novadā, kur 
lētākajā iepirkumā uzvarētājfirmai izrā-
dījās četras reizes dārgāki pakalpojumi. 
Tualetes remonts ar zelta podiem par 11 
tūkstošiem eiro, regulāri apšaubāmu un 
nekvalitatīvu iepirkumu konkursu rīkoša-

na, jau trešo gadu ievilkusies skandalozā 
katlu mājas rekonstrukcija Mičurina ielā 
12 a, sporta zāles būvniecībā Ezernieku 
vidusskolā ir konstatēti pārkāpumi. Biežie 
komandējumi uz Baltkrieviju un Lietuvu 
ir kā piepelnīšanās avots domes vadībai. 
Nav naudas ceļu uzturēšanai, bet naudas 
līdzekļi savu algu palielināšanai atrodas 
uzreiz. Viškures kundze divdesmit gadu 
garumā pagastā bija pieradusi komandēt 
vien ar pāris darbiniekiem, bet Dagdas 
novadā ir daudzas iestādes ar simtiem dar-
binieku, vai vadītāja ar to tiek galā? Novads 
degradējas. Vai pie tādas saimniekošanas 
Dagdas novadu sagaida Dagdas pagasta 
liktenis?          

   Stanislavs PODNIEKS

Vai Dagdas novadu sagaida Dagdas pagasta liktenis?
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Par ko pašvaldību deputāti tērzēja pēdējās 2016. gada novadu domes sēdēs
Daudzu tautu ticējumos ir minēts, kā 

Veco gadu pavadīsi, tāds, iespējams, būs 
Jaunais gads. Ar kādām domām un spār-
notiem teicieniem Aglonas, Dagdas un 
Krāslavas novadu pašvaldībās deputāti 
apmainījās pēdējās novada domes sēdēs?

Analizējot Aglonas, Dagdas un Krāsla-
vas novadu 2016. gada pēdējo domes 
sēžu materiālus, tiek secināts, ka visjaut-
rāk politikā 2017. gadā laikam klāsies 
Aglonas novadā. Aizvadītā gada pēdējā 
Aglonas novada domes sēdē nevarēja sa-
prasts, vai sēdes laikā ārdījās aizejošais 
Pērtiķa gads - ar visām no tā izrietošajām 
pazīmēm, vai jau dejoja Jaunais Gaiļa 
gads. 

Ja vērtē dažus sēdes laikā pieņemtos 
lēmumus un to apšaubāmo tiesiskumu, 
nākas secināt, ka pie veselā saprāta ne-
esamības nav jāvaino ne Pērtiķa, ne Gaiļa 
gads, bet jāvērtē cilvēciskais faktors - cil-
vēks, viņa godprātība un principu esamība.

Pēdējā domes sēdē viens no karstāk 
diskutējamajiem jautājumiem bija 2016. 
gada decembra algu izmaksu datums do-
mes darbiniekiem, kas lēmumā bija pare-
dzēta ne agrāk, ne vēlāk kā 29. decembrī, 
kad notika domes sēde. Tā vien šķita, ja 
steidzami netiks pieņemts šis lēmums, 
Jaunais Gaiļa gads nemaz neiestāsies. 
Kāda gan starpība, ka deputātiem neti-
ka atbildēts, par kādu summu tiek lemts, 
kāpēc lēmumprojektā iztrūkst pielikuma 
tabulu, ja tas var glābt Gaiļa gada laicīgu 
atnākšanu - uz likuma normu prasībām var 
arī nospļauties!

Šis jautājums novadā ir aktuāls jopro-
jām - par kādu summu lēma deputāti un cik 
tad izmaksāja algās 29. decembrī? Likums 
nosaka, ka domes sēžu protokolam jābūt 
ievietotam piecu dienu laikā, taču tas jop-
rojām nav atspoguļots mājaslapā, sabied-
rības apskaidrībai. Tas nekas, ja daudziem 
rodas jautājums, vai par 30. decembri tika 
maksāts jau 29. decembrī? Kā tika mak-
sāts tiem darbiniekiem, kuri 30. decembrī 
darbā neieradās, piemēram, saslima? 

Otrs karstākais domes sēdes jautājums 
bija par parādu dzēšanu to skolēnu vecā-
kiem, kuri laikus nav nomaksājuši maksu 
par mūzikas skolu. Izanalizējot sēdes ma-
teriālu, ar nožēlu nākas secināt, ka gudrs 
tas vecāks, kurš nemaksā, jo to pēc laika 
izdara novada pašvaldība, pamatojot šo 
procesa lietderību ar iespējamo ekonomē-
šanu. Izrādās, pašvaldībai piedzīt nelielas 
summas nav izdevīgi, jo tiesas izdevumi 
ir lielāki nekā piedzenamā summa. Un to 
sēžu laikā deputātiem apgalvoja domes 
juriste, kurai nu būtu jāzina, ka tiesas izde-
vumus maksā vainīgais. Vārds pa vārdam 
līdz apskaidrībai - diskusiju laikā tika kon-
statēts, ka šiem vecākiem nemaz nevarot 
piedzīt parādu, jo tie neesot noslēguši lī-
gumus. Ja nav līgumu, protams, tiesa liks 
pašvaldībai maksāt tiesas izdevumus, jo 
pašvaldība tiks atzīta par vainīgu. Uz kāda 
gan pamata līdz šim tika iekasēta mācību 
maksa no šiem vecākiem? Kāpēc nav no-
slēgti līgumi? Arī šis jautājums palika ka-
rājoties gaisā, jo vairumam deputātu tas 
neinteresēja. Rokas augšā. Balsojums. 
Un vēl viens mirklis tuvāk Jaunajam Gaiļa 
gadam.

Par to, ka Aglonas novada domē gan-
drīz katra domes sēde ir kā neizdevusies 
improvizācija komi-traģēdijai “Tā darīt ne-
vajag!” - dzirdējuši daudzi. Arī šī sēde ne-
bija izņēmums. 

Sēdes laikā priekšsēdētāja H.Streiķe, 
iespējams, pāršpļāva kādreizējā Latvijas 
finanšu ministra Ata Slaktera spārnoto tei-
cienu “Nothing special” (tulkojumā - nekas 
īpašs), ar ko viņš pasaules žurnālistiem 
atbildēja, kad viņam tika jautāts par to, kas 
notiks Latvijā, kāpēc vajadzīgs miljardu 
liels aizdevums. 

Iespējams tika pāršpļauts arī bijušā 
Valsts prezidenta Valda Zatlera spārnotais 
teiciens “Kas es esmu?”. Domes sēdes lai-
kā spārnotais novada priekšsēdētājas H. 
Streiķes teiciens “Jā, es esmu pagaidām 
Streiķe” ieviesa jautrību. Līdz ar to, teicie-
nam izskanot, skanēja klātesošo smiekli. 
Pati spārnotā teiciena īpašniece atzinās, 
ka tā esot pirmssvētku noskaņa. Kuram 
gan tie svētki būs? Nezin kādēļ, pēc pa-

matojuma saņemšanas, smieklus noturēt 
bija vēl grūtāk, jo teiciens dzima pēc jautā-
juma izskatīšanas par medību tēmu - par 
mednieku biedrības “Priežmale” iesniegu-
mu medību platību izmantošanai Kastuļi-
nas pagastā. Laikam nav grūti iztēloties, 
ko varēja “medīt” domās priekšsēdētāja, 
ja pēc jautājuma izskatīšanas radās šāds 
spārnotais teiciens. 

Zināms, ka Gailis vienmēr ir pirmais, 
viņam piemīt iedzimtas līdera dotības. 
Gailim nepieciešama apkārtējo uzmanība, 
bez tās viņš var ieslīgt depresijā. Kā ziņo 
zvaigžņu pētnieki, 2017. gadā drīkst un 
pat vajag izcelties pūlī. Kā redzam, Aglo-
nas novada domes priekšsēdētāja pirmā 
pacentās “izcelties”. Kāpēc gan neizcelties 
ar vienu kārtīgu teicienu, kas pēc būtības 
taču ir vērsts nākotnes virzienā.

Taču, kā liecina horoskops, Gaiļa gads 
šādiem “izlecējiem” nebūs labvēlīgs, jo 
Gailis ir loģisks un konservatīvs it visā, pat 
politikā. Lai gan mīl baudīt apkārtējo uzma-
nību, Gailis uzskata, ka tieši viņa domu gā-
jiens ir pareizs, un lai to pierādītu, vienmēr 
sniedz pierādījumus savam apgalvotajam, 
nevis vienkārši kladzina.  No tā izriet, ka 
Gailis patiesi paļaujas tikai pats uz saviem 
spēkiem, nevis jāj uz citu kupriem. Gailis 
ir strādīgs. Strādīgiem, neatlaidīgiem un 
taisnīgu principu karjeristiem šajā gadā 
spīdēs veiksmes saulīte.

Ķīnieši 2017. gada simbolā - Gailī - sa-
skata piecu tikumu simbolu: tas apvieno 
drošsirdību, labsirdību, uzticību, cieņu un 
labvēlību. Tieši šīs īpašības vajadzēs īpaši 
kopt un veicināt 2017. gadā.

Ar pieciem tikumiem tieši saistītas Gaiļa 
īpašības – sirsnīgums un atklātība. Gailis 
saka visu, ko domā, necenšoties slēpt vai 
izkropļot informāciju. Reizēm viņa atklātī-
ba un tiešums var radīt iespaidu par netak-
tiskumu un rupjību, jo spriedumi patiešām 
ir kategoriski un tieši.

Iespējams, Gaiļa gada izlūks bija vie-
sojies arī Dagdas novada domes pēdējā 
sēdē. Par to liecina daudzu deputātu atklā-
tums debatējot, kā arī deputātu balsojums, 
pieņemot, iespējams, kādam ļoti sāpīgus 
un neizdevīgus lēmumus. 

Atklātums un tieši aizrādījumi izpilddi-
rektora virzienā, līdz pat apgalvojumiem 
par prettiesiskām darbībām - tik cerīgi sā-
kās 2016. gada pēdējā domes sēde, kuras 
laikā izpilddiektora virzienā tika raidītas 
patiesības bultas par katlu māju Mičurina 
ielā, par Ezernieku sporta zāles būvniecī-
bu, par nemitīgo vēlmi par visām varītēm 
saglabāt Ozoliņu bibliotēku, kaut gan juri-
diski tā vairs pat nevar saukties par biblio-
tēku, jo nav izgājusi akreditāciju.

Neierasti Dagdas novada domei, sēdes 
laikā tika pieminēts tāds jēdziens kā atbil-
dība un cik tā maksā? Vai tā atbildība, ko 
valsts par 10 eiro cenšas nopirkt no dar-
biniekiem, paaugstinot minimālo algu, ir 
mazāk vērta par to atbildību, ko deputāti 
pērk, pieliekot pašvaldības darbiniekiem 
pie algas vidēji no 20 - 60 eiro mēnesī? 

Kas tiek pirkts par šo algas pielikumu? 
Vai tiešām atbildība? Tā to vēlas pasniegt 
ziņotāji, pamatojot, ka vienam darbiniekam 
darbs atbildīgāks par otra darbinieka dar-
bu, tāpēc ir tik dažādi algu pielikumi. Vai 
domes priekšsēdētājai, kurai pēc pašas 
vēlēšanās plānots 2017. gadā nepalie-
lināt algu, 2017. gadā atbildībai jāpaliek 
iepriekšējā gada līmenī, bet sētniekam, 
kuram alga pieaug par 10 eiro - atbildībai 
jāpieaug? Pēc šādām deputātu debatēm 
atmiņā atausa anekdote par koku dēstīša-
nu parkā. Viens darbinieks rok bedri, otrs 
- bedrē lej ūdeni, trešais aizrok to. Uz jau-
tājumu, ko tad tie dara, atbildes vietā skan 
- kokus dēstām. Bet kur, tad ir koki? Koku 
licējs darbā neieradās, bet vai tādēļ mums 
jācieš? 

Tik tiešām - ne jau atbildību pērk ar 
algas pielikumu. Kā tika noprasts no de-
putātu debatēm, ar jauno algu pielikumu 
taisnīgums un vienlīdzība novadā arī ne-
tika nopirkta. Iespējams, kādam novadā ir 
nepieciešams iesēt Gailim šo nevienādo 
graudu sēju, iespējams, kādam darba lai-
kā nav ko citu darīt, kā vērot, kas notiek 
vistu kūtī, izmainot dažus nosacījumus, 
bet kolektīvā savstarpējo knābāšanu va-

rēs norakstīt uz Gaiļa gadu un tā rakstura 
īpašībām.

Ja Aglonas novada domē, atvadoties no 
2016. gada, deputātiem interesēja tikai de-
cembra darba algas izmaksas datums, un 
nevienu neinteresēja jautājums par algu 
apmēriem 2017. gadā, tad Dagdas nova-

da domē jau vairākus mēnešus tiek disku-
tēts par algām 2017. gadā. Pēdējā domes 
sēdē, pēc gandrīz divu stundu debatēm, 
tomēr izdevās pieņemt lēmumu, kas no-
teiks algu apmērus 2017. gadā. Vienu 
brīdi likās, ka daļa darbinieku vispār paliks 
bez algām, jo deputāti balsojumā nevarē-
ja savākt kvorumu. Lai notiktu balsojums, 
tika aktualizēta pat deputātu partejiskā pie-
derība, pavelkot uz zoba ZZS deputātus, 
zobojot- “nu, ko, “zaļie”, balsojumam balsu 
pietrūkst?”

Gailim nemēdz būt vieglas naudas, tieši 
Gaiļi bieži kļūst par darbaholiķiem. Gai-
lis vienmēr grib paveikt vairāk nekā būtu 
spējīgs. Bet reizēm viņš atļaujas darbā 
paslinkot, un to var izskaidrot ar tieksmi 
pafilozofēt. Kā liecina 2016. gada domes 
sēžu notikumi, Dagdas novada domes de-
putātiem ar filozofēšanu viss ir kārtībā un 
2017. gadā šīs prasmes vajag tikai izkopt. 
Kā sacīt jāsaka, mājas stabilitāte atkarīga 
no pamatu kvalitātes, un šajā ziņā ar šiem 
filozofijas pamatiem viss ir kārtībā. Kurš 
gan no pamatiem būs spējīgs izkustināt tik 
dzelžainus deputātu teicienus kā: “Roku 
rokā - esam kopā”, “Tualete - tā ir seja!” 
(seja par 11 000 eiro), “Vai tiešām depu-
tāti neskaistos jautājumus nevar nenest 
uz sēdi, bet izrunāt kabinetā?” (un to ie-
rosina ētikas komisijas priekšsēdētājs, ku-
ram būtu jācīnās par novada domes darba 
caurspīdīgumu). 

Domāju, Gailim 2017. gadā Dagdas no-
vadā būs par ko brīnīties. 

Krāslavas novada dome no 2016. gada 
atvadījās pēc Fen Šui metodes, runājot 
par atkritumiem, bet pretēji Fen Šui - lietas 
kārtot mierīgi - tas notika ārkārtas sēdē, 
kas liecina par lēmuma steidzamību. Tā-
tad Krāslavas novada dome “tautas labā” 
2016. gadā strādāja līdz pēdējam mirk-
lim. Lai arī pēdējā gada sēde notika 30. 
decembrī, šīs pašvaldības mājaslapā jau 
vairākas dienas ir sastopams arī sēdes 
protokols, kas uz Aglonas novada domes 
fona pozitīvi izceļas. 

Krāslavas novada domes ārkārtas sēdē 
apstiprināta jauna sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksa - 98,35 EUR/t (bez 
PVN). Lēmums stājās spēkā 2017. gada 
1. janvārī.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz At-
kritumu apsaimniekošanas likumu, nova-
da pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Krās- lavas novada administratīvajā terito-
rijā” un šī gada 15. decembrī Saeimas pie-
ņemtā likuma “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā”, kas stājās spēkā 2017. 
gada 1. janvārī, un nosaka dabas resursu 
nodokļa likmi par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu.

Domes lēmums skar tikai to pozīciju, 
kuru izmainīja valsts, proti, dabas resursu 
nodokli par atkritumu apglabāšanu norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas līdz 
šim bija 12,00 EUR/t (bez PVN), tagad būs 
25 EUR/t (bez PVN). Tādejādi sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas 
agrāk bija 85,35 EUR/t (bez PVN), tagad 
būs 98,35 EUR/t (bez PVN).

Pašvaldības daudzdzīvokļu mājās, ku-
ras apsaimnieko SIA “Krāslavas nami”, rē-
ķins pieaugs par aptuveni 22 centiem (bez 
PVN) uz vienu deklarēto personu dzīvoklī. 
Privātā sektora namu īpašnieki izmaiņas 

var noskaidrot, sazinoties ar pakalpojuma 
sniedzēju.

Jau zināms, ka dabas resursu nodoklis 
pieaugs arī nākamajos gados, līdz ar to ie-
dzīvotājiem nopietni jāpievēršas atkritumu 
šķirošanai un jāizmanto iespējas, kas jau 
pilsētā ir – konteinerus konkrētiem atkritu-
mu veidiem.

Lasot šo Krāslavas ārkārtas novada 
domes sēdes lēmumu, prātā uzplaiksnī 
doma, vai šī gada 15. decembra Saeimas 
pieņemtā likuma grozījumi attiecas tikai uz 
Krāslavas novada pašvaldību? Kāpēc par 
šiem jautājumiem steidzamības kārtā ne-
runāja ne Dagdas novada domē, ne Aglo-
nas novada domē? Vai šajās pašvaldībās 
Gailis segs šo dabas resursu nodokli par 
atkritumu apglabāšanu? 

Zvaigžņu eksperti lēš, ka iekarot Gaiļa 
sirdi var ar glaimiem un uzslavām. Nav jau 
tā, ka Gaiļa gadam atnākot - nav par ko 
paslavēt. Paslavēšanas vērts ir fakts, ka 
Krāslavas novada domes pēdējās sēdes 
lēmums, sabiedrības zināšanai, ievietots 
ļoti laicīgi. 

Zvaigznes runā, ka Gailim patīk koman-
dēt, aizrādīt citiem savā skarbajā manierē, 
bet pats gan necieš savā virzienā vērstu 
kritiku.

Iespējams, tas liecina par to, ka Krāsla-
vas novada domē šis gads būs veiksmīgs, 
jo kā liecina pēdējā gada kārtējā novada 
domes sēde( 22. decembris), kur 26 jautā-
jumi tika izskatīti nieka 55 minūtēs, liecina, 
ka laikam novadā vēl nav dzimis deputāts, 
kurš būtu drosmīgs izteikt konstruktīvu kri-
tiku, piedāvājot savus problēmrisinājumus. 
Krāslavas novada domē sēdes norit ļoti 
ātri un mierīgi. Par ko tas varētu liecināt? 
Iespējams par to, ka novadā vada saska-
ņa. Vai saskaņa valda tikai novada domē 
vai visā novadā - liecinās pašvaldību vēlē-
šanu rezultāti. 

Šajās 55 minūtēs tika pieņemts lēmums 
par dāvinājuma saņemšanu no kāda no-
vadnieka, kurš pašvaldībai dāvināja dzī-
vokli. Šajās minūtēs tika pieņemti lēmumi 
par balvu piešķiršanu novada sportistiem, 
kuri piedalījās un ieguva godalgotās vietas 
Latvijas čempionātā un Olimpiādēs. Pie-
ņemts lēmums par valsts līdzekļu izlieto-
jumu. 

2016. gada pēdējā kārtējā domes sēdē 
tika pieminētas arī 2017. gada pašvaldību 
vēlēšanas. Tika pieņemts lēmums par vē-
lēšanu iecirkņu nosaukumiem, adresēm 
utt. Tādā pat tempā 26 lēmumi 55 minūtēs, 
katram jautājumam vidēji atvēlot 2 minū-
tes.

Gailis tūļīgos nemīl! Iespējams tāpēc 
Gailis Krāslavas novada domei būs drau-
dzīgi noskaņots. 

Daudziem zināms, ka Gailis ir Saules 
simbols – tieši ar viņa dziesmu no rīta sā-
kas diena. Austrumu zemēs Gailis ir sais-
tīts ar Saules siltumu: indiāņi viņu uzskata 
par Saules enerģijas iemiesojumu, bet ja-
pāņi – par pirmo gaismu.

Jaunais 2017. gads būs Ugunīgā Gaiļa 
gads. Un tas nozīmē to, ka mums priekšā ir 
visai piesātināts un nestabils laika periods. 
2017. gads solās būt ļoti interesants un 
nest krasas izmaiņas daudzu cilvēku 
dzīvē. Daudzās dzīves sfērās nāksies 
saskarties ar nemieru un nesaskaņām. 
Tomēr pastāv arī iespēja, ka cilvēki spēs 
savus trūkumus uzveikt un 2017. gads var 
kļūt par pozitīvu izmaiņu gadu. Gailis ir 
ļoti aktīvs un spītīgs putns, un 2017. gads 
mums katram nesīs daudz neparedzamu 
notikumu. Jaunajā gadā visus negaidītos 
pārsteigumus, neveiksmes un notikumus 
būtu jāuztver pēc iespējas mierīgāk. 

Arī lasot šo rakstu Jaunajā Gaiļa gadā 
- mieru, mieru, tikai mieru.....Kā jau teicu, 
ne jau Pērtiķis vai Gailis vainojams pie da-
žādām likstām. Vainīgais jāmeklē cilvēcis-
kajā faktorā - pašā cilvēkā.

Lai laimīgs 2017. gads! Par to, ko Gailis 
atnesis katrai novada domei 2017. gadā, la-
siet nākamajos rakstos visa gada garumā!

Zvaigznes lasīt palīdzēja LA.lv. publicē-
tais raksts  “Horoskops 2017. gadam. Gai-
lis tūļīgos nemīl - iepazīsties jau laicīgi!” 

Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE 



2017. gada 10. janvāris 5

Ticības lietasStipras ticības saknes meklējamas
senču ģimenēs

Kā vēsta R. Kaminskas un A. Biste-
res 2015. gadā izdotā grāmata “Sakrālās 
arhitektūras un mākslas mantojums vēstu-
riskajā Krāslavas rajonā”, Kombuļos kato-
ļu svētvieta pastāvējusi vismaz no 18. gs 
otrās puses. Sākotnēji te bijusi Krāslavas 
filiālbaznīca vai kapela. Pēc Krāslavas 
baznīcas mūra ēkas būves pabeigšanas 
1767. gadā, vecā koka krustveida baznīca 
no Krāslavas tika pārvesta uz Kombuļiem, 
kur nokalpoja vēl vismaz 80 gadus.

1814. gada baznīcu revīziju protokolā 
Kombuļos ir pieminēta Krāslavas filiālbaz-
nīca, taču nav ziņu par tās ēkas materiālu 
un veidolu. Lielākas izmaiņas šo dievna-
mu skārušas ap 1818. gadu, kad literatūrā 
minēts, ka vecās nolietotās un nojauktās 
baznīcas vietā grāfi Plāteri savā īpašumā 
Kombuļu muižā izveidoja kapelu. Precīzu 
dokumentu arī par šo ēku nav. Patstāvīga 
draudze Kombuļos nodibināta tikai 1915. 
gadā.

Janīna atminas savu vecāku stāstīto, 
ka 19. gs pašās beigās vai 20. gs sākumā 
kādā maija dienā, kad vectēvs Augusts 
Škutāns strādāja tīrumā, tika saņemta ziņa, 
ka steidzīgi jādodas aizstāvēt Krāslavas ka-
toļu baznīca, kuru kārtējo reizi mēģināja ie-
gūt savā īpašumā pareizticīgie. Cilvēku un 
zirgu pajūgu bijis pilns baznīcas dārzs no 
klostera puses. Veselu nedēļu ticīgie sargā-
ja savu dievnamu. Janīnas tēvs Bronislavs 
un onkulis Jāzeps, vecākie no septiņiem 
Augusta bērniem, nemitīgi jautājuši, kur ir 
tētis, kāpēc nav mājās. Ar mucām turp veda 
ūdeni zirgu dzirdināšanai. Sievietes piene-
sa ēdamo. Arī Janīnas “babiņa” Ļudvisja 
katru nakti no Lielajiem Unguriem nostai-
gāja 18 km turp un atpakaļ, nesa vectēvam 
maizes kukuli un piena kanniņu. Nebijis 
viegli lielajā ļaužu un pajūgu gūzmā atrast 
vajadzīgo cilvēku. 

katoļiem ļoti palīdzējuši ebreji, kuru to-
laik Krāslavā bija ļoti daudz. Kaimiņš vectē-
va vietā pabeidza apsēt tīrumus. Kopējiem 
spēkiem baznīca tika nosargāta. Vēlāk, kad 
braukuši uz Krāslavas baznīcu, tēvs Bro-
nislavs Janīnai un brālim esot rādījis, kur 
“dzeds” stāvējis baznīcas aizstāvju vaktī. 

Škutānu dzimtas ģimenes vienmēr pa-
ļāvās uz Dieva žēlastību. Kristīgie vecāki 
jau no bērnības ar vārdu un piemēru node-
va saviem bērniem patiesas un pieredzes 
bagātas dzīvas attiecības ar Dievu, kuras 
veidoja mīlestība, uzticība, lūgšanas un pa-
klausība Dieva Vārdam, pat savā nabadzī-
bā un apspiestībā pildīja Dieva likumus un 
izpildīja pienākumu pret savu tautu. Patei-
coties šādām dzimtām, latviešu tauta sevi 
saglabāja, kaut arī daudzi iznīcinoši kari ir 
gājuši tai pāri. 

Arī Janīnas tēvs Bronislavs un krust-
tēvs Jāzeps cara Nikolaja laikos bija ie-
saukti karā. Bronislavs atgriezās mājās, bet 
Jāzeps nokļuva gūstā. Māte ļoti lūdzās, lai 
Jāzepiņš atgrieztos, lai viņu varētu vēl dzī-
vu redzēt. Kādu reizi, braucot ar zirgu no 

Krāslavas, pie Šokolādes kalna, kāds pui-
sis apturēja pajūgu. Vectēvs Augusts teica: 
“Palaid, puis, mums jābrauc tālāk.” “Tēti, 
mamma, vai nepazīstat? Es esmu Jāzeps.” 
Dievs bija uzklausījis mātes paļāvīgās lūg-
šanas.

Ja cilvēks no mazām dienām lūdzas, 
glabā tīru savu dvēseli, tad šāds cilvēks, arī 
paaudzies, tik viegli nenoiet no labā ceļa. 
Augusta Škutāna daudzbērnu ģimene, kurā 
auga 5 dēli un 2 meitas, - “mājas baznīca”, 
kā to sauca sv. Jānis Hrizostoms, bija vieta, 
kur dzīvoja un darbojās Jēzus Kristus cil-
vēku pestīšanai un Dieva valstības izaug-
smes labā. Ikviena ģimenes locekļa mūžs 
te tika ielikts Dieva rokās. 

Neskatoties uz ģimenes mazo rocību, 
dēls Donats izskolojās Rīgā par jūrnieku, 
taču diemžēl kuģojot no ārzemēm neatgrie-
zās. Jaunākais dēls, 1901. gadā dzimušais 
Staņislavs, izvēlējās priesterības ceļu. Lai ie-
stātos Garīgajā seminārā, bija vajadzīga vi-
dējā izglītība. Kuplajai zemnieku ģimenei tas 
bija sarežģīti izdarāms. Taču pēc mācībām 
un Aglonas ģimnāzijas absolvēšanas, Sta-
ņislavs iestājās Rīgas Garīgajā seminārā. 

Janīnas vecmāte esot stāstījusi, cik 
grūti bijis skolot nākamo dvēseļu ganu. Do-
doties uz Rīgu, viņš vedis sev līdzi divas 
kulītes: vienu - ar vārītiem, apceptiem pe-
lēkajiem zirņiem, otru - ar tā saucamajām 
“cūku” pupām. Atbraucot mājās, seminā-
rists nebeidza pateikties mammai par viņas 
līdzi doto sātīgo ēdienu. 

Arhibīskaps Antonijs Springovičs 1930. 
gada 6. aprīlī ordinēja Staņislavu Škutānu 
par priesteri. Viņš strādāja arī novicinātā 
un kļuva par mariāņu kongregācijas locek-
li. Jaunais Kunga dārza strādnieks kalpoja 
Viļānu un Talsu draudzēs, bija Teoloģijas 
fakultātes pie Latvijas Universitātes lektors. 

Visiem Škutānu dzimtas locekļiem Sta-
ņislava priesterības dēļ nācies daudz ciest. 
Janīna atceras, ka toreiz viņai bija 8 gadi, 
brālim - 6 (1944. g.), viņu mājās tika veikta 
kratīšana pēc kratīšanas. Katru reizi tie bija 
vieni un tie paši cilvēki - trīs krievi un viens 
latgalietis. Kādu reizi viņi izveda tēvu Bro-
nislavu ārā uz nošaušanu. Viens no ben-
dēm vēl piedraudēja: “Šos baznīckunga ģi-
menes kucēnus es piebeigšu ar vienu lodi.”

Janīna stāsta: “Mamma mūs apskāva, 
un lūdzās: “Dieviņ, palīdzi!” Ārā divreiz iz-
šāva un mocītāji aizbrauca. Atradām tēvu 
dzīvu, bet sasistu līdz nemaņai, vienās brū-
cēs un asinīs. Kaimiņa Tarvida divi pieau-
gušies dēli ienesa tēvu istabā, nosēdināja 
gultā spilvenos, apkopa. Pēc tam aizveda 
ar zirgu uz Krāslavas slimnīcu, kur viņam 
sašuva rētas, nosaitēja galvu, plecu. Viņu 
nevarēja pazīt!”

“Neraudiet, bērni!” tēvs mierināja. “Ar 
vienu aci vēl drusku redzu gaismu. Šoreiz 
no pagānu lodes Dievs paglāba.” Tēvs 
vienmēr esot turējies pretī un teicis, ka ne-
kad nelocīsies savu mocītāju priekšā, stās-
tīja Janīna.

Janīna 
atceras to 
1944. gada 
dienu, kad 
o n k u l i s 
Staņislavs 
atnācis at-
vadīties, jo 
bija spiests 
doties trim-
dā. Viņš 
svētīja visus, uzliekot uz galvas rokas. Tu-
vinieki vairāk viņu nav redzējuši, tikai saņē-
muši vēstules. 

Priesteris St. Škutāns apmetās uz dzīvi 
Romā, turpināja studijas Sv. Anzelma Uni-
versitātē, ieguva teoloģijas doktora grādu. 
1957. gadā S. Škutāns MIC uz 6 gadiem 
tika ievēlēts par Mariāņu kongregācijas ģe-
nerāli. Pirmoreiz Latvijas katoļu Baznīcas 
vēsturē latvietis kļuva par starptautiskas 
kongregācijas vadītāju. Tas bija liels gods 
un liela uzticība. Pēdējos gados pr. St. 
Škutāns MIC dzīvoja ASV - Čikāgā, kur arī 
1995. gada 25. februārī mira. 

Mariāņu tēvs St. Škutāns ir atstājis ba-
gātīgu garīgo mantojumu arī Latvijas katoļ- 
ticīgajiem, piemēram, 1954. gadā Vl. Lōča 
izdevniecībā Minhenē izdoto grāmatu “Dīva 
Mōtes kults un Mōras zeme”. Arī es ar lielu 
interesi izlasīju fragmentu no šīs grāmatas 
“Vs. Jaunavas Marijas gūdynōšona Baz-
neicas pirmssōkumūs”, kas tika publicēts 
1998. gada Katoļu kalendārā.

Dziļu ticību un tikumus Škutānu dzim-
tā veicināja ikdienišķais darbs un vecāku 
personīgais paraugs, kas tika uzskatīts 
par daudz vērtīgākiem nekā garas runas 
un spriedelējumi. Arī Janīnas vecāku ģi-
menē kopīgi lūdza Dievu gan mājās, gan 
baznīcā. Katra diena noslēdzās ar kopēju 
Rožukroņa lūgšanu, ko vadīja tēvs Bro-
nislavs. Kad Janīna jau tekoši lasīja, ap-
mēram no 9 gadu vecuma, šis godpilnais 
pienākums tika uzticēts viņai. Svētdienās 
un svētku dienās visi apmeklēja 4 km at-
tālo Kombuļu baznīcu. Kad bērni vēl bija 
pavisam mazi, brauca turp ar zirgu, vēlāk 
gāja kājām. Toreiz izejamo apavu ilgākas 
saglabāšanas nolūkos bija ierasts uz baz-
nīcu un atpakaļ iet basām kājām. Tikai pie 
baznīcas kājas noslaucīja ar līdzpaņemto 
lupatu un apāvās. 

Maija vakaros kopā ar citiem sādžas 
ticīgajiem Janīnas ģimene pulcējās pie 
Rairu krusta, dziedāja garīgās dziesmas 
Dieva un Dievmātes godam, lūdzās. Pirms 
15. augusta gan lielākās (15 - 20 cilvēku), 
gan mazākās grupās Bronislava Škutāna 
ģimene devās svētceļojumā uz Aglonu, 
kur visu nakti un nākamo dienu lūdzās. 
Neskatoties uz to laiku grūtībām, bieži tika 
piedzīvots prieks un sirds miers, kas dzima 
no paļāvības uz Dievu. 

Kad Janīna izveidoja savu ģimeni, 
viņa neaizmirsa senču dāvāto īpašo uzde-
vumu - sargāt un tālāk nodot kristīgo ticību 

un tikumus, lai tādā veidā 
veicinātu gan katra cilvē-
ka, gan veselas kopienas 
labumu. 

Šodien, kad Janīnai 
rit jau 83. gads, viņa ar pa-
teicību var teikt dziesmas 
vārdiem: “Cik breineigi, 
muns Dīvs, Tu mani vodi! 
Ir Tovōs rūkos muni myuža 
godi!”

Genovefa KALVIŠA
Attēlos: priesteris 

Stanislavs Škutāns MIC 
(1936.g.); lielās dzimtas 
locekļu vidū 1936. g. - 
divgadīgā Janīna mātes 
Sofijas klēpī (sēž otrā 
no labās), blakus tēvs 
Bronislavs, vidū - pr. St. 
Škutāns.
Foto no ģimenes albuma

Janīna Plinta (dzimusi Škutāne) no Škutānu sādžas Kombuļu pagastā, kur bija nodzīvojusi 
53 gadus, uz Krāslavu pārcēlās pirms pieciem gadiem. Pēc vīra un dēla nāves lauku dzī-
ves nasta vientuļajai atraitnei bija kļuvusi par smagu. Taču par piederību Krāslavas Romas 
katoļu draudzei dievbijīgā seniore uzskata jau vismaz divas iepriekšējās senču paaudzes. 

Evita: “Auto bija sadragāts, 
man – ne skrambiņas…”
Evitai ir 38 gadi un jau 12 gadu šofera stāžs. 

Piedzīvota ne viena vien ziema uz ceļiem, arī 
braukšana pavisam ekstrēmos laikapstākļos, 
taču nesen aizvadītā gada notikums viņai pa-
liks atmiņā ilgi. “Tas ir brīnums, ka esmu dzī-
va un ka neguvu pat skrambiņu,” saka Evita 
un piebilst: “Visgrūtāk bija attapties no šoka. 
Vairākas dienas jutos tā, it kā atrastos ārpus 
realitātes. Vislielākais paldies atbalsta tālru-
ņa speciālistei, kura man pateica visu priekšā, 
kas darāms soli pa solim…”

Evita nepieder tā saukto svētdienas brau-
cēju kastai – dzīvesvieta pierīgā, darbs gan 
Rīgā, gan Saulkrastos, bet dēlam bērnudārzs 
vēl citā pierīgas pilsētā. “Ar auto sanāk braukt 
gandrīz katru dienu, tāpēc uzskatu, ka šo 12 
gadu laikā, kopš man ir autovadītāja apliecība, 
esmu guvusi vērā ņemamu braukšanas prasmi, 
un līdz šim nebiju iekļuvusi nevienā ceļu satik-
smes negadījumā,” saka Evita. “Arī līdzbraucēji 
parasti uzteic manu braukšanas prasmi, un vēl 
joprojām uzskatu, ka pie notikušā negadījuma 
neesmu vainojama ne mazākā mērā.” 

To, kas īsti notika 2016.gada novembrī sie-
viete tā īsti – detaļās – pat neatceras. “Laikam 
prāts ieslēdzis pašaizsardzības mehānismu, 
citādi es laikam ilgu laiku nevarētu sēsties pie 
stūres,” atzīst Evita. 

Tā bija viena no pirmajām dienām, kad 
pamatīgi puteņoja. Ceļi nebija īpaši slideni, 
taču sniega daudz, pat lielās šosejas pustīrī-
tas. Brauciens no Rīgas uz Saulkrastiem torīt 
bija visai ekstrēms – abās pusēs iebrauktas 
vienas sliedes, bet pa vidu sniega putra. Evita 
pielāgojās intensīvajai satiksmei, kas plūda 
ar vidējo ātrumu 80km/h. Tomēr kāds džipa 
īpašnieks bija steidzīgāks par citiem. 

“Atpakaļskata spogulī pamanīju, ka aiz ma-
nis ir viens dulls braucējs, kurš visus apdzen 
pat tad, kad pretī brauc lielā fūre, tāpēc ieturē-
ju lielāku distanci starp priekšā braucošo auto. 
Laikam intuīcija teica priekšā, ka kaut kas ne-
būs lāgā,” atminas Evita. Jau pēc mirkļa viņas 
priekšnojauta piepildījās – pārgalvīgais brau-
cējs apsteidza Evitas mazo auto, iemetot viņas 
priekšējā logā pamatīgu sniega putru. Evita in-
stinktīvi spieda bremzes pedāli, reizē ieslēdzot 
loga tīrītājus un centās turēt stūri taisni, taču… 
Kad stikls atkal bija tīrs, viņa saprata, ka brauc 
grāvī. Savaldīt auto vairs neizdevās, un tas ap-
meta vairākus kūleņus, līdz apstājās. 

Viņa neatceras, kā atsprādzējās, kā tika 
ārā no auto, kā piezvanīja policijai. Vienīgais, 
kas palicis Evitas atmiņā no tā liktenīgā brī-
ža, ir līdz šim izdzīvotās ainas – galvenokārt 
saistītas ar dēlu, kuram rudenī jāsāk skolas 
gaitas. “Policiju vajadzēja gaidīt diezgan ilgi, 
jo, kā uzzināju pēc tam, tajā dienā bija avāri-
ju bums. Es visu laiku stāvēju turpat grāvī pie 
savas mašīnas, kas bija sadragāta, taču man 
pašai – ne skrambiņas. Brīnums, jā. Fiziski 
man nekas nekaitēja, bet psiholoģiski… Sma-
dzenes bija kā vate, un nesapratu, ko darīt tā-
lāk. Neviens garāmbraucējs neapstājās – arī 
tas mani pārsteidza,” saka Evita.

Par laimi, viņas atmiņā atausa internetā vai-
rakkārt redzēts ciparu virknējums 116006. Sievie-
te zināja, ka, piezvanot uz šo tālruni, iespējams 
saņemt gan psiholoģisku, gan praktisku palīdzību. 
“Atceros, kad vasarā lasīju kādas sievietes stāstu, 
ka viņa caur šo tālruni noziegumos cietušajiem 
saņēmusi palīdzību un tā tikusi galā ar likstām, 
kas bija radušās vīra varmākas dēļ, es nodomāju – 
cerams man nekad nevajadzēs šāda veida palīdzī-
bu. Esmu šķīrusies, un man jau noteikti nedraud 
vardarbība ģimenē. Tomēr liktenis lēma citādi. 
Esmu tiešām pateicīga sievietei, kura atbildēja uz 
manu izmisīgo palīgā saucienu. Vispirms jau atgu-
vu skaidru saprātu, un tad arī padomus, ko darīt 
tālāk,” atceras Evita un piebilst, ka arī viņa bija 
kļuvusi par sava veida nozieguma upuri: “Es jau 
neiebraucu grāvī labprātīgi un, ja nebūtu šis džipa 
vadītājs, kurš man logā iemeta žļurgas kupenu, 
domāju, ka nekas tāds nenotiktu.”

Nedēļu pēc notikušā ar radu palīdzību 
sieviete tika pie jauna auto, un tagad atkal 
brauc. Pirmās dienas bijušas nelielas bailes 
izbraukt uz šosejas vai intensīvākā satiksmē 
pilsētā, taču nu jau viss aizmirsts. Tiesa gan, 
redzot kādu, kurš sliktas redzamības laikā grib 
apdzīt viņas auto, Evita instinktīvi piebremzē 
laikus un cenšas palaist steidzīgo šoferi. 

ATCERIES! 116006 – šo ciparu virkni vērts 
iegaumēt katram, lai nepieciešamības gadī-
jumā saņemtu bezmaksas atbalstu. Zvanot 
uz minētā tālruņa numuru, psiholoģisku un 
informatīvu palīdzību iespējams saņemt gan 
nozieguma upuriem, gan aculieciniekiem. 

Šis ir vienotais atbalsta tālrunis noziegumos cie-
tušajiem, kas pakāpeniski tiek ieviests visās Eiro-
pas Savienības valstīs. Latvijā tas sācis darboties 
no pērnā gada 1. janvāra. Uz tālruņa zvaniem at-
bild speciāli apmācīti Krīžu un konsultāciju centra 
SKALBES speciālisti katru dienu (7.00 – 22.00). 

Ja tālruņa darba laikā uz tavu zvanu neviens neat-
bild, tas nozīmē, ka abi operatori šobrīd ir aizņemti, 
sniedzot palīdzību kādam citam. Lūdzu, pārzvani vēl-
reiz. Speciālists ļoti gaidīs tavu atkārtoto zvanu!

Visi saņemtie tālruņa zvani ir anonīmi, un 
dalīties ar savu stāstu, lai iedrošinātu citus 
meklēt palīdzību, Evita piekrita labprātīgi.
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
12.00 Aizliegtais paņēmiens
13.15 Vienas dienas restorāns
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ceplis. Filmas arheo-
loģija
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
23.20 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
1.00 Fidela Kastro hronikas
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Adreses
9.05 Mēs mīlam pingvīnus
10.05 Kalnu patruļa. 
11.00 Majore Kosatkina
11.55 LTV
13.00 Zaglīgie pērtiķi
13.30 Aktualitātes.
14.00, 21.10 Maklauda meitas
14.50, 1.30 Eiropa fokusā
15.20 PK biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Bez aizvainojuma
20.20 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 3
22.00 15 stāsti par jauno.
23.10 Ekstrēmie kadri 
23.40 Deutsche Welle žurnāls
0.45 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.40 Karamba!
5.15 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma “Ticī-
go uzvaras balss”
6.00, 14.20 30 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 3.00 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika 2
9.20 Atpazīsti mani, ja vari
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
11.45 Rozamunde Pilčere. 
Mans sapņu vīrietis
14.00 LNT Dienas ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
17.50 Ziņas sešos
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi
18.55, 1.50 Gonula
20.00 LNT Ziņas
20.40, 2.35 Degpunktā 7
21.10 NCIS. Losandželosa 3
22.10 Slepenā operācija “30 
pēc pusnakts”
1.10 Majors un maģija

TV3
5.00, 0.45 Vikingi
5.50, 11.55 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 17.55 Meittenes
8.30, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
10.35 TV skatlogs
10.50, 20.55 Ekstrasensu cīņas
14.15 Sarkano aproču klubs
15.10, 2.30 Tēta nedienas 
Latvijā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
22.30 Gatava pārvērtībām
23.15 Apokalipses vēstneši
0.15 Rezervisti
1.40 Kā izbēgt no soda par 
slepkavību

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 0.10 Comedy Club
9.30 Tētis sprukās
12.00 TV shop
12.10, 18.50 Virtuve
14.25 Juvelieru klans

16.35 Univers
17.40 Kijeva dienā un naktī
21.00 Iemāci sievai braukt
22.00 Mf. Virtuve Parīzē

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05, 4.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.30, 17.25 Ārkārtas gadī-
jums
13.05, 15.30 Operatīvā grupa
18.45 Svešais rajons
20.35 Mentu kari
0.30 Ments likuma kārtībā
2.25 Dzīve kā dziesma
3.30 Viņu tradīcijas

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.40, 23.05 Grieķiete
13.25, 2.15 Moderns sprie-
dums
15.00 Vīriešu/ sieviešu

17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.45, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.15 Aiz kadra
23.30 Meklējot Donu Kihotu
0.25 EuroNews
0.55 Mf. Laipni lūgti!
2.05, 5.20 Smieklīgi videoklipi
3.05 Mf. Lēkātājs

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Krievijas rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М
10.55 Vasilisa
13.40 Kājām ejot...
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktais Saša
1.40 Ieguldījums
3.10 Pilsētiņa

RenTV Baltic
5.40, 9.15, 22.45 Skatīties 
visiem

10. janvārī Ir iemesls!

Zelta aunādas ordeņa dibināšanas diena 
No visiem apbalvojumiem, ko izdomāja pasaules 

valdnieki, par senāko un slavenāko var uzskatīt Zelta 
aunādas ordeni. Šis apbalvojums tika nodibināts vēl XV 
gadsimtā un eksistē līdz šim laikam. Tiesības piešķirt šo 
ordeni ir tikai diviem cilvēkiem visā pasaulē - spāņu kara-
lim un Hābsburgu dzimtas vadītājam, kas dzīvo Austrijā. 
Mūsdienās ordenis tiek pasniegts par izciliem nopelniem 
miera saglabāšanas jomā, par darbību miera un kristīgās 
ticības labā. Bet tas ir oficiāli... Īstenībā jautājums par šīs 
godalgas piešķiršanu ir ordeņa sizerēnu ziņā. Viss sākās 
ļoti sarežģītā laikā, kad norisinājās Simtgadu karš - starp 
Franciju un Angliju. 

Zelta aunādas ordeni nodibināja Burgundijas hercogs 
Filips Labais. Labais tajos laikos nemaz nenozīmēja, ka ar 
savu labestību augstmanis veicināja savas tautas labklā-
jību, turklāt Filips dusmu lēkmju laikā bija visai briesmīgs, 
bet viņa nežēlība bija neiedomājama pat atbilstoši tā laika 
standartiem. Labais nozīmēja to, ka viņš izcili darbojās ar 
zobenu, bija izveicīgs, drošsirdīgs, neatlaidīgs. Par herco-
gu var daudz ko teikt, bet ir kāds cits interesants fakts par 
viņu: viņa karapulki sagrāba Žannu d’Arku un nodeva an-
gļiem, nesagaidot izpirkuma naudu no Francijas karaļa... 
Taču labāk atgriezīsimies pie ordeņa... 

Filipam Labajam liktenis sagādāja daudz pārsteigu-
mu: viņš bija visai spēcīgas un ietekmīgas valsts vald-
nieks, veiksmīgi karoja ar tiem, kas radīja draudus Bur-
gundijai, kā arī ar tiem, ar ko viņam bija izdevīgi karot. 
Taču ar sievām hercogam neveicās - viņas nomira... Par 
viņa trešo sievu (un pirmo, kas bija jaunāka par hercogu) 
kļuva Izabella, Portugāles karaļa meita. Laulība tika no-
slēgta, kad hercogam bija jau 34 gadi, atbilstoši tā laika 
uzskatiem. 

Filipu iedvesmoja jaunas laulības un viņš vēlējās pa-
darīt laimīgus visus apkārt, tāpēc viņš nodibināja ordeni, 

kura mērķis bija radīt jaunu bruņinieku apvienību, kas kal-
potu Baznīcai un Burgundijai. Apbalvojuma nosaukums – 
Zelta aunādas ordenis – visai neparasts, līdz šai dienai 
pētnieki nevar atklāt, kas bija tam par pamatu, tiek izska-
tītas vairākas versijas. 

Pirmā versija vēsta par to, ka tālais Filipa Labā sencis 
devās ceļojumā, kas bija līdzīgs tam, ko piedzīvoja antī-
kais varonis Jasons, kad viņš apmeklēja Kolhīdu un nonā-
ca gūstā, no kurienes  “labā” hercoga radiniekam izdevās 
aizbēgt.

Otrā versija ir saistīta ar Burgundijas valdnieka mīles-
tību pret rudmatainām skaistulēm un antīkajiem mītiem. 
Reiz viņš nosauca kārtējo skaisto dāmu, kas nokrita no 
zirga medību laikā, par “Gellu, kas nokrita no zelta auna 
muguras”... Visčaklākie zinātnieki atklājuši arī viņas vār-
du, tā bija kāda Marija Krumbruge, viena no hercoga fa-
vorītēm.  

Trešā versija ir saistīta ar to, ka ordenim ir visai sa-
režģīta kristīgā simbolika: ceļojums pēc zelta aunādas ir 
krusta karš ar mērķi saglabāt galvenos kristīgos svētu-
mus. Pats hercogs ne reizi vien runāja par to, ka vēlas 
atjaunot krusta karu tradīciju, un bija gatavs personiski 
doties karot par Kunga zārku. Iespējams, šo ordeni kā 
bruņinieku apvienību viņš nodibināja šī mērķa dēļ? Atbildi 
nezina neviens. 

Vēlāk Zelta aunādas simbolisko jēgu mēģināja iz-
skaidrot garīdznieki, kas saistīja šo apbalvojumu ar apus-
tuļa Andreja aizsardzību, jo viņu uzskatīja par Burgundijas  
“kristītāju”.  

Ordenis ir veidots zelta auna formā ar masīvu ķēdi. 
Katrs ķēdes posms ir hercoga Filipa un arī visas Burgun-
dijas galvenā heraldiskā simbola – šķiltavu - veidā. Uz 
īpašām ordeņa daļām ir redzamas trīs devīzes: “Apbal-
vojums līdzinās varoņdarbam”,  “Sitiens tiek veikts ātrāk, 

nekā aizdegas liesma” un  “Citu 
nevēlos”. Apbalvojuma saņēmē-
jam tika paredzēts (arī mūsdie-
nās) īpašs tērps tumšsarkanā 
krāsā, tas sastāv no paltraka, 
zeķēm, galvassegas, mantijas 
un zābakiem. Tradīcija vilkt mu-
gurā šo īpašo apģērbu saglabājās līdz XIX gadsimta bei-
gām.  

Burgundijas ordenis drīz vien pārvērtās par Franci-
jas apbalvojumu, bet pēc tam par Zelta aunādas ordeņa 
sizerēnu kļuva Svētās Romas impērijas imperators, no 
kura šīs tiesības pārņēma Austrijas imperatori no Hābs-
burgu dinastijas. Un pēc kāda laika vēsturiskās peripeti-
jas pārvērta ordeni par strīda priekšmetu starp Spānijas 
karaļiem un Austrijas imperatoriem, bet tad, kad pārstāja 
eksistēt arī Hābsburgu impērija, bet Spānija vēl kādu laiku 
pastāvēja kā republika, monarhiem izdevās vienoties par 
Eiropas senākā ordeņa saglabāšanu, ko aktīvi atbalstīja 
arī abu valstu iedzīvotāji. 

Mūsdienās, lai saņemtu ordeni, nepieciešams ļoti pa-
censties. Vērā tiek ņemtas daudzas lietas: izcelsme, dar-
bības joma, ieņemamais amats, konkrēti darbi. Bruņinieki 
visai negribīgi pieņem jaunu locekli savās rindās, līdz ar to 
iegūt savā īpašumā šo apbalvojumu  kāro daudzu valstu 
vadītāji, ietekmīgi diplomāti, valdības pārstāvji utt. 

1998.gadā Gruzijā tika nodibināts ordenis ar analo-
ģisku nosaukumu. To pasniedz ārzemniekiem un perso-
nām bez pavalstniecības par nopelniem Gruzijas labā. 
Bet... Tas ir jau cits stāsts, ne tik garš un ne tik aizrau-
jošs... Šim ordenim viss vēl priekšā… 

Andrejs JAKUBOVSKIS 
Foto no interneta 

Laika periodā no 30.12.2016. līdz 06.01.2016. 
Krāslavas iecirknī tika reģistrēts 61 notikums. 
Būtiskākie:

•	 30. decembrī tika konstatēts, ka Krāslavā, garāžu 
kooperatīvā “Laska”, tika uzlauztas vairākas garā-
žas. Par doto faktu tika uzsākts kriminālprocess, 
notiek izmeklēšana.

•	 2. janvārī Krāslavas iecirknī tika saņemti 3 Valsts 
meža dienesta iesniegumi par nelikumīgām koku 
cirtēm Ūdrīšu pagastā. Izmeklēšanas gaitā aizdo-
mas krita uz vietējo iedzīvotāju, - P., dzim.1976. g., 
kurš bija aizturēts Kriminālprocesa likuma 264.p. 
kārtībā.

•	 11. decembrī policijā tika uzsākts kriminālprocess 
par elektroinstrumentu un motorzāģu zādzību no 
privātmājas Krāslavā, Tautas ielā. Veicot krimi-
nālmeklēšanas pasākumu kompleksu, tika no-
skaidrots, ka noziedzīgo nodarījumu izdarīja Ž., 
dzim.1989. g. Zagtās mantas tika izņemtas Krāsla-
vas un Daugavpils lombardos, kā arī no paša vai-
nīgā. Bez tam tika noskaidrots, ka realizēt zagtās 
mantas viņam palīdzēja P., dzim1986.g. Raksturīgi 
tas, ka abas personas agrāk bija policijas redzes-
lokā saistībā ar mantiskiem un narkotiskiem nozie-
dzīgiem nodarījumiem.

Ugunsgrēku un glābšanas darbu skaita dinamika pa gadiem
2016. gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-

nests kopumā saņēma vairāk kā 18 tūkstošus izsaukumus, 
no kuriem vairāk kā 9 tūkstoši bija ugunsgrēku dzēšana, bet 
vairāk kā seši tūkstoši izsaukumu - glābšanas darbu veik-
šana. 

2016. gads izsaukumu jomā vērtējams diezgan pozitīvi, 
jo novērojams samazinājums izsaukumos uz ugunsgrēku 
dzēšanu. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad ir palie-
linājies ugunsgrēkos bojāgājušo skaits – vairumā gadījumu 
tas saistīts ar cilvēku neuzmanību, piemēram, neuzmanī-
gi apejoties ar uguni vai nepareizi lietojot apkures ierīces. 
Būtisks pieaugums novērots ugunsgrēkos izglābto cilvēku 
skaitā, kas apliecina ugunsdzēsēju - glābēju profesionalitāti 
un operativitāti. 

Arī šogad saglabājusies iepriekšējos gados novērotā 
tendence, ka noslīkst vairāk cilvēku nekā iet bojā uguns-
grēkos. Lai gan pagājušajā gadā noslīka 110 cilvēki (par 1 
vairāk kā 2015. gadā), tomēr tam par iemeslu vairāk bija 
laikapstākļi – vēsa vasara ar vairākiem karstuma viļņiem.

    2017. gadā VUGD turpinās izglītot iedzīvotājus, 
uzsverot dūmu detektoru nozīmi, lai vēl vairāk samazinātu 
ugunsgrēkos bojā gājušo un cietušo skaitu. 

Andrejs SMIRNOVS,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas 
vecākais speciālists

Krimināls, notikumi
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LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Kalnu patruļa
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop
10.50 Ceturtā studija
11.15 Alpu dakteris
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Zīmē, līmē, dari pats!
14.20 Brīnumskapja skola
15.05 Kalnu patruļa 
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g 
kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Šerloks 4. BBC detektīv-
seriāls
23.15 Latvijas sirdsdziesma
0.10 Daktere Fostere. Daudz-
sēriju drāma
1.10 Alpu dakteris
2.00 Inspektors Džordžs 
Džentlijs
3.40 Aizliegtais paņēmiens
4.35 Sporta studija
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 2
8.20 Saules izaicinātie. Latvie-
tis Amerikā

9.20 LTV
9.55 Kalnu patruļa. Piedzīvoju-
mu seriāls
10.50 Majore Kosatkina
11.40 1.1
12.30 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
13.15 Personība. 100 g kul-
tūras
14.15 Maklauda meitas
15.05, 5.00 Pie stūres
15.35 PK biatlonā. 10 km 
sprints vīriešiem
17.00 Dzīve šodien
18.05 Majore Kosatkina
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Cukura saldums un 
posts.
21.00 Leģendārie albumi. 
Deep Purple
22.00 Mēs dziedāsim. Drāma
23.45 Eiropa koncertos
0.40 Suņi. Aizraujošs ievad-
kurss 4
1.30 Komponista Jāņa Lūsēna 
jubilejas koncerts LNO
4.05 Piezīmes uz albuma 
lapām. Triptihs par dzimtām 
Kuldīgas novadā
4.35 Anekdošu šovs 1

LNT
5.00 Multfilmas
5.40 Kārdinājuma varā
6.00, 14.20 30 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru 2
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
8.40 Sirdsmīļā Monika 2
9.20 Atpazīsti mani, ja vari
10.30, 13.45 TV skatlogs
10.45 Kaislību jūrā
11.50 Inga Lindstrēma. Mel-
nais gulbis
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas

14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslē-
pumi
18.55 Gonula
20.40, 2.30 Degpunktā
21.10 Ilgais ceļš kāpās
22.50 Alberts Nobss
0.55 Greizais spogulis
4.35 Karamba!

TV3
5.00 Melnais saraksts
5.50 Sarkano aproču klubs
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 17.55 Meittenes
8.30, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.30 Kāsla metode
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
11.55 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
14.15 Sarkano aproču klubs
15.20, 0.55 Smieklīgākie 
videokuriozi
15.55, 1.20 Sliktie roboti
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Ņujorkas taksometrs
22.55 Amerikāņu pīrāgs 
2.10 Apokalipses vēstneši
3.00 Vikingi

TV3+

5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 23.40 Comedy Club 
9.20, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.50, 16.35 Interni
12.00 TV shop
12.10 Virtuve

14.25 Juvelieru klans
18.50 Radiņi
20.00 Mf. Ivans Carevičs un 
pelēkais vilks
21.25 Mf. Pipari

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās
9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.30, 17.25 Ārkārtas gadī-
jums
13.05, 15.30 Operatīvā grupa
18.45 Svešais rajons
20.30 Tīmeklis
0.25 Diskotēka 80!
4.10 Koncerts

PBK
6.00, 0.55, 5.50 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
17.00 Ziņas
6.40 Multfilmas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Grieķiete
13.30 Moderns spriedums
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.50, 18.05 Gaidi mani
18.00, 20.35 Latvijas laiks
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05, 2.50 Koncerts
0.25 1 in city
1.25 Mf. Karnevāla nakts
2.40, 5.00 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis-М

10.55 Vasilisa
13.40 Ejot kājām...
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Koncerts
23.15 Mf. Jaungada sieva
1.10 Mf. Fantāzijas 

RenTV Baltic
5.35, 9.10, 22.50 Skatīties 
visiem
6.20 Tiesības mīlēt
7.05 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
11.55 Bars
12.45 Ekstrasensu cīņa
14.50 Fantastika zem grifa
16.40, 23.40 Dīvaina lieta
20.50 Čapmanes noslēpumi

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, 1.05 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels 
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums 
11.20 Atpakaļskaitīšana
12.10 Vīriešu/ sieviešu 
13.10 Grieķiete
15.20 Šurumburums
15.35 Mf. Uzpildes stacijas 
karaliene
17.20 Piezīmes
18.00 Brīnumu lauks
19.00 Laiks

20.05 Jaunais gads
23.10 Mf. Jaunākā derība

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 0.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona Х 
8.10 Speciālreportāža
8.30 Mf. Par ko klusē meite-
nes
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 16.45 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 15.35 Mf. Laimīgā 
biļete
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Nebūtu laimes...
0.40 Sporta diena

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.25 TV barometrs
8.05, 18.10 Mats matā
9.15, 16.25 Tāds darbs
10.00, 17.15 Jūra. Kalni. 
Keramzīts.
10.55, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.45 Mana burvīgā aukle
12.15 Šopinga dieviete
13.15 Mīlestība onlainā
14.20 PIN kods
15.05 Onlains
19.15, 21.05 Ekstrasensu cīņa 
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
21.30 Mf. Varenais

6.00 Vadīt krievu stilā
6.25 Tiesības mīlēt
7.10 Bērnu klubs
7.25 Laika ziņas
7.30, 19.45 Saviesīgas vaka-
riņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.35 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
11.55, 18.40 Bars
12.55 Smieties atļauts
14.55 Fantastika zem grifa
16.35, 0.50 Dīvaina lieta
20.50 Krievu virtuves noslē-
pumi

23.40 Visšokējošākās hipo-
tēzes
0.30 Ziņas

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, 23.35 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums 
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas

10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Uzmini melodiju
14.00, 15.20, 20.05 Grieķiete
15.55, 22.35 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā
19.00 Laiks
21.40 Meklējot Donu Kihotu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, Balt-
krievija!

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.10 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.35 
Zona Х
8.10, 20.45 Speciālreportāža
8.30, 21.00 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.00, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas

14.25 Laimīgā biļete
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.25 Sporta diena
23.40 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.15 Virtuve
9.15, 16.30 Tāds darbs
10.00, 17.20 Jūra. Kalni. 
Keramzīts.

10.55, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.45, 20.25 Mana burvīgā 
aukle 
12.20, 21.10 Šopinga dieviete
13.15, 19.25 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.00 Onlains
21.00 Sportloto 5 no 36, 
KENO
22.05 Stails

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 16.05 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.50 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10, 1.30 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.30 Zebra. Drošība un 
ātrums
13.50 Multfilmas
14.20 Kas te? Es te!
15.05 Kalnu patruļa. 
18.00, 23.00 Ziņas
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais)
20.00 Kaut kur uz Zemes. Bolī-
vija. Dokumentāla daudzsēriju 
filma
20.30 Panorāma
21.15 Satikšanās. Mariss Jan-
sons un Raimonds Pauls
21.45 Daktere Fostere. 
22.45 Sāras mūzika. 
23.15 Raimonda Paula un 
Agneses Rakovskas koncerts 
“Neaizmirsti mani”
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes līdz 
Eņģeļu pilsētai
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Ielas garumā

8.00 Plašā brīvdaba. Deutsche 
Welle žurnāls
8.35 Zaglīgie pērtiķi
9.05, 0.35 Suņi. Aizraujošs 
ievadkurss 4
10.05 Kalnu patruļa. 
11.00, 18.05 Majore Kosatkina
11.50 Tieša runa
13.00 Nedēļas apskats.
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
14.00, 20.55 Maklauda meitas
14.50, 1.25 Projekts Nākotne
15.20 PK biatlonā. 
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
21.45 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
22.30 Personība. 100 g kul-
tūras
23.30 Sāras mūzika
23.45 Sporta studija

LNT
05.00 Karamba!
05.15, 4.45 Bernards 2
05.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
06.00, 14.20 30 minūtes virtu-
vē ar Džeimiju Oliveru 2
06.30, 3.10 LNT rīta ziņu raidī-
jums ”900 sekundes”
08.40 Sirdsmīļā Monika 2
09.20, 2.00 Atpazīsti mani, ja 
vari
10.25, 13.45 TV skatlogs
10.40 Kaislību jūrā
11.45 Mīlestības lamatas
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.55 Bērni un vecāki 3
15.50 Nemelo man!
16.50 Kaisle un vara
18.00 Mani virtuves noslēpumi
18.55, 1.15 Gonula
20.40, 2.45 Degpunktā 

21.10 Profesija mamma
22.10 Raimonda Paula jubi-
lejas koncerts
00.35 Čikāga liesmās 3

TV3
5.00, 0.45 Vikingi
5.50, 11.55 Drošības aģenti 
V.A.I.R.O.G.S
6.40, 12.55 Multfilmas
8.00, 17.55 Meittenes
8.30, 16.55 Īpašo uzdevumu 
vienība Hawaii 5-0
9.30, 0.15 Rezervisti
10.35 TV skatlogs
10.50 Ekstrasensu cīņas
14.15 Sarkano aproču klubs
15.10, 2.35 Tēta nedienas 
Latvijā
19.00, 3.50 TV3 Ziņas
19.35, 4.20 Bez Tabu
20.20 Virtuve
20.55 Kāsla metode
21.55 Ne/sevī
1.40 Bruklinas taksis

TV3+
5.25, 15.30 Māja-2
6.10 Jaunatne
7.00 Multfilmas
8.20, 0.40 Comedy Club
9.20, 17.40 Kijeva dienā un 
naktī
10.25, 16.35 Univers
11.55 TV Shop
12.10 Virtuve Parīzē
14.25 Juvelieru klans
18.50 Virtuve
21.00 Mf. Brokastis pie tēta
22.55 Mf. Rūgts!

NTV Mir
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Šodien
5.05, 6.05, 4.05 Advokāts
7.05 Muhtara atgriešanās

9.20 Brāļi
11.00 Zvērināto tiesa
12.30, 17.25 Ārkārtas 
gadījums
13.05, 15.30 Operatīvā 
grupa
18.45 Svešais rajons
20.30 Mentu kari
0.25 Ments likuma kārtībā
2.25 Dzīve kā dziesma
3.35 Viņu tradīcijas

PBK
6.00, 0.05 EuroNews
6.35, 9.00, 11.00, 14.30, 
16.55, 0.40 Ziņas
6.40 Bērnu klubs
7.00, 9.25 Labrīt! 
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.15 Grieķiete
13.25, 2.45 Moderns sprie-
dums 
15.00 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas 
laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.05 Meklējot Donu Kihotu
0.55 Mf. Meičas
2.25, 4.25 Smieklīgākie 
videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
4.00 Rīts
8.55 Par pašu galveno
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Vēstis
10.40, 16.20, 19.45 Vēstis - M
10.55 Vasilisa
13.40 Ejot kājām...
14.05 Šamaniete
16.40 Tiešais ēters
17.50 60 minūtes
20.00 Sklifosovskis
22.55 Labais Saša, sliktai 
Saša

1.40 Ieguldījums
3.10 Pilsētiņa

RenTV Baltic
5.35, 9.10, 23.00 Skatīties 
visiem
6.00 Pazīsti mūsējos
6.25 Tiesības mīlēt
7.10 Bērnu klubs
7.24 Laika ziņas
7.25, 19.45 Saviesīgas 
vakariņas
8.20 Pareizs līdzeklis
9.55, 17.40 Ģimenes drāmas
10.55 Slepenās teritorijas
11.55, 18.40 Bars
12.50 Krievu virtuves noslē-
pums
14.45 Fantastika zem grifa
16.40, 1.10 Dīvaina lieta
20.50 Ekstrasensu cīņas
23.55 Šokējošo hipotēžu 
diena
0.50 Ziņas

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, 23.35 
Ziņas
5.05, 7.05 Rīts
8.05 Dzīvo vesels!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.15, 17.15, 
20.00 Sporta ziņas
10.10 Moderns spriedums
11.10 Vienatnē ar visiem
12.10 Vīriešu/ sieviešu
13.10 Uzmini melodiju
14.00, 15.20, 20.05 Grie-
ķiete
15.55, 22.35 Precamies!
17.20 Piezīmes
17.55 Lai runā!
19.00 Laiks
21.40 Meklējot Donu Kihotu

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 
14.00, 18.00, 23.20 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.45 
Zona Х
8.10 Speciālreportāža
8.30, 21.10 Pēdas
9.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
10.10, 19.00 Sieviešu ārsts
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.20 Diena lielpilsētā
13.20 Bērnu ārsts
14.15, 17.40 Reģionālās 
ziņas
14.25 Laimīgā biļete
16.40 Baltkrievijas laiks
18.20, 23.05 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
20.45 Tuvplānā
23.35 Sporta diena
23.50 Lamatas

Baltkrievija 2
6.00 TV rīts
8.00, 21.05 TV barometrs
8.05, 18.15 Virtuve
9.15, 16.30 Tāds darbs
10.05, 17.20 Jūra. Kalni. 
Keramzīts.
10.55, 15.35 Nepiedzimsti 
skaista
11.50, 20.25 Mana burvīgā 
aukle
12.20, 21.10 Šopinga die-
viete
13.20, 19.25 Jaunkundze - 
zemniece
14.20 PIN kods
15.05, 23.05 Onlains
21.00 Sportloto 6 no 49, 
KENO
22.05 Stails

CETURTDIENA,  12. janvārī

PIEKTDIENA,  13. janvārī
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Tulkotāja

iepērk liellopus, jaunlopus, 
aitas, zirgus. Svari.  Sa-
maksa tūlītēja.  

 T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, liel-

lopus, aitas. 
ELEKTRONISKIE SVARI.

Paaugstinātas cenas.Skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu.

 Firmai vajadzīgi: ŠOFERI 
- LOPU SAVĀCĒJI;

KĀVĒJI
Tālr. 65329997; 29996309; 

26447663; vai pa e-pas-
tu:re-nem@inbox.lv

SIA “LAUKU MIESNIEKS”
iepērk mājlopus. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. T. 20207132.

SIA “Cēsu gaļas
kombināts” 
par labām cenām 

iepērk jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. 
Tālr. 26185703, 25573447

ATLAIDES
kapu pieminekļu 
izgatavošanai.

Krāslavā, Jaunā iela 13, 
tālr. 65681339, 25633212.
Dagdā, Rīgas ielā 2a, 

tālr. 28686822.

Reklāmas un sludinājumi

PĒRK

PĀRDOD
2 - istabu privatizētu dzīvokli pil-
sētas centrā. Visas ērtības, 3. 
stāvs. 6200 €. Tālr. 29928034, 
nikitina.ilona@inbox.lv
2 - istabu labiekārtotu dzīvokli 
Krāslavā (eiro remonts, mēbeles, 
burbuļvanna), 2.st., Podnieku 
iela. Tālr. 25454190; 
KSP (1.20x2.70; biezums - 1.6 
cm). Tālr. 26400745;
skapjus, sekcijas, virtuves iekār-
tas, stūra dīvānus no ražotāja. 
Lāčplēša ielā 10 a, Dagdā (tir-
gus). Tālr. 29153492;
lapu koku malku klučos. Piegāde. 
Tālr. 27534876.

ekskavatoru JUMz vai MTZ. Tālr. 
26589906.
senlaicīgus priekšmetus - lauk-
saimniecības inventāru, mājas 
piederumus, kara tematikas 
priekšmetus. Tālr. 22068511.

DAŽĀDI
VAJADZĪGI palīgstrādnieki 
meža darbos. Tālr. 20320537.
AICINA pastāvīgā DARBĀ zāģe-
rus. Tālr. 25941514.
Sieviete meklē darbu. Pieskatīšu 
vecus vai slimus cilvēkus. Tālr. 
27145487.
Sieviete meklē darbu. Pieska-
tīšu vecus vai slimus cilvēkus, 
uzkopšu mājokļus. Krāslavā. 
Tālr. 26031828.
VĒLOS ĪRĒT 1 vai 1.5 istabu 
dzīvokli Krāslavā (1.-3.stāvā). 
Tālr. 22477313.
Bīstamu un avārijas koku 
žāgēšana pie elektrolīnijām un 
kapos. Tālr. 20037233. 
IZNOMĀJU l/s zemi Šķeltovas 
pagastā (8 ha). PĀRDODU kul-
tivatoru (120 €). Tālr. 26160359.

Kaut varētu šo smilšu 
sauju nemest, 
Bet to vairs nevar, maijs 
bez tevis plauks. 
Ņem mūsu mīlestību, lai 
tev nesalst, 
Ņem siltus vārdus aukstā 
ceļā līdz.

Zaudējuma smagumu da-
lām kopā ar Austras tuvinie-
kiem atvadu brīdī. 

Izvaltas vidusskolas 1978. 
gada izlaiduma klasesbiedri

KOSMOENERĢĒTIĶE, 
HIPNOTERAPEITE, 

PSIHOLOĢE
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu rokās”
Krāslavā – no 16.01. līdz 19.01.
Dagdā – no 19.01. līdz 20.01.

Tālr. 26234797.

“Topošo zvaigznīšu klubiņš” Dagdas vidusskolā

Pateicoties mūsu atbalstī-
tājiem - Latvijas un Norvēģijas 
Sarkanajam Krustam un Dag-
das vidusskolas administrācijai, 
- “Topošo zvaigznīšu klubiņš” 
attīsta sevi pilnā sparā. Skolā 
klubiņš ir populārs un skolēni 
ar prieku apmeklē nodarbības 
un piedalās dažādās aktivitātēs. 
Klubiņu apmeklē 23 skolēni no 
2., 3., 4., 5. un 7. klases. 

“Topošo zvaigznīšu klubiņa” 
dalībnieki pacietīgi strādāja un 
veidoja no nevajadzīgām man-
tām skaistas un noderīgas lietas. 
Tukša kārba, drusciņ fantāzijas, 
pacietība un brīnumlādīte vai or-
ganizators ir gatavs. Laba dāva-
na Ziemassvētkos vai dzimšanas 
dienā, - tā atzīmēja daudzi klubi-
ņa dalībnieki, ar nepacietību gai-
dot, kad rokdarbu varēs aiznest 
mājās. Taču pagaidām darbiņi 
iepriecina jebkuru, kurš apmek-
lē Dagdas vidusskolu. Izstādē 
var aplūkot Eduarda Šelegoviča, 
Aivara Eisaka, Edgara Krjuka, 
Kaspara Andžāna, Aleksandra 
Dombrovska, Vladas Grebņo-
vas, Evelīnas Kromānes, Juliā-
nas Selenevičas, Eliānas Trah-
novas, Anželas Kovaļevskas un 
Jolantas Miglānes darbiņus. Arī 
turpmāk mēs mēģināsim attīstīt 
savu iekšējo potenciālu un ie-
priecināsim jūs ar radošu pieeju. 
Zvaigznīšu klubiņš organizēja 
Miķeļdienas svinēšanu sākum-
skolai. Gatavoja dekoru Latvijas 
dzimšanas dienai, un mēs visi 

esam apmie-
rināti ar rezul-
tātu! “Topošo 
z v a i g z n ī š u 
klubiņa” dalīb-
nieki piedalījās 
konkursā “Ar 
puzuru rotāti 
Ziemassvētki!” 
Mūsu puzurs 
ir sanācis kā 
glīts, nepa-
rasts lukturītis, 
citiem klases-
biedriem tas 

liekas kā pasakas burvju kris-
tāls, kas nesīs draudzību, sirsnī-
bu, laimi. Puzura izgatavošanai 
mums bija nepieciešamas šādas 
lietas: liela vēlēšanās piedalīties 
konkursā un izveidot savu pir-
mo puzuru; prasme kopā strā-
dāt, pirkstiņu veiklība, uzcītība, 
daudz pacietības, lai sasniegtu 
mērķi. Darba noslēgumā mūs 
gaidīja gandarījums un prieks 
par kopīgi paveikto darbiņu, bet 
visam pāri - cerība uzvarēt kon-
kursā. Tagad gaidām pārsteigu-
ma dāvaniņu no Swedbank kon-
kursa organizatoriem! Bet prieks 
ir divkārtējs, jo šis jaukais puzurs 
rotā skolas telpu. 

Gaidīšanas un cerību pil-
najā Adventes laikā katrā sirdī 
iemirdzas vēlme sagaidīt ko brī-
numainu, iedvesmojošu un siltu. 
Ziemassvētku noskaņās virmo 
mums no bērnības pazīstamās 
smaržas, krāsas un 
tēli, bet katru gadu 
tie ir savādāki. Tā 
arī šogad “Zvaig-
znīšu klubiņa” da-
lībnieki iepriecināja 
ar savām pašda-
rinātajām eglītēm 
no dāvanu papīra 
un makaroniem, 
no diegiem un len-
tēm, no avīzēm un 
auduma. Skolēnu 
fantāzija dzirkstēja 
kā brīnumsvecītes, 
bet vēlme līdzinā-

jās lielai sniega kupenai – īsti 
Ziemassvētku rūķi Salavecīša 
darbnīcā. Tik raiti un aizrautīgi 
tapa vairākas eglītes, kas tagad 
greznojas skolas izstādē. Par šo 
unikālo iespēju sakām paldies 
mūsu atbalstītājiem Latvijas un 
Norvēģijas Sarkanā Krusta orga-
nizācijai. 

Salavecīša darbnīcā čak-
li rosījās E. Šelegovičs, A. Ei-
saks, E. Krjuks, K. Andžāns, 
A. Dombrovskis, V. Grebņova, 
E. Kromāne, J. Seleneviča, E. 
Trahnova, A. Kovaļevska, J. Mig-
lāne, A.Aleksāns, A.Bormanis, 
M.Franskeviča, S.Juhneviča, 
L.Kromāne, A.Selezņova, K.Vil-
cāne, K.Zujeva, A.Bondarevs, A.
Golube, V.Murāne, N.Tarasjeva.

Klubiņa biedri sagaidīja 
Ziemassvētkus draugu lokā un 
svecīšu gaismā. Dagdas vidus-
skolas pašpārvaldes pārstāvji un 
“Topošo zvaigznīšu” klubiņa da-
lībnieki 14. decembra rītā apcie-
moja Dagdas VSPC, lai palīdzē-
tu radīt Ziemassvētku un Jaunā 
gada noskaņu, rotājot telpas 
ar skolēnu veidotajiem zīmēju-
miem, krāsainām sniegpārsli-
ņām, dažādiem dekoriem un pa-
cienātu pansionāta iedzīvotājus 
ar visu Dagdas vidusskolas sko-
lēnu sarūpētajām piparkūkām un 
mandarīniem.

“Zvaigznīšu klubiņa” vadītāja 
Ligita Gavrilova

Aizvadīta stindzinoši auksta nedēļas nogale

Janvāris bieži vien mums sa-
gādā īsti ziemīgus pārsteigumus. 
Arī aizvadītā nedēļas nogale 
daudzviet Latvijā sagādāja pa-
tiesu ziemas sajūtu. Sestdienas 
rītā sociālajā tīmeklī facebook.
com cilvēki aktīvi publicēja infor-
māciju par gaisa temperatūru aiz 
loga. Tukšās ielas, sadrūmušie 
šoferi, kas palikuši mājās, neie-
darbinot savus auto, skursteņu 
nemitīgā kūpēšana… Tas viss lie-
cināja, ka ārā ir pamatīga ziema, 
ko daļa no mums tik ļoti gaidīja. 
Jau piektdien gaisa temperatūra 

bija zemāka par - 20 grādiem. 
Tas nozīmēja, ka jaunāko klašu 
skolēni drīkstēja neiet uz skolu 
un palikt mājās. Taču sestdiena 
nāca ar rekordlielu salu šoziem. 
Daudzviet gaisa temperatūra bija 
noslīdējusi līdz - 30 un pat - 31 
grādam. Par to sociālajos tīklos 
stāstīja iedzīvotāji no Izvaltas, 
Borovkas, Kalniešiem. Krāslavā 
tobrīd gaisā virmoja - 27 grādus 
liels sals, bet Kombuļos un Aulejā 
amplitūdā no - 28 līdz - 31 grā-
dam. Nudien, īsta ziema! 

Inga PUDNIKA

Pērn piedzimuši 
64 mazuļi
Dzimtsarakstu nodaļa infor-
mē, ka 2016. gadā Dagdas 
novadā ir reģistrēti 64 jaun-
dzimušie.

Tas ir vairāk nekā 2015. 
gadā, kad reģistrēti 59 mazuļi. 
Savukārt 2014. gadā Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēja 50 bēr-
nus. 

Pagājušajā gadā piedzima 
31 meitene un 33 puikas. 2015. 
gadā vairāk dzima puikas - 34 
zēni un 25 meitenes, taču 2014. 
gadā abu dzimumu jaundzimušo 
skaits bija līdzīgs - 26 meitenes 
un 24 zēni.

24 ģimenēs piedzimuši pir-
mie bērni, 21 ģimenē – otrie, 13 
ģimenēs piedzimuši trešie bērni, 
2 ģimenēs – ceturtie bērni, 1 ģi-
menē – piektais bērns, 1 ģimenē 
– divpadsmitais bērns un vienā 
ģimenē piedzima dvīnīši - 2 mei-

Dagdas novadā

tenes.
Pērn populārākie meiteņu 

vārdi bija Viktorija, Sofija, Karo-
līna un Enija, savukārt zēniem – 
Artjoms, Domeniks, Kaspars un 
Aleksejs.

Deklarējot bērnu Dagdas 
novadā, mazuļu vecākiem tiek 
piešķirts vienreizējs pabalsts 
jaundzimušā aprūpei:

220,00 eiro par vienu bērnu;
720,00 eiro par dvīņiem;
1425,00 eiro trīnīšu pie-

dzimšanas gadījumā.
Pabalsts pienākas, ja vis-

maz viens no vecākiem ir dek-
larējis savu dzīvesvietu Dagdas 
novadā pēdējos 12 mēnešus 
pirms pabalsta pieprasīšanas.

Informāciju sagatavoja
Guna MALINOVSKA, 

novada pašvaldības Sabiedris-
ko attiecību un komunikāciju 

nodaļas vadītāja
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