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Šodien numurā
“Melnā Ļeņina” jaunie 

piedzīvojumi
Kā Beness Aijo apvedis ap stūri 
specdienestus

2.lpp

Veiksmīgs brauciens
Pilsonības, migrācijas un sa-
biedrības saliedētības komisijas 
locekļi Latgalē

2.lpp

Austrumi - smalka lieta
Aļona Dubcova - konkursa “Aus-
trumu nakts pēc Ziemassvēt-
kiem” uzvarētāja

4.lpp

Dažkārt dzīve jāuztver 
kā spēle…

Krāslavas kultūras namā atklāta 
izstāde “VIVA”, kurā apskatāmi 
četru Latgales mākslinieču darbi. 

 5.lpp

Kā arī TV programma, sludinā-
jumi, reklāmas un daudz citas 
interesantas un noderīgas in-
formācijas. 

Dagdas tautas bibliotēka - mājīgums, bagāts 
literatūras piedāvājums un patiesa viesmīlība. Ie-
pazīstieties - vecākā bibliotekāre Ineta Leonoviča 
- Batņa.

Alekseja GONČAROVA foto

Portrets
interjerā

atlīdzību 100000 EUR apmērā 
par pērn septembrī Murmastie-
nē avārijā bojā gājušo traktoru 
un par piekabes/mucas remon-
tu – 4642.81 EUR. Uzņēmums 
atlīdzību ir saņēmis un plāno 
iegādāties jaunu traktortehni-
ku.

•	 Pagājušajā gadā ārstniecības 
iestādēs, kuras sniedz valsts 
budžeta apmaksātus veselības 
aprūpes pakalpojumus, kon-

statēti nepamatoti uzskaitīti pa-
kalpojumi 315 536 eiro apmērā 
un negodprātīgajiem mediķiem 
piemēroti līgumsodi 43 963 
eiro apmērā, liecina Veselības 
inspekcijas (VI) apkopotie dati.

•	 Publikācijā izdevumam “The 
European Times” VAS “Latvi-
jas Autoceļu uzturētājs” (LAU), 
samaksājot 5000 eiro, sevi rek-
lamē kā uzņēmumu, kas “no-
drošinot pasaules līmeņa ceļu 

uzturēšanu Latvijā”.
•	 Latvijas energoapgādes kom-

pānijas Latvenergo portālā 
www.e-latvenergo.lv šogad 
vairāk nekā 8,5 tūkstoši dau-
dzbērnu ģimeņu pieteikušās 
valsts atbalstam norēķiniem 
par elektroenerģiju, pavēstīja 
uzņēmuma preses sekretāre 
Sandra Vējiņa.

Latvijā

Šis Jaunais gads ir bagāts ar dāva-
nām. Novada iedzīvotāji saņēma Jaun-
gada dāvanu no Latvenergo - vairāk kā 
30 % palielinājums maksai par elektro-
enerģiju. Vēl īsti neizbaudījuši „Jaunga-
da dāvanu”, saņēmām „prieka” ziņu par 
SEB bankas slēgšanu Krāslavā.

Tā ir pēdējā banka Krāslavas no-
vadā, kura pārņēma Hipotēku bankas, 
GE Money, Parex/Citadele, Krājbankas 
klientus. Taču tagad īpašniekiem ir eko-
nomiski neizdevīgi uzturēt vienīgo SEB 
bankas filiāli Krāslavā. Bankas vadība 
ļoti augsti vērtē internetu Krāslavas no-
vadā. Jā! Internets lietotājiem atvieglo 
veikt finanšu darījumus, bet vai visi lieto 
internetu. Ir cilvēki, kuri neprot un nevar 
rīkoties ar datoru. Vairākumam pensio-
nāru nav iespējas iegādāties datoru. Pa-
stāv problēma, ja nobloķēs bankas karti 
bankomātā, būs jābrauc uz Daugavpili. 
Vēl bankas klientiem klāt nāks arī citas 
sadzīviskas problēmas.

Krāslavas novada pensionāru valde 
lūdz Krāslavas novada domi iekļauties 

šajā situācijā un sākt divpusēju sarunu ar 
bankas īpašniekiem, lai saglabātu filiāli 
vai nodrošinātu iespēju saglabāt dažus 
darbiniekus, kuri varētu apkalpot nepie-
ciešamības gadījumā novada iedzīvotā-
jus. Pateicoties SEB bankas klientiem 
novada iedzīvotāji no preses uzzināja 
par situāciju SEB bankā. Uz 15. janvāri 
petīciju par SEB bankas filiāles saglabā-
šanu Krāslavā parakstījuši 1551 novada 
iedzīvotāji un vairāk kā - 800 interneta 
lietotāji. Parakstu vākšana turpināsies 
līdz 30. janvārim. Parakstīties var Krā-
slavas kultūras namā Rīgas ielā 26, ģi-
menes ārstu reģistratūrā Rīgas ielā 116, 
redakcijā „Ezerzeme” Lāčplēša ielā 20, 
veikalā „Sapnis” Rīgas ielā 36, veikalā 
Rīgas ielā 61, internetā www.peticijas.
com/sebkraslava. 

Būsim aktīvi!!! 

Krāslavas novada pensionāru biedrības 
vārdā valdes priekšsēdētājs 

Edmunds GEKIŠS

Atklātavēstule
Krāslavas novada domei

Alekseja GONČAROVA foto

•	 Neprofesionalitāte, zema kom-
petence, zināšanu trūkums 
pat par fundamentālām lietām 
- tik skarbi eksperti raksturo 
simtiem ierēdņu, kuri lemj par 
miljardiem nodokļu maksātāju 
naudas tērēšanu iepirkumos.

•	 Irbes jūras šaurumā pie Miķeļ-
bākas vakar notikusi divu kra-
vas kuģu sadursme, bet cilvēki 
negadījumā nav cietuši.

•	 Nepilsoņu kongress, kas dar-
bību pirms diviem gadiem sāka 
ar lielu pompu un piesaistīja 
daudz pieredzējušu krievva-
lodīgo tiesību aizstāvju, nu ir 
mazliet izčākstējis. Arī aptaujas 
rāda, ka viņi nav ieguvuši atbal-
stu sabiedrībā.

•	 Nodokļu ieņēmumu zaudējumi 
110 miljoni eiro apmērā, 5500 
jaunu bezdarbnieku, valsts 
IKP kritums par 1,6% – šādas 
sekas radīs plānotie grozījumi 
Imigrācijas likumā, kas liegs 
Krievijas pilsoņiem iegūt ter-
miņuzturēšanās atļaujas (TUA) 
Latvijā apmaiņā pret nekus-
tamā īpašuma (NĪ) iegādi, at-
klātā vēstulē Saeimai uzsver 
Latvijas Nekustamo īpašumu 
darījumu asociācija (LANĪDA) 
un Latvijas Konkurētspējas at-
tīstības fonds (LKAF).  

•	 Latvijā 82% iedzīvotāju pen-
sijas vecumā plāno paļauties 
uz valsts pensiju, bet 7% - uz 
mantojumu, liecina Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijas 
(FKTK) veiktais Latvijas iedzī-
votāju finanšu pratības pētī-

jums. Aptaujā 20% iedzīvotāji 
norādījuši, ka par finansiālo no-
drošinājumu pensijas vecumā 
jāsāk domāt vecumā līdz 20 
gadiem, 18% pauduši uzskatu, 
ka par to jāsāk domāt vecumā 
no 21 līdz 25 gadiem, 21% - ve-
cumā no 26 līdz 35 gadiem, bet 
19% norādījuši, ka finansiālais 
plāns pensijas vecumam jāsāk 
veidot, sasniedzot 36 gadu ve-
cumu.

•	 Sankciju dēļ pie-
na nozare Latvijā 
cietusi vissma-
gāk. Rupji rēķi-
not, piena iepir-
kuma cenas kopš 
vasaras samazi-
nājušās par treš-
daļu. Prognozes 
par piena cenu 
turpmākajos mē-
nešos – piena 
cenas turpinās 
kristies. Krievijas 
embargo ietekmē 
daudziem lauk-
saimniekiem šis 
gads jau sācies 
ar piena iepirku-
ma cenas kritu-
mu, kamēr statis-
tiķi sarēķinājuši, 
ka veikalos pie-
na produkti pērn 
gada nogalē jau 
maksāja vairāk.

•	 AAS „Gjensidige 
Baltic” izmaksā 
apdrošināšanas 

Sirsnīgi sveicam 
Pēteri  SMIRNOVU

85. dzimšanas  dienā!

Cik rūpju pilna un reizē skaista ir Tava dzīve 
dzimtajā novadā draugu un raudu lokā.

Gadi šodien Tevi apskauj un novēl
Veselību stipru, allaž gaitu ņipru.

Vēlam izturību, dzīvesprieku un Dieva svētību!

Tavi kaimiņi

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai, 
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam; 
Katru dienu pa prieka brītiņam, 
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Sirsnīgi sveicu skaistajā jubilejā 
Krustmeitiņu Viju DZALBI!

Krustmāte Regīna

Gadalaiki: Krāslava noilgojusies pēc sniega.                                                  



2 2015. gada 20. janvāris

Pasaulē

2014. gada 30. decembrī stājās 
spēkā MK noteikumi Nr. 748 „Noteikumi 
par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi”, kuru 31.punkts 
nosaka: „Zemes nomnieks vai iznomātājs 
mēneša laikā pēc zemes nomas līguma 
noslēgšanas lauksaimniecības zemes no-
mas līguma atvasinājumu iesniedz perso-
niski vai apliecinātu atvasinājumu nosūta 
elektroniski vai pa pastu tai novada paš-
valdībai, kuras administratīvajā teritorijā 
atrodas nomātā zeme”.

Pašvaldība veiks atzīmi uz lauk-
saimniecības zemes nomas līguma 
atvasinājuma (noraksta, izraksta vai 
kopijas) par reģistrēšanu Dagdas no-
vada Lauksaimniecības zemes nomas 
līgumu reģistrā. Zemes nomas līgu-
mus, kas noslēgti pirms šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas, pašvaldība re-
ģistrē lauksaimniecības zemes nomas 
līgumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc 
šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, 
t.i. līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Saskaņā ar likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.2pan-
tu, zemes atsavināšanas gadījumā 
zemes nomniekam ir pirmpirkuma 
tiesības, ja zemes nomas līgums ir re-
ģistrēts attiecīgajā pašvaldībā.

Ja personas zemes nomas līgumā, 
kas reģistrēts pašvaldības lauksaim-
niecības zemes nomas līgumu reģis-
trā, veiks būtiskas izmaiņas vai tas tiks 
lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, 
zemes nomniekam vai iznomātājam 
par to ir jāinformē pašvaldība.

Sakarā ar augstāk minēto, Dag- 
das novada pašvaldība aicina visus 
novada lauksaimniecības zemju nom-
niekus vai iznomātājus iesniegt novada 
pašvaldībā, Dagdā, Alejas ielā 4, zemes 
lietu speciālistiem, noslēgtos lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes nomas 
līgumus likuma noteiktā kārtībā.

Minētā kārtība neattiecas uz no-
mas līgumiem, kur zemes iznomātājs 
ir pašvaldība.

Juris PRILUCKIS, Dagdas novada 
domes zemes lietu speciālists 

Lauksaimniecības zemju 
nomniekiem un iznomātājiem

Kopš jaunā gada Latvijā ir 
par vienu politisko radikāli ma-
zāk. Plaši zināmais nacionālboļ- 
ševiks Beness Aijo pamanījies 
pazust no Latvijas drošības struk-
tūru redzesloka un aizbēgt no sā-
kuma uz Krieviju, bet pēc tam - uz 
Luhanskas Tautas Republiku.

Pavasara sākumā Beness 
tika līdz Simferopolei un iestājās 
Krimas pašaizsardzības spē-
ku rindās. Tas notika īsi pirms 
referenduma par pussalas pie-
vienošanos Krievijai. Pēc Aijo 
vārdiem, Krimā no sākuma pret 
viņu izturējās ar neuzticību: 
tumšādainais, krievvalodīgais, 
bet ar Latvijas Republikas pasi. 
Taču drīz vien viņš sadraudzējās 
ar vietējiem aktīvistiem. Beness 
atzina, viņš esot gatavs izliet 
savas asinis, lai pasargātu Kri-
mu no „banderoviešiem”. Bet īsi 
pirms tam viņš esot bijis Pales-
tīnā, kur piedalījās sadursmēs 
pret Izraēlas militārpersonām.

Doneckā Benesu Aijo aiztu-
rēja Ukrainas drošības dienests, 
pēc tam viņš tika izraidīts no 
valsts par separātistu atbalstī-
šanu. Izraidīšanas apstākļi ir 
miglaini. Aijo ir Latvijas pilsonis 

(dzimis Rēzeknē, nāk no vecti-
cībnieku ģimenes), taču depor-
tēja viņu uz Lielbritāniju, kur viņš 
pēdējos gados dzīvoja un strā-
dāja dažādus gadījumdarbus. 
Maijā nacionālboļševiks nolēma 
atgriezties dzimtenē, un šeit 
viņu aizturēja Drošības policija. 
Pret Benesu Aijo bija uzsākts 
kriminālprocess par aicinājumu 
vardarbīgi gāzt Latvijas valsts 
varu un vardarbīgi grozīt valsts 
iekārtu, kā arī par aici-
nājumu likvidēt Latvijas 
valstisko neatkarību. 
Būdams Ukrainā, viņš 
aicināja atjaunot Pa-
domju Savienību. 

Ieslodzījuma vietā 
aktīvists pavadīja ap-
mēram pusotru mēne-
si. Pēc tam Rīgas ap-
gabaltiesa piemērojusi 
jaunu drošības līdzekli 
- policijas uzraudzību 
un aizliegumu izbraukt no valsts. 
Krimināllieta tika nodota proku-
ratūrai. Laikā, kamēr Beness at-
radies ieslodzījumā, viņam bija 
piešķirta Doņeckas Tautas Re-
publikas pilsonība. Taču šī Jaun-
krievijas republika nekur pasaulē 

nav atzīta, tāpēc lietas izskatīša-
nu šis fakts nav ietekmējis.

Un tagad - atkal sensācija. 
Pēc Ziemassvētkiem noskaidro-
jās, ka Aijo aizbēdzis no Latvijas 
varas pārstāvjiem. Sociālajos 
tīklos aktīvists paziņoja, ka viņš 
ar autostopiem ticis līdz Igauni-
jas pierobežai, tad kājām šķērso-
jis Latvijas un Igaunijas robežu, 
pēc tam pa Igauniju ceļojis ar au-
tostopiem un visbeidzot no Talli-

nas ar prāmi aizbraucis uz So-
miju, no kurienes, savukārt, ar 
autobusu nokļuvis Krievijā. Jau 
31.decembrī Aijo piedalījās na-
cionālboļševiku mītiņā Maskavā. 
Pašlaik viņš atrodas Luhanskas 
Tautas Republikas teritorijā un 

grasās turpināt cīņu ar „Kijevas 
huntu”. 

Beness Aijo paudis izbrīnu, 
ka šajā ceļā nav apturēts, pieļau-
jot, ka tas saistīts ar Jaunā gada 
sagaidīšanas pacilāto gaisot-
ni. 30.decembrī policija konsta-
tējusi, ka Aijo pārkāpis drošības 
līdzekļa noteikumus, proti, viņš 
nav atradies savā dzīvesvietā. 
Policija par šo faktu informējusi 
tiesu, kurai būs jāpieņem tālākie 
lēmumi. Taču Latvijas tiesas lē-
mumi Jaunkrievijas reģionā netiek 
ņemti vērā. Aijo solījis kaut kad 
vēlāk Latvijas tiesā pierādīt savu 
nevainību izvirzītajās apsūdzībās. 

Sakarā ar to, ka karadarbība 
Ukrainā joprojām turpinās, mēs 
noteikti vēl dzirdēsim par „melnā 
Ļeņina” (kā viņu dēvē  Donbasā) 
piedzīvojumiem. Tādai perso-
nībai kā Aijo dzīve mazajā un 
klusajā Latvijā šķiet pārāk gar-
laicīga. Cita lieta - Ukraina, kuru 
plosa militārais konflikts! Bet, ja 
nopietni, tad šī „cīņa ar huntu” 
Benesam var maksāt dzīvību, 
jo revolūcija, kā zināms, labprāt 
aprij savus bērnus. Taču izska-
tās, ka tā ir viņa apzināta izvēle.

Viktors ŪDRIŠS

 „Melnā Ļeņina” jaunie piedzīvojumi
Kā Beness Aijo apvedis ap stūri specdienestus

Lai pārrunātu drošības si-
tuāciju Latgalē un iespējamos 
riskus, kā arī sabiedrības sa-
liedētības un migrācijas jau-
tājumus, Saeimas Pilsonības, 
migrācijas un sabiedrības sa-
liedētības komisija 15. un 16. 
janvārī apmeklēja Latgales paš-
valdības. Izbraukuma sēdēs ko-
misijas deputāti tikās ar Daugav-
pils pilsētas, Krāslavas novada, 

kā arī pierobežas novadu domju 
vadību, kā arī ar Valsts policijas 
Latgales reģiona pārvaldes, Dro-
šības policijas un Valsts robež-
sardzes Daugavpils pārvaldes 
pārstāvjiem, vietējo mediju un 
tūrisma nozares pārstāvjiem.

Krāslavā komisija apmeklēja 
mazākumtautību vidusskolu Va-
ravīksne, kur pie skolas durvīm 
viņus sagaidīja direktore Ludmi-

la Senčenkova, un, pēc nelielas 
ekskursijas pa ēku, veda tikties 
ar 12. klases skolēniem. Jaunie-
ši bija sagatavojuši ciemiņiem 
dažādus jautājumus, viens no 
pirmajiem — vai viegli būt depu-
tātam? Izskanēja jautājumi par 
patriotismu, nacionālismu un citi. 
Vairāk par to nākamajā avīzes 
numurā. No skolas augstie viesi 
devās uz Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeju, grāfu Plāteru 

pils parkā apmeklēja skatu lau-
kumu un ilgāku laiku uzkavējās 
atjaunotajā pils kompleksa ēkā, 
kurā atrodas tūrisma informā-
cijas centrs. Separātisma pazī-
mes, par kurām satraucās daži 
plašsaziņas līdzekļi, sava brau-
ciena laikā Saeimas deputāti 
Latgalē nesaskatīja, tālab komi-
sijas vizīti Latgalē var saukt par 
veiksmīgu. 

Juris ROGA, autora foto

Veiksmīgs brauciens
Notikumi Ukrainā

Kijeva piedāvājusi parakstīt 
Minskas vienošanās ieviešanas 
grafiku un ar pirmdienu, 19. jan-
vāri, pārtraukt uguni, vēsta Ukrai-
nas aģentūra “Unian”. Aizvadītajā 
nedēļas nogalē arī Krievijas pre-
zidents Vladimirs Putins ieteicis 
Ukrainas armijai un separātistiem 
veikt nepieciešamās darbības, lai 
pēc iespējas ātrāk pārtrauktu sav-
starpējo pozīciju apšaudi, informē 
ziņu aģentūra “Itar-Tass”.

Somijas elites vidū nesa-
skaņas par militārajām 

mācībām Igaunijā

Somijas politiskās elites vidū ir 
parādījušās nesaskaņas par martā 
un aprīlī plānotajām ASV, Igaunijas 
un Somijas gaisa spēku kopīgajām 
militārajām mācībām, situācijā, 
kad prezidents Sauli Nīniste un 
ārlietu ministrs Erki Tuomioja ie-
bilst pret dalību šajās mācībās, bet 
premjerministrs Aleksandrs Stubs 
un aizsardzības ministrs Karls 
Haglunds tās atbalsta, atsaucoties 
uz laikrakstu “Helsingin Sanomat”, 
vēstīja Somijas sabiedriskā raidor-
ganizācija “Yle”.

Afganistānas ministra 
amata kandidātu meklē 

Interpols

Afganistānas varas iestādes 
sākušas izmeklēšanu pret lauk-
saimniecības ministra amatam 
nominēto Mohammadu Jakubu 
Haidari, ko Interpols pēc Igauni-
jas prasības meklē par izvairīša-
nos no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros, svētdien paziņojis pre-
zidenta Ašrafa Gani birojs. Igau-
nija kādreizējo afgāņu uzņēmēju 
Haidari vēlas saukt pie atbildības 
jau kopš 2003. gada, apsūdzot 
viņu dienesta stāvokļa ļaunprātī-
gā izmantošanā un pamudināša-
nā viltot nodokļu aplēses. Igauni-
jas tiesa viņam piespriedusi četru 
gadu cietumsodu.

Eiropas musulmaņu 
stigma

Francijā notikušie terora akti 
un islāmistu sazvērnieku tīkla at-
klāšana Beļģijā pastiprinājuši Ei-
ropā mītošo musulmaņu bažas, 
ka jau tuvākajā nākotnē viņiem 
nāksies saskarties ar pārējās sa-
biedrības negatīvo reakciju pret 
islāmu vispār. Francijas un Vācijas 
līderi gan mēģinājuši uzrunāt savu 
valstu iedzīvotājus, aicinot izrādīt 
toleranci un nevainot atsevišķas 
sabiedrības grupas dažu ekstrē-
mistu nodarītajā. Tomēr satrauco-
šie mediju virsraksti un galēji labē-
jo politiķu aktīvie centieni izmantot 
notikušo savu politisko mērķu po-
pularizēšanai ir uzkurinājuši naida 
izpausmes pret musulmaņiem ik-
dienā (vēsta avīze Diena).

Pāvesta dievkalpojumu 
Filipīnās apmeklējuši 

seši miljoni

Uz pāvesta Franciska vadī-
to brīvdabas misi galvaspilsētā 
Manilā svētdien sapulcējušies 
aptuveni seši miljoni cilvēku, pa-
darot to par vienu no visu laiku 
plašākajiem brīvdabas dievkal-
pojumiem. Uzrunājot cilvēkus, 
Francisks aicināja viņus atbalstīt 
citam citu un sargāt savu ticību 
no mūsu laikmetam raksturīgā 
apjukuma. Viņš atgādināja, ka 
Filipīnām, kur 80% iedzīvotāju ir 
katoļi, ir īpaša misija kā katoļticī-
bas priekšpostenim Āzijā. 

10. - 11. janvārī  Priekuļos 
tika aizvadīts pirmais no trim 
Latvijas čempionāta posmiem 
distanču slēpošanā, kurā piedalī-
jās  arī Krāslavas Sporta skolas 
audzēkņi.

Pirmajā dienā 5km garā dis-
tancē klasiskajā stilā labus re-
zultātus Elites vecuma 
grupā uzrādīja Natālija 
Kovaļova, kura ieguva 
3.vietu un Olga Kovaļo-
va starp juniorēm  izcī-
nīja 2.vietu. 10km dis-
tancē starp jauniešiem 
Ojārs Vanags izcīnīja 
bronzas medaļu. Savu 
labāko sniegumu tieši 
klasiskajā stilā uzradī-
ja Snežana Jegorčen-
ko 2,5 km distancē -9.vieta un 
Artēmijs  Ivanovs no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas ieguva 
10. vietu starp 2001.-2002. g. dz. 

slēpotājiem.
Nākamajā dienā slēpotāji 

sacentās  brīvajā stilā, tāpēc da-
lībnieku bija krietni vairāk.  5km 
distancē Natālija uzlaboja savu 
sniegumu un izcīnīja otro vietu, 
kā arī Olga ieguva sudraba me-
daļu.  Ojāram 10 km distancē – 
ceturtā vieta.

Janvāra pirmajās 
dienās jaunieši  piedalī-
jās atlases sacensībās 
Madonā, lai iegūtu tiesī-
bas pārstāvēt savu valsti 
Eiropas Jauniešu Olim-
piskajā Festivālā Austri-
jā un Lihtenšteinā. Sīvā 
cīņā Krāslavas Sporta 
skolas audzēknis Ojārs 
Vanags izcīnīja iespēju 
pārstāvēt Latviju, iekļūs-

tot trīs labāko jauniešu vidū.

Ilona Vanaga, distanču 
 slēpošanas trenere

Veiksmīgs Sports
sezonas sākums

Ojārs Vanags
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Mērķi lieli un cēli, bet šodien jāatzīst, 
ka Dagdas pensionāru biedrība akcentu ir 
likusi tieši uz pasākumu organizēšanu un 
pensionāru iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē. 
Šodien nevalstiskās organizācijas sastāvā ir 
30 biedri, biedrību vada Larisa Tukiša. 

Jāatzīst, Dagdas pensionāru biedrība 
aktīvi iekļāvās pilsētas sabiedrības dzīvē un 
piedalās visos nozīmīgajos Dagdas kultūras 
pasākumos. Pilsētas svētki, Meteņi, pensio-
nāru balle, Dziedošo kolektīvu un “gvelžu” 
saiets “Auni kõjas, laksteigola!”, Mātes diena, 
rokdarbu izstādes, Līgo, makšķernieku sa-
censības, veco kapu sakopšanas talka – vi-
sās aktivitātēs pensionāri pašizpaužas, rāda 
iniciatīvu un pauž dzīves prieku. Bez biedrī-
bas kolektīvu klātbūtnes vairs nav iedomā-
jami 8. maija un 14. jūnija atceres pasākumi 
Dagdā. Pensionāru biedrībai ir ne tikai savs 
karogs, bet arī pašdarināts ornaments, kas 
veidots no neskaitāmiem kvadrātiņiem. 

“Mēs piedalāmies Lāčplēša dienas 
gājienā, atbalstām dažādus pilsētas pasā-
kumus,” stāsta L. Tukiša. “Turklāt ne tikai 
ar dziedāšanu vai dejošanu, bet arī esam 

adījušas cimdus un zeķes, kas tika dāvināti 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, esam rīkojuši 
pensionāru tekstilizstrādājumu un adījumu 
izstādes, Ziemassvētkos un Lieldienās dzie-
dam Dagdas Romas katoļu baznīcā, jau 
divus gadus esam uzņēmuši ciemos Balt-
krievu kolektīvus. Mēs nekādās politiskajās 
akcijās nepiedalāmies. Vienīgais pasākums 
ar politisku gaisotni, kurp braucu es un val-
des locekļi, ir pensionāru konferences Rīgā, 
jo tur risinās Latgales novada pensionāriem 
svarīgi jautājumi. Diemžēl mūsu biedru 
skaits nepieaug, biedrībā galvenokārt iesais-
tījušies 70 – 85 gadus veci cilvēki, kuri ir arī 
amatierkolektīvu dalībnieki. 

Savulaik, dibinot biedrību, tika organi-
zēti un sekmīgi darbojās pieci pašdarbības 

kolektīvi. Tagad palikuši trīs: Dagdas pen-
sionāru biedrības krievu vokālais ansamblis 
“Ivuški” (vad. Larisa Tukiša), vokālais an-
samblis “Sendienas” (vadītāja Larisa Tukiša) 
un deju kolektīvs “Ezeriņi” (vadītāja Lidija 
Kartenko). Un šogad viņiem būs iespaidīgs 
pasākums — 20. jūnijā notiks XIV Latgales 
Senioru dziesmu un deju svētki un šo lielo 
festivālu gatavojas uzņemt Dagdas novads. 
Šādi festivāli veicina pensijas vecuma iedzī-
votāju aktivitāti, ceļ viņu pašapziņu. Attīstās 
arī sadarbība starp Latgales reģiona pašval-
dībām, nevalstiskajām organizācijām, nacio-
nālajām kultūras biedrībām. Sekmējas Lat-
gales reģiona kultūras attīstības tendences 
mākslinieciskās pašdarbības jomā, tiek vei-
cināta amatnieku un mājražotāju sadarbība. 
Festivāls arī veicina dalībnieku māksliniecis-
ko izaugsmi, pašdarbības kolektīvu piere-
dzes, radošo ideju un sadarbības apmaiņu.

L. Tukiša: “2008. gadā Latgales nova-
da senioru festivālā Preiļos mūsu biedrības 
kolektīvi piedalījās pirmoreiz, tam sekoja 
festivāli Ludzā, Balvos, Viļakā, Rēzeknē, 
Kārsavā, Daugavpilī un 2015. gadā būs 

Dagdā.  Jau tagad sākām gatavošanos šim 
festivālam. Pasākums notiks tikai vienu die-
nu. Būs gājiens un svētku koncerts Dagdas 
parka estrādē. Noslēgumā būs zaļumballe.

Festivāla tēma – “Sanāciet, sadziediet, 
sadancojiet!”. Gatavojas piedalīties dejotāji, 
kuri apguvuši Eiropas dejas, tautas dejas 
un līnijdejas, latviešu kori, etnogrāfiskie, 
folkloras un vokālie ansambļi, tostarp poļu, 
baltkrievu, ukraiņu. Domāju, ka festivāls iz-
dosies iespaidīgs, tajā varētu piedalīties ap-
mēram 1000 dalībnieku.”

Laika gaitā centīsimies informēt par 
biedrības pensionāru gatavošanos šim pa-
sākumam. Pensionārs, dzejnieks Romualds 
Vasiļevskis ir sacījis: 

Juris ROGA

Dagdas pensionāru biedrība izveidota 2006. gadā. Biedrības darbības mēr-
ķi ir: pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanai un interešu 
apmierināšanai; pensionāru dzīves apstākļu, problēmu, interešu apzināšana 
un uzlabošana; pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jau-
tājumos; dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabied-
rības dzīvē; materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības 
nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.

Mēs arī spējam!

Autora foto

Senioru balles turpina priecēt ar augstu 
organizētības līmeni un popularitātes pie-
augumu. Kopā ar krāslaviešiem pie svētku 
egles priecājās arī Piedrujas un Robežnieku 
dziesmu un deju mīļotāji. Svētku programmā 

- ansambļu “Senči”, “Varavīksne” un studijas 
“Alisa” uzstāšanās. Māksliniekiem līdzi dzie-
dāja visa zāle, tika organizēti arī konkursi un 
pasniegtas balvas. Protams, bija arī dejas.

Aleksejs GONČAROVS 

No visas sirds
Mani gadi, mana bagātība!
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“NEMA” biedri uzklāja svētku galdu, lai ve-
cie cilvēki nejustos tik vientuļi un kopā pa-
vadītais laiks ienestu prieku viņu pelēkajā 
ikdienā, lai kopīgi atpūstos, parunātu, pača-
lotu, galu galā -- paskatītos viens uz otru. 
Varbūt tagad, vecumdienās, daži paslēpu-
šies katrs savā pagalmā un mājā, lai gan 
aktīvā darba mūža gados viens otru pazina. 

PII “Saulīte” kolektīvs sagatavoja aiz-
raujošu izrādi, kā arī novadīja kopīgas spē-
les, kurās iesaistījās praktiski visi cilvēki, 
kuri atradās zālē. Bet ar vislielāko nepacie-
tību vecie ļaudis gaidīja dāvanas. Dāvanu 
maisus zālē ienesa balti jo balti sniegavīri, 
bet tās izdalīt viņiem palīdzēja meža zvēri-
ņi, kuri dāvanu izsniedza tikai pret dzejolīti 
vai kādu novēlējumu. Starp citu, šis pasā-
kums tika rīkots kā masku balle. Maskas 
todien zālē bija dažādas. Seniori piepildīja 
šo laiku ar smaidiem, labu garastāvokli un 
aplausiem par izdevušos pasākumu. Kār-
tējo reizi varēja pārliecināties, ka gadumi-
jas svētkus mīl visi, gan mazi, gan lieli, gan 
jauni, gan veci, jo svētki visiem atnes prie-
ku un dāvanas, jautras izklaides un daudz 
citu brīnišķīgu mirkļu un patīkamu pārdzī-
vojumu. 

Pirmo dāvanu saņēma Dagdā ļoti cienī-
tā Antoņina Dubica: “Es pastāstīšu par eglī-
ti. Mežā auga eglīte, bet tai blakus celms: 
“Atnāc pie manis, eglīt, kaut reizi gadā!” 
Eglīte atbildēja: “Kad došos pensijā, nākšu 
pie tevis katru dienu!” Šodien mēs, vecie 
cilvēki, esam sanākuši kopā svinēt svētkus. 
No sirds vēlu veselību, laimi, panākumus 
un to, ko paši sev vēlat! Jums, jūsu bērniem 
un tuviniekiem! Pēc pērnā gada pasākuma 
visu laiku gaidīju, vai šogad mums arī būs 
tāda laime? Jā, ir! Tāpēc brālības vadītājai 
Mārītei es dāvinu šos ziedus, lai jūsu dzīve 
ir tikpat jauka, kā šie skaistie ziedi!”

Pensionāre Anna Savicka uz pasāku-
mu ieradās pati pirmā, tālab arī viņu aicināja 
saņemt dāvanu starp pirmajiem. Sieviete 
atzinās, ka nav no aktīvajām runātājām, 
pateica paldies organizatoriem un vienkārši 
novēlēja visiem Laimīgu jauno gadu! 

Pirmoreiz šajā pasākumā bija klāt Jā-
nis Augustāns: “Paldies, ka neaizmirsāt 
mūs, vecos cilvēkus, novēlu visiem to pašu 
labāko Jaunajā gadā, neslimot un dzīvot ar 
cerību!”

Atšķirībā no iepriekšējā gada, arī pā-
rējie dāvanu saņēmēji nebija daiļrunīgi, bet 
visi sacīja paldies par izrādīto uzmanību un 

izteica kādu labu vēlējumu. Šajā pasāku-
mā pārņēma skaudra sajūta, ka daudziem 
veciem un vientuļiem sirmgalvjiem Ziemas-
svētku laiks ir sevišķi kluss un skumjš. Kad 
daudzu logos un pagalmos rotājas krāšņas 
svētku egles un rotājumi, viņu sirdīs iezagu-
šās skumjas. Ikdienas steigā daudzi aizmir-
suši par būtisku, bet neaizsargātu sabiedrī-
bas daļu — veciem un vientuļiem cilvēkiem, 
pateicoties kuriem pasaulē ir nākusi jauna 
paaudze, tā savukārt būs radījusi nākamo 
paaudzi, un tā tas turpinās. Brīnišķīgi, ka ir 
cilvēki, kuri visiem spēkiem cenšas aizpildīt 
šo aizmirstības robu, kas radies starp paau-
dzēm. 

Juris ROGA, autora foto

Daiļrades brīvība ir jauno laiku po-
zitīvā iezīme. Ja breiks kļuvis par skolu 
jaunatnes vispārējo aizraušanos, tad aus-
trumu dejas izveda uz skatuves gan mei-
tenes, gan dāmas pašā plaukumā.

Studiju „Malika” apmeklē daudzas 
krāslavietes. Nesen „Ezerzemes” redakci-
ja saņēma priecīgu vēsti: konkursā „Aus-
trumu nakts pēc Ziemassvētkiem” mūsu 
Aļona Dubova izcīnīja pirmo vietu!

Atzīstos, ne reizi vien priecājos par 
to, kā uzstājas šī efektīgā dejotāja dau-
dzos Olgas Malinas priekšnesumos, kas 
notika ne tikai Krāslavā. Un tagad - atzinī-
ba solo konkursā.

Tipisks mērķtiecīga cilvēka liktenis. 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absol-
vente, diplomēta ekonomiste ar augstāko 
izglītību. Veiksme uzsmaidījusi arī ar ie-

kārtošanos darbā: Aļona ir Du-
bovu ģimenes firmas „Optima 
D” grāmatvede. Redakcijas vie-
šņa pastāstīja: „Pēc maģistran-
tūras pabeigšanas biju nedaudz 
noskumusi – nepietika studentu 
dzīves ekstrēma. Labi, ka tieši 
šajā laikā draudzene Margarita 
uzaicināja mani uz austrumu 
deju studiju „Malika”. Pirmais at-
klājums - vadītāja Olga Malina, 
augstākās profesionālās kvali-
fikācijas horeogrāfe. Vēl viens 
prieks - patīkama saskarsme 
domubiedru lokā. Ir kaut kas 
fascinējošs un neatkārtojams 
austrumu dejās. Nemanot pa-
gāja četri pilnveidošanās gadi, 
Margarita neizturēja, bet es 
paliku. Solo konkursā uzdroši-
nājos uzstāties pirmo reizi, ļoti 
pārdzīvoju, bet priekšnesuma 

laikā man izdevās pārvarēt saviļņojumu. 
Piecas sāncenses - nopietna konkurence, 
bet mēneša abonements studijas nodar-
bību apmeklēšanai Daugavpilī ir ļoti liela 
balva.”

Pašlaik apburošā krāslaviete gatavo-
jas austrumu deju festivālam Daugavpilī, 
kas notiks februārī. Uz starptautisko pa-
sākumu ir uzaicināti populāri kolektīvi no 
Lietuvas un Polijas. Būs arī programmas 
nagla - vīriešu vēderdejas. Bet pavasarī 
Krāslavā notiks studijas „Malika” atskaites 
koncerts, un, protams, mēs redzēsim uz 
skatuves arī Aļonu Dubovu. Iespējams, 
ka, gatavojoties eksāmenam savu skatītā-
ju priekšā, viņa sašūs jau desmito skatu-
ves tērpu.

Aleksejs GONČAROVS

Austrumi - smalka lieta... 

Kā pastāstīja Dagdas invalīdu brā-
lības “Nema” vadītāja Mārīte Zariņa, šīs 
dāvanas sarūpētas, pateicoties Baltijā 
vēl nebijušam labdarības projektam „Dod 
pieci!”, kuru rīkoja Latvijas Radio 5 – Pie-
ci.lv sadarbībā ar labdarības organizāci-
ju ziedot.lv, lai apzinātajiem trūcīgiem un 
vientuļiem senioriem nodrošinātu jaukā-
kus Ziemassvētkus.

“Dagdas novada pensionāri, mūsu 
draugi un visi tie, kuri atnāca uz šo pa-
sākumu, lai nosvinētu kopā Jaunā gada 
sagaidīšanu pēc vecā kalendāra, novēlu 
Jums visiem, arī tiem, kuri palika mājās, 
veselību, spēku, gan fizisko, gan garīgo, 
nebaidīties no grūtībām, pārkāpt šķērš-
ļiem, ko dzīve sagādā, būt atsaucīgiem 
un dzīvespriecīgiem,” cilvēkus zālē uzru-
nāja Mārīte Zariņa. “Pasākumā būs vai-

rākas aktivitātes, centī-
simies iepriecināt jūs ar 
to, ko esam sarūpējuši 
gan paši, gan mūsu sa-
darbības partneri!

Ziedot.lv birojs ie-
dalīja līdzekļus un va-
rējām sarūpēt dāvanas 
vientuļajiem pensionā-
riem, kuri vecāki par 
75 gadiem. Sarakstu 
veidojām sadarbībā 
ar pašvaldības soci-
ālo dienestu. Kopumā 
esam sagatavojuši 120 
dāvanas. Tiem, kuri 
tās nesaņems šodien, 
dāvanas piegādāsim 
mājās. Daži tās jau ir 
saņēmuši. Biju ļoti aiz-
kustināta, ienākot veco 
cilvēku dzīvesvietās, 
jo viņu acīs redzēju 
asaras. Viņus tiešām 
reti kāds apmeklē, viņi 
patiesi jūtas vientuļi, jo 
nav bērnu, nav ģime-
nes, un jebkurš uzma-
nības žests viņiem ir 
ļoti svarīgs un gaidīts!”

Protams, mums 
visiem gribētos vairāk, 
bet jāpriecājas par to, 
kas ir. Vecie un vien-
tuļie cilvēki saņēma 
dāvanu, kurā faktiski ir 
ieguldīta daudzu Lat-
vijas cilvēku mīlestī-
ba, kas sildīs sirdis un 
radīs omulību mājās. 
Turklāt vairākiem pa-
sākuma apmeklētājiem 
tika uzdāvinātas arī sil-
tas zeķes vai cimdi, ku-
rus noadījusi labsirdīga 
vietējā iedzīvotāja. 

Invalīdu brālības 

Paldies, ka neaizmirsāt!
Jau otro gadu pēc kārtas Dagdas invalīdu brālība “Nema” kopā ar vietējo 
pašvaldību, pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte” un labdarības organizāci-
ju ziedot.lv -- rīkoja gadu mijas svētku pasākumu vientuļajiem pensionāriem 
un invalīdiem -- cilvēkiem, kuri nav apmeklējuši Ziemassvētku un Jaungada 
sagaidīšanas lielos pilsētas pasākumus vecuma vai veselības problēmu dēļ. 
Šoreiz desmitiem cilvēku saņēma aicinājumu ierasties uz svētku pasākumu 
vientuļajiem pensionāriem Dagdas Tautas namā šī gada 13. janvārī, lai sa-
ņemtu Jaungada dāvanu. Pārējiem, kuri ir iekļauti sociālā dienesta un invalī-
du brālības kopīgi veidotajā sarakstā, dāvanas saņems mājās.
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Jauno mākslinieču - Agras 
Ritiņas, Vijas Stupānes, Ilzes 
Griezānes un Vēsmas Ušpeles 
kopējā sadarbība tiešām ir kā 
spēle - tajā piedalās spēles va-
dītājas un iesaistīti arī tie, kuri 
skatās, pēta, priecājas un cenšas 
saskatīt viņu darbos tās gleznie-
ciskās kvalitātes, pārliecinoši ra-
došās domas spēku, kas saista 
un mudina atkal no jauna tikties 
ar viņu radītajām gleznām. 

Kopīgā radošā sadarbība 
četrotnei aizsākusies apmēram 
2006. gadā, kad jaunās māksli-
nieces sāka kopīgi doties plenē-
ros, lai gleznojot dalītos pieredzē, 
pārdzīvojumos, atpūstos, smeltos 

spēku un pārliecību par izvēlētā 
radošā ceļa nepieciešamību. Tas, 
ko varam dēvēt par mākslu, ir at-
radis neatgriezenisku izpausmi 
visās četrās personībās. Ilgstošā 
kopīgā sadarbība apliecina glez-
notāju personību stiprumu, jo ti-
kai pārliecināti mākslinieki var tik 
ilgstoši strādāt viens otram līdzās, 
papildinot viens otru, saglabājot 
individuālo raksturu, vēl vairāk - to 
izkopjot un ar katru radošo darbu 
atrādīšanu publiski apliecināt, ka 
radošais individuālais rokraksts 
tiek izkopts arvien pilnīgāk. Visas 
gleznotājas ir no Latgales.

Vija dzīvo Preiļu novada 
Kastīrē un audzina piecus dē-

lus, atrodot laiku arī gleznošanai. 
Viens no puikām bija kopā ar 
mammu atklāšanas pasākumā, 
piešķiļot tam papildus dzirksti. 
Gleznošanu Vija apguvusi Lat-
vijas Mākslas akadēmijas (LMA) 
Latgales filiālē, viņai ir bakalaura 
grāds mākslā. 

“Viju glezniecībā interesē 
gleznieciskā virsma kā kvalitāte, 
kurā savstarpējās spēles rada 
faktūru dažādie uzlicieni, gleznas 
laukumu savstarpējā saskaņa, 
pārklāšanās vai otrādi - kontras-
ti plaknē rada vibrācijas, kuras 
izraisa darbu uztverē noteiktas 
pakāpes pārdzīvojumu,” saska-
ta mākslas maģistre un ilgstoša 

Vijas, Vēsmas, Agras un Ilzes 
darbu vērotāja Evija Vasiļevska, 
kura dažus vārdus veltījusi katrai 
no šīs četrotnes. 

Ilze ikdienā vada Latgales 

mākslas un amatniecības 
centra darbu Līvānos, arī 
viņa ir studējusi LMA, kur 
ieguvusi bakalaura grā-
du. Nopietni gleznošanai 
pievērsusies kopš 2006. 
gada. Raksturīga izsvēr-
tu, mierīgu kompozīciju 
veidošana uz glezniecis-
kās virsmas, izmantojot 
krāsu uzliciena vibrācijas. 

Vēsma dzīvo Mal-
tas novada Garkalnos un 
radošo spēku sevī apzi-
nājusies jau vidusskolas 
laikā, tāpēc arī studējusi 
gleznošanu LMA LF un ie-
guvusi mākslas bakalaura 

grādu. Vēsmas darbu glezniecis-
kais spēks ir dažādu izteiksmes 
līdzekļu mērķtiecīgā lietojumā. 

Agras radošais ceļš ir ilgstošs 
un cieši saistīts ar viņas kā pedago-

ga darbu kopš 1997. gada, arī viņa 
studējusi LMA LF un vēlāk ieguvu-
si arī maģistra grādu mākslā LMA. 
Agras gleznieciskā pieeja balstās 
zināšanās, kuras uz gleznieciskās 
virsmas kārtojas kā viegla rotaļa. 
Radošā pieeja - viegla, neuzspies-
ta, bet pārliecinoša.

Mākslinieces ar izstādes 
atklāšanu apsveica Krāslavas 
novada domes Izglītības un kul-
tūras nodaļas kultūras metodiķis 
Jāzeps Dobkevičs, kurš dalī-
jās savos iespaidos un augstu 
novērtēja šos darbus. Ziedus 
māksliniecēm pasniedza vairāki 
citi sabiedrībā pazīstami cilvēki, 
viņu draugi, kolēģi, mācību spē-
ki. Ir patiess prieks baudīt Agras, 
Vijas, Vēsmas un Ilzes radošo 
sniegumu. Šajā izstādē mēs sa- 
stopamies ar patiesiem talantiem, 
kas atklāj šo personību spēku. 

Juris ROGA, 
Autora foto

„Pavisam nesen mēs nosvinējām 
Ziemassvētkus, un, protams, es neva-
ru nepastāstīt par tiem brīnišķīgajiem 
notikumiem, kas piedzīvoti pēdējo divu 
nedēļu laikā,” atzīstas Džūlija. „Man šie 
svētki bija īpaši. Pirmo reizi atzīmēju 
Ziemassvētkus tālu no savas dzimte-
nes, kur ir citādas paražas. Pirmkārt, 
gribu teikt, ka mani fascinē tradīcija iz-
mantot dzīvo egli. Itālijā nav tik daudz 
mežu, tāpēc mēs izmantojam mākslī-
gos kokus, kuri, neskatoties uz savu 
ideālo formu, nevar radīt tikpat burvīgu 
atmosfēru kā dzīvā egle. Par pārsteigu-
mu kļuva dāvana zem eglītes. Itālijā dā-
vanas atnes Svētā Lūcija13.decembrī.

Ļoti skaists un labi organizēts bija 

skolas pasākums pēdējā ceturtdienā 
pirms Ziemassvētku brīvlaika. Es ie-
nācu zālē un biju pārsteigta – necerē-
ju ieraudzīt neko līdzīgu. Īsts brīnums! 
Man ļoti patika nepiespiestas attiecības 
starp skolotājiem un skolniekiem. Uz-
skatu, kas šīs skolas audzēkņiem ļoti 
paveicās ar to, ka viņiem izveidojās 
tik labas attiecības ar skolotājiem. Šeit 
skolēniem ir iespējas attīstīties, pirm-
kārt, kā cilvēkiem, nevis tikai saņemt 
zināšanas. Bija patīkami, ka katra klase 
sniedza savu ieguldījumu šajā pasāku-
mā, mani sajūsmināja arī ideja apmai-
nīties ar dāvanām. 

Ceru, ka visiem patika dziesma 
„Christmas” itāļu valodā. Divkārt patīka-

māk bija dziedāt manā dzimtajā valodā!
Man ļoti patīk Jaunais gads! Tas 

nekas, ka nevarēja nosvinēt to kopā ar 
draugiem, kā ierasts, toties es brīnišķīgi 
pavadīju laiku ar savu tagadējo ģime-
ni. Nekad mūžā neesmu redzējusi tik 
skaistu uguņošanu! Un beidzot pēdē-
jais, taču ne mazāk svarīgs fakts - es 
pirmo reizi vizinājos pa sniegu ar ra-
gaviņām! Tas bija brīnišķīgi, aizraujoši 
un... auksti! Tagad es zinu, ka nedrīkst 
aizmirst mājās šalli.

Cilvēki bieži skatās uz mani ar no-
rūpējušos skatienu - kā siltās Itālijas 
iedzīvotāja jūtas Latvijas laika apstāk-
ļos?! Jā, neesmu pieradusi pie aukstu-
ma, bet man šeit patīk, it īpaši sniegs, 
un es jūtos lieliski! Itālijā sniegs ir ļoti 
reti, bet, ja tas parādās, visi pārdzīvo, 
jo parasti tam nav gatavi. Šeit tā ir nor-
māla parādība, tāpēc arī es iemīlēju 
ziemu, tāpat kā daudzi Latvijas iedzīvo-
tāji. Es iemīlēju šo pilsētu, savu jauno 
ģimeni, klasesbiedrus!”, 

Natālija ZDANOVSKA
Autores foto

Jūlijas ziema Krāslavā

Dažkārt dzīve jāuztver kā spēle…

Klātesot palielam mākslas mīļotāju pulkam, Krāslavas kultū-
ras namā tika atklāta četru Latgales mākslinieču — Vēsmas 
Ušpeles, Ilzes Griezānes, Vijas Stupānes un Agras Ritiņas 
gleznu izstāde “VIVA”. Īsi pirms izstādes mākslinieces tika 
intervētas, un visi interesenti varēja brīvi ar viņām komuni-
cēt. Izstāde patiesi raisīja lielu interesi jau tādēļ vien, ka tā 
ir četru sieviešu kopīga, un kaut kas tāds Krāslavā, šķiet, ir 
pirmoreiz. Turklāt starp šiem elpu aizraujošiem darbiem ir arī 
Krāslavā tapušas gleznas.

Jau pusgadu Džūlija no saulainās Itālijas mācās Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā. Es pati pirms aptuveni pieciem gadiem tādā pašā laikā dzī-
voju šajā karstajā valstī. Tāpēc biju ļoti pārsteigta, kad, ierodoties Itālijā 
februāra mēnesī, jau lidostā biju spiesta pārģērbties -  ziemas kažoku 
vajadzēja nomainīt pret vieglu virsjaku. Bet kā jūtas meitene, kas ir dzi-
musi siltajā zemē, mūsu bargajos laika apstākļos? Ar ko atšķiras mūsu 
Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšanas tradīcijas no šiem svētkiem Itā-
lijā? Par to es pajautāju šai laipnajai meitenei. 



6 2015. gada 20. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.05 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 13.55 Top-Shop 
10.50 Supernova 2015
11.50 Bufalo. Girgensons
12.20 Vai Rīga jau gatava? 
12.55 Jakari 
13.25 Kas te? Es te! 
14.10 1000 jūdzes Gruzijā
17.00, 23.15 Ar savu tautas 
dziesmu
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latloto. Viking Lotto
21.20 Sastrēgumstunda

22.30 Zebra
22.45 Aculiecinieks
0.10 Gvido Zvaigzne
1.00 Valdība 
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Vides fakti

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Projekts Nākotne
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 16.15 Alpu dakteris 
10.25, 19.35 Kalle nāk
11.20 1:1
12.10 Province
12.40, 22.25 Citādi latviskais 
13.10 Aculiecinieks
13.30, 0.15 LTV - 60
15.45, 1.40 Eiropa fokusā

18.35 Punkti virs i
20.25 Īstie vaļu pasažieri
21.25 Melu laboratorija
22.55 Pēdējais liecinieks
23.45 Ekstrēmie kadri 
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25, 2.40 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.00 Šodien novados
7.00, 3.10 900 sekundes
9.00, 0.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skatlogs
9.40 Mf. Cepumiņu gribēsiet?
12.10 Dallasa 
13.05 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35, 0.20 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 1.10 Gumušas stāsts

20.35 Degpunktā
21.05 Šerloks Holmss
23.05 Čikāga liesmās
4.40 Bernards
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs Spoks 
7.40, 13.30 Madagaskaras 
pingvīni 
8.00, 0.50 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.15 Neiespējamā misija
10.00 Skaistule un briesmonis 
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.00 Beibleidi 
14.00 Aģents Dadlijs
14.35 Atriebība 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.05 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 2.55 Ēnu spēles 

19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
21.00 Ievas pārvērtības
21.45 Reiz sensenos laikos 
22.50 Mf. Taisnīgā atmaksa
5.00 Firma
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.55 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Neredzamais cilvēks
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40 Interni
18.50, 0.25 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Naša Raša
20.55 Mf. Tētis sprukās 

22.45 Mf. Liktenīgais pagrie-
ziens

TV5
7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 1.15 Kriminal+
15.10, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.40 Mūzika

PBK
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 1.45 

Džonija Veismillera piemiņas diena
Šī cilvēka dzīve precīzi sadalīta divās 

daļās: sports un kino. Būtībā viņš nekad 
nav bijis ne profesionāls sportists, ne pro-
fesionāls aktieris. Dzīves beigās Džonijs 
kļuva par profesionālu biznesmeni, taču 
ar uzņēmēja talantu arī nevarēja lepoties. 
Visu mūžu viņu sauca par Džоniju (vārda 
Džons pamazināmā forma). Rodas ie-
spaids, ka visas savas garās dzīves laikā, 
bet nodzīvoja viņš 80 gadus, Veismilleram 
tā arī neizdevās kļūt par pieaugušu cilvē-
ku, viņam vienmēr bija tikai 29...

Veismilleri dzīvoja Austroungārijā. Viņi 
bija vācu kolonisti tajā teritorijā, kur tagad 
atrodas Rumānija, ģimene 
dzīvoja ne pārāk turīgi, un 
1905.gadā viņi pārcēlās uz 
Ameriku, pie radinieka. Tie-
ši tur zēns, kurš bija kristīts 
kā Jonass, ieguva vārdu 
Džons... Vēlāk Veismillers 
slēpa šo faktu un apgalvoja, 
ka viņš esot dzimis Amerikā. 
Viņam gribējās izskatīties kā 
100% amerikānim...

Kad zēnam bija 9 gadi, 
viņš saslimis ar poliomielītu. 
Ārsts ieteica nodarboties ar 
peldēšanu, lai ātrāk izvese-
ļotos... Baseins kļuva par viņa iemīļotāko 
vietu. 

Džоnijam Veismilleram skolā bija ļoti 
garlaicīgi. Mācības stundās viņam bija 
mocības, bet viņa skolotājiem – īsta spī-
dzināšana. Džоnijs nepabeidza skolu un 
devās pieaugušo dzīvē jau 14 gadu vecu-
mā. Glābējs pludmalē, liftnieks, izsūtāmais 
zēns sporta klubā... Strādāja visur, kur 
vien varēja, kamēr neiekrita acīs kādam 
no treneriem...

Talantīgo peldētāju, kurš modināja 
lielas cerības, uzņēma universitātē (par 
šķērsli nebija arī tas fakts, ka viņam ne-
bija vidējās izglītības!). Priekšā bija sporta 
karjera.

Pirmie ievērojamie panākumi nāca 
1921.gadā, kad 17-gadīgais Veismillers 
uzvarēja nacionālajās meistarsacīkstēs 
peldēšanā (distance 50 un 220 jardi). 
1922.gadā Džоnijs izmantoja sava jau-
nākā brāļa (kas dzimis ASV) dokumen-
tus, lai saņemtu pilsoņa pasi un nokļūtu 
ASV peldēšanas izlasē. Krāpšana palika 
neatklāta, un divās olimpiādēs — 1924.
gadā Parīzē un 1928.gadā Amsterdamā 
— Veismillers izcīnīja 5 zelta un 1 bron-
zas medaļu. Savas relatīvi īsās sporta 
karjeras laikā Veismillers uzstādījis vairāk 
nekā pussimt pasaules rekordu un kļuvis 
par ASV čempionu vairāk nekā 30 reizes! 
Būdams slavens sportists, Džоnijs filmējās 
divās dokumentālajās lentēs. Viņu pama-
nīja Holivudā. Un sākās cita dzīve...

Sportistu karjera ir īsa. Veismillers 
nolēma neturpināt karjeru peldēšanā, 
perspektīvas kļūt slavenam kino pasaulē 
šķita viņam daudz pievilcīgākas un finan-
siāli izdevīgākas... Džоnijs nebija pirmais 
aktieris, kurš spēlējis Tarzāna lomu. Taču 
pasaules kino vēsturē tieši viņš ir veiksmī-
gākais un populārākais angļu aristokrātu 

pēcnācēja (ko Āfrikas džungļos izaudzinā-
ja gorillas) lomas izpildītājs.

Reālajā dzīvē Veismillers nevarēja 
pat divus vārdus sasiet kopā, viņa labākās 
īpašības bija nevainojams augums, plašs 
un skaists smaids, laba un liela sirds. Par 
to, ka viņam bijusi liela sirds, liecināja tas, 
ka Džоnijs parasti ļoti ātri iemīlējās. Filmas 
par Tarzānu izraisīja vētrainu publikas sa-
jūsmu. 30. un 40. gadi ir Veismillera „ra-
došā” uzplaukuma gadi. Skatītāji nezināja, 
ka režisori bija spiesti filmēt 30-40 dublus, 
lai Džоnijs kaut vai ārēji izskatītos orga-
niski. Būdams prātā aprobežots cilvēks, 

Veismillers izcēlās ar ne-
iedomājamu neatlaidību 
un mērķtiecību. Līgumu ar 
viņu pastāvīgi pagarināja, 
bet Veismillera partnere 
reiz bija nonākusi klīnikā 
ar diagnozi „pilnīgs nervu 
sabrukums” - pēc darba 
ar Džоniju vairākās filmās. 
Taču skatītāju pūļi plūda 
uz filmām par „mežoņa un 
skaistules piedzīvojumiem”. 
Sižeti bija ļoti vienkārši, bet 
kino iespējas tik neierobe-
žotas, ka neviens nevarēja 

atraut skatienu no ekrāna un no galvenās 
lomas izpildītāja...

Džоnijs Veismillers bija precējies pie-
cas reizes. Laimīga izrādījās tikai pēdējā, 
piektā laulība, kas noslēgta 1963.gadā, 
kad Džоnijam bija jau 59 gadi. Interesanti, 
ka katra nākamā laulība turpinājās ilgāk 
nekā iepriekšējā: pirmā - 2 gadus, otrā - 6 
gadus, trešā - 9 gadus, ceturtā - 14 gadus 
un piektā - 21 gadu. Trīs bērnus Veismil-
leram dzemdēja tikai trešā sieva - Berila 
Skota. Aktiera dēls un divas meitas saņē-
ma mantojumā nelielu firmu, kas nodar-
bojas ar baseinu celtniecību... Bet tas bija 
vēlāk...

Laiks ir nepielūdzams. Nepagāja 
ne divdesmit gadu, kad aktiera ķermenis 
vairs nepatika producentiem. Tarzāns jau 
neizskatījās tikpat satriecoši kā agrāk ... 
Popularitāte ievērojami mazinājās. Parādī-
jās jaunas zvaigznes, krāsu kino, jaunas 
iespējas... 

Veismillers turpināja filmēties, bet viņa 
lomas bija arvien nenozīmīgākas... Viņu 
reizēm aicināja spēlēt Tarzāna lomu da-
žādos seriālos, reklāmā, klipos... Džоnijs 
sāka aizdomāties par nākotni... Tarzāns 
atnesa Veismilleram aptuveni divus miljo-
nus dolāru, visas pārējās lomas – tikai ap 
500 tūkstošiem. Viņam pietika naudas, lai 
uzsāktu savu biznesu. Baseinu celtniecība 
ir vienīgais darbības virziens, kurā Džоnijs 
labi orientējās. Firma nevarēja lepoties ar 
spīdošiem panākumiem, taču darbojās 
diezgan veiksmīgi. Savu lomu nospēlēja 
arī slavenā īpašnieka uzvārds.

Nomira Džоnijs 1984.gadā Meksikā, 
kur viņš mēģināja izārstēt ielaistu plaušu 
karsoni. Apglabāja aktieri un sportistu tur-
pat, Akapulko, netālu no okeāna piekras-
tes, kur viņam ļoti patika atpūsties...  

Andrejs JAKUBOVSKIS

20. janvārī Ir iemesls!

Televīzijas programmaTREŠDIENA, 21. janvāris

Laika periodā no 09.01.2015. līdz 
16.01.2015. Krāslavas iecirknī tika 
reģistrēti 48 notikumi. 

Būtiskākie:
•	 9. janvārī Krāslavā, Baznīcas ielā 6, no 

dzīvokļa tika veikta juvelierizstrādāju-
mu un naudas 200 eiro apmērā zādzī-
ba. Notiek kriminālmeklēšanas pasā-
kumi, vērsti uz noziedzīgā nodarījuma 
atklāšanu.

•	 12. janvāri Dagdā, veikalā “Maxima” 
tika pieķerts 1996. gadā dzimis vīrietis, 
kurš mēģināja iznests divas pudeles al-
kohola uz kopsummu 31,27 eiro. Tika 
uzsākts kriminālprocess pēc KL 180.
panta 1.daļas (zādzība nelielos apmē-

ros).
•	 13. janvārī Krāslavā, Lakstīgalu ielā 2, 

nezināms jauns cilvēks ienāca dzīvoklī 
pie padzīvojušas sievietes ar kustību 
traucējumiem un izmantojot tās bez-
palīdzīgo stāvokli, pārmeklējot sekciju, 
nozaga naudu 140 eiro apmērā. Notiek 
izmeklēšana.

•	 Jāatzīmē, ka periodiski Krāslavā tiek 
konstatētas dzīvokļu zādzības, kuras 
notiek pielāgojot atslēgas vai no neaiz-
slēgtiem dzīvokļiem, kas bieži notiek 
dienas laikā. Kriminālpolicija lūdz ziņot 
par visām aizdomīgām personām Jūsu 
mitekļu tuvumā, būsim pateicīgi par 
jebkuru informāciju. 

Krimināls, notikumi

Koris un vokālie ansambļi, solisti un 
dueti… Reizēm pat ir grūti aptvert, ka šo 
titānisko darbu - jauno mākslinieku saga-
tavošanu - veic viens cilvēks. Tā ir Rita 
Andrejeva. Viņa šo darbu ne tikai vada, 
bet organiski iekļaujas šajā procesā, aktīvi 
piedaloties. Stundu ilgais koncerts, baudot 
balsis, repertuāru un pašus māksliniekus, 
kļuva par patīkamu dāvanu pilsētniekiem. 
Skanēja jautras un liriskas dziesmas par 
draudzību, mīlestību, Ziemassvētkiem un 

sniegu… Skolēnu priekšnesumus lieliski 
papildināja Viktora Bernāna uzstāšanās. 
Viņš pēdējā gada laikā sadarbojas ar Ritu 
Andrejevu un regulāri apmeklē aktīvās 
mūzikas pedagoģes Ritas organizētos 
koncertus.Uzstājās arī talantīgais Rīgas 
Valsts tehnikuma audzēknis Jānis Kuklis.

Paldies par mums dāvāto silto, ģime-
nisko un patiesi svinīgo vakaru!

Marina NIPĀNE

Draugi tiekas jaunajā gadā
Saglabāt sirdīs Zie-
massvētku gaismas 
siltumu un Jaungada 
nakts burvību… Ti-
cību pasakai un tam, 
ka šajā dzīvē viss ir 
iespējams… Tam va-
jadzīgs īpašs dvēse-
les stāvoklis, īpašs 
noskaņojums. Krāsla-
vieši, kuri pagājuša-
jā otrdienā atnāca uz 
Kultūras namu, bez 
šaubām, mājās devās 
tieši ar tādu noska-
ņojumu. Jo tajā dienā 
“Varavīksnes” skolas 
audzēkņu kolektīvi 
aicināja Jaungadu sa-
gaidīt kopā.
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CETURTDIENA, 22. janvāris

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 15.10 Mīlas viesulis 
9.35, 16.10 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50 Daudz laimes! 
11.40 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Zili brīnumi! 
14.10 1000 jūdzes Gruzijā
17.10, 23.15 100 g kultūras
18.00, 23.00 Ziņas
18.53 Ceturtā studija
19.30 100 līdz 100
20.00 700 pasaules brīnumi
20.30 Panorāma
21.15 Ekvadora
21.45 Momentuzņēmums
22.00 Atgriešanās
0.00 Sastrēgumstunda
1.10 1:1
5.00 Dzimis Eiropā
5.30 Saknes debesīs 

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Pie stūres
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.35, 14.25 Alpu dakteris 
10.25, 19.05 Kalle nāk
11.20 Sastrēgumstunda
12.30 Ielas garumā

13.00 Latvija var! 
13.20 Vides fakti
13.50, 1.25 Projekts Nākotne
15.20 PK biatlonā
16.30 Latvijas sporta varoņi
18.35 Bez apvainošanos
20.00 Alumīnija laikmets
21.00 Ar savu tautas dziesmu
22.00 100 g kultūras
22.45 Īstie vaļu pasažieri
23.45 Sporta studija
0.35 Zebra
0.55 Kamerūna
5.00 SeMS 

LNT
6.10, 11.35 Karamba!
6.25, 2.55 Klīvlenda šovs 
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.00 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skat-
logs
9.40 Mf. Mana vīra kāzas
12.00 Atgriezties mājās
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
16.50, 5.00 Mīlestība nekad 
nebeidzas
18.00, 1.20 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Uzmanību, gatavību, 
remonts!
22.05 Mistiskās slimības 
23.05 Mf. Izbēgušais
5.40 Kristīgā programma 

TV3
6.40 Smurfi

7.10 Denijs Spoks 
7.40, 13.30 Madagaskaras 
pingvīni 
8.00 Tētuka meitiņas 
9.00, 1.40 Neiespējamā misija
10.00 Motīvs?
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.00 Beibleidi 
14.00 Aģents Dadlijs
14.35 Atriebība 
15.40, 20.20 UgunsGrēks 
17.00, 2.30 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 3.15 Ēnu spēles 
19.00, 3.40 TV3 Ziņas
19.35, 4.25 Bez Tabu
21.00 Nozieguma skelets
22.00 Mf. Cietumsods
0.05 Kinomānija 
0.40 Overtime TV
5.00 Firma
5.45 Risks

TV3+
7.30, 17.50, 1.15 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Neredzamais cilvēks
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40, 19.55 Naša Raša
18.50, 23.50 Brīvlaiks Meksikā 
20.55 Sporta skolotājs. Seriāls
21.55 Mf. Trakais profesors

TV5
7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!

9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25, 1.05 Kriminal+
15.10, 19.50 Sasisto lukturu 
ielas
19.40 Ziņas
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Smieties atļauts
1.30 Mūzika

PBK
6.00, 1.45 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
2.15 Ziņas
6.40 Čima leģendas
7.05, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.50, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Bumba
23.15 Mosgaz
2.30 Mf. Dīvainās doktora Dže-
kila un mistera Haida stāsts
4.15 Mf. Krasti
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
6.10, 13.00 Izmeklētāji
6.35 Vovočka
7.00, 14.00 Belka un Strelka
7.09, 23.44 Laika prognoze
7.10, 13.30 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 

10.20 Kara noslēpums 
12.30 112
14.20, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.25 Nemelo man!
20.45 Kara noslēpums 
22.45 Slepenās teritorijas
23.45 Ekstrasensu cīņas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Dok. filma
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30 Tiešais ēteris
19.55 Kosatka
21.50 Vakars
23.30 Uzvaras uznāciens
0.25 Kamenskaja
1.15 Mf. Duļsiņeja Tobosskaja

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 23.20 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa

17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Mf. Autoceļš Nr. 60
22.15 Mākslas filma

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 X
8.10, 10.00, 12.00, 15.00 90 
sekundes
8.10, 20.45 Pēdas
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt
11.10, 15.40 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.40 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 22.50 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
23.25 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.35 TV barometrs
8.05 Kulinārs
9.10 Baltkrievu virtuve
9.45, 20.40 Piemāni mani
10.40, 21.35 Nejaušs aculie-
cinieks
11.50 Pārlādēšana
12.40 Mf. Es gribu to redzēt
13.15, 17.55 Universitāte
15.25 Biatlons
16.55, 22.45 Taxi
19.55 Prāta vētra
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
23.35 Hali gali

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02, 3.50 Province
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 16.55 Čikāgas piecīšu 
sadziedāšanās koncerts 
9.35, 16.00 Patvērums mīles-
tībai
10.35, 12.35, 13.50 Top-Shop 
10.50, 0.10 Mūsu Čārlijs
12.55 Auniņa Timija laiks
13.20 Brīnumskapja skola
14.10 1000 jūdzes Gruzijā
15.15 VIP - Veiksme Intuīcija 
Prāts
18.00, 23.00 Ziņas
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Džordžs 
Džentlijs 
23.15 Latvijas šlāgeraptauja 
2015
1.50 Atgriešanās
2.45 LTV - 60
4.20 Sporta studija
5.00 Aizliegtais paņēmiens

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Urālu 
kalnos
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00, 18.00 Šodien
8.35, 17.05 Muhtars atgriežas 
9.20, 14.25 Alpu dakteris 
10.10, 19.10 Kalle nāk
11.00, 12.30 PK skeletonā
12.05, 3.00 LTV - 60
13.35 100 g kultūras
15.20 PK biatlonā

16.35, 5.00 Pie stūres
18.35 Personīgas lietas
20.05 Eiropa koncertos
21.00 Leģendārie albumi
22.00 Mf. Bārija
0.45 Tikai 20

LNT
6.10, 11.35, 5.00 Karamba!
6.25 Klīvlenda šovs
6.45, 3.15 Šodien novados
7.00, 3.25 900 sekundes
9.00, 1.25 Dzīvīte
9.25, 14.20 Televeikala skat-
logs
9.40 Mf. Mīlestība internetā
11.55 Ekstrasensi – detektīvi
12.55 Sirds melodija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.35 Diagnoze – vācēji 
15.40 Nemelo man!
18.00, 1.45 Gumušas stāsts
20.35 Degpunktā
21.05 Jāņa Petera un kompo-
nista Raimonda Paula koncerts 
22.50 Latvijas faili
23.50 Mf. Izdomātie meli
5.45 Briklberija 

TV3
6.40 Smurfi
7.10 Denijs Spoks 
7.40, 13.30 Madagaskaras 
pingvīni 
8.00 Tētuka meitiņas
9.00, 1.15 Dullās sacensības 
10.00 Nozieguma skelets
10.55 Reiz sensenos laikos
11.55 Ūsainā aukle 
13.00 Beibleidi 
14.00 Aģents Dadlijs

14.30 Atriebība 
15.30 Amerikas smieklīgākie 
videokuriozi 
16.00 Betija Vaita un vecie 
ērmi 
17.00, 2.10 Rozenheimas 
detektīvi 
18.00, 2.55 Ēnu spēles 
19.00, 3.55 TV3 Ziņas
19.35, 4.10 Bez Tabu
20.20 Virtuve
21.30 Mf. Visvarenais Evans
23.30 Mf. Tumšās alkas
5.00 Firma
5.50 Tāda mums ģimenīte!

TV3+
7.30, 17.50, 3.00 Māja 2
8.20, 14.50 Ekstrasensi veic 
izmeklēšanu
9.15 6 kadri
9.45 Šovbiznesa slepenie 
materiāli
10.40 Neredzamais cilvēks
11.40, 15.50 Comedy Club
12.40, 16.50 Kurš mājās ir 
saimnieks?
13.40 Naša Raša
18.50, 1.30 Brīvlaiks Meksikā 
19.55 Mf. Filmiņa par sivēnu
21.25 Labrīt!
23.30 Balsis

TV5
7.00, 18.05 Dzīves patiesība
7.30, 13.10 Paralēlā pasaule
8.25, 14.10 Nevar būt!
9.25 Dežūreņģelis
10.15, 12.55 Top-shop
10.30, 17.05 Lavrovas metode
11.30, 18.35 Ģimenes drāmas
12.25, 22.25 Kriminal+
15.10 Sasisto lukturu ielas
19.40 Ziņas

19.50 Greizais spogulis
22.00 Vakars@22
23.00 Patiesais laiks
23.30 Mf. Mīlestība ar akcentu
1.20 Mf. Divi jaunā mājā. 
2.40 Mūzika

PBK
6.00, 0.50 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Ziņas
6.35 Čima leģendas
7.00, 9.25 Labrīt!
9.50 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.50, 14.25 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
17.50, 5.10 Moderns sprie-
dums
18.55 Cilvēks un likums
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Brīnumu lauks
22.25 Trīs akordi
1.20 1inCity
1.50 Mf. Atrast un neitralizēt. 
3.25 Mf. Melnais princis

RenTV Baltic
6.10 Izmeklētāji
6.30 Vovočka
7.00, 14.05 Belka un Strelka
7.09, 23.44 Laika prognoze
7.10, 13.35 Skatīties visiem!
8.05 Iesūdzi mani!
9.00, 19.40 Saviesīgas vaka-
riņas
10.05 Top-shop 
10.20 Noja varenais noslēpums
11.30 Atnācēji no pagātnes
12.30 Valsts nozīmes kontakts
14.20 Bernards
14.25, 18.30 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!

20.45 Pasaules noslēpumi 
21.45 Dīvaina lieta
22.45 Kādi ļaudis
23.45 Ekstrasensu cīņas

RTR Krievija
5.00 Krievijas rīts
9.05 Ludmila Savaļeva. Pēc 
balles
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35, 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
11.00 Par pašu galveno
11.55 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30 Tiešais ēteris
20.00 Mf. Kur aiziet mīlestība. 
21.55 Speciālais korespon-
dents
23.30 Zelta ērglis
1.55 Mf. Dzīvo tāds puisis

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.30, 1.10 Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.05 Mācīties dzīvot
13.35 Laiks parādīs
15.15 Mf. Likumīgie zagļi
17.20 Gaidi mani. Baltkrievija
17.55 Brīnumu lauks
19.00 Laiks
20.05 Trīs akordi
22.15 Vakars Minskā

23.20 Mf. Pareģojums

Baltkrievija 1
5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.55 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.20 Zona X
8.10 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.05, 18.55 Eju tevi meklēt
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 23.25 Radu būšana 
16.25 Nezināmā Baltkrievija
16.55 Mūsējie
17.10 Lielā reportāža
20.00 Panorāma
20.45 Mf. Vilknadzis
23.15 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.30 TV barometrs
8.05, 14.20 Kulinārs
9.10 Kapeika kapeikā
9.40 Piemāni mani
10.35 Nejaušs aculiecinieks
11.40 Universitāte
13.50 Ir nu gan!
15.25 Biatlons
16.55 Taxi
17.55 Handbols
19.55 Prāta vētra
20.25 KENO
20.35 Ekstrasensi veic izmek-
lēšanu
21.40 Reportieris
22.25 Mf. Augstuma robeža

PIEKTDIENA, 23. janvāris

Ziņas
9.25 Kontrolpirkums
9.55 Dzīvo vesels!!
11.35 Divatā ar visiem
12.30, 14.20 Laiks parādīs
14.50 Vīriešu/Sieviešu
15.55 Moderns spriedums
17.50 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks. Latvijas Laiks
21.20 Bumba
23.15 Mosgaz
1.15 Euronews
2.00 Mf. Veči laupītāji
3.45 Mf. Pirmdienas bērni
5.30 Mūzika

RenTV Baltic
9.00 Saviesīgas vakariņas

10.05 Top-shop 
10.20 Kara noslēpums 
12.25 112
13.00 Izmeklētāji
13.30 Jūrmala
14.05 Belka un Strelka
14.20 Bernards
14.25, 18.35 Drošs līdzeklis
15.25 Ģimenes drāmas
16.30 Nemelo man!
19.40 Saviesīgas vakariņas
20.45 Noja varenais noslē-
pums
21.45 Atnācēji no pagātnes
22.45 Valsts nozīmes kontakts
23.34 Laika prognoze
23.35 Ekstrasensu cīņas

RTR Krievija

9.05, 23.10 Iļja Starionovs
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ziņas
10.35 13.30, 16.10, 18.35 
Ziņas-M
10.55 Par pašu galveno
11.55, 3.25 Īpašs gadījums
14.05 Zvaigznes sirds
15.00, 4.10 Kamēr ciems guļ
16.30 Nabaga radinieki
17.30, 2.15 Tiešais ēteris
19.55 Kosatka
21.50 Ivana Buņina vieglā 
elpošana
0.00 Kamenskaja
0.55 Mf. Duļsiņeja Tobosskaja

ONT
5.00, 7.30, 8.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 17.00, 19.30, 23.10 
Ziņas
5.05 Mūsu rīts
8.05 Dzīvo vesels!!
9.25 Kontrolpirkums
10.05, 12.05, 15.10, 17.15, 
20.00 Sports
10.10 Fazenda
10.50 Moderns spriedums
12.10 Vīriešu/Sieviešu
13.10 Divatā ar visiem
14.10, 15.15 Laiks parādīs
15.50 Precamies!
17.20 Dzimtsarakstu nodaļa
17.50 Lai runā!
19.00 Laiks
20.05 Bende
22.05 Mākslas filma

Baltkrievija 1

5.00, 6.20, 7.15 Labrīt!, Balt-
krievija!
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 23.30 Ziņas
6.05, 7.05 Ekonomikas ziņas
6.10, 7.10, 18.40, 22.50 Zona X
8.10, 20.45 Pēdas
10.00, 12.00, 15.00 90 sekun-
des
10.05, 19.00 Eju tevi meklēt
11.10, 15.35 Ģimenes me-
lodrāmas
12.05 Diena lielajā pilsētā
13.00 Laime ir kaut kur blakus
14.15, 17.40 Reģionālās ziņas
14.25, 0.00 Radu būšana 
16.35 Baltkrievijas Laiks
18.20, 23.10 Interešu sfēra
20.00 Panorāma
22.35 Aktuāla intervija

23.45 Sports

Baltkrievija 2
6.00 Telerīts
8.00, 20.20 TV barometrs
8.05 Kulinārs 
9.05 Baltkrievu virtuve
9.40, 20.35 Piemāni mani
10.30, 21.30 Nejaušs aculie-
cinieks
11.30 Augstāk par jumtu
12.00 Reportieris
12.45, 17.50 Universitāte
14.50, 22.35 Taxi
15.55 Handbols
19.50 Prāta vētra
20.25 Sportloto 6 no 49
20.30 KENO
23.30 Hali gali
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Maketētāja
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Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Jurijs Roga
Aleksejs Gončarovs
Valentīna Sirica
Na tā li ja Zda nov ska
Ieva Maļinovska
Anna Moiseja

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
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26065838
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Lai balta saule,
Zaļa zāle
Un viegla zeme
Smiltājā!
Izsakām līdzjūtību Andreja 

Kozlova piederīgajiem 
sakarā ar viņa traģisko 
bojāeju.

Bijušie klasesbiedri

Reklāma un sludinājumi

IEPĒRK

SIA “Senlejas” – liellopus. Sa-
maksa tūlītēja. Tālr. 65322454, 
26190124, 26604491.

KAPU PIEMINEKĻU 
IZGATAVOŠANA

• Visu akmens veidu un formu 
pieminekļi. 

Krāslava, Jaunā iela 13, tālr. 
25633212, 65681339.

Dagda, Rīgas iela 2a, tālr. 
28686822.

• Elastīgas cenas. Atlaides. 
• Rudens pasūtījumi ar 

pēcapmaksu.

Mūsu laikrakstu 2015. gadam var abonēt jebkurā pasta  nodaļā, pie sava pastnieka, 
www.abone.pasts.lv, kā arī “Ezerzemes” redakcijā (Lāčplēša ielā 20, Krāslavā).

Abonē “Ezerzemi” 2015. gadam!
Periods Fiziskai 

personai
Juridiskai 
personai

Invalīdiem, 
 uzrādot apliecību

1 mēn. 2,85 3,41 2,50
2 mēn. 5,69 6,83 5,01
3 mēn. 8,54 10,24 7,51
4 mēn. 11,38 13,66 10,02
5 mēn. 14,23 17,07 12,52
6 mēn. 17,07 20,49 15,03
7 mēn. 19,92 23,90 17,53
8 mēn. 22,77 27,32 20,03
9 mēn. 25,61 30,73 22,54
10 mēn. 28,46 34,15 25,04
11 mēn. 31,30 37,56 27,55

Zviedrijas firma PĒRK 
zemes īpašumus, mežus, 

daļēji izcirstus mežus. 
Tālr. 26645115

SIA „RENEM P” 
iepērk jaunlopus, liellopus, 

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

29996309, 26373728, 
26393921.

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

LAIKA ZIŅAS

21.01. 22.01. 23.01.

- 4 ... - 2 - 5 ... - 1 - 7 ... - 3

A      5 m/s A     3 m/s A      2 m/s

Ziemassvētku gaisma

PĒRK

PĀRDOD

DAŽĀDI

Pieskatīšu vecus cilvēkus, palī-
dzēšu uzkopt mājokļus. Krāsla-
vā. Tālr. 28128343.
VĒLOS ĪRĒT 1-istabas dzīvokli 
Krāslavā. Tālr. 26543703.
Veicu dzīvokļu un māju remon-
tu. Kvalitāti garantēju. Tālr. 
27467798.
Bez maksas paņemsim nevaja-
dzīgu sadzīves tehniku (ledus-
skapjus, gāzes plītis, TV utt.). 
Tālr. 27540758.
Atdošu labās rokās bezšķirnes 
kucēnus. Tālr. 27124011.
16. janvārī  Krāslavā PAZAU-
DĒTS sudraba auskars. Tālr. 
22456889.

zemi ar jebkādu mežu (var 
daļēji izcirstu). Visaugstākās 
cenas. Tālr. 29417548;
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;
visaugstākā cena par meža 
īpašumiem vai cirsmām, l/s 
zemi. Tūlītēja samaksa. Tālr. 
29105447, 20318082;
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.
senlaicīgas dzintara krelles un 
rotaslietas, dzintara gabalus. 
Tālr. 28282963.

“AUDI A4” - 1.8, benzīns, 1995, 
tikko no Vācijas, oriģinālais no-
braukums. Tālr. 26694244;
“VW Passat”-1991., dīzelis; sienu 
ruļļos; govi. Tālr. 26489165;
“VW Transporter” - 2.4 D, 1996., 
rezerves daļas. Riepas 225/45, R17 
- 2 gab. ar radzēm. Tālr. 28753676; 
13, 14, 15, 16 collu riepas. 
Metāla un alumīnija diskus. 
Velosipēdus. Tālr. 29479733;
mazlietotu saldētavu labā 
stāvoklī. Tālr. 26313296;
sivēnus. Tālr. 29129873;
pārtikas un sēklas kartupeļus. 
Tālr. 27131681; 
kurināmās kūdras briketes 
(85 EUR/t) ar piegādi. Tālr. 
29409413.

SIA “NEMO” aicina dar
bā šuvējas uz pasūtījuma 
izpildes laiku  no šī gada 
26. janvāra līdz 6. februārim 
(pieteikties līdz 23. janvā
rim), kā arī pastāvīgā darbā 
ar neierobežotu pieteikša
nās termiņu. 

Tālr. 65681189, 20395581, 
kadri.nemo@inbox.lv

Dagdas novada Asūnes pa-
gasta pārvalde aicina darbā 
komunālās saimniecības   
vadītāju darbam Asūnes pa-
gastā.

Prasības kandidātiem:
•	 ēku sistēmu, komunā-

lo sistēmu  uzbūves, pa-
reizas ekspluatācijas un 
darbības pārzināšana, 
atbilstoša profesionālā vidē-
jā izglītība,

•	 valsts valodas prasme aug-
stākajā līmenī,

•	 B kategorijas auto-
vadītāja apliecība, 
vēlama darba pieredze tādā 
pašā vai līdzīgā amatā,   
spēja plānot un organizēt 
efektīvu, racionālu komu-
nālās saimniecības  darbu, 
vadīt darbinieku  kolektīvu,

•	 prasme strādāt ar tehniku 
un santehnikas līdzekļiem, 
prasme strādāt ar datoru, 

•	 spēja nodrošināt darba aiz-
sardzības un ugunsdrošī-
bas normatīvo aktu prasību 
ievērošanu.
Pieteikumu – motivācijas 

vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu 
asune@dagda.lv  vai iesniegt 
personīgi līdz 2015.gada 
23.janvārim   Asūnes pagasta 
pārvaldē Dārza ielā 1, Asūne .

Papildu ziņas pie vadītājas 
Žannas Aišpures vai telefonis-
ki 25634589.

Vēlaties veikt kvalitatīvu un 
lētu remontu savā dzīvoklī vai 
ofisā? Nāciet pie mums! Mēs 
Jums palīdzēsim!

Riģipsis, OSB, profili, pa-
matkrāsas, špakteles, krāsas, 
griesti, kā arī kvalitatīva san-
tehnika, iekštelpu durvis utt.

Ar mums 
vienmēr lētāk!

SI A “TEK” no Pre iļiem pie-
dā vā 23. janvārī Krāslavas 
tirgū no plkst. 8.00 līdz 13.00 
vil nas un pus vil nas dzi ju, aus-
tos iz strā dā ju mus, kā arī vil nas 
ap mai ņu pret dzi ju un aus tiem 
iz strā dā ju miem.

Tālr. 29505937.

Vajadzīgas sievietes līdz 40 
gadiem vadu iepakošanai; me-
tinātāji, elektriķi, CNC iekārtu 
operatori. Darbs Igaunijā. 

Tālr. 27717410.

Pagāja priecīgi svētki, kas 
atstāja pareizticīgo kristiešu sir-
dīs mūsu Dieva - Jēzus Kristus – 
gaišo mīlestību pret mums.

Svētku dievkalpojumi Krās- 
lavas Svētā kņaza Aleksandra 
Ņevska pareizticīgo baznīcā sa-
sildīja mūsu sirdis, atdzīvināja 
dvēseles. Koris dziedāja „Kristus 
dzimst! Slavējiet!”, iepriecinot vi-
sus draudzes locekļus. Baznīca 
mirdzēja un zaigoja daudzkrā-
sainās gaismās. Mazie draudzes 
locekļi, svētdienas skolas da-
lībnieki (Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas un Krāslavas pa-
matskolas audzēkņi) prezen-
tēja izrādi par notikumiem, kas 
norisinājušies pirms vairāk nekā 
2000 gadiem (kora vadītāja Jeļe-
na Mihailova, cienīgmāte Jeļena 
Terehova, kostīmus sagatavoja 
Svetlana Znūtiņa).

„Silīte” (ikonu gleznotāja Lud-
mila Tatarinova), uz kuras fona 
tika rādīts uzvedums, savija kopā 
realitāti un pagātni. Bērni dzie-

dāja, izteiksmīgi lasīja dzeju, kas 
piešķīra pasākumam īpašu svēt-
ku atmosfēru. Īpaši gribas izcelt 
Timofeja Kniksta priekšnesumu, 
viņš bija ļoti artistisks un orga-
nisks. Diemžēl viņš bija vienīgais 
zēns no visiem izpildītājiem. Pārē-
jie puikas darbojās tikai fonā. Bet 
kā – to vajadzēja redzēt! 

Bija arī svētku mielasts, ko 
organizēja viesmīlīgie tēvs Ros-
tislavs un cienīgmāte Jeļena. Pa-
centās mūsu kulināres - Tatjana 
Medolazova, Irīna Zinčenko un 
Violeta Knikste. Īstu nelokāmību 
kristīgo pienākumu veikšanā pa-
rādīja arī N. Trušele.

Svētku noskaņa turpinājās 
koncertos: 13.janvārī – Krāslavas 
Kultūras namā un 14.janvārī - 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lā. Izsakām lielu pateicību skolas 
direktorei L.Senčenkovai, direk-
tores vietniecei J. Bojarčukai un 
mūzikas skolotājai R. Andrejevai.

Dievkalpojumi notika mūsu 
tuvākajās baznīcās - Vissvētās 

Dievmātes patvēruma pareizticī-
go baznīcā (pārzinis - virspries-
teris Aleksandrs Dvorņikovs) un 
Grāveru Erceņģeļa Mihaila pa-
reizticīgo baznīcā (pārzinis - 
priesteris Viktors Mjaliks).

Dievišķās liturģijas laikā 
priesteri svētku vēstījumā aicinā-
ja cilvēkus Latvijā uz vienprātību, 
nevis šķelšanos un novēlēja mie-
ru Ukrainai, kas ir sasniedzams, 
tikai nožēlojot savus grēkus. Par 
to lūdzas visa Latvijas Pareizti-
cīgā Baznīca. Dievkalpojumi un 
lūgšanas notika arī 19. janvārī, 
Dieva Parādīšanās – Kunga Die-
va un mūsu Pestītāja Jēzus Kris-
tus Kristīšanas svētkos.

Izsakām lielu pateicību mūsu 
garīgajiem vadītājiem – virspries-
terim Aleksandram Dvorņikovam, 
priesteriem Rostislavam Tereho-
vam un Viktoram Mjalikam par to, 
ka deva mums, grēcīgajiem, ie-
spēju izjust Kristus Piedzimšanas 
svētku prieku.

Pareizticīgie krāslavieši

 Laikraksta “Ezerzeme” 
 redakcija 

pieņem sludinājumus 
katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālr. 65681464.


	Ezerzeme_lat-001gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-002gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-003gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-004gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-005gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-006gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-007gray_2015-01-20
	Ezerzeme_lat-008gray_2015-01-20

