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Šodien numurā
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē 
plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem 
skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien 
zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Sirsnīgi sveicam 
skaistajā dzīves jubilejā 

Veroniku ŽVIRBLI!
Vēlam možu garu, stipru 

veselību un daudz laimes!
Kaimiņi Valentīna un Jānis

Dārgie veterāni,  krāslavieši 
un novada iedzīvotāji!

Sveicu Jūs Uzvaras dienā. Ir 
pagājuši 72 gadi kopš brīža, 
kad noslēdzās  visbriesmī-
gākais un  asiņainākais karš 
mūsu vēsturē, karš  kurā uz-
varēja mūsu tēvi, vectēvi un 
vecvectēvi. Tā ir mūsu kopējā 
Uzvara!!!

Aicinu kopīgi sveikt un pie-
minēt tos, kuri atbrīvoja Eiro-
pu un pasauli no fašistiskās 
Vācijas, kuriem šodien esam 
pateicīgi par dzīvību un brīvī-
bu. Aicinu visus, kam šī diena 
- 9. maijs - ir nozīmīga, kam 
svarīga mūsu vēsture bez fal-
sifikācijas un nomelnošanas.

Svinīgais pasākums notiks 
parkā, Brāļu kapos, 9. maijā 
plkst. 10:00

Raimonds Kalvišs

Latvijā

Trīskārt priecīga diena Dagdā

Saulaina pavasara diena, ilgi gaidītie svētki. Un tik 
veiksmīga sagadīšanās! Artistiskā novada iedzīvotāji sa-
pulcējās mājīgajā kultūras namā triju iemeslu dēļ - Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, pirmā Latga-
les latviešu kongresa simtgade un tautas deju ansambļa 

“Dagda” četrdesmitā jubileja. 
Klātesošos svinīgi uzrunāja premjerministrs Māris Ku-

činskis. Viņš pasniedza Pateicības rakstus Izglītības, kul-
tūras un sporta nodaļas vadītājai Marijai Mickevičai, Ezer-
nieku bibliotēkas vadītājai Lidijai Igaunei, lauksaimniekiem 

Maijai un Jurim Ļevkoviem un TDA “Dagda” vadītājai Ritai 
Vaišļai. Tāds pats apbalvojums piešķirts arī Mārītei Zariņai, 
Dagdas invalīdu brālības “Nema” dibinātājai.

Svētku reportāžas turpinājumu lasiet nākamajā numurā. 
Aleksejs GONČAROVS

•	 Valdība un sociālie partneri treš-
dien, 3. maijā, vienojās līdz 1. 
jūnijam izstrādāt grafiku, kā tiks 
palielināts veselības aprūpes noza-
res finansējums, lai tas līdz 2020. 
gadam sasniegtu vismaz 4% no 
iekšzemes kopprodukta (IKP). Paš-
reiz finansējums veselības aprūpei 
saskaņā ar Veselības ministrijas da-
tiem ir 3,07% no IKP.

•	 Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA), salīdzinot ar pērnā gada 
pirmo ceturksni, vairāk nekā divas 
reizes pieaudzis sezonālā darba 
piedāvājumu skaits. Pērn ap 230 va-
kances bija norādītas kā sezonālas, 
bet šogad tās jau ir 515. NVA gan 

pieļauj, ka, visticamāk, sezonālo 
darba piedāvājumu ir vairāk, nekā 
rāda statistika. Tas ir saistīts ar to, 
ka darba devējs var arī nenorādīt, ka 
vakance ir sezonāla. Savukārt kopu-
mā NVA šobrīd reģistrētas aptuveni 
7500 vakances.

•	 Latvijā svin 25. jubileju Brīvības piemi-
nekļa godasardzei, kuru pēc Padom-
ju Savienības sabrukuma atjaunoja 
1992. gadā. Brīvības piemineklis un 
godasardze tā pakājē ir bijis vienots 
veselums jau kopš pieminekļa atklā-
šanas 1936. gada 11. novembrī.

•	 Latgales Simtgades kongress, kura 
rezolūcijā prasīts nodrošināt latga-
liešu valodas lietošanu vārdos un 

rakstos visā Latvijā, noslēdzies ar 
apņemšanos stiprināt latgaliešu va-
lodas lietojumu visā Latvijā. Kongre-
sa delegāti arī prasa Latgales paš-
valdībām oficiāli apstiprināt savu zili 
balti zilo karogu.

•	 Valsts meža dienests atgādina, ka 
no 1. maija visā Latvijā noteikts 
meža ugunsnedrošais periods. Tā 
laikā, uzturoties mežā, visiem ie-
dzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošī-
bas prasības. Pērn visbiežāk meža 
ugunsgrēku iemesls bija tieši neuz-
manīga rīcība ar uguni, otrajā vietā 
bija ļaunprātīga dedzināšana.  

A t c e -
ramies to 

pavasara dienu un 
bērzu zaļās skaras...
Tā bija Uzvaras diena, 
un mēs devāmies vaka-
ra pastaigā uz birzi, kur 

arī iepazinos ar Tevi, manu 
likteni!

Sveicu savu sievu 
Valentīnu Kuznecovu 
mūsu 45 gadu iepazīšanās 

un kopdzīves jubilejā! 
Uzvaras dienā sveicu arī 
visus veterānus!

Spiridons Kuznecovs

Valsts amatpersonu 
deklarācijas par 2016. 

gadu
2.lpp

Brīvības ielas svētki
3.lpp

Poļu diena Krāslavā
4.lpp

Bērnudārza “Pīlādzītis” 
aktualitātes

5.lpp
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Pasaulē
Francija ievēl valsts 

prezidentu
Centrists Emanuels Ma-

krons uzvarējis svētdien Francijā 
notikušajā prezidenta vēlēšanu 
otrajā kārtā. Tas noskaidrots pēc 
gandrīz visu balsu saskaitīšanas. 
Saskaitot 44 miljonus no 47 mil-
joniem reģistrēto vēlētāju balsu, 
kļuvis zināms, ka Makrons pievei-
cis galēji labējo Marinu Lepēnu, 
iegūstot 65,31 % balsu. Ministrija 
arī atklāja, ka 12,5 % nodoto biļe-
tenu bija neaizpildīti vai sabojāti. 
24,5 % reģistrēto vēlētāju vēlēša-
nās nepiedalījās. 
Afganistānā nogalināts 
vietējais “Islāma valsts” 

līderis
ASV un Afganistānas spē-

ku operācijā likvidēts teroristu 
grupējuma “Islāma valsts” līderis 
Afganistānā Abduls Hasibs. Gani 
kanceleja pavēstīja, ka Hasibs 
gājis bojā pirms desmit dienām 
Afganistānas spēku operācijā Na-
garhāras provincē, kas atrodas 
valsts austrumos. Tiek uzskatīts, 
ka Habibs bija atbildīgs par martā 
notikušo uzbrukumu militārajam 
hospitālim Kabulā, kur tika noga-
lināti vairāk nekā 30 cilvēki. 

Hannoverē evakuē 
50 000 iedzīvotāju
Ekspertiem gatavojoties nei- 

tralizēt Otrā pasaules kara gadu 
spridzekļus, varasiestādes svēt-
dien Hannoverē, Vācijā, sāka 
50 000 iedzīvotāju evakuāciju. 
Tā ir viena no vērienīgākajām 
evakuācijām, kas jelkad veikta 
Otrā pasaules kara bumbu dēļ. 
Varasiestādes pārmeklēja piecus 
objektus, kas potenciāli var radīt 
briesmas sabiedrībai. 

Valsts amatpersonas deklarācijas par 2016. gadu

GUNĀRS UPENIEKS, Krās- 
lavas novada domes priekš-
sēdētājs

Citi amati: Latgales plāno-
šanas reģions (padomes loceklis, 
attīstības padomes priekšsēdētā-
ja vietnieks), Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (Koordināci-
jas padomes loceklis), Latgales 
plānošanas reģions (LSEZ Uz-
raudzības komisijas loceklis), Ei-
roreģions “Ezeru zeme” (valdes 
priekšsēdētājs), “Reģionālo attīs-
tības centru apvienība” (Valdes 
loceklis).

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi: zemes un 
būvju īpašums Krāslavā (3 gab.), 
kā arī Krāslavas novadā, Grāve-
ru, Kalniešu un Ūdrīšu (2 gab.) 
pagastos.

Deklarācijas iesniedzēja 
skaidrās un bezskaidrās nau-
das uzkrājumi: 4000.00 EUR 
(skaidrā nauda); 3418.61 EUR 
“Swedbank” AS, 30203.44 EUR 
AS “SEB banka” (bezskaidrā 
nauda)

Deklarācijas iesniedzēja 
pārskata periodā gūtie ienā-
kumi: Krāslavas novada dome 
(alga) -- 35476.92 EUR; Latga-
les plānošanas reģions (alga) -- 
3473.29 EUR.

Deklarācijas iesniedzē-
ja izsniegtie aizdevumi, kuru 
summa pārsniedz 20 Ministru 
kabineta noteiktās minimālās 
mēnešalgas: 18212.76 EUR un 
4571.68 EUR.

Deklarācijas iesniedzējam 
nav uzkrāti līdzekļi privātajos 
pensiju fondos vai dzīvības ap-
drošināšanā.

Cita informācija, kuru vē-
las norādīt un kuras mērķis ir 
paskaidrot ar deklarētajām zi-
ņām saistītas intereses vai ci-
tus apstākļus, kuri var izraisīt 
mantisko vai citu personisko 
ieinteresētību kādas deklarā-
cijas iesniedzēja amata pienā-
kumos ietilpstošas darbības 
veikšanā:  “2013. gadā biju ka-
pitāla daļu turētāja pārstāvis SIA 
“Robežnieku AP” Robežnieku 
pagasta pārvaldē, jau nākama-
jā -- 2014. g. -- savas pilnvaras 
nodevu vietniekam V. Moiseja 
k-gam. Tomēr šogad VID EDS 
parādās, ka es esmu pilnvarotais 
Robežnieku pagasta pārvaldē uz 
24.11.2016.g. Uzņēmumu reģis-
tra pamatojuma, kaut gan Uzņē-
mumu reģistrā nekas nav reģis-
trēts uz doto pagasta pārvaldi. 
Pie tam SIA “Robežnieku AP” jau 
sen ir likvidēts. Ir nosūtīta oficiāla 
vēstule uz VID no Robežnieku 
pagasta pārvaldes, lai atrisinātu 
šo kļūdu”. 

* * * * * 
SANDRA VIŠKURE Dagdas 

novada domes priekšsēdē-
tāja

Citi amati: Dagdas novada 
pašvaldība (deputāte, fin. kom. 
loc., IKS kom. locekle, admin. 
aktu apstr. kom. loc., projekta 
“Sab. ar dvēseli” kom. loc.); SIA 
“ATKRITUMU APSAIMNIEKO-
ŠANAS DIENVIDLATGALES 
STARPPAŠVALDĪBU ORGANI-

ZĀCIJA” (Kapitāla daļu turētāja); 
Latgales plānošanas reģions 
(Padomes locekle); “Nodibinā-
jums Dagdas novada mikrouzņē-
mēju atbalstam” (Valdes locekle); 
“Dagdas novada lauksaimnieki” 
(Valdes locekle); Eiroreģions 
“Ezeru zeme” (Valdes locekle); 
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIE-
NĪBA” (valdes locekle, Dagdas 
novada nodaļas vadītāja); Krāsla-
vas rajona lauksaimnieku apvienī-
ba (Biedrs); Rēzeknes Tehnoloģi-
ju akadēmija (padomes konventa 
locekle); Latvijas Pašvaldību sa-
vienība (padomes loc., fin. un 
ekon. komitejas loc., apvien. “Sa-
biedrība ar dvēseli” Latvija pašv. 
pārstāve).

Deklarācijas iesniedzēja 
īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi: zeme Dag-
das pagastā.

Deklarācijas iesniedzējam 
piederošie reģistrējamie trans-
portlīdzekļi: TOYOTA LAND 
CRUISER (2010 izlaides gads, 
2015. reģistrācijas gads).

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie 
ienākumi: Dagdas novada paš-
valdība - 16771.70 EUR (alga); 
VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI) 
- 917.45 EUR (pabalsts); Latga-
les plānošanas reģions - 213.42 
EUR (alga).

Deklarācijas iesniedzējam ir 
uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju 
fondos. 

* * * * * 
HELĒNA STREIĶE, Aglonas 
novada domes priekšsēdē-

tāja
Citi amati: LPR attīstības 

padomes loceklis
Deklarācijas iesniedzēja 

īpašumā (kopīpašumā), valdī-
jumā vai lietošanā esošie ne-
kustamie īpašumi: Zemes un 
ēkas nekustams īpašums (Aglo-
nas pag.) kopīpašumā.

Deklarācijas iesniedzē-
jam piederošie reģistrējamie 
transportlīdzekļi: HONDA CRV 
(2011. izlaides gads, 2015. reģis-
trācijas gads)

Visi deklarācijas iesnie-
dzēja pārskata periodā gūtie ie-
nākumi: Aglonas novada dome 
- 15934.61 EUR (alga), AS “SEB 
banka” - 1.90 EUR (procenti), 
VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI) 
- 11527.62 EUR (pensija), Latga-
les plānošanas reģions - 213.42 
EUR (alga).

Deklarācijas iesniedzējam ir 
uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju 
fondos. 

Cita informācija, kuru vē-
las norādīt un kuras mērķis ir 
paskaidrot ar deklarētajām zi-
ņām saistītas intereses vai ci-
tus apstākļus, kuri var izraisīt 
mantisko vai citu personisko 
ieinteresētību kādas deklarāci-
jas iesniedzēja amata pienāku-
mos ietilpstošas darbības veik-
šanā: MERCEDES BENZ (izl. g. 
2001.) tika pārdota par summu 
1100 EUR personai, kuras p. dati 
nav zināmi).

Turpinājums sekos.
Avots: www6.vid.gov.lv/VID_PDB

(Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu priekšsēdētāji)

Jubilejas apsveikums

Pirmais Latgales latviešu kongress bija viens 
no pagrieziena punktiem ceļā uz Latvijas Re-
publikas izveidi. Valsts pilsētās un ciematos 
notika godināšanas par godu jubilejai.

Aizvadītajā ceturtdienā Aglonā aizritēja svi-
nīgs pasākums, kurā novada priekšsēdētāja Helē-
na Streiķe pasniedza Latgales plānošanas reģiona 

Pateicības rakstus tiem, kuri snieguši ievērojamu 
ieguldījumu dzimtā novada attīstībā.   

Apbalvoto vidū ir pedagoģes Vija Kovaļkova, 
Velta Puzo, bibliotekāre Dzintra Savitska un Šķel-
tovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina. 

Nākamajā numurā lasiet reportāžu par tradi-
cionālo salidojumu “Dziedi vēl”.

Aleksejs GONČAROVS

Replika par tēmu

Valsts svētki nav visiem?
Dubultsvarīgajos svētkos 

- Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas diena 
un pirmais Latgales latviešu 
kongress - pilsētās, novados 
un ciemos aizritēja svinīgi pa-
sākumi un, protams, atpūtas 
vakari. Koši, neaizmirstami 
pasākumi izskanēja Aglonā 
un Dagdā, godinot labākos 
no labākajiem, ar piepildītiem 
deju vakariem. Un tikai mūsu 
Krāslava turpina cīņu par vis-
garlaicīgākās pilsētas Eiropas 
Savienībā titulu. Dejot gribē-
tājiem, jau kuru reizi, kultūras 
nama durvis bija slēgtas. 

Tiesa, kā vienmēr, esošo 
situāciju daļēji glāba Krāsla-
vas aktīvākā iedzīvotāju daļa 
- pensionāri. Jaunieši un vidējā 
vecuma cilvēki atkal skaudīgi 
noskatījās. Tas ir gadījums, kad 
apsolītā izklaide jāgaida nevis 
trīs gadi, bet visu dzīvi - līdz 
sirmumam. Dejas pie mums no-
tiek tikai pensionāru biedrībai. 
Tomēr ne viss ir tik slikti - mēs 

taču esam optimisti! Vai nav pie-
nācis laiks kultūras namu pārdē-
vēt par Senioru namu? Zināma  
pretenzija uz globālo centru. Ja 
nu pie mums trauksies sirmie 
valšu un polku cienītāji no visas 
pasaules. Tad nu gan Krāsla-
vas tūrisms sasniegs kosmiskus 
augstumus!

No otras puses, vai mūsu 
dāmas un kungi no pensionāru 
biedrības nav pārāk izlepuši? 
Kā lai brīvdienās atpūšas paši 
kultūras jomas režisori, ja zālē 
dejo tik nenogurdināmi dejotāji? 
Kungi, jūs nemēģinājāt cīnīties 
pret senioriem ar dustu?

Divi valsts svētki pilsētā 
bez svinīgas sapulces - tā jau 
ir pilnīga galējība. Mums tik ļoti 
patīk diskutēt par patriotisko 
audzināšanu, bet kā tas atspo-
guļojas darbos? Spilgti izteiktais 
riebums pret cilvēkiem diemžēl 
mūsu pilsētā kļuvis likumsaka-
rīgs. 

Aleksejs GONČAROVS

Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrēti 4 bērni - 

2 meitenes un 2 zēni.

Apsveicam!
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1990. gada 4. maijs… Rīga. Pie 
ēkas, kur notiek Latvijas PSR Augstā-
kās Padomes sēde, ir sapulcējušies 
cilvēki. Pūlis trokšņo… Skandē: “Brīvī-
bu Latvijai!” 

Daudzi atnākuši ar radiouztvērējiem, 
notiek sēdes tiešā translācija. Ēkas pa-
galmā nervozi smēķē virsnieki padomju 
armijas formastērpos un komunistiskās 
partijas funkcionāri… “Līdztiesības” frak-
cija ir atstājusi sēžu zāli, apspriežamais 
jautājums – deklarācijas par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanas pie-
ņemšanu – šos cilvēkus sanikno, viņi ne-
grib tajā piedalīties, Latvija – tā nav viņu 
valsts.  

Ļaudis uzmanīgi klausās runas pa 
radio… Un pēkšņi… Pūlī uzbango līksme 
– ar absolūtu balsu vairākumu deklarācija 
par neatkarības atjaunošanu ir pieņemta! 
Sajūsmas saucieni un laimes asaras… 
Tas bija demokrātijas triumfa brīdis, kad 
nākotne visiem rādījās gaiša un priecī-
ga… Priekšā bija ilgi atjaunošanas gadi, 
sāpīga brīvības apjaušana, no kuras dau-
dzi pusgadsimta laikā sen atradinājās. 
Priekšā bija kļūdas un uzvaras, zaudēju-
mi un ieguvumi. Priekšā bija jauna dzīve, 
kura ne ar ko nelīdzinājās iepriekšējai… 
To, ka brīvība ir atbildība, mēs sapratām 
ar lielām grūtībām, ne visi spēja pieņemt 
jauno dzīvi. Kādam tā izrādījās pārāk sa-
režģīta. Arī piedāvātās iespējas izmantoja 
ne visi. Bet tas jau ir cits stāsts…

2017. gada 4. maijs. Krāslava. Brīvī-
bas ielas svētki. Tradicionālie pasākumi 

šogad kā vēsturiskās paralēles, vismaz 
man. Tātad, gadatirgus. Galvenie gadatir-
gus tirgotāji bija stādu un puķu pārdevēji. 
Zivju, gaļas kūpinājumi un popkorna, ce-
pumu pārpilnība arī bija, taču šoreiz “otra-
jā plānā”. Visi steidzās iegādāties stādus, 
sēklas… Būri ar tītariem, pīlēm, vistām 
piesaistīja vispārējo uzmanību, bet manā 
klātbūtnē pircēju nebija… Stādi…

Katrai stādu šķirnei bija skaista bildī-
te, uz kuras redzami nākamā augļu koka 
gaidāmie augļi: skaisti, lieli, gardi… Vēs-
turiska analoģija… Kad pirmās brīvības 
sēklas iekrīt zemē, cilvēki gaida ne tikai 
ātrus dīgstus, bet arī skaistus augļus, aiz-
mirsdami, ka jauniem kociņiem vajadzīga 
kopšana, lološana, mēslošana… Bet, kad 
augļi izrādās nelieli un skābi, tad cilvēki 
steidz vainot sēklas, zemi, laikapstākļus, 
visu, ko vien iespējams, tikai ne sevi… Cik 
bieži mēs esam pārliecināti, ka dzimtene 
mums daudz ko ir parādā. Ir parādā tikai 
to, ka mēs šeit dzīvojam. Pārvarēt sevī šo 
pārliecību ir smags darbs… Filosofija… 
To liksim mierā… Mums ir svētki…

Brīvības ielas svētku sportiskā daļa 
bija masveidīga un dažāda vecuma ziņā. 
Šogad skrējienā pa pilsētu piedalījās 223 
cilvēki (mazāk kā pagājušajā gadā (prezi-
denta dalība toreiz motivēja daudzus), bet 
vairāk nekā aizpagājušajā gadā, kas, pro-
tams, priecē). Visjaunākajam skrējējam 
nupat apritēja septiņi gadi, bet visvecāka-

jam – 56 gadi. Distances garums aptuveni 
pieci kilometri. Visātrāk distanci pārvarēja 
Arnolds Japiņš (17 minūtes ar sekundes 
daļām) un Nataļja Kovaļova (nedaudz vai-
rāk par 20 minūtēm). Un atkal paralēles…

Diemžēl Latvija Eiropas “skrējienā” 
startēja pusgadsimtu vēlāk. Arī starp tiem, 
kuri “startēja” vienlaicīgi ar mūsu valsti 
1991. gadā, mēs neesam līderos, lai gan 
pavisam neatpaliekam. Kur iemesls? Mū-
sos, nevienā citā. Nejauks paradums la-
māt politiķus ar naivu pārliecību, ka visus 
šos valstsvīrus kāds mums ir uzspiedis. 
Bet tas nepavisam nav tā! Tieši mēs paši 
katru reizi “nozīmējam” viņus, kad notiek 
vēlēšanas. Nevar nepieminēt arī to, ka 
mūsu novadā pēdējās Saeimas vēlēša-
nās savas tiesības vēlēt izmantoja vien 
43,5% vēlētāju. Pārējie sprieda apmēram 
vienādi: “Mana balss neko nemainīs. Ne-
iešu, tāpēc, ka neredzu jēgu.” Un tā pa-
domāja vairākums. Starp citu, tieši šim 
vairākumam ir paradums lamāt valdību un 
likumdevējus. Tiesa, nav saprotams, kā-
pēc, ja cilvēks nav piedalījies svarīgākajā 
savas gribas izteikšanas aktā… Nu jau 
pietiks, mums ir svētki! Koncerts laukumā 
noritēja tradicionāli – skaisti un koši. Pub-
liku priecēja vokālie kolektīvi “Krāslaviņa”, 
“Ziķeri”, “Non-stop”, “Tip-top”, “Podziņas”, 
“Skolas kvadrāts”, “Noktirne”. Kā vienmēr, 
neiztika bez deju kolektīviem “Jautraviņa” 
un “Raita”. Skatītāji bija pateicīgi, bija liels 

skaits to, kuri uzstāšanos iemūžināja ar 
viedtālruņiem. Koncerta vadītājs Volde-
mārs Varslavāns harmoniski savā konfe-
ransjē stāstā sprieda par brīvības tēmu, 
atgādināja visiem par citiem pasākumiem 
mūsu novadā, iepazīstināja ar Brīvības 
ielas vēsturi… 

Iela patiesi slavena. No pašiem pir-
majiem Plāteru saimniekošanas gadiem 
mūsu pilsētā šeit uz dzīvi apmetās bagāti 
vācu tirgotāji un amatnieki, cēla ķieģeļu 
mājas, iedzīvojās. Drīzumā iela pārvēr-
tās par “Brodveju”: labākie veikali, la-
bākās frizētavas, labākie… ļaudis. Iela, 
kuru sākumā sauca Vācu, paguva pabūt 
Brīvības, pēc tam pulkveža Smorugova 
vārdā nosaukta, un atkal “Brīva”… Šodien 
to grūti nosaukt par “Brodveju”, taču vei-
kalu, frizētavu un kafejnīcu šeit joprojām 
netrūkst. Patīkama iela, mājīga, skaista… 
Visi svētku pasākumi norisinājās 18. no-
vembra laukumā, bet “Brodveja” bija tuk-
ša un domīga. Iela it kā “atcerējās” savu 
garo un neparasto vēsturi, svētku kņada 
viņu it kā neskāra…

Blakus koncerta laukumam, mākslas 
skola sarīkoja akciju bērniem, visiem ma-
zajiem svētku pasākuma apmeklētājiem, 
kuri vēlējās, tika piedāvāts apgleznot 
audeklu ar jau sagatavotu uzrakstu “Es 
esmu Latvija”. Jaunie talanti nežēloja ko-
šas krāsas. Gleznojums izdevās lielisks: 
pozitīvs un daudzkrāsains. Bērni redz 
savu valsti skaistu.

Strauji tuvojas Latvijas Republikas 
simtgade. Pasākumu būs vairāk, tie būs 
vērienīgāki, interesantāki. Mūsu vēs-
tures ceļš turpinās. Un, lai arī šajā ceļā 
mēs pieļaujam kļūdas, ne vienmēr tiekam 
galā ar problēmām, mūsu “koks” vēl nav 
nesis augļus… Galvenais, ka pa šo ceļu 
mēs ejam PAŠI… Bet, kur nonāksim, tas 
ir atkarīgs no tā, cik gatavi esam risināt 
problēmas PATSTĀVĪGI, kā to dara visās 
neatkarīgajās valstīs.

4. maijā laiks bija burvīgs, neskato-
ties uz nelabvēlīgo prognozi, saule spī-
dēja koši, debesīs ne mākonīša. Svētki… 
Paldies rīkotājiem un dalībniekiem!

Dzīve turpinās, bet viss pārējais fo-
toattēlos.

Andrejs JAKUBOVSKIS
Autora foto

Brīvības ielas svētki!
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Poļu diena Krāslavā
Latvijas Šveice, pilsēta Daugavas ielokā, radošu 

cilvēku šūpulis, gurķu galvaspilsēta, daudznacio-
nāls novads…

Tas viss par mūsu dārgo Krāslavu, kuras daiļ-
runīgs simbols ir laiva ar pieciem airiem. Viens no 
tiem – poļi.

Atklājot tradicionālo pavasara pasākumu, poļu 
biedrības priekšsēdētājs Jāzeps Dobkevičs precīzi ie-
zīmēja: “Nav Latvijā citas vietas, kas varētu būt tik cieši 
saistīta ar Poliju kā Krāslava. Krāslava ir unikāls pa-
raugs tik daudzu tautu, reliģiju un kultūru līdzāspastā-
vēšanai. Savulaik Krāslava ietilpa Polijas sastāvā, un 
pilsētā bija arī vietējās poļu kultūras un ticības centrs.

Latvieši ciena poļus tāpēc, ka poļu karavīri (kop-
skaitā 20 000) kopā 
ar latviešu karavīriem 
1919.-1920. gadā izcī-
nīja Latvijai brīvību.

2. maijs ir Polijas 
valsts karoga un ārpus 
Polijas dzīvojošo poļu 
vienotības diena. Ir zi-
nāms, ka ārpus Poli-
jas dažādās pasaules 
valstīs dzīvo aptuveni 
20 miljoni poļu. Neliela 
daļa skaitliski, bet nozī-
mīga Latvijas mērogā ir 
to poļu daļa, kas dzīvo 
Daugavpilī, Rēzeknē, 
Jēkabpilī, Krāslavā..... 
Poļiem Latgalē ir se-

nas saknes. LR Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece, tiekoties Saeimā ar 
Polijas Sejma priekšsēdē-
tāju Mareku Kuhciņski šī 
gada 1. februārī, uzsvēra 
un atzinīgi vērtēja sadar-
bību ar poļu diasporu, kas 
ir aktīva mūsu sabiedrības 
daļa. “Poļu balss Latvijā ir 
skaidri dzirdama.”

Ikviens polis, pat ja 
viņa dzimta jau vairāk nekā 
simts gadus dzīvo Latvijā 
un uzskata to par savām 
mājām, par dzimteni sauc 
arī Poliju. Ja labi pameklē, katrs latvietis 
savā dzimtā var atrast poļu saknes, kas lie-
cina par ilgo poļu klātbūtni Latvijas teritorijā 
un veiksmīgo integrēšanos latviešu sabied-
rībā”.

Pēc tam skanēja Latvijas Republikas un 
Polijas himnas, bet svētku koncertu atklāja 
Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktās 
Poļu skolas ansamblis “Kropeļki”. Starp citu, 
mūsu novada attīstība zināmā mērā saistīta 
ar Ludviga Plātera vārdu, kurš 1729. gadā 
iegādājās īpašumā Krāslavu. Nepārspīlē-
jot gandrīz divus gadu simtus grāfu Plāteru 
dzimta noteica pilsētas ekonomisko un ga-
rīgo dzīvi. Krāslavas Romas katoļu baznīca, 
uzcelta astoņpadsmitajā gadsimtā pēc itāļu arhitekta 

Antonio Parako projekta, ir atzīts 
Latgales baroka šedevrs un valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. 

Zem saglabātajām sena-
jām velvēm notiek ne tikai dievkal-
pojumi, bet arī  garīgās mūzikas 
festivāli un dziedājumi, tostarp arī 
poļu, ar Latvijas kolektīvu un viesu 
no brālīgās Polijas piedalīšanos. 
Attīstās arī divu valstu kultūras sa-
kari, saistīti ar garīgi vēsturiskām 
vērtībām. Nenovērtējamu ieguldī-
jumu mākslas šedevru atjaunoša-
nā veic poļu puse, bet Svētā Do-
nāta mocekļa relikvijas  piesaista 
visas pasaules kristiešus. Lūk, 
kāpēc mūsu pilsēta Latgalē pēc 

Aglonas tiek uzskatīta par 
svētceļnieku otro centru. Un 
vēl viena vēsturiska iezīme: 
Krāslavas garīgais seminārs 
(1757-1844) – pirmā augstākā 
mācību iestāde Latvijā! 

Svētdienas koncertā uz-
stājās Marijas Karoles garī-
go dziesmu koris “Glorija”, 
Ritas Andrejevas ansamblis 
“Noktirne”, kura repertuārā ir 
arī koncertprogramma poļu 
valodā – ārzemju viesturne-
jām. Skatītāji ļoti silti uzņēma 
mūsu ansambļa “Strumeņ”, 
Romualda Ragiņa lolojuma, 
uzstāšanos. Deju ansamblis “Jautraviņa” (vadītājs Jā-
zeps Ornicāns), kurš uzstājās uz svētku skatuves, tāpat 

pārstāvēja mūsu 
novadu Polijā, kur 
Krāslavai ir daudz 
radošo sadarbības 
partneru.

Spožs fināls, 
kad kopā ar Rē-
zeknes kori “Jut-
rzenka” dziedāja 
visa zāle.

Aleksejs 
GONČAROVS

ZM informēAtcelta prasība mājputnus 
turēt slēgtā telpā 

Valdība trešdien, 3. maijā, ak-
ceptēja grozījumus biodrošības pasā-
kumos dzīvnieku turēšanas vietām. 
Grozījumi noteikumos pārceļ mājputnu 
turēšanas ierobežojuma periodu no ie-
priekš noteiktā 31. maija uz 3. maiju. 

Zemkopības ministrija pārskatīt 
mājputnu turēšanas iekštelpās aizlie-
guma termiņu nolēma pēc konsultāci-
jām ar Latvijas Ornitologu biedrību un 
Pārtikas un veterināro dienestu un pēc 
aktuālās situācijas apzināšanas Eiro-
pā.

Grozījumi līdztekus arī noteic, ka 
mājputnu īpašniekiem, kuri mājputnus 
tur olu vai gaļas iegūšanai mājsaimnie-
cībā patēriņam savām vajadzībām vai 
tur mājputnus inkubējamo olu iegūša-
nai, lai tās izmantotu mājsaimniecības 
vajadzībām - turpmāk nevajadzēs iz-
strādāt biodrošības pasākumu plānu, 
jo šādu mājsaimniecību darbība nera-

da lielu risku infekcijas slimību izplatī-
bai.

Noteikumos precizēta prasība 
mājputnu īpašniekiem nodrošināt, lai 
nepiederošas personas neiekļūst māj-
putnu turēšanas vietā. 

Precizēta prasība, ka arī tiem māj-
putnu īpašniekiem, kuri tur mājputnus 
nelauksaimnieciskiem nolūkiem (iz-
ņemot kā mājas (istabas) dzīvniekus), 
ir jāievēro noteikumos reglamentētie 
biodrošības pasākumi. 

Noteikumi “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos 
Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pa-
sākumu kopumu dzīvnieku turēšanas 
vietām”” stāsies spēkā pēc to publi-
cēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”. 

Informāciju sagatavoja Rūta 
RUDZĪTE, Zemkopības ministrijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

AS “Sadales tīkls” brīdina - 
makšķerēšanai elektrolīniju tuvumā var būt letālas sekas!

Aktīvajā makšķerēšanas sezonā AS “Sadales tīkls” 
aicina makšķerniekus būt uzmanīgiem un ievērot dro-
šības noteikumus, makšķerējot gaisvadu elektrolīniju 
tuvumā. Īpaša uzmanība jāpievērš gaisvadu elektrolī-
nijas attālumam no izvēlētās makšķerēšanas vietas, jo 
neapdomīgi izvēlēta makšķerēšanas vieta un neuzma-
nīga rīcība ar makšķeri apdraud makšķernieka dzīvību!

AS “Sadales tīkls” katru gadu reģistrē negadīju-
mus, kad kāds makšķernieks gūst elektrotraumu, pie-
skaroties ar makšķerēšanas rīku gaisvadu elektrolīnijas 
vadam. Pērn AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi trīs ne-
gadījumus - divus negadījumus Rīgā, Buļļupes apkār-
tnē, un vienu Gulbenes novadā, kad, ar makšķerkātu 
aizskarot gaisvadu elektrolīnijas vadus, makšķernieki 
guva smagas elektrotraumas.

Šie nelaimes gadījumi apliecina, ka makšķernieki 
bieži vien aizmirst par drošības noteikumiem elektro-
līniju tuvumā, apdraudot savu dzīvību. Makšķernieks 
var nonākt bīstamā situācijā ne tikai makšķerējot, bet 
arī, dodoties uz makšķerēšanas vietu, neizvērtējot 
gaisvadu elektrolīnijas tuvumu. Ar makšķeri aizskarot 
gaisvadu elektrolīnijas vadus, makšķernieki var gūt 
roku un kāju apdegumus, sekas var būt arī letālas. 

Šādās situācijās no elektrotraumas nav pasargāts ne-
viens un uzskats, ka makšķernieka kājās esošie gumijas 
zābaki ir drošības līdzeklis, kas nav elektrības vadītājs, 
ir kļūdains. Elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu 
būtiski ietekmē apkārtējās vides faktori – mitrs gaiss, 
saskarsme ar ūdeni un mitru zemes virsmu.

Izvēloties makšķerēšanas inventāru, jāatceras, ka 
gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektrisko 
strāvu vadošus elementus un, ja makšķere vai tās aukla 
saskaras ar gaisvadu elektrolīnijas vadu, makšķernieks 
var gūt elektrotraumu. Īpaša uzmanība jāpievērš, rīko-
joties ar makšķerēm, kuru garums pārsniedz 3 metrus, 
jo šāds makšķeres garums palielina gan makšķerkāta, 
gan makšķerauklas saskarsmes iespējamību gaisvadu 
elektrolīnijas vadiem. 

AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu makšķernieku 
ievērot elektrodrošības noteikumus, īpašu uzmanī-
bu pievēršot gaisvadu elektrolīnijas attālumam no 
izvēlētās makšķerēšanas vietas. Konstatējot bīstamu 
situāciju elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, 
iedzīvotājiem lūgums nekavējoties ziņot, zvanot uz AS 
“Sadales tīkls” bezmaksas bojājumu pieteikšanas tāl-
runi 8404!
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PII “Pīlādzītī” No lasītāju vēstulēm

Cik lieliski,
 ka sapulcējāmies…

Mūs uzaicināja, un mēs aizbraucām 
ne vienkārši ciemos, bet ar savām dzies-
mām, lai papildinātu Grāveru senioru va-
kara repertuāru. Tas notika maija svētku 
priekšvakarā. Tāpēc programmā tika ie-
kļauti veltījumi kā mammām un vecmāmi-
ņām, tā arī senioriem, kuru jubilejas tika 
svinētas atpūtas vakarā.

Kādi var būt svētki bez bērnu ska-
nīgajām balsīm. Bērni demonstrēja savu 
meistarību ne tikai dziesmās un dejās, 
bet arī nelielos humora skečos – inter-
pretācijās. Koncertā tāpat piedalījās arī 
Grāveru pagasta mūsdienu deju kolek-
tīvs un vokālais ansamblis.

Mūsu ansamblis “Varavīksne” dāvā-
ja klātesošajiem sešas dziesmas. Pēc 
mūsu ansambļa vadītājas Tatjanas Va-
gales ieceres pirmajā un otrajā iznācienā 
mēs izpildījām dziesmas, kuras stāstīja 
par dzimto novadu, dabu, mīlestību pret 
mazo un lielo dzimteni. Trešajā dziesmu 
sakopojumā izskanēja doma par to, ka ir 
jābauda katrs dzīves mirklis, ka pasau-
le ir šaura un trausla, ka vajag novērtēt 
citam citu, saudzēt sevi un draugus, pa-
līdzēt un laikā sniegt palīdzīgu roku, un 
priecāties par dzīvi! Noslēgumā izska-
nēja dziesma “Mans ciematiņš” mūsu un 
Grāveru vokālā ansambļa izpildījumā.

Grāveros mēs bijām ne pirmo reizi, 
un vienmēr sagādā prieku tikšanās ar 
viesmīlīgajiem saimniekiem.

Vakara rīkotāji spēja radīt labvēlības 
un nepiespiestības, siltuma un uzticības 
gaisotni. Neviens netika aizmirsts un ne-
palika bez uzmanības. Pateicoties Grā-
veru pagasta pašvaldības vadītājai Ainai 
Buiničai, visiem jubilāriem – senioriem 
tika pasniegtas dāvanas, koncerta dalīb-
niekiem – ziedi un suvenīri, uzklāti galdi-
ņi kā savējiem, tā arī ciemiņiem, netika 
aizmirsti arī bērni.

Vadītāja un rīkotāja Ivita Platonova 
un Ilona Ivanova pacentās, lai laiks pa-
skrietu nemanāmi un patīkami; bija orga-
nizētas jautras dejas un rotaļas, skanēja 
deju mūzika.

Atsevišķa pateicība par transporta 
piešķiršanu, par tikšanos, rūpēm un uz-
manību. Mēs saņēmām milzīgu gandarī-
jumu un pozitīvas enerģijas lādiņu nākot-
nei, stimulu mācīties jaunas dziesmas, 
kā arī stimulu jauniem braucieniem un 
tikšanās brīžiem.

Ansambļa “Varavīksne” dalībniece 
Alīna Podvinska

Baltā galdauta svētki
2. maijā Krāslavas “Pīlādzītī” notika 
Baltā galdauta svētki, veltīti Latvijas 
Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienai. 

Mazie un lielie pīlādzēni 
sapulcējās kopā, lai atklātu 
jaunu vides objektu, kurš tapa 
īpaši šiem svētkiem - “Pīlā-
dzīša” brīnumkoks Latvijas 
simtgadei”. Vides objekta di-
zaina idejas autore ir iestādes 
skolotāja Aija Trunoviča-Stiv-
riņa, bet šo ideju īstenoja 
SIA “GSK” metinātājs Dmitrijs 

Čunčuls. Skanot dziesmai par 
Krāslavu bērnu izpildījumā, ies-

tādes vadītāja Svetlana 
Rukmane pārgrieza at-
lasa lentīti un pasnie-
dza pateicības raks-
tus SIA “GSK” valdes 
loceklim Aleksandram 
Savickim par atbalstu 
un veiksmīgu sadarbī-
bu ar Krāslavas nova-
da PII “Pīlādzītis” un 
SIA “GSK” metinātājam 
Dmitrijam Čunčulam 
par augstu meistarību, 

radošu pieeju Krāslavas novada PII 
“Pīlādzītis” iniciatīvas īstenošanā.

Pasākuma turpinājumā visi bērni 
mielojās ar pašu pagatavotām sviest-
maizītēm, pavāru sarūpētiem pīrādzi-
ņiem un tēju pie baltiem galdautiem 
uzklātajiem galdiem skaistu melodiju 
pavadījumā. Audzēkņiem pasākums 
patika, tātad Baltā galdauta svētki 
izdevās! 

Jeļena VOROŠILOVA

Ar AS “Graanul Invest” atbalstu - jauni atribūti!
Biedrība “Pīlādzītis” klubs” rea-
lizēja AS “Graanul Invest” Lat-
vijā atbalstītu labdarības prog-
rammas projektu jaunu atribūtu 
iegādei bērnu pastaigu laukumos 
bērnudārzam “Pīlādzītis” Krāslavā.  
Ar mūsu pilsētu projekta finansētā-
jam ir kopīgs tas, ka Krāslavas SIA 
„LatGran” ražotnes īpašnieks ir AS 
“Graanul Invest”.

AS “Graanul Invest” finansējums ir 
5000.00 eiro, bērnudārza līdzfinansē-
jums - 565.00 eiro. 

2017. gada Lielajā talkā tika demon-
tētas vecās rotaļu mājiņas, bet 27. aprīlī 
bērnudārzā “Pīlādzītis” atbrauca meis-
taru komanda no KSIL Baltic un jau nā-
kamajā dienā bērni varēja spēlēties jau-

najās rotaļu mājiņās! Bērniem 
ir lielu lielais prieks, jo četras 
jaunas mājiņas ir košas, stabi-
las, skaistas un drošas. 

Var piebilst, ka pavisam 
Baltijā bija atbalstīti 4 projekti 
no 23 - un 2 no tiem ir Latvijā. 

Liels paldies AS “Graanul 
Invest” par atbalstu! Paldies 
KSIL Baltic par skaistiem atri-
būtiem! 

Pilnu informāciju par izvē-
lētajiem labdarības projektiem 
var skatīt šeit: www.graanulin-
vest.ee/eng/charity

Biedrības “Pīlādzītis” 
klubs” valdes priekšsēdētā-

ja Jeļena Vorošilova

Krāslavas novada 
dzimtsarakstu nodaļas statistika

01.04.2017. - 30.04.2017.
Reģistrētas 19 miršanas.

Uzvārds, vārds Dzimšanas 
datums

Miršanas 
datums Vecums

Fecere Staņislava 03.03.1925. 23.04.2017. 92

Hodarenoka Apolonija 15.11.1932. 24.04.2017. 84

Ivanova Jefrosinija 18.11.1931. 11.04.2017. 85

Japiņa Anastasija 29.07.1925. 16.04.2017. 91

Kairo Otīlija 27.01.1944. 03.04.2017. 73

Korenika Anna 08.10.1928. 22.04.2017. 88

Ļaksa Jānis 29.06.1948. 03.04.2017. 68

Murāne Helēna 12.07.1935. 31.03.2017. 81

Orels Jānis 24.01.1962. 16.04.2017. 55

Plociņš Ēvalds 01.05.1950. 23.04.2017. 66

Prilucka Janīna 20.01.1939. 03.04.2017. 78

Rihlickis Antons 13.06.1933. 15.04.2017. 83

Sivko Genadijs 20.06.1960. 05.04.2017. 56

Svarinska Valentīna 21.11.1925. 07.04.2017. 91

Šnepsts Leons 11.04.1933. 09.04.2017. 83

Umbraško Andris 11.08.1967. 26.04.2017. 49

Vasiļevska Veronika 28.03.1928. 15.04.2017. 89

Vīksna Janīna 18.05.1934. 14.04.2017. 82

Žvirblinska Mečislava 22.07.1944. 07.04.2017. 72

Pirmais 100-gadnieku salidojums Latvijā!
Ar laikraksta “Ezerzeme” starp-

niecību lasītāji jau iepriekš tika iepa-
zīstināti ar ideju par pirmo 100-gad-
nieku salidojumu Latvijā. Datums, 
kad Rundāles pilī no visām Latvijas 
pusēm sabrauks simtgadnieki, nav 
aiz kalniem, tāpēc pasākuma orga-
nizētāji vēršas pie pašvaldību vadī-
tājiem, sociālo dienestu vadītājiem 
un visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir 
zināmi simtgadnieki savā vai citā 
novadā, ar lūgumu uzrunāt šos cil-
vēkus un līdz 1. jūnijam pieteikt šim 
grandiozajam pasākumam.  

“Godātie pašvaldību vadītāji 

un novadnieki! 
Šovasar, 15. jūlijā, Pilsrundālē 

notiks Pirmais Latvijas 100-gadnie-
ku salidojums. Šī ir pilsoniskā inicia-
tīva, kas veltīta Latvijas Valsts lielajai 
jubilejai.

Pasākuma organizatori lūdz at-
saukties pašvaldības, kuru teritorijā 
dzīvo joprojām izturīgi, enerģiski Lat-
vijas vienaudži – gan tie, kuriem jau 
ir 100 un vairāk gadu, gan tie, kuri 
simtgades slieksnim pārkāps vistu-
vākajā laikā (97,98,99).

Salidojums – tas ir aicinājums 
simtgadniekiem iziet sabiedrībā 

kopā ar vienaudžiem, ar savas 
pašvaldības vadītājiem. Tas ir ai-
cinājums satikties cilvēkiem, kuri ir 
veidojuši mūsu kopīgās vēsturiskās 
atmiņas pamatu. Tas ir aicinājums 
aktualizēt godājamo senioru devu-
mu savam novadam, dzimtai, valstij.

Aicinām atbalstīt svētku veidoša-
nu simtgadi sasniegušiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kuri joprojām spēj 
apburt gan ar personīgo šarmu, gan 
aktīvo sabiedrisko dzīvi, gan dzīves- 
prieku un zinātkāri. Un šādi cilvēki ir 
katrā novadā.

Šobrīd zināms, ka Dundagas 
novadu pārstāvēs Fanija Budovska. 
Kundzei ir 103 gadi, bet ar savu 
atmiņu stāstiem viņā spējusi iein-
teresēt žurnālistus, lai taptu Atmiņu 
grāmata. 

Salidojums notiks 15. jūlijā 
plkst. 13.00 Pilsrundālē, Rundā-
les pils Baltajā zālē. Lūgums at-
saukties un pieteikt dalību līdz 1. 
jūnijam.

Būs ekskursijas, iepazīstot 
mākslas vērtības pils muzejā, iespē-
ja izstaigāt pils dārzus, paredzēts 
mākslinieku un aktieru koncerts, 
svētku mielasts pēc Latvijas valsts 
sākuma gados izdoto recepšu grā-
matām. Bet pāri visam, lai sirdi pilda 
lepnums par mūsu cilvēkiem!

Plašāka informācija 20209935 
vai 29574170”
Ar pasākuma organizētājiem sadar-
bojas Elizabete VIĻUMA - GRAŽULE



6 2017. gada 9. maijs

Televīzijas programma OTRDIENA, 9. maijs
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Latvijas sirdsdziesma
12.10 Sporta studija
13.15 Province
13.50 Uzmanību, gatavību, 
kosmosā!
14.35 Jaunie ārsti
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. 
18.00, 0.05 Ziņas
19.30 Personība. 100 g 
kultūras
20.30 Panorāma
21.15 1.1. Aktuālā intervija
22.00 Starptautiskais 
Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1. 
pusfināls
0.20 Karš un miers. 
5.30 Es - savai zemītei

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā
6.30 Eiropa fokusā
7.00 Ceturtā studija
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki. 
9.25 Sāras mūzika
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas 
11.55 Aizliegtais paņēmiens
12.55, 5.00 Aktualitātes.
13.25 Hokejs. Latvija - Francija
15.35, 1.25 Vienmēr formā!
16.05, 21.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums 
20.05 Eksotiskie dārzi.
21.55 Poldarks. 
23.00 Lielais Gregs
23.55 Fortitūda. 
0.50 Kopā ar savvaļu. 

LNT
5.00 Karamba!
5.20 Bernards 2
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 3.15 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10, 2.05 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.35 Lieliskais gadsimts
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Nepiegādātās vēstules
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas

17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 0.25 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.50 Degpunktā 
21.10 Brauciens pretī laimei. 
Dubaija
23.10 Šķiršanās padomi 
draudzenēm

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
6.45, 13.00 Multfilmas
8.05 Divarpus vīri
8.35 Kobra
9.40 Motīvs?
10.40 TV skatlogs
10.55 Universitāte
12.00 Elementāri, Vatson!
14.25, 2.30 Viņas melo labāk
15.35, 20.20, 3.25 UgunsGrēks
17.00 Hokejs. Itālija - Latvija
19.50, 4.30 TV3 Ziņas
20.05, 4.45 Bez Tabu
21.00 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
22.00 Zibsnis
23.00 Bulta
0.00 Ekstrasensu cīņas
1.35 Reiz sensenos laikos
4.00 Iespējams tikai Krievijā

TV3+
5.20, 15.30 Māja 2
6.05 Taksis
7.00 Multfilmas 
8.00 Anželika
8.35, 21.15, 0.50 Ekstrasensu 

cīņas
9.40 Ērglis un cipars
10.50, 16.35 Meičas
11.55 TV Shop
12.10, 19.35 Interni
14.25 Juvelieru klans
17.10 Hokejs. Latvija - Itālija
22.55 Mf. Ļaunās spēles

NTV Mir
8.00, 9.53, 19.02 Šodien
8.20 Bresta
10.00 Uzvaras dienas parāde
11.00 1945. Uzvaras parāde
11.20 Mf. Svešie spārni
17.00 Df. Georgijs uzvarnesis
18.56 Svētku pasākums
19.40 Izraēla. Runā otrā 
pasaules kara veterāni
20.40 Mf. Savējie
23.00 Operācija “Leļļturis”
1.00 Autoradio festivāls 
“Uzvara”
2.45 Lielais tēvijas karš
5.10 Dziedāts PSRS

PBK
6.00, 7.00, 9.50, 11.00, 11.00 
Ziņas
6.10 Mana frontes līnija
7.10 Uzvaras diena
10.00 Uzvaras dienas parāde
11.30 Mf. Oficieri
13.30 Svētku koncerts
15.00 Nemirstīgais pulks
17.30, 19.00 Mf. Divdesmit 
astoņi biedri

18.55 Svētku pasākums
19.35, 22.25 Dzīvosim! Svētku 
koncerts.
21.00 Laiks
21.45 Latvijas laiks
23.55 Mf. Cīņā dodas tikai veči
1.30 Euronews
2.00 Mf. Dzīvie un mirušie
5.45 Smieklīgi videoklipi

RTR Baltija
5.50, 11.00 Uzvaras diena
10.00 Uzvaras dienas parāde
11.45 Mf. Staļingrade
14.00, 20.00 Vēstis
15.00 Nemirstīgais pulks
18.00 Svētku koncerts
20.40 Vēstis-М
20.55, 22.15 Iznīcinātājs
22.00 Svētku koncerts
4.00 Eju uz triecienu
3.55 Mf. Pēdējā robeža

RenTV Baltic
5.40 Skandaloza lieta
6.24 Laika ziņas
10.10 Karavīri
13.05 Dīvaina lieta
14.10 Čapmanes noslēpumi
16.20, 19.00 Meli, lai glābtu
18.55 Svētku pasākums
20.20 Koncerts

ОNТ
7.00, 8.05 Rīts
8.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 Ziņas
9.05 Mf. Žeņa, Žeņečka un 
“Katjuša”
10.40 Mana frontes līnija
12.00, 17.55 Svētku pasākums
13.15 Koncerts
14.15 Mf. Oficieri
16.20 Mf. Cīņā dodas tikai veči
18.20 Nemirstīgais pulks
21.00 Divdesmit astoņi biedri
23.00 Koncerts

Baltkrievija 1
6.55 Kara humors
7.50, 9.10, 11.10 Mf. Tulks
9.00, 11.00, 15.00, 18.00 Ziņas
12.00, 17.55 Svētku pasākums
13.00 Mf. Cīņa par Sevostopoli
15.20 Radiņi
16.25, 18.15 Mf. Te ir klusi 
20.30 Panorāma
21.30 Koncerts
23.00 Eirovīzija 2017
1.00 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.10, 10.05, 14.40 Partizāni
8.00, 21,30 TV barometrs.
8.05 Mf. Piecas līgavas
10.30 Mf. Jalta - 45
15.05 Mf. Veliants
16.25, 23.50 Df. Dzīvais stāsts
17.10, 18.00 Hokejs. Latvija - 
Itālija
17.55 Svētku pasākums
19.25 Mf. Augstums - 89
21.40 Futbols

TREŠDIENA, 10. maijs

CETURTDIENA, 11. maijs

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
10.50, 18.56, 5.00 Ceturtā studija
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 
g kultūras
12.00 Personība. 100 g kultūras
13.15, 5.30 Vides fakti
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.35 Jaunie ārsti
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. 
18.00, 23.05 Ziņas
19.30 Ciemiņš virtuvē
20.30 Panorāma
21.13 Latvijas Loto izlozes
21.20 Tieša runa
22.30 Adreses
23.20 Indijas vasaras. 
1.15 V.I.P.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta krastā
6.30 Projekts Nākotne
7.00 Ceturtā studija
7.30 De facto
8.05 Province
8.35 Kūku kari
9.30, 12.45 Sāras mūzika
9.45 Aculiecinieks
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas 
11.55, 19.35 Bez aizvainojuma

13.05 Biznesa klase.
13.35 Notikumu skatlogā
14.05 Aktualitātes.
14.35 Automoto raidījums nr.2
15.05 Iedziļinoties klimata 
pārmaiņās.
15.35, 2.00 Eiropa fokusā
16.05, 21.15 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
20.20 Zaļās metropoles. 
22.05 Ar sapni mugursomā
22.35 Ekstrēmie kadri. 
23.35 Austrālija. ceļojums 
laikā. Pirmsākumi
0.35 Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums 
1.05 Personība. 100 g kultūras
5.00 Nedēļas apskats.

LNT
5.00, 4.30 Karamba!
5.15, 4.50 Bernards 
5.30 Kristīgā programma 
6.00 Martas Stjuartes 
pavārskola
6.30, 2.50 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 0.05 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV skatlogs
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Brauciens pretī laimei. 
Dubaija
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Nepiegādātās vēstules
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi

18.55, 1.40 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.25 Degpunktā 
21.10 NCIS. Losandželosa 
22.10 Blitz  0.25 Košākai dzīvei 
1.00 Majors un maģija

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
5.50, 12.00 Elementāri, Vatson!
7.00, 13.00 Multfilmas
8.35, 16.55 Kobra
9.40 Īpašo uzdevumu vienība 
Hawaii 5-0
10.40 TV skatlogs
10.55, 1.40 Universitāte
14.25, 2.10 Viņas melo labāk
15.35, 20.20, 3.10 UgunsGrēks
18.00 Divarpus vīri
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Tēta nedienas Latvijā
22.35 Pūķa sirds 3. Druīda lāsts
0.40 Reiz sensenos laikos

TV3+
5.20, 15.30 Māja - 2
6.05 Taksis  7.00 Multfilmas
8.00 Mf. Anželika
8.35, 1.10 Ekstrasensu cīņas
9.40, 12.15 Mūsu Krievija
10.50, 16.35 Meičas
12.00 TV shop
12.45, 18.45 Interni
14.25 Juvelieru klans
17.35 Ērglis un cipars
21.00 No baskājes līdz lēdijai
23.10 Mf. Mīlestība bez 
pienākumiem

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien

6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas gadījums
14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
19.50 Viens pret visiem
21.40 Operācija „Leļļturis”
23.45 Dienas kopsavilkums
0.15 Jūras dēmoni
4.00 Vasarnīcu lietas
4.55 Tiesu detektīvs

PBK
6.30, 9.00, 11.00, 14.55, 
16.20, 0.45 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels
11.35 Kaut nu tā būtu…
13.55 Vienatnē ar visiem
15.15 Moderns spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu
17.45, 18.05 Precamies!
18.00, 20.40, 23.00 Latvijas laiks
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks  21.20 Aiz kadra
21.45, 23.05 Mf. Vlasiks. 
Staļina ēna
0.00 Vakara Urgants
1.00, 5.55 EuroNews
1.30 Mf. 31. jūlijs
3.40, 5.45 Smieklīgi videoklipi
3.50 Mf. Cilvēks no Kapucīnu 
bulvāra
5.20 Pastaigas zem lietussarga

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis-М
11.55 Sklifosovskis
14.55 Personīga lieta
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Viesnīca “Prezidents”
23.50 Vakars ar V. Solovjovu
2.15 Sanktpēterburgas vēstis
2.35 Mf. Šerloks Holmss

RenTV Baltic
5.45 Skatīties visiem
6.05 Vadīt krievu stilā
6.30 Djatlovs
7.20, 7.35 Labrīt!
7.34 Laika ziņas
8.05 Pareizs līdzeklis
10.15, 17.30 Ģimenes drāmas
11.25 Karavīri
13.25 Koncerts
15.25 Dīvaina lieta
19.45 Saviesīgas vakariņas
20.50 Maldu teritorija
22.55 Skatīties visiem
23.55 Visšokējošākās 
hipotēzes
0.50 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00, 20.30 0.40 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Šovakar
16.20 Atpakaļskaitīšana 

16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Pēc kara laika likumiem
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.25, 0.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 16.50, 23.40 Zona Х
9.10 Mf. Te ir klusi
10.00, 13.00, 16.00 90 
sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 19.50 Diversants 
13.05 Diena lielpilsētā
14.00 Ģimenes melodrāmas
15.15 Reģionālās ziņas
15.30 Par vēlu nožēlot
16.30, 0.00 Interešu sfēra
17.10 Hokejs
21.00 Panorāma
21.45 Aktuāla intervija
22.00 Pēdas
0.35 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 Rīts
9.00, 23.45 TV barometrs
9.05, 18.05 Mīlestība un 
visādas citas muļķības…
11.20, 17.00 Anželika
12.30, 20.10 Tētis sprukās
15.15 Skābs komentārs
15.20 PIN kods
16.05 Mf. Te kāds ir…
21.30 Sportloto 5 no 36, KENO
21.40 Futbols  
23.50 Onlains

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35, 17.00 Mīlas viesulis 
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
piedāvā
10.50, 18.53, 5.00 Ceturtā 
studija
11.15 Aizliegtais paņēmiens
12.10, 1.20 1.1. Aktuālā 
intervija
13.15 Aculiecinieks
13.35 Sāras mūzika. 
13.50 Molangs un Piu Piu
14.00 Kāpēc? Tāpēc!
14.35 Jaunie ārsti
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. 
18.00, 0.05 Ziņas
19.17 Mans maratons
19.30 Daugavieši
20.00 Izgudrotāji
20.30 Panorāma

21.15 Karaliste
22.00 Starptautiskais 
Eirovīzijas dziesmu konkurss. 
0.20 Personība. 100 g kultūras
5.30 Saknes debesīs

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā
6.30 Pie stūres
7.00 Ceturtā studija
7.30, 5.00 Es - savai zemītei
8.00 Vides fakti
8.30 Kā apturēt globālo 
sasilšanu?
9.05 LTV - 60
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars 
atgriežas 
11.55 Tieša runa
13.05 Aktualitātes.
13.35 Automoto raidījums 

nr.2
14.05 Nedēļas apskats.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā.
15.05 Skats rītdienā.
15.35, 1.30 Projekts Nākotne
16.05, 21.10 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Punkti uz i
22.00 Personība. 100 g 
kultūras
23.00 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras
23.45 Sporta studija
0.35 Zaļās metropoles. 

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.15 Bernards 
5.30 Kristīgā programma 
“Ticīgo uzvaras balss”
6.00 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums ”900 sekundes”
8.40, 0.40 Dzīvīte
9.10, 1.45 Sveika, mamma!

10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Dzīvojam tikai vienreiz
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Nepiegādātās vēstules
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.00 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 Maini vai zaudē 
22.00 Dārgā, mēs nogalinām 
bērnus! 
23.50 Čikāgas sardzē 

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
5.50, 12.00 Elementāri, 
Vatson 
6.45, 13.00 Multfilmas
8.05, 18.00, 23.55 Divarpus 
vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40, 0.55 Iebraucēji
10.40 TV skatlogs
10.55, 1.20 Universitāte

14.25, 2.20 Viņas melo labāk
15.35, 20.20, 3.10 
UgunsGrēks
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Hokejs. Zviedrija - 
Latvija

TV3+
5.20, 15.30 Māja - 2
6.05 Taksis
7.05 Multfilmas
8.00 Anželika
8.35, 1.30 Ekstrasensu cīņas
9.40 Mūsu Krievija
10.35, 16.35 Meičas
11.45 TV Shop
12.00, 19.35 Interni
14.15 Juvelieru klans
17.10 Hokejs
23.35 Akmens džungļu likums

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta 

7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25, 18.30 Ārkārtas 
gadījums
14.00, 2.00 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
21.40 Operācija “Leļļturis”
23.40 Dienas kopsavilkums 
0.15 Jūras dēmoni
4.00 Mūsu uzraugs
4.55 Tiesu detektīvs

PBK
5.55, 0.55 EuroNews
6.30, 9.00, 11.00, 15.00, 
16.25, 0.40 Ziņas
6.35 Bērnu klubs 
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.20, 23.05 Vlasiks. 
Staļina ēna. 
14.00 Vienatnē ar visiem
15.20, 4.50 Moderns 
spriedums
16.45 Vīriešu/ sieviešu



2017. gada 9. maijs 7

9.maijs Ir iemesls!

PIEKTDIENA, 12. maijs

17.50, 18.05 Precamies!
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
23.55 Vakara Urgants
1.25 Mf. Īpaši svarīgs uzdevums
3.35 Mf. Pie Melnās jūras
5.40 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Vēstis
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M
11.55 Sklifosovskis
14.55 Privāta lieta
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Viesnīca “Prezidents
23.50 Vakars ar V. Solovjovu
2.15 Sanktpēterburgas ziņas
2.35 Mf. Šerloks Holms

RenTV Baltic
5.45, 23.25 Skatīties visiem
6.10 Pazīsti mūsējos
6.30 Djatlovs
7.25, 7.45 Labrīt!
7.40 Laika ziņas
8.05, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.10 Pareizs līdzeklis
10.20, 17.35 Ģimenes dramas

11.30 Karavīri
13.25 Maldu teritorija
15.30 Dokumentāls projekts
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Kara noslēpums
0.30 Visšokējošākās hipotēzes
1.15 Skandaloza lieta

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 0.25 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels!
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15, 16.20 Laiks rādīs
16.55, 23.40 Precamies!
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Lai runā!
20.00 Laiks
21.05 Pēc katra laika likumiem
23.00 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 0.35 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Zona Х
9.10, 10.05 Mf. Te ir klusi…
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 20.00 Diversants
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 16.30 Ģimenes 
melodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.30 Par vēlu nožēlot
17.35 Baltkrievijas laiks
19.20, 0.15 Interešu sfēra
21.00 Panorāma
21.45 Speciālreportāža
22.00 Eirovīzija 2017
0.55 Sporta diena

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 21.45 TV barometrs
9.05 Mīlestība un citas muļķības
11.15, 19.30 Tētis sprukās
13.40 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.10 Te kāds bija…
17.10 Hokejs
21.50 Sportloto 6 no 49, KENO
22.00 Futbols
0.05 Onlains

LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.02 Mans zaļais dārzs
6.30 Rīta Panorāma
8.35 Debesu vārdā
9.35, 15.35 Plosītās sirdis
10.35, 13.00, 14.20 Top-Shop 
10.50 Ceturtā studija
11.15, 0.10 Alpu dakteris 
12.10 V.I.P.
13.15 Saknes debesīs
13.50 Astrozēns.
14.35 Jaunie ārsti
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. 
17.00 Debesu vārdā
18.00, 23.00 Ziņas
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19.05 Gudrs, vēl gudrāks
20.30 Panorāma
21.15 Inspektors Benkss 
23.15 Latvijas sirdsdziesma
1.00 Indijas vasaras. 
2.55 LTV - 60. 
3.55 Aizliegtais paņēmiens
4.45 Sporta studija
5.30 Province

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts 
himna
6.03, 5.30 1000 jūdzes Zelta 
krastā.
6.30 Labākais no Euromaxx
7.00 Ceturtā studija
7.30 Aktuālā reportāža. 
8.05 1.1
8.55 Ciemiņš virtuvē
10.00 Jaunie ārsti. 
11.00, 18.05 Muhtars atgriežas 
12.00 Eirovīzija 2017
16.05 Maklauda meitas
17.00 Dzīve šodien
19.00 Ziņas
19.35 Personīgā lieta
20.05 Apokalipse, Otrais 
Pasaules karš. 
21.05 Tās tik ir operas! Seviljas 
bārddzinis.
22.00 Mācība. 
0.00 Eiropa koncertos
0.50 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras
1.35 Personība. 100 g kultūras
2.35, 5.00 Pie stūres
3.05 Ekstrēmie kadri. 
3.55 SeMS piedāvā Mūzikas 
grupu konkurss “Troksnis 4”

LNT
5.00, 4.35 Karamba!
5.15 Čikāga liesmās 
5.55 800 vārdi 2
6.00 Marta cep
6.30, 2.55 LNT rīta ziņu 
raidījums “900 sekundes”
8.40, 1.25 Dzīvīte
9.10 Sveika, mamma!
10.20, 13.45 TV veikals
10.35 Mežonīgā kaķe
11.45 Dora Helta. Vismaz nav auksti
14.00, 17.50, 20.00 LNT ziņas
14.20 Nepiegādātās vēstules
15.20 Nemelo man!
16.30 Trīs Annas
17.35, 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi 
18.55, 1.45 Iemīlēties vēlreiz
20.40, 2.30 Degpunktā 
21.10 Bitīt´ matos 

21.50 Mans draugs nenopietns 
cilvēks   23.45 Tā rodas bērni

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts
5.40 Universitāte
6.45, 13.00 Multfilma
8.05 Divarpus vīri
8.35, 16.55 Kobra
9.40, 0.50 Iebraucēji
10.40 TV skatlogs
10.55 Universitāte
12.00 Elementāri, Vatson!
14.25, 2.10 Viņas melo labāk
15.35, 20.20, 3.10 UgunsGrēks
18.00 Zvaigznes ceļo
19.00, 3.45 TV3 Ziņas
19.35, 4.15 Bez Tabu
21.00 Misters Bīns
22.50 Audzinot Bobiju

TV3+
5.25, 15.30 Māja - 2 
6.05 Taksis
7.00 Multfilmas  8.00 Anželika
8.35, 0.55 Ekstrasensu cīņa
9.40, 17.35 Ērglis un cipars
10.50, 12.10 Mūsu Krievija
 11.20, 16.35 Meičas
12.00 TV Shop   12.50 Interni
14.25 Juvelieru klans
18.50 Tētuki   20.00 Mf. Auto
22.30 Mf. Nāves ierocis

NTV Mir
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Šodien
6.05 Ārstu lieta
7.05, 8.05 Lietišķs rīts
9.00 Muhtara atgriešanās
10.20 Sasisto lukturu ielas
12.00 Zvērināto tiesa
13.25 Ārkārtas gadījums
14.00, 1.30 Satikšanās vieta
16.30 Mentu kari
18.30 Kriminālizmeklēšana
19.50 Viens pret visiem
23.55 Personīgais kods
0.30 Mēs un zinātne
3.30 Lielais tēvijas karš
4.30 Likme par dzīvību

PBK
5.55, 1.55 Euronews
6.30, 9.00, 11.00, 17.00 Ziņas
6.35 Bērnu klubs
7.00 Labrīt!
9.55 Dzīvo vesels!
11.35, 21.15 Vlasiks. Staļina nāve
14.00 Vienatnē ar visiem
14.55 Moderns spriedums
16.00 Gaidi mani
18.00, 20.45 Latvijas laiks
17.50, 18.05 Cilvēks un likums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks   21.30 Balss. Bērni.
23.30 Vakara Urgants
0.25 Mf. Dārgā mamma
2.25 Mf. Cilvēka liktenis
4.15 Mf. Meitene ar raksturu
5.30 Smieklīgi videoklipi

RTR Planēta (Baltija)
5.00 Rīts
9.55 Par pašu galveno
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ziņas
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Vēstis - M

11.55 Sklifosovskis
14.55 Personīga lieta 
17.40 Tiešais ēters
18.50 60 minūtes
21.00 Viesnīca “Prezidents”
22.55 Mf. Skaistulis un 
briesmone
1.00 Mf. Sākums
2.35 Šerloks Holms

RenTV Baltic
5.50 Skatīties visiem
7.30, 7.50 Labrīt!
7.45 Laika ziņas
8.15, 19.45 Saviesīgas vakariņas
9.10 Pareizs līdzeklis
 10.20, 17.35 Ģimenes drāmas
11.30 Karavīri
13.25 Kara noslēpums
16.30 Dīvaina lieta
20.45 Čapmanes noslēpumi
22.50 Mf. Āksts

ONT
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.30, 1.40 Ziņas
6.05, 8.05 Rīts
9.05 Dzīvo vesels! 
10.15 Garša
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Sporta ziņas
11.10 Moderns spriedums
12.10 Vienatnē ar visiem
13.10 Vīriešu/ sieviešu
14.15 Laiks rādīs
16.20 Mf. Mersedess dodas 
prom
18.20 Kontrolpirkums
18.55 Brīnumu lauks
20.00 Laiks
21.05 TV virsotne
23.20 Mf. Nemirstīgie
0.55 Vakara Urgants

Baltkrievija 1
6.00, 7.20, 8.15 Labrīt, 
Baltkrievija!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 1.20 Ziņas
7.05, 8.05 Ekonomikas ziņas
7.10, 8.10, 19.20 Zona Х 
8.50 Metropolīta uzruna
9.10 Pēdas
10.00, 13.00, 16.00 90 sekundes
11.00 Bērnu ārsts
11.35, 12.10, 19.20 Diversanti
13.05 Diena lielpilsētā
14.00, 17.35 Ģimenes 
melodrāmas
15.15, 18.40 Reģionālās ziņas
15.30, 16.35 Par vēlu nožēlot
20.20 Panorāma
21.10 Hokejs
23.25 Mf. Kartupeļu plāceņi

Baltkrievija 2
7.00 TV rīts
9.00, 23.50 TV barometrs
9.05, 18.05 Mīlestība un visādas 
muļķības
11.15, 19.25 Tētis sprukās
13.50 Jaunkundze - zemniece
15.20 PIN kods
16.05 Te kāds ir…
17.10 Hokejs
22.00 Sportloto 5 bo 36, KENO
22.05 Ekstrasensu cīņa
0.15 TV barometrs
0.20 Mf. Laipni aicināti Zombiju 
pasaulē

 Izabellas Boidas dzimšanas diena
Šodien 

n e v i e n s 
v a i r s 
n e s t r ī d a s 
par to, vai 
p a s a u l ē 
e k s i s t ē 
i z t e i k t a s 
“vīriešu” vai 
“ s i ev i ešu ” 
profesi jas. 
Šis strīds 
tu rp inā jās 
v i s a 
p a g ā j u š ā 
g a d s i m t a 

garumā un beidzās “neizšķirti”. Tomēr, 
ja runājam par izlūka profesiju, tad 
sievietes jau sen ir pierādījušas, ka šī 
neparastā lieta viņām ir pa spēkam. 
Taču nerunāsim par spiegu darbību 
miera laika apstākļos, arī mūsu 
varones maigais vecums neparedzēja 
to varonību un drosmi, kuru visai valstij 
parādīja Izabella Boida pilsoņu kara 
karstumā ASV...

Boidu ģimene nekad nav bijusi 
bagāta, līdzekļu tik tikko pietika 
dzīvošanai, taču savas mīļotās meitas 
Bellas izglītošanai tēvs naudu nežēloja. 
Martinsbergas pilsētiņa Rietumu 
Virdžīnijā neatšķīrās ne ar izmēru, ne 
attīstības iespējām. Pēc sākumskolas 
beigšanas Izabellu nosūtīja uz 
meiteņu koledžu Baltimorā, kuru viņa 
sekmīgi pabeidza pēc četriem gadiem. 
Izabella Boida 16 gadu vecumā bija 
izglītota un visai pievilcīga meitene 
precību gados… Taču precības 
nenotika, jo ASV sākās pilsoņu karš 
starp Ziemeļiem un Dienvidiem. 
Martinsberga atradās starp divām 
ugunīm, frontes līnija bija netālu no 
pilsētas. Bellas tēvs un tēvocis aizgāja 
karot dienvidnieku pusē…

1861. gada jūlijā Martinsbergu 
okupēja Ziemeļu karaspēks. Vakarā 
Boidu mājās, kurās bija tikai māte un 
meita, rupji pieklauvēja. Iereibušie 
karavīri-uzvarētāji gribēja virs mājas 
uzsliet ASV karogu. Izabellas māte 
atteica un pieprasīja, lai liek viņas 
mierā. Viens no kareivjiem sāka lamāt 
padzīvojušo sievieti nepiedienīgiem 
vārdiem. Meita to nevarēja ilgi 
paciest (sieviešu koledža – praktiski 
cēlo jaunavu institūts!), viņa iegāja 
tēva istabā, noņēma no sienas bisi, 
atgriezās un izšāva uz karotāju… 
Skandālu noklusēja… Visu norakstīja 
uz jaunās meitenes histēriju, arī 
pavēlniecība bija spiesta atzīt tiesības 
uz sava mājokļa aizsardzību. No tā 
laika Izabella cieši apņēmās palīdzēt 
dienvidniekiem.

Sākumā viņas izlūkošanas 
darbības bija tādas, ka viņa centīgi 
pierakstīja visu, ko dzirdēja un kas pēc 
viņas domām attiecās uz karadarbību. 
Aprakstītās lapiņas Boidas jaunkundze 
nodeva caur drošu sūtni. Ļoti drīz viņas 
lapiņas pārķēra, taču nekā svarīga 
tajās neatrada, meiteni vienkārši 
nolamāja un piedraudēja ar bargāku 
sodu. Izabella nelikās mierā.

Boidu mājā “ziemeļnieki” ierīkoja 
štābu, apspriežu laikā saimnieku 
uzstājīgi “lūdza” atrasties ārpus mājas. 
Saprotams, jo meitenei, kura dzīvoja 
šajā mājā, piemita neveselīga ziņkāre 
un nosliece uz “vēstuļu rakstīšanu”. 
Bella atrada ģeniālu risinājumu. 
Pirms vienas no apspriedēm meitene 
pateica mātei, ka dodas pie radinieces, 
bet pati klusām paslēpās drēbju 
skapī un noklausījās visu, ko runāja 
štāba virsnieki. Visu dzirdēto viņa 
atspoguļoja uz papīra, taču nogādāt 
ziņojumu neuzticēja nevienam, 
nolēma aiznest to pati caur frontes 

līniju. Apģērbusi labāko kleitu, uzlikusi 
galvā baltu aubi, Izabella devās ceļā… 
tieši tajā laikā Martinsbergas apkārtnē 
sākās apšaude. Abu pušu karavīri 
lamāja “dullo meiču”, kura atradās 
pašā peklē, taču šaut uz viņu nekādi 
nevarēja. Acis nepamirkšķinājusi, 
Bella pārvarēja bīstamo ceļu un 
atradās starp “dienvidniekiem”, kuriem 
arī atdeva savu ziņojumu. Ziņas bija 
tik svarīgas, ka personīgu pateicību 
viņai izteica Konfederācijas karaspēka 
virspavēlnieks.

Ar to Izabellas veiksme beidzās. 
Drīzumā viņu apcietināja, un meitene 
nonāca Vašingtonas cietumā. Tur 
varone neatradās ilgi, pēc mēneša 
viņu izdeva apmaiņā pret vienu svarīgu 
virsnieku, kurš bija “dienvidnieku” 
gūstā. Pēc tam Bellu mēģināja nosūtīt 
uz mājām, stingri jo stingri aizliedzot 
nodarboties ar “vīriešu lietām”. Mājās 
meitene dzīvoja klusi līdz brīdim, 
kad “ziemeļnieki” atkal ieņēma viņas 
dzimto pilsētu. Šoreiz Boidu māja 
tika apsargāta un Izabella uzraudzīta. 
Nemierīgā meitene atkal tika pie 
“savējiem” ar kārtējo ziņu porciju. 
“Dienvidnieki” negribēja vairs riskēt 
ar jaunās meitenes dzīvību, tāpēc, 
zinādami viņas spējas un drosmi, 
uzdeva nogādāt uz Eiropu diplomātisku 
pastu. Turpmāk Izabellas stāsts vairāk 
atgādina romantisma laikmeta mīlas 
romānu…

Kuģi, ar kuru Bella veda 
pastu, sagūstīja “ziemeļnieki”, viņa 
atkal nokļuva cietumā. Taču starp 
virsniekiem, kuri konvojēja Izabellu uz 
Vašingtonu, atradās kāds Semjuels 
Hardindžs. Jaunais virsnieks iemīlējās 
drošsirdīgajā meitenē no pirmā 
acu skatiena. Riskēdams iekulties 
nopietnās nepatikšanās, Semjuels 
palīdzēja viņai bēgt uz Kanādu.

Bellai sekoja labākie ASV aģenti, 
katrs viņas solis bija zināms valdībai, 
no viņas baidījās… Saprazdama, ka 
atgriezties mājās viņa nekādi nevar, 
Boida devās uz Angliju… Drīzumā 
tika atvaļināts arī Hardindžs, kurš 
devās uz Eiropu mīļotās meitenes 
meklējumos. Viņi salaulājās Londonā 
1864. gadā, kad Izabellai apritēja 
20 gadi… Diemžēl laulība nebija 
ilga… Pēc kāzām Semjuels atgriezās 
Amerikā, lai izpārdotu savu īpašumu. 
Viņu apcietināja, apsūdzēja nodevībā 
un… Jaunā virsnieka līķis tika atrasts 
cietuma kamerā. Izmeklēšanas 
nebija, visu norakstīja uz sirdsapziņas 
mokām… Bella palika pavisam viena 
Anglijā… 

Negaidīti, starp citu, Boidā 
atmodās aktrises talants, un 
viņa iestājās vienā no Londonas 
teātriem. Aktrises karjera nebija 
pārāk veiksmīga, un pēkšņi Izabella 
saņēma priekšlikumu no pazīstama 
žurnālista: uzrakstīt atmiņas par savu 
cīnītājas jaunību. Grāmata iznāca 
divos sējumos, bet līdzekļu no tās 
pārdošanas pietika diezgan pieklājīgai 
dzīvei.

Kad beidzās karš, Izabella vairākas 
reizes bija ASV. Šeit viņa uzstājās ar 
savām atmiņām un lekcijām, tikās ar 
lasītājiem… Savas dzīves laikā Boida 
vēl divas reizes paguva apprecēties, 
taču ģimenes laimi tā arī neizjuta…

Šodien Izabellas Boidas dzimtajās 
mājās Martinsbergā atrodas muzejs. 
Šeit stāsta par drosmīgo meiteni, 
kura iedvesa šausmas veselu armiju 
pavēlniecībām…

Andrejs JAKUBOVSKIS
Foto no interneta 



8 2017. gada 9. maijs

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

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

Izdevējs - SIA “LER 8”.
Reģ. Nr. LV 51503017321
Norēķinu konts SEB BANKĀ:
LV22UNLA0023000467070
Iespiests SIA “Latgales druka”. 
Rēzekne, Baznīcas 28.
Reklāma, sludinājumi - tālr. 65681464
Fakss - 65681465

Materiālu un TV programmas sagatavošanā izmantoti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Diena”, “Rēzeknes Vēstis”, interneta resursi un citi avoti.
Marina Nipāne 
Inga Pudnika
Aleksejs Gončarovs
Elizabete
Viļuma-Gražule
Iveta Leikuma 
Na tā li ja Zda nov ska

26795517, marina_nipane@inbox.lv
22021290, ingapudnika@inbox.lv
26065838

27068443, patite@inbox.lv
26439370, ivetaleikuma@inbox.lv
26853074, natalin240580@mail .ru
65681476, ler8@ezerzeme.lv

Laikraksta redaktore
Redaktores vietniece
Korespondenti

Tulkotāja

SIA “Cēsu gaļas
 kombināts”

par labām cenām iepērk jaun-
lopus un liellopus.  

Samaksa pēc vienošanās.   
Tālr. 26185703, 25573447.

iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zir-
gus. Svari.  Samaksa 
tūlītēja.   T. 28761515.

SIA “LATVIJAS  GAĻA” 

SIA “RENEM” 
iepērk jaunlopus, 
liellopus, aitas. 

ELEKTRONISKIE SVARI.Paaug-
stinātas cenas.Skaidrā naudā vai ar 

pārskaitījumu. 
Firmai VAJADZĪGI atkaulotāji un šoferis - 

lopu savācējs.
T. 65329997, 29996309, 26447663, 

29485520, 26393921 vai pa e-pastu: re-
nem@inbox.lv

SIA “LAUKU 
MIESNIEKS”

iepērk mājlopus. 
Augstas cenas. Samaksa 

tūlītēja. Svari. 
T. 20207132.

PĀRDODLAIKA ZIŅAS
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Piektdien, 12. maijā, z/s 
“Flaveri” pārdos dējīgu šķirņu 
dažādu krāsu jaunas dējējvis-
tas (4 - 6 mēn.), labas dējēj-
vistas (10 - 12 mēn.), gaiļus, 
diennakti vecus un paaugušos 
cālēnus, pīlēnus, zoslēnus, 
broilerus un paipalas. Pie-
augušas pīles un pīļtēviņus. 
Pasūtījumus pieņem pa tālr. 
29142247, šoferis 29158908.

Priežmale - 8.00, Jauno-
kra - 8.10, Mariampole - 8.20, 
Andrupene - 8.30, Andzeļi - 
8.45, Ezernieki - 9.00, Dagda 
- 9.20, Konstantinova - 9.45, 
Auleja - 10.05, Kombuļi - 10.20, 
Grāveri - 10.35, Šķeltova - 10.50, 
Izvalta - 11.05, Borovka - 11.20, 
Krāslava (Ostas ielā) - 11.35, 
Skaista - 12.15, St. Skaista 
- 12.30, Kalnieši - 12.40, Pie- 
druja - 12.50, Lupandi - 13.00, 
Indra - 13.10, Skuki - 13.25, Ro-
bežnieki - 13.35, Asūne - 13.45, 
Kromanišķi - 13.55, Svariņi - 
14.05, Porečje - 14.15, Šķaune - 
14.30, Muižnieki - 14.40, Egļeva 
- 14.50, Ezernieki - 15.00.

SIA “AIBI” 
iepērk liellopus, 

jaunlopus, aitas, 
zirgus. 

Pērk arī gaļas šķirnes 
jaunlopus eksportam. La-
bas cenas. Samaksa tūlītē-
ja. Svari.  

Tālr. 26142514, 20238990.

Z/S pārdod dējējvistas, 
dažādu krāsu jaunputnus. 

Tālr. 29186065.

Reklāma un sludinājumi

Kosmoenerģēte, 
hipnoterapeite, 

psiholoģe
“Jūsu problēmu 

risinājums ir jūsu 
rokās”

Krāslavā – no 
15.05. līdz 18.05.

Dagdā – no 18.05. 
līdz 19.05.

Tālr. 26234797.

Kapusvētki
 Indricas draudzes 
kapsētas 2017.g.

Indricas kapos – 25. jūnijā 
plkst. 13.30

Vikaiņu kapos – 1. jūlijā 
plkst. 12.00

Mincu kapos – 1.jūlijā 
plkst. 13.30

Juhniku kapos – 8. jūlijā 
plkst. 12.00

Varnas kapos – 8. jūlijā 
plkst. 13.00

Silavu kapos – 29. jūlijā 
plkst. 12.00

Kurpnīku kapos – 29 jūlijā 
plkst. 13.30

Kokinu kapos – 5. augus-
tā plkst. 12.00

Rukmanu kapos – 5. au-
gustā plkst. 13.00 

IEPĒRK

2-istabu dzīvokli pie Baznīcas 
(1.st.). Tālr. 20006647;
garāžu Pļavu ielā. Tālr. 
29321577;
“AUDI A4” - 2.4 benzīns, 2003., 
ideālā stāvoklī, jauna TA. Tālr. 
26306201;
“OPEL Frontera” - 2.2 D, 1999. 
Tālr. 29608141;
T-40 ar piekabi un visu piekara-
mo aprīkojumu zemes apstrādei, 
TA līdz 06.2017., 2800 €. Tālr. 
26478173;
lauksaimniecības inventāru. Sen-
laicīgu skapi. Tālr. 29356833;
2-rindu kartupeļu rakšanas agre-
gātu (Polija, 1993.) labā tehnis-
kā stāvoklī; degvielas vai ūdens 
tvertni (5 m3); “AUDI 100” - 1983., 
rezerves daļām; pirti nojaukša-
nai. Tālr. 28738878;
trimeri (100 €), krūmgriezi (125 
€), benzīna zāģus (65 €), ģene-
ratoru 2.2 kw (155 €). Viss jauns. 
Tālr. 28704679;
trimeri Stihl, motoru “Rucejok” 
ūdens sūknēšanai ar šļūtenēm 
(100 m), profesionālu smirģeli 
(380 V), zirgvilkmes arklu un va-
gotāju, kalēja spīles, durvis (2 x 
0.9). Tālr. 26313296;
mazlietotu pusaudžu velosipēdu, 
BEKO ledusskapi ar augšā izvie-
totu saldētavu. Tālr. 29728375;
pēc pasūtījuma - diennakti vecus 
cālēnus - broilerus, pīlēnus (Pek-
inas), zoslēnus. Tālr. 20035054;
sēklas kartupeļus. Tālr. 26861315, 
26576433;
auzas, miežus, miltus. Tālr. 
27827411;
malku. Tālr. 28381659;
skaldītu malku. Tālr. 28296806;
malku (skaldītu un klučos). Tālr. 
29128690;
malku Ezernieku pag. var ar pie-
gādi. Tālr. 24906379;
malku, 75 €. Tālr. 29515786.

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Skumju brīdī esam kopā ar 

Irēnu Kriviņu, māmiņu kapu 
kalnā izvadot.

Krāslavas pamatskolas 
skolotāju kolektīvs

zirgus. Tālr. 26477904.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Franča Rabkeviča piederīga-
jiem, no viņa uz mūžu atvado-
ties.

Grāveru mednieku kolektīvs 
“Dubra”

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir 

kluss.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

un skumju brīdī esam kopā ar 
Juliānu Žvjari un viņas ģimeni, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Krāslavas pamatskolas 
3. b klases audzinātāja, 

klasesbiedri un viņu vecāki

Kapusvētki 
Indras draudzes 
kapsētās 2017.g.

Maksimovas kapos – 28.maijā 
plkst. 14.30

Ķelavas kapos – 3.jūnijā plkst. 
12.00

Jaņeļevas kapos -3.jūnijā plkst. 
13.30

Indras kapos – 10.jūnijā plkst. 
12.00

Peļšu kapos – 17. jūnijā plkst. 
12.00

Rusakovas kapos – 17. jūnijā 
plkst. 13.00

Vaicuļevas kapos – 15. jūlijā 
plkst. 12.00

Saveiku kapos – 15. jūlijā plkst. 
13.00

Petrovščinas kapos – 22.jūlijā 
plkst. 13.00

Šņokovas kapos – 22.jūlijā 
plkst. 14.30

SportsVieglatlētu kauss
27. aprīlī Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 

stadionā notika Krāslavas un Dagdas novadu viegl-
atlētikas sacensības “Vieglatlētu kauss”. Vispārizglī-
tojošo skolu skolēni startēja divās vecuma grupas (A 
grupā - vidusskolas jaunieši, B grupā - 2001.-2003. 
g. dz. skolēni), kuri piedalījās stafetes skrējienā, 100 
m,800 m, tāllēkšanā, šķēpa mešanā un lodes grūša-
nā. Katrā vecuma grupā labākā zēnu un meiteņu ko-
manda cīnījās par kausu. Kopā piedalījās skolēni no 
deviņām skolām.

Sprinta distancē vidusskolas grupā jauniešiem 
uzvarēja Aigars Ļaksa, jaunietēm pirmo vietu izcīnīja 
Alīna Ņikitina, abi mācās Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā.

800 m skrējienā pirmo vietu ieguva Andris Ša-
lajevs no Dagdas vidusskolas, jaunietēm šajā pašā 
distancē labākā bija skolniece no “Varavīksnes” vidus-
skolas Jolanta Konstantinoviča. 

Tāllēkšanā labāko rezultātu jauniešiem uzrādīja 
Aigars Ļaksa, jaunietēm pirmo vietu ieguva Alīna Ņiki-
tina, abi no “Varavīksnes” vidusskolas.

Lodes grūšanā un šķēpa mešanā jauniešiem un 
jaunietēm pirmo vietu izcīnīja “Varavīksnes” vidussko-
las skolnieki Andris Spalvis un Katrīna Tračuma.

Stafetē 4x100 m uzvarēja Krāslavas “Vara-
vīksnes” vidusskolas komanda, 2. vietā - Dagdas 
vidusskolas jaunieši, bet trešajā – Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas komanda. Jaunietēm ātrākā bija Krāslavas 
“Varavīksnes” vidusskolas komanda, otro vietu ieguva 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunietes.

Kopvērtējumā pirmo vietu un kausu ieguva Krās- 
lavas “Varavīksnes” vidusskolas jaunieši un jaunietes. 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda jaunietēm ie-
guva otro vietu, Dagdas vidusskolas jauniešiem otrā 
vieta un Krāslavas Valsts ģimnāzijai - trešā.

Pamatskolas grupā (2001.-2003.dz.g.) 100 m 

sprinta distancē zēniem ātrākais bija Artūrs Šarkovičs 
no Krāslavas pamatskolas, bet meitenēm uzvaru svi-
nēja Daniela Timma no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

800 m skrējienā zēniem uzvarēja Pavels Bara-
novskis no “Varavīksnes” vidusskolas, savukārt meite-
nēm šajā distancē ātrākā bija Jana Poļaka no Dagdas 
vidusskolas.

Tāllēkšanā labāko rezultātu starp zēniem uzrādī-
ja Artūrs Šarkovičs no Krāslavas pamatskolas, mei-
tenēm uzvarēja Daniela Timma no Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas.

Lodes grūšanā zēniem pirmo vietu izcīnīja Da-
niels Boželko, meitenēm pirmo vietu ieguva Sabīne 
Hološina, abas mācās Krāslavas “Varavīksnes” vidus-
skola. 

Šķēpa mešanā zēniem pārliecinošu labāko re-
zultātu uzrādīja Valentīns Rimševičs no Šķeltovas 
pamatskolas un starp meitenēm labākā bija Daniela 
Vaivare no Izvaltas pamatskolas.

Stafetē 4x100 m zēniem pirmo vietu izcīnīja 
Dagdas vidusskolas komanda, 2. vietā ierindojās 
Krās- lavas pamatskolas komanda un 3. vietā palika 
“Varavīksnes” vidusskolas zēni. Meitenēm stafetes 
skrējienā ātrākās bija Krāslavas Valsts ģimnāzijas ko-
manda, 2. vietā – Dagdas vidusskolas meitenes, 3. 
vietā Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas komanda.

Kopvērtējumā zēniem labāka skolas komanda, 
iegūstot kausu, ir Dagdas vidusskola, 2. vietā ierindo-
jās Krāslavas pamatskolas komanda un 3. vietā – Krā-
slavas Varavīksnes vidusskolas komanda. Meitenēm 
kausu izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda, 
2. vietā – Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas mei-
tenes, 3. vietā palika Dagdas vidusskolas komanda.

Ilona VANAGA, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

    

Veterinārā aptieka piedāvā:
•	 Preparāti varrozes apkarošanai,
•	 Mākslīgās bišu vaska šūnas,
•	 Preces liellopiem un mājdzīvniekiem,
•	 Profesionāla vetārsta konsultācijas.

Rīgas iela 30, Krāslavā ( MAXIMAs pagalmā). Tālr. 29106312.

MĀJRAŽOTĀJU  TIRDZIŅŠ
 Krāslavā, Baznīcas ielā 1 (Jāņupīte) piedāvā: kūpinātu gaļu, zivis, 

piena produktus, konditorejas izstrādājumus, svaigu maizi, eļļas, 
adījumus, dekoratīvās sveces.         Pieņem pasūtījumus.

Darba laiks: ceturtdienās 13:00 - 18:00, piektdienās 9:00: 18:00, sest-
dienās 9:00 - 12:00.

Skaistumkopšanas salons “Nails & Spa”
Vienības iela 16, Krāslava. Tālr. 29694246

Dāvana mammai - mīlestības apliecinājums!
Uzdāviniet iespēju mammām kaut nedaudz atpūsties no ik-

dienas darbiem relaksējošā atpūtā skaistumkopšanas salonā, 
kur var baudīt SPA procedūras, parafīnterapiju un dažādas 
skaistuma procedūras nagiem, lai pilnībā relaksētos un ļautos 
labsajūtai. Iegādājies dāvanu karti un iepriecini savu māmiņu!                                                

Jūsu Nails & Spa

Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu  
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.  
Un kādai mīļai, labai sirdij  
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Intai Lipšānei, māmiņu zemes 
klēpī guldot. 

Krāslavas amatierteātra 
kolektīvs
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