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Man ir tā das tie sī bas – rak stīt par  
pa tie so Ni lu Uša ko vu

Pirms vai rāk ne kā ga da, 2011. ga da no vem brī, ma nā rī cī bā no nā ca 
Rī gas mē ra Ni la Uša ko va elek tro nis kā pa sta sa rak ste. Pat virs pu sē ja 
ie pa zī ša nās ar to bi ja šo kē jo ša. Tā lie ci nā ja par vis maz trim no piet nām 
pro blē mām.

Pirm kārt, bū dams Saei mas de pu tāts un Ār lie tu ko mi si jas lo cek lis, 
Nils Uš kovs Krie vi jas iz lū kam at skai tī jies par nau das tē ri ņiem. Kā zi
nāms, Alek sandrs Ha pi lovs Krie vi jas vēst nie cī bā Lat vi jā ie ņē ma pa
dom nie ka ama tu kul tū ras jau tā ju mos, kas bi ja ofi ci āls pie segs vi ņa iz
lū ko ša nas dar bī bai, pēc ku ras at klā ša nas vi ņam nā cās steig šus pa mest 
Lat vi ju.

Otr kārt, bū dams vai rā ku sa bied ris ko or ga ni zā ci ju va dī tājs un par
ti jas Sa ska ņas centrs priekš sē dē tājs, Uša kovs ne rei zi vien lū dzis da žā
dām Krie vi jas amat per so nām nau du paš val dī bu un Eiro pas Par la men
ta vē lē ša nām.

Treš kārt, bū dams Rī gas do mes de pu tā ta kan di dāts, Uša kovs re gu
lē ja Pirm ā Bal ti jas ka nā la zi ņu die nes tu. Un sa gla bā ja šo tra dī ci ju arī 
pēc kļū ša nas par mē ru.

Sa ņe mot šo elek tro nis ko sa rak sti, es ie snie gu mā Ģe ne rāl pro ku ra
tū rai lū dzu sniegt šo vēs tu ļu tie sis ku iz vēr tē ju mu. Pēc tam da rī ju to, 
kas ir žur nā lis ta pie nā kums – in for mē ju sa bied rī bu, pro ti, sa vā por tā lā 
Kom pro mat.lv pub li cē ju ko res pon den ces frag men tus, kas ap lie ci nā ja 
po li ti ķa ne ētis ko rī cī bu.

To reiz Nils Uša kovs ka te go ris ki at tei cās ko men tēt sa vas sa rak stes 
sa tu ru, kā mo ti vā ci ju mi not, ka tā ir zag ta, tur klāt esot fal si fi cē ta.
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Ta ču ta gad kļu vis acīm re dzams, ka pub li cē tā sa rak ste ir auten tis
ka – tas iz riet no kri mi nāl pro ce sa nr. 1–27002013/10, ku rā fi nan šu un 
eko no mis ko no zie gu mu iz mek lē ša nas pro ku ra tū ras pro ku ro re Vi ta 
Ozo li ņa šā ga da 15. feb ru ārī iz vir zī ja man ap sū dzī bu par Ni la Uša ko va 
per so nī gās ko res pon den ces pub lis ko ša nu. Par to man draud līdz pat 
trīs ga du ie slo dzī jums. Ne jau par iz do mā tu vēs tu ļu pub li cē ša nu valsts 
gra sās pie spriest man trīs ga dus cie tu mā!

Ta ču SC pie kri tē ji iz da rī ja vi su ie spē ja mo, lai sa bied rī ba ne uz zi nā tu 
vi ņu lī de ra sa rak stes sa tu ru.

Pēc pub li kā ci ju sē ri jas sāk ša nas man nā cās pie dzī vot daudz ko – 
ha ke ru uz bru ku mus por tā lam Kom pro mat.lv, stun dām il gu kra tī ša nu, 
ku ras re zul tā tā es zau dē ju vi sus in for mā ci jas ne sē jus, di vas dien nak tis 
iz mek lē ša nas izo la to rā ko pā ar nar ko mā niem, bēr na klāt būt nē iz da
rī tu bar ba ris ku uz bru ku mu, kas pa li cis ne at klāts, un mē ne si il gu eks
per tī zi psi hi at ris ka jā slim nī cā. Vērts pie bilst, ka SC va dī tājs pa lī dzī bu 
lū dzis ne ti kai tie sīb sar gā jo šās ie stā dēs. Ie snie gu mu par por tā la Kom
pro mat.lv ne li ku mī gu vi ņa per so nī gās sa rak stes pub li cē ša nu Uša kovs 
ie snie dzis arī Valsts da tu in spek ci jā. Pēc ap tu ve ni ga du il gas iz mek lē
ša nas tā to mēr at zi na ma nas žur nā lis ta tie sī bas in for mēt sa bied rī bu.

To mēr va ru pa teikt vie nu: es ne ko ne no žē lo ju. Es ne es mu pub li cē jis 
Ni la Uš ko va per so nī gās vēs tu les, par ku rām ap sū dzī bā rak sta pro ku
ro re. Tā pat kā ne es mu at klā jis Rī gas do mes run ču ku no slē pu mus vai 
kaut ko ci tu tā dā ga rā. Ne viens po li ti ķa Uša ko va per so nis kās dzī ves 
fakts nav kļu vis zi nāms ma nas vai nas dēļ. Bet to, kas ir pub lis kots, sa
bied rī bai ir tie sī bas zi nāt.

Es mu pār lie ci nāts, ka mans žur nā lis ta pie nā kums bi ja pa stās tīt par 
pa tie so Ni lu Uš ko vu. Par Uša ko vu, kas iz plūst laip nī bās Mas ka vas ie
rēd ņu priekš ā un vē las jeb ku riem ce ļiem ie rī kot Lat vi jā Pu ti na „Krie vu 
pa sau li”. To Uša ko vu, kas ne kau nī gi ma ni pu lē ar sa bied ris ko do mu, 
pār vēr šot plaš sa zi ņas lī dzek ļus par sa vas par ti jas ru po ru.

Le onīds Jā kob sons, ap sū dzēts žur nā lists
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Īs tais Nils Uša kovs 
2011. ga da no vem brī por tā la KOM PRO MAT.LV rī cī bā no kļu va 

par ti jas „Sa ska ņas centrs” priekš sē dē tā ja Ni la Uša ko va lie tiš ķā ko
res pon den ce. Tās sa turs šo kē ja. Ci ta star pā ta jā at ra dās Ni la Uša ko va 
sī ki pre ci zē ju mi sa rak stē nau das lie tās ar krie vu iz lū ku Alek san dru 
Ha pi lo vu, zi ņas par kom pā ni jas „Sa ska ņas centrs” vē lē ša nu kam
pa ņas re āla jām iz mak sām, in for mā ci ja par ap šau bā mu, mai gi iz sa
ko ties, Ni la Uša ko va va dī bu Pirm ā Bal ti jas jaun āko zi ņu ka nā lā un 
daudz ci tu lie tu, kas li ka aiz do mā ties vis maz par Rī gas mē ra mo rā li.

Pēc ko res pon den ces sa ņem ša nas uz reiz no lē mu griez ties ar ie snie
gu mu Ģe ne rāl pro ku ra tū rā, kā arī ne ka vē jo ties sākt sa bied rī bai no zī
mī go in for mā ci ju sa tu ro šo elek tro nis ko vēs tu ļu pub li kā ci ju. 

2011. ga da 16. no vem brī KOM PRO MAT.LV pub li cē ja pir mo do
ku men tu ko pu ar no sau ku mu „Uš akovs no de vis zi ņas krie vu iz lū kam 
Ha pi lo vam”.

Sā kās skan dāls. Par spī ti tam, ka sa rak stes sa turs daiļ ru nī gi lie ci nā
ja par Ni la Uša ko va po li tis ko dar bī bu, Rī gas mērs ka te go ris ki at tei cās 
ko men tēt tās sa tu ru, mo ti vē jot ar to, ka tā zag ta. Tro nis zem Rī gas pil
sēt val ža sa šū po jās: kļu va acīm re dzams, kam kal po „Sa ska ņas cen tra” 
va dī tājs. To mēr Krem ļa po li tteh no lo giem iz de vās no vērst sa bied rī bu 
no do ku men tu, kas lie ci na par Ni la Uša ko va un Krie vi jas vēst nie cī bas 
Rī gā dar bi nie ku fi nan si ālo sav star pē jo sa ka rī bu, ap sprie ša nas. 

5

Ki be ruz bru kums por tā lam 
Zi nāt nie ki ir kon sta tē ju ši, ka trīs die nas pēc pa rā dī ša nās jaun ā zi ņa 

„mirst” – vis i, kas gri bē ja, to jau ir iz la sī ju ši un ap sprie du ši. Tiem, kas to 
nav iz da rī ju ši, no ve co ju ši pa zi ņo ju mi vairs ne in te re sē. To arī iz man to ja 
Ni la Uša ko va aiz ku li šu pie kri tē ji. Por tāls KOM PRO MAT.LV ti ka pa kļauts 
mas vei da ha ke ru uz bru ku mam. Ki ber no ziedz nie ki to vei ca no ār val stu 
ser ve riem, pa da rot ne ie spē ja mu ne at ka rī gā in ter net re sur sa dar bu. 

Tas bi ja īsts ka ra sā kums. Ze mis ka un asi ņai na ka ra, iz man to jot gan 
po li ci ju, gan ban dī tus.

Bet par vi su pēc kār tas.
19. no vem bra nak tī ha ke rim iz de vās iz nī ci nāt vi sus por tā la KOM

PRO MAT.LV rak stus un fo to grā fi jas. No vie nas pus es, šā da vei da hu
li gā nisms ir bez jē dzīgs lai ka ka vēk lis: ek sis tē sai ta re zer ves ko pi ja. No 
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ot ras pus es, – no ziedz nie ki sa snie dza sa vu mēr ķi: šo kē jo šo fak tu pub
li kā ci ja bi ja ap tu rē ta. 

Pa to lai ku Ni la Uša ko va pie kri tē ji, pie pa lī dzot kon tro lei pa kļau
ta jiem me di ju re sur siem, ķē rās pie sa bied ris kās do mas ap strā des. Tā 
sa cīt, vēs tu les fal si fi cē tas, bet Rī gas mērs – ap me lots. Pats Nils Uša kovs 
grie zās po li ci jā ar ie snie gu mu par to, ka vi ņam no zag ta elek tro nis kā 
ko res pon den ce. Par do to fak tu ie ro si nā ja kri mi nāl lie tu, bet gal vas pil
sē tas mē ru at zi na par cie tu šo. Vēs tu les ta ču, kā no tei ca po li ci ja, pie der 
tie ši Ni lam Uša ko vam. Bet, diem žēl, līdz sa bied rī bai ta jās die nās tās 
ne no nā ca; ļaun da ri pie lie to ja vēl iz mek lē tā ku uz bru ku mu KOM PRO
MAT.LV. Ki ber no ziedz nie kiem iz de vās ne ti kai pa ra li zēt por tā la dar
bu, bet arī iz vie tot gal ve na jā lap pu sē starp tau tis kā ha ke ru gru pē ju ma 
Anonymous pa zi ņo ju mu.

21. no vem brī es grie zos pēc pa lī dzī bas Eko no mis ko no zie gu mu ap
ka ro ša nas pār val dē cī ņai ar ki ber no zie dzī bu. Ofi ci ālu at bil di ne es mu 
sa ņē mis vēl šo dien. Ne ofi ci āli – pa zīs ta mi po li cis ti stās ta, ka Ni la Uša
ko va pie kri tē jiem iz de vies mo ti vēt Eko no mis ko no zie gu mu ap ka ro ša
nas pār val des priekš nie ku Ga ti Gu der ma ni por tā la KOM PRO MAT.LV 
lik vi dē ša nai.

Tā vai ci tā di, ha ke ru uz bru ku mi por tā lam tur pi nā jās. Bet po li ci
ja at zi na par la bā ku ne jauk ties no tie ko ša jā. Glu ži ot rā di, ko men tā ros 
zem rak stiem ne zi nā mie ar IP Iekš lie tu mi nis tri jas ad re sēm dros mī gi 
Eko no mi kas po li ci jas vār dā pa zi ņo ja, ka po li cis ti ne ko ne iz mek lēs, bet 
tā vie tā „pa liks zem si tie na” pa šu por tā lu, un pie drau dē ja ar ne pa tik
ša nām.

Lūk šie pa zi ņo ju mi sa bied rī bai, ko rak stī ju ši po li ci jas dar bi nie ki 
ko men tā ros zem rak stiem par Ni lu Uša ko vu (Pub li cē jam tos bez jeb
kā diem sa īsi nā ju miem).

Im ja 2011–11–23 19:35:09 195.234.144.22
Nu i v chem kom pro mat? Dru gie v svo ih pred vi bor nih kam pa ni jas za ta kie 

zhe den jgi NI OD NO GO dob ro go de la ne zap la ni ro va li – ni ra di pi ara, ni ra di 

che go es che. V mo em po ni ma ni i „kom pro mat” – eto in for ma ci on na ja „bom ba”, 
7

sen sa ci ja, a ne kuj nja na pa lke, iko to ru ju ob mu so li va jut, da es che i tak bez gra

mot no. Stat ji vas hi chi tatj pro tiv no – bess vjaz na ja, bez gra mot na ja laz ha, daz he 

ne pot ru di lisj pe re ves ti do ku men ti sti lis tic hes ki pra vil jno (ja ne go vor ju o kon

kret noj stat je, a ob os tal jnih). Kog da uz he s vas him por ta lom nac hnet sot rud

nic hatj hotj odin che lo vek, ko to rij bi znal, chto „kri mi nāl pro cess” pe re vo dit sja 

kak UGO LOV NIJ pro cess, i on ne nac hi na et sja i za kan chi va et sja, a voz buz hda

et sja i prek ras cha et sja… Eto tak, dlja pri me ra. Tak chto es li uzh vi po zi ci oni ru

ete seb ja, kak por tal sen sa cij i ra zob lac he nij, tak KAC HES TVEN NO de laj te svo ju 

ra bo tu. Za Us ha ko va oni vzja lisj… A os tal jnie vlastj imus chie, vi di mo, svja tie))) 

Kakto vi oc henj iz bi ra tel jno kom pro mat so bi ra ete))))) Kog da na do est vas hu 

laz hu chi tatj, to na vas sta nem so bi ratj kom pro mat. No mi tvor ches ki k de lu 

po doj dem, s dus hoj…

(Tul ko jums) Nu un kur kom pro mats? Ci ti sa vās pirms vē lē ša nu kam pa ņās par tā du 

pa šu nau du NE VIE NU la bu lie tu nav ie plā no ju ši ne PR, ne arī kam ci tam. Ma nā sa

pra ša nā „kom pro mats” – tā ir in for mā ci jas „bum ba”, sen sā ci ja, bet ne sūds uz ko

ci ņa, ko ap muļ ļāt, pie tam vēl tik ne mā ku lī gi. Jū su rak stus pre tī gi la sīt – ne sa is tī ti, 

ne sa ka rī gi vār stī ju mi, pat nav pa pū lē ju šies pār tul kot do ku men tus sti lis tis ki pa rei zi 

(es ne ru nā ju par kon krē to rak stu, bet pā rē jiem).Kad jel ar jū su por tā lu sāks sa dar

bo ties kaut vai viens cil vēks, kurš zi nā tu, ka „kri mi nāl pro cess” tul ko jas kā UGO LOV

NIJ pro cess, un tas ne vis sā kas un bei dzas, bet tiek ie ro si nāts un pār traukts… Tas 

tā, pie mē ram. Ja jau jūs se vi po zi ci onē jat kā sen cā ci ju un at mas ko ša nas po rā lu, 

tad da riet sa vu dar bu KVA LI TA TĪ VI. Vi ņi ķē ru šies pie Uša ko va… Bet vis i jū su pie va

ras un man tas eso šie, acīm re dzot, svē tie))) Kaut kā jūs ar iz la si vā cat kom pro ma

tu))))) Kad ap niks jū su sa vār stī ju mu la sīt, sāk sim vākt arī par jums kom pro ma tu. 

Bet mēs lie tai ķer si mies klāt ra do ši, ar dvē se li …

Im ja 2011–11–24 06:31:3 ti3 195.234.144.22
Ja daz he mo gu ob jas nitj, poc he mu Us ha kov tak bo lez nen no, i so sto ro ni 

kaz het sja, ne adek vat no na kri ti ku re agi ru et. Kog da si dish na po pe rov no i ni

hu ja ne de la esh, kri ti kuj te, ne kri ti kuj te – ne ob id no. A kog da de la esh vse, chto 

moz hesh, ne vaz hno, ka kie ce li pri etom pres le du jut sja, no ti pri no sish pol jzu, 

a teb ja po li va jut grjaz ju, cep lja jut sja k slo vam i zhes tam, is chut pod tekst v kaz

hdoj tvo ej rep li ke, vo ru jut pe re pis ku, ko nec hno sta no vit sja bol jno i ob id no. No 
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ad mi nis tra ci ja sa jta „Kom pro mat”, bu duc hi na mes te me ra, pot ra ti la bi den jgi 

ku da bo le e pra vil jno. i pro pi ar bi ne du ma li – oni bi po mo ga li na se le ni ju taj no, 

kak Ti mur i ego ko man da))))))))) A moz hno es che ka koj–ni budj „Za mok sve ta” 

pos tro itj… Nu, ili pro sto, ka koj–ni budj za mok… Tol ko kak eto po moz het sa

mim ma lo obes pec hen nij i so ci al jno ne zas chis chen nim slo jam na se le ni ja, mne 

lic hno ne vdo mek:0

(Tul ko jums) Es pat va ru pa skaid rot, kā pēc Uša kovs tik sā pī gi, un, no ma las lie kas, 

ne adek vā ti re aģē uz kri ti ku. Kad sē di uz pēc pu ses sta bi li un ne vel na ne da ri, kri ti zē, 

ne kri ti zē – ne aiz vai no.Bet, kad da ri vi su ko va ri, nav sva rī gi kā diem mēr ķiem se

ko, bet tu nes la bu mu, bet te vi ap lej dub ļiem, pie sie nas vār diem un žes tiem, mek lē 

zem tek stu kat rā ta vā rep li kā, zog sa rak sti, pro tams, ir sā pī gi un aiz vai no jo ši. Bet 

sai ta „Kom pro mat” ad mi nis trā ci ja, bū da ma mē ra vie tā, iz tē rē tu nau du nu daudz 

pa rei zāk un par PR ne do mā tu – vi ņi pa lī dzē tu ie dzī vo tā jiem sle pus, kā Ti murs un 

vi ņa ko man da)))))))) Bet var arī kaut kā du „Gais mas pi li” uz bū vēt…Nu, vai vien kār

ši kaut kā du pi li… Ti kai kā tas pa lī dzēs paš iem so ci āli ma zāk nod ro ši nā ta jiem un 

so ci āli ne aiz sar gā ta jiem ie dzī vo tā ju slā ņiem, man per so nī gi nav skaidrs:0

Im ja 2011–11–24 05:28:04 195.234.144.22 
HA! rzhac hno! ne skol ko let po li vatj eko no mic hes ku ju po li ci ju gov nom, po

tom pro sitj u nih po mos chi i udiv ljat sja, chto teb ja na huj po si la jut! Fan tas ti ka!)) 

Lec hi te go lo vi, gos po da)) 

(Tul ko jums) HA! rē cī gi! Dau dzus ga dus ap liet eko no mis ko po li ci ju ar mēs liem, pēc 

tam pra sīt tai pa lī dzī bu un brī nī ties, ka te vi sū ta pie vel na! Fan tas ti ka!)) Ār stē jiet 

gal vas, kun gi))

 
Pēc šiem no IeM da to riem no sū tī ta jiem ko men tā riem skaid ri re

dzams, ko un kā dēļ aiz stāv po li ci ja.
Pēc di vām ne dē ļām sa viem spē kiem mēs at vai rī jām ha ke ru uz bru

ku mus un at jau no jām por tā la dar bu. Bet te tev nu bi ja. Acīm re dzot 
ce rī bā ie bai dīt un ap tu rēt tā lā kās pub li kā ci jas par Ni la Uša ko va un 
„Sa ska ņas cen tra” div kār šo dzī vi, 2011. ga da 15. de cem brī Pār val de 
cī ņai ar eko no mis ka jiem no zie gu miem uz sā ka iz mi sī gu mē ģi nā ju mu 
lik vi dēt KOM PRO MAT.LV.

9

Kā rak sta Iekš lie tu mi nis tri jas Iek šē jās dro šī bas bi ro ja priekš nieks Kris taps Kal niņš: „Ta jos 
pausts kon krē tas per so nas sub jek tīvs vie dok lis par iz la sī ta jiem rak stiem un ci tu ša jā in ter
ne ta por tal at spo gu ļo to in for mā ci ju (arī po li ci jas dar bi nie kam, kā jeb ku rai ci tai per so na ir 
tie sī bas uz sa vu per so nī go vie dok li), ta šu at tie cī ga jai amat per so nai no rā dīts at tie cī bā par 
pub lis ka jā tel pā lie to to lek si ku”.
Pār bau des re zul tā tā at zīts, ka Valsts Po li ci jas Rī gas re ģi ona pār val des amat per so na ar sa vu 
rī cī bu, die nes ta pie nā ku mu iz pil des lai kā, t.i. dar ba lai kā no die nes ta da to ra, rak stot pri vā ta 
rak stu ra ko men tā rus ir pār kā pu si LR Iekš lie tu ministrijas 24. 05. 2006. No tei ku mu Nr. 20. „No
tei ku mi par da tor teh ni kas un da tor tīk lu lie to ša nas kār tī bu Iekš lie tu mi nis tri jā un tās pa do tī
bā eso ša jās ie stā dēs” 4.1. pun kta (lie tot da tor teh ni ku…tie šo dar ba pie nā ku mu iz pil dei) un 
6.12. pun kta (lie to tā jam aiz liegts iz man tot dar ba lai kā da tor teh ni kas un da tor tīk la re sur sus 
tam ne pa re dzē tiem mēr ķiem) pra sī bas, par ko tai pie mē rots dis cip li nār sods.
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Uz bru kums vār da brī vī bai
Ar ko res pon den ces pub li kā ci ju KOM PRO MAT.LV uz kā pa Ni la 

Uša ko va sā pī ga jai varž acij. „Sa ska ņas cen tra” pie kri tē ji da rī ja vi su, lai 
sa bied rī ba ne uz zi nā tu tās sa tu ru. 

Lie ci na por tā la KOM PRO MAT.LV por tā la teh nis kās dar bī bas no
dro ši nā tājs Ed munds Zā lī te: „Kam ir jā no tiek, lai jū su dar ba vie tā ie
ras tos cil vē ki mel nās mas kās un ar āmu ru uz lauz tu dur vis?”

At bil de: „Jums jā pār kāpj pat ne valsts, bet pil sē tas „li ku mi”. Pie tiek 
ar to, ka jūs, pie mē ram, uz tu rē jāt mā jas la pu in ter ne tā, kas nav vē la ma 
gal ve na jiem rī ko tā jiem.” 

Tāds ir stāsts par vār da brī vī bu, uz ņē mēj dar bī bas un pre ses ne aiz
ska ra mī bu.

2011. ga da 15. de cem brī trie cien bri gā de mas kās pēc VPGKPP 
ENAP iz mek lē tā ja Nau ra Lie pi ņa pa vē les uz lau za in ter net hos tin ga 
kom pā ni jas dur vis un pa ņē ma 2 da to rus.

Šīs dar bī bas ti ka veik tas, ne ska to ties uz to, ka Ed munds Zā lī te, 
KOM PRO MAT.LV un ci tu por tā lu dar bī bas no dro ši nā tājs, lab prā tī gi 
kon tak tē jās ar po li ci ju, ne slē pās un bi ja pie ejams.

Po li ci ja pa ņē ma ne ti kai KOM PRO MAT.LV ser ve ri, bet arī bac
kup ser ve ri, kur gla bā jās re zer ves ko pi jas, acīm re dzot ce rī bā pār
traukt por tā la dar bī bu. Par sa rūg ti nā ju mu vi ņiem por tā la dar bī bu 
iz de vās at jau not.

Starp ci tu, in spek tors Beb ris, kurš va dī ja kra tī ša nu – uz bru ku mu, 
iz rā dī jās tas pats, par ku ru KOM PRO MAT.LV rak stī ja sais tī bā ar vi ņa 
drau diem por tā la žur nā lis tam L. Jā kob so nam.

Var būt tas arī ne pār steidz, ka kra tī ša nu vei ca tas pats Beb ris? 
In spek tors Beb ris bi ja tas, kurš, it kā sais tī bā ar ha ke ru uz bru ku mu 

KOM PRO MAT.LV, pie pra sī ja no ma nis kā lie ci nie ka in for mā ci ju ne 
ti kai par ser ve riem un re zer ves ko pi ju, bet arī cen tās uz zi nāt pa ro les, 
un tie ši viņš arī ga la re zul tā tā kon fis cē ja ser ve ri. 

Ga dī jums ar kra tī ša nu KOM PRO MAT.LV at klā ja po li ci jas ne iz mē
ro ja mo pat va ļu un no piet nus trū ku mus li kum do ša nā. 
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Šo brīd Lat vi jā po li ci jai ir tie sī bas iz ņemt un aiz tu rēt uz ne no teik
tu lai ku da to ru un ci tus in for mā ci jas lī dzek ļus. Li ku ma nor mas vis pār 
ne reg la men tē ne to at grie ša nas lai ku, ne arī to sa gla bā ša nas pa kā pi uz 
to at do ša nas brī di.

Li kums ne at ru nā kā vei ca ma uz ņē mēj dar bī ba bez kon fis cē ta jiem 
da tu ne sē jiem un da to riem, kā arī ma te ri ālo un mo rā lo zau dē ju mu at
lī dzi nā ša na.

Bie ži ir ga dī ju mi, kad po li cis ti iz man to cau ru mus li kum do ša nā pil
so ņu ie bai dī ša nai ar ie spē ja mu da to ru un da tu ne sē ju kon fis cē ša nu, 
tā dā vei dā pie spie žot pil so ni pat sa mak sāt so du par ne iz da rī tu pār kā
pu mu, jo da to ra un da tu ne sē ju iz ņem ša na vi ņa biz ne sam ir liels ma
te ri ālais zau dē jums.

No ti ku mā ar KOM PRO MAT.LV po li ci ja šīs tie sī bas iz man to ja ne 
tā dēļ, lai sa ņem tu ne pie cie ša mo in for mā ci ju (ku ru žur nā lists vi ņiem 
snie dza lab prā tī gi), bet lai kā mi ni mums pār trauk tu ne at ka rī gā in ter
net re sur sa dar bu, bet kā mak si mums – pār trauk tu vis pār KOM PRO
MAT.LV dar bī bu, kā dēļ arī iz ņē ma re zer ves dub lē ju mu se ve ri.

Di vas dien nak tis iz mek lē ša nas izo la to rā.
2011. ga da 15. de cem brī pie ma nis dzī vok lī ar kra tī ša nu ie ra dās po

li ci ja. Pēc ties ne ša P.Si la kal na lē mu ma Eko no mis ko no zie gu mu pār
val des dar bi nie ki vai rā ku stun du ga ru mā kon fis cē ja vi sus in for mā ci jas 
ne sē jus, ie skai tot pat arī ma na as toņ ga dī gā dē la mult fil mas.

Pēc kra tī ša nas VP GKPP ENAP 4. no da ļas in spek tors Nau ris Lie
piņš pie ņē ma lē mu mu ie vie tot ma ni iz mek lē ša nas izo la to rā.

Kas tas ir, ja ne uz bru kums vār da brī vī bai?
Di vas dien nak tis es pa va dī ju vie nā ka me rā ar par nar ko tis ko vie lu 

lie to ša nu un iz pla tī ša nu aiz tu rē tu nar ko mā nu.
Pa šo lai ku Nau ris Lie piņš ap mek lē ja ma ni div reiz. Un abas rei zes 

viņš pie pra sī ja at klāt to, kas no de vis man Ni la Uša ko va ko res pon den ci. 
Pre tē jā ga dī ju mā viņš drau dē ja ar cie tu mu.

Man ne kas ne bi ja sa kāms Nau rim Lie pi ņam, iz ņe mot vie nu: sa rak ste 
ir klie dzo ša. Un tās pub li kā ci ja tur pi nā sies tik līdz iz kļū šu brī vī bā.

Es skaid ri zi nā ju, ka tas tā būs.
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Šo brīd Lat vi jā po li ci jai ir tie sī bas iz ņemt un aiz tu rēt uz ne no teik
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 „Mēs pie pra sām pār traukt žur nā lis ta iz se ko ša nu” 
At ro dies iz mek lē ša nas izo la to rā, es ne zi nā ju, ka ma na aiz tu rē ša na 

sa bied rī bu nav at stā ju si vien al dzī gu Par ma ni ie stā jās arī starp tau tis kā 
or ga ni zā ci ja Re por ters Without Bor ders (Re por tie ri bez ro be žām). Lūk 
teksts no vi ņu pa zi ņo ju ma:

Re por ters Without Bor ders stin gri no so da to, ka va kar ti ka ares tēts Le
onīds Jā kob sons, zi ņu in ter ne ta viet nes īpaš nieks un re dak tors, kurš ie
priek šē jā mē ne sī bi ja pub li cē jis ko pi jas vir knei kom pro mi tē jo šu epas tu, 
ku rus bi ja no sū tī jis vai sa ņē mis Nils Uša kovs, Rī gas mērs un bi jušais Lat
vi jas par la men ta de pu tāts. Or ga ni zā ci ja pie pra sa vi ņa tū lī tē ju at brī vo ša nu.

Epa stos, ku rus L. Jā kob sons sā ka pub li cēt sa vā in ter ne ta viet nē 
Kom pro mat (www.kom pro mat.lv) 17. no vem brī, bi ja no rā dīts, ka N. 
Uša kovs snie dza in for mā ci ju Krie vi jas vēst nie cī bas Rī gā dar bi nie kam 
un ie sais tī jās dī vai nā sa rak stē, kas ra dī ja aiz do mas par N. Uša ko va dar
bī bu rak stu ru.

„Žur nā lis ti kas ga da bal vas 2009” ka te go ri jā „Pre ses brī vī bas vei ci nā
ša na” ie gu vē ja L. Jā kob so na rī cī bā, kā zi ņots, ir arī ci ti līdz šim brī dim 
ne pub li cē ti epa sti, ku ri lie ci na par to, ka ti ka iz man to ti pret tie sis ki mak
sā ju mi, lai ne li ku mī gi fi nan sē tu po li tis kās par ti jas vē lē ša nu kam pa ņu.

„Mēs pie pra sām Jā kob so na tū lī tē ju at brī vo ša nu”, tei ca Re por ters 
Without Bor ders. „Tas ir ne pie ņe ma mi, ka žur nā lists var tikt ap cie ti
nāts par ie spē ja mu no zie dzī gu no da rī ju mu me di ju jo mā Eiro pas Sa
vie nī bas da līb val stī. Žur nā lis tu avo tu kon fi den ci ali tā te tiek no piet ni 
ap drau dē ta, ja tiek kon fis cēts viss vi ņa da to ra ap rī ko jums un uz vi ņu 
tiek iz da rīts spie diens at klāt, kā viņš ir ie gu vis epa stus.”

„Rī gas mērs var celt pra sī bu tie sā pret L. Jā kob so nu, ja viņš uz ska ta, 
ka tas ir ne pie cie šams, vai arī iz man tot at bil des tie sī bas, ja do mā, ka 
ir ti cis ap me lots. Bet Jā kob so na arests un ap cie ti nā jums un vis a vi ņa 
ap rī ko ju ma kon fis kā ci ja vai rāk iz ska tās pēc at rie bī bas ak ta ne vis ob
jek tī vas tie su sis tē mas dar ba.”

L. Jā kob so na dzī vok lī no ti ku šās kra tī ša nas lai kā po li ci ja kon fis cē
ja di vus da to rus un vi sus da tu uz gla bā ša nas ne sē jus un ie rī ces, ko tā 
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va rē ja at rast. Pa bei dzot kra tī ša nu, po li ci ja ares tē ja L. Jā kob so nu aiz do
mās par ne li ku mī gi ie gū tiem elek tro nis ko ko mu ni kā ci ju da tiem. Po li
ci ja arī de vās uz in ter ne ta pa kal po ju mu snie dzē ja tel pām un kon fis cē ja 
trīs ser ve rus, ar ku riem ti ka uz tu rē ta Kom pro mat viet ne, ku rai vairs 
nav ie spē jams pie kļūt.

Die nu pēc tam, kad L. Jā kob sons bi ja pub li cē jis pir mos epa stus 
viet nē Kom pro mat, pret viet ni ti ka uz sāk ti ie vē ro ja mi sa da lī tie pa kal
po ju ma at tei ku ma uz bru ku mi (DdoS), kas il ga vai rā kas die nas. 21. no
vem brī he ke rim iz de vās dzēst vi sus viet nes ar hī vus (vai rāk ne kā 10 
ga du sa turs krie vu un lat vie šu va lo dās). Viet nes re dak to riem iz de vās 
at jau not vi su sa tu ru no dub lē ju miem, bet uz bru ku mi tur pi nā jās.

Po li ci ja at tei cās iz pil dīt L. Jā kob so na lū gu mu uz sākt iz mek lē ša nu, 
lai no skaid ro tu pret vi ņa viet ni vēr stā ki be ruz bru ku ma iz cel smi.

La bi zi nā mā un pla ši la sī tā viet ne Kom pro mat ir pla ši at spo gu ļo ju si 
ko rup ci jas, or ga ni zē tās no zie dzī bas, nar ko ti ku kontra ban das un ci tu 
no zie dzī gu dar bī bu iz mek lē ša nu. At tie cī bā pret to ir bie ži ti cis iz da rīts 
spie diens un veik ta kri mi nāl va jā ša na, bet ne viens no tās dar bi nie kiem 
ne kad nav kļu vis par uz bru ku ma upu ri vai ie priekš ti cis ares tēts.

Pat la ban L. Jā kob sons tiek tu rēts Čie kur kal na po li ci jas ie cir knī Rī
gā, un ir drī zu mā tiek plā nots vi ņu pār vest uz pil sē tas gal ve no cie
tu mu. Ap stāk ļi cie tu mā ir slik ti, un Re por ters Without Bor ders ti ka 
pa teikts, ka vi ņam, ie spē jams, būs jā da la cie tu ma ka me ra ar pa ras tiem 
li kum pār kā pē jiem.

Lat vi jas Žur nā lis tu aso ci āci ja (LŽA):
 Šī ga da 15. de cem brī Valsts po li ci jas (VP) Eko no mi kas po li ci jas 

pār val des (EPP) Ki ber no zie gu mu ap ka ro ša nas no da ļas dar bi nie ki kri
mi nāl pro ce sa ie tva ros aiz tu rē ja un īs lai cī gās aiz tu rē ša nas izo la to rā ie
vie to ja por tā la www.kom pro mat.lv žur nā lis tu Le onī du Jā kob so nu. Pēc 
L. Jā kob so na ad vo kā ta An dra Bau ma ņa teik tā, po li ci ja žur nā lis tu aiz
tu rē ja, lai viņš ne trau cē tu iz mek lē ša nu kri mi nāl pro ce sā, ko uz sā ka pēc 
Rī gas mē ra Ni la Uša ko va ie snie gu ma par vi ņa pri vā tās ko res pon den
ces no zag ša nu un pub lis ko ša nu me di jos.



12 

 „Mēs pie pra sām pār traukt žur nā lis ta iz se ko ša nu” 
At ro dies iz mek lē ša nas izo la to rā, es ne zi nā ju, ka ma na aiz tu rē ša na 

sa bied rī bu nav at stā ju si vien al dzī gu Par ma ni ie stā jās arī starp tau tis kā 
or ga ni zā ci ja Re por ters Without Bor ders (Re por tie ri bez ro be žām). Lūk 
teksts no vi ņu pa zi ņo ju ma:

Re por ters Without Bor ders stin gri no so da to, ka va kar ti ka ares tēts Le
onīds Jā kob sons, zi ņu in ter ne ta viet nes īpaš nieks un re dak tors, kurš ie
priek šē jā mē ne sī bi ja pub li cē jis ko pi jas vir knei kom pro mi tē jo šu epas tu, 
ku rus bi ja no sū tī jis vai sa ņē mis Nils Uša kovs, Rī gas mērs un bi jušais Lat
vi jas par la men ta de pu tāts. Or ga ni zā ci ja pie pra sa vi ņa tū lī tē ju at brī vo ša nu.

Epa stos, ku rus L. Jā kob sons sā ka pub li cēt sa vā in ter ne ta viet nē 
Kom pro mat (www.kom pro mat.lv) 17. no vem brī, bi ja no rā dīts, ka N. 
Uša kovs snie dza in for mā ci ju Krie vi jas vēst nie cī bas Rī gā dar bi nie kam 
un ie sais tī jās dī vai nā sa rak stē, kas ra dī ja aiz do mas par N. Uša ko va dar
bī bu rak stu ru.

„Žur nā lis ti kas ga da bal vas 2009” ka te go ri jā „Pre ses brī vī bas vei ci nā
ša na” ie gu vē ja L. Jā kob so na rī cī bā, kā zi ņots, ir arī ci ti līdz šim brī dim 
ne pub li cē ti epa sti, ku ri lie ci na par to, ka ti ka iz man to ti pret tie sis ki mak
sā ju mi, lai ne li ku mī gi fi nan sē tu po li tis kās par ti jas vē lē ša nu kam pa ņu.

„Mēs pie pra sām Jā kob so na tū lī tē ju at brī vo ša nu”, tei ca Re por ters 
Without Bor ders. „Tas ir ne pie ņe ma mi, ka žur nā lists var tikt ap cie ti
nāts par ie spē ja mu no zie dzī gu no da rī ju mu me di ju jo mā Eiro pas Sa
vie nī bas da līb val stī. Žur nā lis tu avo tu kon fi den ci ali tā te tiek no piet ni 
ap drau dē ta, ja tiek kon fis cēts viss vi ņa da to ra ap rī ko jums un uz vi ņu 
tiek iz da rīts spie diens at klāt, kā viņš ir ie gu vis epa stus.”

„Rī gas mērs var celt pra sī bu tie sā pret L. Jā kob so nu, ja viņš uz ska ta, 
ka tas ir ne pie cie šams, vai arī iz man tot at bil des tie sī bas, ja do mā, ka 
ir ti cis ap me lots. Bet Jā kob so na arests un ap cie ti nā jums un vis a vi ņa 
ap rī ko ju ma kon fis kā ci ja vai rāk iz ska tās pēc at rie bī bas ak ta ne vis ob
jek tī vas tie su sis tē mas dar ba.”

L. Jā kob so na dzī vok lī no ti ku šās kra tī ša nas lai kā po li ci ja kon fis cē
ja di vus da to rus un vi sus da tu uz gla bā ša nas ne sē jus un ie rī ces, ko tā 

13

va rē ja at rast. Pa bei dzot kra tī ša nu, po li ci ja ares tē ja L. Jā kob so nu aiz do
mās par ne li ku mī gi ie gū tiem elek tro nis ko ko mu ni kā ci ju da tiem. Po li
ci ja arī de vās uz in ter ne ta pa kal po ju mu snie dzē ja tel pām un kon fis cē ja 
trīs ser ve rus, ar ku riem ti ka uz tu rē ta Kom pro mat viet ne, ku rai vairs 
nav ie spē jams pie kļūt.

Die nu pēc tam, kad L. Jā kob sons bi ja pub li cē jis pir mos epa stus 
viet nē Kom pro mat, pret viet ni ti ka uz sāk ti ie vē ro ja mi sa da lī tie pa kal
po ju ma at tei ku ma uz bru ku mi (DdoS), kas il ga vai rā kas die nas. 21. no
vem brī he ke rim iz de vās dzēst vi sus viet nes ar hī vus (vai rāk ne kā 10 
ga du sa turs krie vu un lat vie šu va lo dās). Viet nes re dak to riem iz de vās 
at jau not vi su sa tu ru no dub lē ju miem, bet uz bru ku mi tur pi nā jās.

Po li ci ja at tei cās iz pil dīt L. Jā kob so na lū gu mu uz sākt iz mek lē ša nu, 
lai no skaid ro tu pret vi ņa viet ni vēr stā ki be ruz bru ku ma iz cel smi.

La bi zi nā mā un pla ši la sī tā viet ne Kom pro mat ir pla ši at spo gu ļo ju si 
ko rup ci jas, or ga ni zē tās no zie dzī bas, nar ko ti ku kontra ban das un ci tu 
no zie dzī gu dar bī bu iz mek lē ša nu. At tie cī bā pret to ir bie ži ti cis iz da rīts 
spie diens un veik ta kri mi nāl va jā ša na, bet ne viens no tās dar bi nie kiem 
ne kad nav kļu vis par uz bru ku ma upu ri vai ie priekš ti cis ares tēts.

Pat la ban L. Jā kob sons tiek tu rēts Čie kur kal na po li ci jas ie cir knī Rī
gā, un ir drī zu mā tiek plā nots vi ņu pār vest uz pil sē tas gal ve no cie
tu mu. Ap stāk ļi cie tu mā ir slik ti, un Re por ters Without Bor ders ti ka 
pa teikts, ka vi ņam, ie spē jams, būs jā da la cie tu ma ka me ra ar pa ras tiem 
li kum pār kā pē jiem.

Lat vi jas Žur nā lis tu aso ci āci ja (LŽA):
 Šī ga da 15. de cem brī Valsts po li ci jas (VP) Eko no mi kas po li ci jas 

pār val des (EPP) Ki ber no zie gu mu ap ka ro ša nas no da ļas dar bi nie ki kri
mi nāl pro ce sa ie tva ros aiz tu rē ja un īs lai cī gās aiz tu rē ša nas izo la to rā ie
vie to ja por tā la www.kom pro mat.lv žur nā lis tu Le onī du Jā kob so nu. Pēc 
L. Jā kob so na ad vo kā ta An dra Bau ma ņa teik tā, po li ci ja žur nā lis tu aiz
tu rē ja, lai viņš ne trau cē tu iz mek lē ša nu kri mi nāl pro ce sā, ko uz sā ka pēc 
Rī gas mē ra Ni la Uša ko va ie snie gu ma par vi ņa pri vā tās ko res pon den
ces no zag ša nu un pub lis ko ša nu me di jos.



14 

Li ku ma Par pre si un ci tiem ma su in for mā ci jas lī dzek ļiem 24. pan ta 
pirm ā da ļa no sa ka, ka žur nā lis tam ir tie sī bas vākt in for mā ci ju jeb kā dā 
ar li ku mu ne aiz lieg tā vei dā un no jeb ku ra ar li ku mu ne aiz lieg ta in for
mā ci jas avo ta. Jā kob sons, pēc mū su rī cī bā eso šās in for mā ci jas, Rī gas 
mē ra Ni la Uša ko va sa rak sti ie gu va li ku mī gā vei dā un, to iz man to jot, 
pil dī ja sa vu žur nā lis ta pie nā ku mu. Pub li cē jot da ļu sa rak stes, viņš da
rī ja sa bied rī bai zi nā mus ļo ti no zī mī gus fak tus. Sa ska ņā ar mi nē tā li ku
ma 7. pan tu, žur nā lists ne pub lis ko ja in for mā ci ju, kas va rē tu tikt uz ska
tī ta par ie jauk ša nos Ni la Uša ko va pri vā ta jā dzī vē.

De mo krā tis kā sa bied rī bā vār da brī vī ba ir vie na no pa mat vēr tī bām. 
Īpa ši jau tā ju mos, kas skar valsts po li ti kas vei do ša nu un po li tis ko dar
bi nie ku rī cī bu. Eiro pas Cil vēk tie sī bu tie sas (ECT) sprie du mos vai rāk
kārt no rā dīts, ka žur nā lis ta pie nā kums ir sa bied rī bai no zī mī gas in
for mā ci jas iz pla tī ša na. Vār da brī vī ba un kri ti ka ir īpa ši aiz sar gā ja mas 
jau tā ju mos, kas skar valsts po li ti kas vei do ša nu un tās īs te no tā ju rī cī bu.

Kā pie mērs jā min ECT 2006. ga da 19. de cem bra sprie dums lie
tā – Ra di o Twist S.A. pret Slo vā ki ju, ku rā pra sī tājs/žur nā lists ti ka so
dīts par „no plu di nā tas” augs tu amat per so nu sa ru nas pār rai dī ša nu un 
ko men tē ša nu zi ņu rai dī ju mā. ECT, at sau co ties uz tās prak sē ie priekš 
no stip ri nā tiem ar gu men tiem un, iz vēr tē jot Slo vā ki jas valsts in sti tū ci ju 
īs te no to san kci ju at bil stī bu, lie tā ana li zē ja tā dus jau tā ju mus:

•	„no plu di nā tās” in for mā ci jas sa bied ris kais no zī mī gums un 
rak sturs (in for mā ci jā, kas pub li cē ta, ti ka skar ti po li tis ka rak
stu ra jau tā ju mi),

•	kon teksts (jau tā jums ir sa bied ris ki jū tīgs un īpa ši no zī mīgs 
pub li cē ša nas brī dī),

•	kā arī to, ka pub lis ko tās zi ņas, lai arī ie gū tas no avo ta, kas 
acīm re dza mi var ie tvert in for mā ci ju par per so nas pri vā to dzī
vi, šā du in for mā ci ju ne sa tu rē ja.

ECT arī no rā dī ja: fakts, ka in for mā ci ju kā da tre šā per so na (bet ne 
žur nā lists) ie gu vis ne li ku mī gā vei dā, ne var kal pot par pie tie ka mu ar
gu men tu, lai uz ska tī tu, ka žur nā lists ir pār kā pis aiz sar gā tās vār da brī
vī bas ro be žas.
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Uz ska tām, ka arī ga dī ju mā ar Ni la Uša ko va epas ta sa rak stes da ļē
ju pub lis ko ša nu lī dzī gi kā Ra di o Twist lie tā, ir jā iz vēr tē, vai pa stāv jel 
kā di fak ti, ku ri lie ci na – žur nā lists rī ko jies ne vis tā dēļ, lai, īs te no jot 
sa vu pie nā ku mu, zi ņo tu sa bied rī bai un vei ci nā tu tās iz prat ni par tai 
no zī mī giem jau tā ju miem, bet sav tī gu vai ci tu ar žur nā lis ta pro fe si ju 
ne sa vie no ja mu mo tī vu va dīts.

Ie vē ro jot ie priekš mi nē tos ap svē ru mus, lū dzam, Jūs pār bau dīt vai 
tie sīb sar gā jo šo ie stā žu rī cī ba (per so nas aiz tu rē ša na un izo lē ša na no sa
bied rī bas) kon krē ta jā si tu āci jā bi ja sa mē rī ga ar tās ie spē ja mi no da rī to 
pār kā pu mu.

Le onīds Jā kob sons tiek un, cik zi nāms arī aiz tu rē ša nas brī dī ti ka 
tu rēts aiz do mās, ne vis par Rī gas mē ra Ni la Uša ko va epa sta sa rak stes 
„zā dzī bu” (pret tie sis kā pie kļu vē tele ko mu ni kā ci ju tīk lā eso šai in for
mā ci jai), bet gan per so nas ko res pon den ces tī šā iz pau ša nā.

Tur klāt aiz do mās tu ra mā per so na ir žur nā lists, ku ra rī cī ba, pub
lis ko jot no tre ša jām per so nām sa ņem tu in for mā ci ju, de mo krā tis kās 
sa bied rī bās tiek īpa ši aiz sar gā ta. Vien lai kus, mū su prāt, nedz Le onī da 
Jā kob so na ie priek šē jā pro fe si onā lā dar bī ba, nedz arī ci tas mū su rī cī bā 
eso šās zi ņas, ne ļauj iz da rīt sa prā tī gu pie ņē mu mu, ka viņš vē lē tos iz vai
rī ties no iz mek lē ša nas vai trau cēt tās no ri sei, kas va rē tu tikt uz ska tī ti 
par pa ma to tiem ap svē ru miem, lai at tais no tu fi zis ku žur nā lis ta aiz tu
rē ša nu.

Pa pil du ba žas ra da fakts, ka, kra tī ša nas lai kā Jā kob so na dzī ves vie
tā, iz ņe mot da to ru un ci tus in for mā ci jas ne sē jus, va ras ie stā žu rī cī bā 
no nā ku si in for mā ci ja arī par ci tiem žur nā lis ta in for mā ci jas avo tiem, 
ku riem nav sais tī bas ar Uša ko va lie tu. Tas var ie bie dēt ie spē ja mos in
for mā ci jas avo tus, ku ri vairs ne būs dro ši par sa vu ano ni mi tā ti. Avo tu 
uz ti ca mī bas zu dums bū tu kār tē jais trie ciens Lat vi jas me di ju vi dei, kas 
pē dē jo ga du lai kā pie dzī vo ju si sma gu krī zi.

LŽA sa vu vie dok li ir no sū tī ju si gan Ģe ne rāl pro ku ra tū rai, gan Tie
sīb sar gam.
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Eks per ta vie dok lis:
Uša kovs jauc pē das un no vērš uz ma nī bu no  
sa viem kon tak tiem ar iz lūk die nes tu

KOM PRO MAT.LV tur pi nā ja ko res pon den ces pub li kā ci ju, tik ko es 
iz gā ju no iz mek lē ša nas izo la to ra. Rī gas mērs Nils Uša kovs ka te go ris ki 
at tei cās ko men tēt tās šo kē jo šo sa tu ru.

Ko res pon den ces vēr tē ju mu de va fi lo zo fi jas zi nāt ņu dok to re, me di ju un 
sa bied ris ko at tie cī bu pēt nie ce, RI SE BA (Rī gas Starp tau tis kās eko no mi kas 
un biz ne sa ad mi nis trā ci jas augst sko la) aso ci ētā pro fe so re ko mu ni kā ci ju zi
nāt nē, Lie pā jas Uni ver si tā tes Va dīb zi nāt ņu in sti tū ta va do šā pēt nie ce, žur nā
lis te un pub li cis te San dra Vein ber ga. Vi ņas vēr tē ju mu ir vērts mi nēt pil nī bā.

„Paš laik me di jos uz ska tā mi re dzams, ka Rī gas mērs liek lie tā PR 
dar bi nie kus un ad vo kā tus, lai no vēr stu uz ma nī bu no sa viem kon
tak tiem ar Krie vi jas spie go ša nas ad mi nis trā ci jas (Krie vi jas vēst nie
cī bas) pār stāv jiem. Ta gad va ja dzē tu kaut rī gi klu sēt, jo pēc pie ķer
ša nas kom pro mi tē jo šos sa ka ros, bū tu jā at kāp jas no vis iem sa viem 
ama tiem. Ne kas cits jau Uša ko va kun gam ta gad ne at liek kā no do
ties kaķ ko pī bai, bet viņš tē lo va ro ni un sāk ma sī vu uz bru ku mu ziņ
ne sim (kom pro mat.lv pār stā vim Jā kob so nam), kas at mas ko ja šos 
vi ņa kon tak tus ar im pē ris kā no staļ ģi jā grim sto šas liel valsts iz lūk
die nes ta fun kci onā riem.

17

Šķiet, ka Uša kovs do mā se ko jo ši: ja iz do sies sa bied rī bai „pa
tai sīt” žur nā lis tus par no ziedz nie kiem, kas, lūk, ti ku ši pie in for
mā ci jas, ku ra pla šai sa bied rī bai nav jā zi na (par vi ņa kā po li tis
kas par ti jas lī de ra un gal vas pil sē tas mē ra pa gāt ni), tad viņš arī 
turp māk pa liks tīrs un ne vai nīgs. Kā bal ta pa pī ra la pa snie gā!

Ta ču šīs ce rī bas ir vel tas. De mo krā tis kā sa bied rī bā, kur kat rai amat
per so nai jā rē ķi nās, ka pub lis kai per so nai ne var būt pri vā tas sa rak stes (iz
ņe mot ko res pon den ci ar sie vu un bēr niem, ja tā di ir!), jā ņem vē rā sa bied
rī bas ba žas par to, ka šī sa rak ste lie ci na par Lat vi jas po li ti ķa cie ša jiem 
sa ka riem ar mū su val stij ne sa bied ro to val stu iz lūk die nes tiem.

Tas ir skan dāls.
Tā ir sen sā ci ja pat skep ti ķiem.
Jā at zī mē, ka Uša ko va kungs var cen sties tē lot pri vāt per so nu, 

ta ču re ālā si tu āci ja vi ņa ama tā lie ci na, ka viņš ta gad vai rāk kal
po ne vis sa vai sie vai vai sa viem ka ķiem, bet gan sa bied rī bai un 
tau tai, ku ru viņš pār stāv gan kā sa vas par ti jas lī de ris, gan kā 
pirm ā per so na Rī gas do mē.

Tā tad – ja reiz vi ņa esa rak ste nav ar sa vu lī ga vu/sie vu vai 
mam mu par to, kur vi ņi pa va dīs nā ka mo va ka ru, bet fak tis ki ir sa
rak ste ar Krie vi jas vēst nie cī bu par ļo ti kon krē tām ak ti vi tā tēm, tad 
no ti ku šais nav ne kāds pri vā tās dzī ves aiz skā rums.

„Ir ne pie ļau ja mi, ka Eiro pas Sa vie nī bas da līb val stī kāds var tikt 
ap cie ti nāts par in for mā ci jas pub li cē ša nu me di jos. Tur klāt, kon fis
cē jot žur nā lis ta da to rus, da tu ne sē jus un ser ve rus, var tikt ap drau
dē ti žur nā lis ta in for mā ci jas avo ti, ra dot spie die nu uz žur nā lis tu un 
tā dā vei dā cen šo ties pa nākt, lai viņš at klāj, kā ie gu vis in for mā ci ju,” 
or ga ni zā ci jas „Re por tie ri bez ro be žām” gal ve nās mīt nes Pa rī zē iz
pla tī to pa zi ņo ju mu aģen tū rai LE TA ci tē ja Imants Lie piņš, šis or ga
ni zā ci jas līdz strād nieks Bal ti jā.

Ma nu prāt, šis ir tie ši tas ga dī jums, kad sa bied rī bas in for mē
tī ba par va do ša po li ti ķa un gal vas pil sē tas mē ra pa gāt ni un vār
da un pre ses brī vī bas no sar gā ša na ir no zī mī gā ki fak to ri, ne kā šīs 
amat per so nas sa rak stes pār kā pums, jo šis cil vēks nav pa ras ta pri
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vāt per so na. Te bū tu jā ie vē ro sa mē rī bas prin cips, ku ru ie vē ro arī ES 
tie sas. Ja amat per so nas pār kā pums ir sa bied rī bai bū tisks, tās at klā jē ju 
ne drīk stē tu so dīt, jo viņš ir ie gu vis in for mā ci ju mū su vi su in te re sēs.

Pub lis kām per so nām jā rē ķi nās, ka ka ra cir vja vi ci nā ša na vi
ņu re pu tā ci jai var nāk ti kai par slik tu, ja tā vēr šas pret pre ses 
brī vī bu un sa bied rī bas in for mē ša nu par po li ti ķus kom pro mi tē
jo šiem sa ka riem. Tas ir žur nā lis tu pie nā kums šā di rī ko ties un 
at mas ko ša na šā dā ga dī ju mā ir tās pa šas sa bied rī bas in te re sēs.

Uša ko va un Lat vi jas va ras rī cī ba pret žur nā lis tiem no teik ti at
me tīs Lat vi ju de mo krā ti jas pre ses brī vī bas rei tin gos kriet nu so li at
pa kaļ. To jau Lat vi jas va ra ne sen iz da rī ja Ne o– I. Po ikā na un I. 
Nag les lie tā. Vai ar to vēl ne pie tiek?

Ne pa tī ka mi.
Vai to mums va jag? Vai mēs gri bam dzī vot šā dā sa bied rī bā, kur 

ar mums tā ma ni pu lē Uša ko va kungs, kurš pēc iz glī tī bas un dar ba 
pie re dzes esot pat žur nā lists?

Ja Uša ko va kungs ir ar tī ru sirds ap zi ņu un Lat vi jas pat ri ots, tad 
vi ņa pa ša in te re sēs ir da rīt vi su, lai mums bū tu ne ma ni pu lē ja ma, 
dros mī ga un brī va pre se.

Me di ju mi si ja ir smags pie nā kums un Uša ko vam nav tie sī bu to 
ie ro be žot.

Tik vien kār ši tas ir.
P. S. Uša ko va kun ga par ti ja „Sa ska ņas centrs” par sa viem sa

dar bī bas par tne riem Krie vi jā ir iz vē lē ju šies Krie vi jas de mo krā ti
jas brem zes – Pu ti na par ti ju „Vie no tā Krie vi ja” (ne de mo krā tis ko 
„Jab lo ko” vai ci tus pro gre sī vā kus Krie vi jas spē kus).

„Vie no tā Krie vi ja” da ra vi su, lai tu rē tu kon tro lē un cen zē tu ma
su me di jus, vil to tu vē lē ša nu re zul tā tus (par ko sa ņem arī Eiro par
la men ta no so dī ju mu) un ci tā di ie ro be žo tu de mo krā ti jas at tīs tī bu 
Krie vi jā. To pa šu ta gad, iz rā dās, mē ģi na da rīt Uša ko va kungs Lat
vi jā. Kā pēc tā da iz vē le, Uša ko va kungs?

Un vai te nav vie tā pa zīs ta mais sa kām vārds „Pa sa ki, kas ir ta vi 
drau gi un es pa teik šu, kas esi tu pats”?”
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Zag lim pat ce pu re deg
2012. ga da 29. mar tā ap 16.30 mēs ar dē lu iz gā jām no ka fej nī cas un 

de vā mies mā jup uz A. Ča ka ie lu 47. Di vi ne pa zīs ta mi rīk ļu rā vē ji gai dī
ja ma ni kāp ņu tel pā. Uz bru ka ne gai dī ti. Ne kā du pa skaid ro jo šu sa ru nu. 
Iz šā va, no gā za uz grī das un sā ka griezt se ju…

Pal dies, dē lu ne aiz ti ka. Viņš pra ta no kļūt uz ie las, kur sā ka lūgt pa
lī dzī bu ga rām gā jē jiem.

Ma ni ope rē ja P. Stra di ņa slim nī cā. Uz vai ga pa li ka 8 centi met ru ga
ra rē ta. Ma zā ka rē ta – uz ro kas.

„…Iz rē ķi nā jās ar tā dām pa šām me to dēm kā Krie vi jā. Tas ir at
bai do ši, un grū ti no ti cēt, ka tā ir ne jau šī ba. Acīm re dzot tie, ku rus 
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Zag lim pat ce pu re deg
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Jā kob sons at mas ko ja, bai dās pa tie sī bas un ga ta vi jeb ku rai ne lie tī bai”, 
pa zi ņo ja Eiro par la men ta de pu tā te San dra Kal nie te.

Par la men ta Aiz sar dzī bas, iekš lie tu un ko rup ci jas no vēr ša nas ko mi
si jas va dī tājs Ainārs Lat kov skis pa zi ņo ja, ka uz bru kums žur nā lis tam 
de mo krā tis kā un tie sis kā val stī nav pie ņe mams. Viņš pau da vie dok li, 
ka po li ci ja „pa rā dīs pro fe si onā lis mu.” „Tam lī dzī gi ga dī ju mi ir ātr i jā iz
mek lē un vai nī gie jā so da”, sa cī ja Lat kov skis.

Bet pie mums ir, lūk, kā – ie sē di nā ja kā du ne būt pro ku ro ru par 
ko rup ci ju vai kā du no si ta Jūr ma las cen trā la jā ie lā – me di ju trok snis ir 
tie ši tik ilgs, līdz ne pa rā dās kāds jauns in for ma tīvs ie mesls. Bet šo ie
mes lu, kā zi nāms, ne ga la, ne ma las.

Mans draugs, pa zīs tams krie vu ad vo kāts Se gejs Be ļaks, ša jā sa ka
rī bā rak stī ja: „Grū ti ie do mā ties, ka PATS šīs pil sē tas MĒRS (vēl pa zīs
ta māks ne kā žur nā lists) šau tu ar pis to li pa zīs ta mam žur nā lis tam dzī
vo ja mās mā jas kāp ņu tel pā. Pat, ja šis žur nā lists tik stip ri „li cis ciest” 
mē ram, kā to da rī jis Le onīds Jā kob sons.” 

Ni la Uša ko va pre ses sek re tā re An na Ko no no va sa vā Twitter  rak stī ja: 
„Uša ko vam ir ali bi. Es es mu lie ci nie ce”.

Krie vi tā dos ga dī ju mos sa ka: „Zag lim pat ce pu re deg”. 
Ne sāk šu ap gal vot, ka par uz bru ku ma pa sū tī tā ju kļu va per so nī gi 

Nils Uša kovs, bet da ži no ti ku mi, par ku riem tā lāk pa stās tī šu, ve di na 
uz pār do mām.

Ba raņ ņiks sa šu tis, ban dī ti ķe ras pie na ža
2002. ga da 9. jū li ja va ka rā Kas pars Ulsts un vi ņa sie va at grie zās 

mā jās Zvaig znā ja gat vē 10. Kāp ņu tel pā vi ņus gai dī ja trīs sve ši nie ki. 
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„Kas pars?” kāds vai cā ja. „Jā”, at bil dē ja Ulsts. Un vī ri ķē rās pie lie tas: 
grie za sie vas klāt būt nē…

Ne ko ne at gā di na? No zie gums veikts kāp ņu tel pā, lie ci nie ka klāt būt nē.
Kur asi ņai nā slak ti ņa cē lo nis?
Pēc pre sē iz ska nē ju šās ver si jas, re tran slā ci jas ORT īpaš nie kus Lat

vi jā (ta gad Pir mais Bal ti jas ka nāls) ne ap mie ri nā ja tele ka nā lu rei tin gu 
uz skai te. Sa pro tams, nav jo ka lie ta: no mi nē tās sta tis ti kas at ka rīgs rek
lā mas bu dže ta sa da lī jums. Pēc Sa bied ris kā vie dok ļa pē tī ju mu cen tra 
BAL TIC ME DI A FACTS LAT VI A da tiem ta jā lai kā pār lie ci nošs lī de ris 
bi ja tele ka nāls LNT. Un tā tad arī pel nī ja vai rāk kā ORT re tran sla to ru 
īpaš nie ki.

2002. ga da feb ru ārī ta ga dē jais Rī gas do mes de pu tāts Va dims Ba
raņ ņiks, bet ta jā lai kā TEM TV dar bi nieks, ofi ci āls Krie vi jas ka nā la 
ORT pār stā vis Bal ti jas val stīs, ie ra dās ar pla šu, rak stis ku ti rā di Kon
ku ren ces pa do mē. Daudz vār dī gā ie snie gu ma bū tī bu var ap ko pot tā: 
rei tin gu uz skai tes me to des ir ne pa rei zas, bet tele ka nāls ORT la bāks 
ne kā LNT.

Viens ci tāts no šī Va di ma Ba raņ ņi ka ie snie gu ma to mēr pel na uz
ma nī bu. Ci tē jam no avī zes „ČAS”: „2001. ga da ru de nī BMF di rek tors 
Kas pars Ulsts grie zās po li ci jā ar ie snie gu mu par iz se ko ša nu, no sau cot 
par ie spē ja miem iz se ko ša nas or ga ni za to riem TEM TV va dī tā jus. Iz
mek lē ša na ap stip ri nā ja mū su ne vai nī bu”.

Pie cus mē ne šus vē lāk pēc ie priekš mi nē tā Va di ma Ba raņ ņi ka ie
snie gu ma, 2002. ga da 9. jū li jā, kad Kas pars Ulsts at grie zās mā jās, 
kāp ņu tel pā pie vi ņa pie gā ja trīs vī ri un jau tā ja: „Te vi sauc Kas pars?” 
Iz dzir dē ju ši ap stip ri no šu at bil di, ban dī ti rei tin gu uz skai tes fir mas va
dī tā jam vai rāk kārt ie dū ra ar na zi un si ta…

Par lai mi me di ķiem iz de vās glābt Kas pa ra dzī vī bu.
Kāds sa kars starp slik tiem rei tin giem un slak ti ņu kāp ņu tel pā? 
Ne kāds. Kat rā zi ņā, starp Kas pa ra Ul sta uz bru cē jiem, sa pro tams, 

ne at ra dās ne Va dims Ba raņ ņiks, ne Oļegs So lo dovs.
2003. ga da mar tā pirm ās „slep ka vī bu” da ļas dar bi nie ki aiz tu rē ja ci

tus fi gu ran tus. Tur klāt, viens no vi ņiem, kom pā ni jas Zem ga les Me di a 



20 

Jā kob sons at mas ko ja, bai dās pa tie sī bas un ga ta vi jeb ku rai ne lie tī bai”, 
pa zi ņo ja Eiro par la men ta de pu tā te San dra Kal nie te.

Par la men ta Aiz sar dzī bas, iekš lie tu un ko rup ci jas no vēr ša nas ko mi
si jas va dī tājs Ainārs Lat kov skis pa zi ņo ja, ka uz bru kums žur nā lis tam 
de mo krā tis kā un tie sis kā val stī nav pie ņe mams. Viņš pau da vie dok li, 
ka po li ci ja „pa rā dīs pro fe si onā lis mu.” „Tam lī dzī gi ga dī ju mi ir ātr i jā iz
mek lē un vai nī gie jā so da”, sa cī ja Lat kov skis.

Bet pie mums ir, lūk, kā – ie sē di nā ja kā du ne būt pro ku ro ru par 
ko rup ci ju vai kā du no si ta Jūr ma las cen trā la jā ie lā – me di ju trok snis ir 
tie ši tik ilgs, līdz ne pa rā dās kāds jauns in for ma tīvs ie mesls. Bet šo ie
mes lu, kā zi nāms, ne ga la, ne ma las.

Mans draugs, pa zīs tams krie vu ad vo kāts Se gejs Be ļaks, ša jā sa ka
rī bā rak stī ja: „Grū ti ie do mā ties, ka PATS šīs pil sē tas MĒRS (vēl pa zīs
ta māks ne kā žur nā lists) šau tu ar pis to li pa zīs ta mam žur nā lis tam dzī
vo ja mās mā jas kāp ņu tel pā. Pat, ja šis žur nā lists tik stip ri „li cis ciest” 
mē ram, kā to da rī jis Le onīds Jā kob sons.” 

Ni la Uša ko va pre ses sek re tā re An na Ko no no va sa vā Twitter  rak stī ja: 
„Uša ko vam ir ali bi. Es es mu lie ci nie ce”.

Krie vi tā dos ga dī ju mos sa ka: „Zag lim pat ce pu re deg”. 
Ne sāk šu ap gal vot, ka par uz bru ku ma pa sū tī tā ju kļu va per so nī gi 

Nils Uša kovs, bet da ži no ti ku mi, par ku riem tā lāk pa stās tī šu, ve di na 
uz pār do mām.

Ba raņ ņiks sa šu tis, ban dī ti ķe ras pie na ža
2002. ga da 9. jū li ja va ka rā Kas pars Ulsts un vi ņa sie va at grie zās 

mā jās Zvaig znā ja gat vē 10. Kāp ņu tel pā vi ņus gai dī ja trīs sve ši nie ki. 
21

„Kas pars?” kāds vai cā ja. „Jā”, at bil dē ja Ulsts. Un vī ri ķē rās pie lie tas: 
grie za sie vas klāt būt nē…

Ne ko ne at gā di na? No zie gums veikts kāp ņu tel pā, lie ci nie ka klāt būt nē.
Kur asi ņai nā slak ti ņa cē lo nis?
Pēc pre sē iz ska nē ju šās ver si jas, re tran slā ci jas ORT īpaš nie kus Lat

vi jā (ta gad Pir mais Bal ti jas ka nāls) ne ap mie ri nā ja tele ka nā lu rei tin gu 
uz skai te. Sa pro tams, nav jo ka lie ta: no mi nē tās sta tis ti kas at ka rīgs rek
lā mas bu dže ta sa da lī jums. Pēc Sa bied ris kā vie dok ļa pē tī ju mu cen tra 
BAL TIC ME DI A FACTS LAT VI A da tiem ta jā lai kā pār lie ci nošs lī de ris 
bi ja tele ka nāls LNT. Un tā tad arī pel nī ja vai rāk kā ORT re tran sla to ru 
īpaš nie ki.

2002. ga da feb ru ārī ta ga dē jais Rī gas do mes de pu tāts Va dims Ba
raņ ņiks, bet ta jā lai kā TEM TV dar bi nieks, ofi ci āls Krie vi jas ka nā la 
ORT pār stā vis Bal ti jas val stīs, ie ra dās ar pla šu, rak stis ku ti rā di Kon
ku ren ces pa do mē. Daudz vār dī gā ie snie gu ma bū tī bu var ap ko pot tā: 
rei tin gu uz skai tes me to des ir ne pa rei zas, bet tele ka nāls ORT la bāks 
ne kā LNT.

Viens ci tāts no šī Va di ma Ba raņ ņi ka ie snie gu ma to mēr pel na uz
ma nī bu. Ci tē jam no avī zes „ČAS”: „2001. ga da ru de nī BMF di rek tors 
Kas pars Ulsts grie zās po li ci jā ar ie snie gu mu par iz se ko ša nu, no sau cot 
par ie spē ja miem iz se ko ša nas or ga ni za to riem TEM TV va dī tā jus. Iz
mek lē ša na ap stip ri nā ja mū su ne vai nī bu”.

Pie cus mē ne šus vē lāk pēc ie priekš mi nē tā Va di ma Ba raņ ņi ka ie
snie gu ma, 2002. ga da 9. jū li jā, kad Kas pars Ulsts at grie zās mā jās, 
kāp ņu tel pā pie vi ņa pie gā ja trīs vī ri un jau tā ja: „Te vi sauc Kas pars?” 
Iz dzir dē ju ši ap stip ri no šu at bil di, ban dī ti rei tin gu uz skai tes fir mas va
dī tā jam vai rāk kārt ie dū ra ar na zi un si ta…

Par lai mi me di ķiem iz de vās glābt Kas pa ra dzī vī bu.
Kāds sa kars starp slik tiem rei tin giem un slak ti ņu kāp ņu tel pā? 
Ne kāds. Kat rā zi ņā, starp Kas pa ra Ul sta uz bru cē jiem, sa pro tams, 

ne at ra dās ne Va dims Ba raņ ņiks, ne Oļegs So lo dovs.
2003. ga da mar tā pirm ās „slep ka vī bu” da ļas dar bi nie ki aiz tu rē ja ci

tus fi gu ran tus. Tur klāt, viens no vi ņiem, kom pā ni jas Zem ga les Me di a 



22 

va dī tājs Vi tā lijs Ma ļi nov skis bi ja tu vu stā vo ša per so na Oļe gam So lo do
vam (vairāk par O. Solodovu  83. lpp.). Vai nu po li ci jai ne iz de vās sa vākt 
pie rā dī ju mus vai nu ci tu ie mes lu dēļ, bet ar for mu lē ju mu „pie rā dī ju mu 
trū ku ma dēļ” So lo do va pa zi ņu at tais no ja vēl pirms tie sas.

Trīs ci tus aiz do mās tu ra mos to mēr tie sā ja. Ap sū dzī bas bū tī ba: slep
ka vī bas mē ģi nā jums mant kā rī gos no lū kos. Pēc pro ku ra tū ras do mām 
ap sū dzē tie, zi not par BMF Lat vi a un TEM TV kon flik tu, sa ga ta vo ja 
uz bru ku mu Kas pa ram Ul stem un uz bru ka vi ņam kāp ņu tel pā.

Pro ce su, kas ne gu va īpa ši pla šu re zo nan si ma su in for mā ci jas lī
dzek ļos, va dī ja skan da lo zais ties ne sis Aivars Ka par šmits, ku ra vārds 
dau dziem līdz pat šai die nai ir kā no mi nāl vēr tī ba. Tie ši viņš kļu va sla
vens ar sa vu ne bi ju ši ci nis ko sprie du mu pe do fī lam un pui sē nu pie gā
dā tā jam da žā dām per so nām. 

2000. ga dā kon kur sa „Mi sis Lat vi ja” va dī tājs Ainārs Eisaks ti ka at
zīts par pe do fī lu un var mā ku. Bet Ka par šmi ta ver dikts li ka „no dre bēt”: 
5 ga di cie tum so da ar li ku ma par am nes ti ju pie mē ro ša nu. Cie tu mā pe
do fī lam Eisa kam nā cās pa va dīt ti kai div ar pus ga dus.

Ko tur sa cīt – sen sa ci onā li mai gi sprie du mi ska ļās lie tās Ka par šmi
tam pa de vās vieg li. Par pē dē jo pi lie nu kļu va „lie ta par trim mil jo niem”, 
kad Aug stā kā tie sa at zi na Latv en er go dar bi nie kus par vai nī giem un 
mai nī ja Ka par šmi ta sprie du mu.

Aug stā kās tie sas Ēti kas ko mi si ja, iz ska tot dis cip li nār lie tu un iz ana
li zē jot sprie du mu, kon sta tē ja, ka tas ne at bilst li ku ma nor mām. Bet vi
sai ba gā to (par to daudz rak stī ja pre se) Ka par šmi tu tas viss īpa ši ne skā
ra. Viņš pār stā ja būt par ties ne si un kļu va par ad vo kā tu. 

Tie sa aiz do mās tu ra ma jiem par uz bru ku mu Kas pa ram Ul stem ie
kļā vās re kor dī sā lai kā – trīs die nās. Re zul tā tā ties ne sis Ka par šmits no
lē ma: vi sus trīs ap sū dzē tos at zīt par ab so lū ti ne vai nī giem un ne ka vē
jo ties at brī vot. 

Uz bru kums Kas pa ram Ul stem līdz šim lai kam pa li cis ne at klāts. Kā 
ne at klāts pa li cis arī uz bru kums man, kas ir no ti cis lī dzī gos ap stāk ļos 
2012. ga da mar tā.
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Uša kovs at skai tās Krie vi jas  
vēst nie kam Ha pi lo vam 

2008. ga da ok tob rī TV prog ram mas Ne kā Per so nī ga (TV3) ēte rā 
iz ska nē ja in for mā ci ja par to, ka krie vu dip lo māts Alek sandrs Ha pi
lovs 2003. ga dā, ie ņe mot 2. sek re tā ra pos te ni Krie vi jas vēst nie cī bā 
Gru zi jā, ga ta vo jis uz to brī di eso šā opo zī ci jas lī de ra Mi hai la Sa akaš
vi li slep ka vī bu, brī dī, kad viņš nā ca pie va ras. Pē dē jā mir klī au to ma
šī na ar te ro ris tiem – tas bi ja Zvi ada Gam sa hur di a pie kri tē ju gru pē
jums – no kļu va au to ka tas tro fā, sa skrie no ties ar kra vas ma šī nu, un 
te ro ris tu gru pas va dī tājs gā ja bo jā no ti ku ma vie tā, bet otrs lī de ris 
ti ka ie vai nots. Te ro rakts bi ja plā nots Rie tum gru zi jā, Min grel li, uz 
Se nak skas til ta, kur Sa akaš vi li bi ja jā lik vi dē. Šo fak tu žur nā lis tiem 
ap stip ri nā ja Gru zi jas na ci onā lās dro šī bas par la men tā rās ko mi si jas 
priekš sē dē tājs Gi vi Tar ga ma dze.

Gru zī nu pre se pub li cē ja kā da lie ci nie ka Big va vi lie cī bu. Big va va ar 
sa vu brā li, arī Big va vu, bi jis zvi adis tu gru pē ju ma sa stā vā un tos sa ver
vē jis krie vu dip lo māts, bet pēc tam pār ver vē jis gru zī nu spec die nests. 
„Ha pi lovs mums ap so lī ja mil jons do lā ru, ja mēs no ga li nā sim Sa akaš
vi li. Viņš man mak sā ja 700 do lā rus mē ne sī”, TV pa zi ņo ja Big va va.

Pēc zi ņām gru zī nu ma su in for mā ci jas lī dzek ļos, Gru zi jas spec die
nes ti bi ja at klā ju ši Alek san dra Ha pi lo va sa ka rus ar Krie vi jas Gal ve no 
iz lūk pār val di un Krie vi jas ka ra iz lūk die nes tu.



22 

va dī tājs Vi tā lijs Ma ļi nov skis bi ja tu vu stā vo ša per so na Oļe gam So lo do
vam (vairāk par O. Solodovu  83. lpp.). Vai nu po li ci jai ne iz de vās sa vākt 
pie rā dī ju mus vai nu ci tu ie mes lu dēļ, bet ar for mu lē ju mu „pie rā dī ju mu 
trū ku ma dēļ” So lo do va pa zi ņu at tais no ja vēl pirms tie sas.

Trīs ci tus aiz do mās tu ra mos to mēr tie sā ja. Ap sū dzī bas bū tī ba: slep
ka vī bas mē ģi nā jums mant kā rī gos no lū kos. Pēc pro ku ra tū ras do mām 
ap sū dzē tie, zi not par BMF Lat vi a un TEM TV kon flik tu, sa ga ta vo ja 
uz bru ku mu Kas pa ram Ul stem un uz bru ka vi ņam kāp ņu tel pā.

Pro ce su, kas ne gu va īpa ši pla šu re zo nan si ma su in for mā ci jas lī
dzek ļos, va dī ja skan da lo zais ties ne sis Aivars Ka par šmits, ku ra vārds 
dau dziem līdz pat šai die nai ir kā no mi nāl vēr tī ba. Tie ši viņš kļu va sla
vens ar sa vu ne bi ju ši ci nis ko sprie du mu pe do fī lam un pui sē nu pie gā
dā tā jam da žā dām per so nām. 

2000. ga dā kon kur sa „Mi sis Lat vi ja” va dī tājs Ainārs Eisaks ti ka at
zīts par pe do fī lu un var mā ku. Bet Ka par šmi ta ver dikts li ka „no dre bēt”: 
5 ga di cie tum so da ar li ku ma par am nes ti ju pie mē ro ša nu. Cie tu mā pe
do fī lam Eisa kam nā cās pa va dīt ti kai div ar pus ga dus.

Ko tur sa cīt – sen sa ci onā li mai gi sprie du mi ska ļās lie tās Ka par šmi
tam pa de vās vieg li. Par pē dē jo pi lie nu kļu va „lie ta par trim mil jo niem”, 
kad Aug stā kā tie sa at zi na Latv en er go dar bi nie kus par vai nī giem un 
mai nī ja Ka par šmi ta sprie du mu.

Aug stā kās tie sas Ēti kas ko mi si ja, iz ska tot dis cip li nār lie tu un iz ana
li zē jot sprie du mu, kon sta tē ja, ka tas ne at bilst li ku ma nor mām. Bet vi
sai ba gā to (par to daudz rak stī ja pre se) Ka par šmi tu tas viss īpa ši ne skā
ra. Viņš pār stā ja būt par ties ne si un kļu va par ad vo kā tu. 

Tie sa aiz do mās tu ra ma jiem par uz bru ku mu Kas pa ram Ul stem ie
kļā vās re kor dī sā lai kā – trīs die nās. Re zul tā tā ties ne sis Ka par šmits no
lē ma: vi sus trīs ap sū dzē tos at zīt par ab so lū ti ne vai nī giem un ne ka vē
jo ties at brī vot. 

Uz bru kums Kas pa ram Ul stem līdz šim lai kam pa li cis ne at klāts. Kā 
ne at klāts pa li cis arī uz bru kums man, kas ir no ti cis lī dzī gos ap stāk ļos 
2012. ga da mar tā.

23

Uša kovs at skai tās Krie vi jas  
vēst nie kam Ha pi lo vam 

2008. ga da ok tob rī TV prog ram mas Ne kā Per so nī ga (TV3) ēte rā 
iz ska nē ja in for mā ci ja par to, ka krie vu dip lo māts Alek sandrs Ha pi
lovs 2003. ga dā, ie ņe mot 2. sek re tā ra pos te ni Krie vi jas vēst nie cī bā 
Gru zi jā, ga ta vo jis uz to brī di eso šā opo zī ci jas lī de ra Mi hai la Sa akaš
vi li slep ka vī bu, brī dī, kad viņš nā ca pie va ras. Pē dē jā mir klī au to ma
šī na ar te ro ris tiem – tas bi ja Zvi ada Gam sa hur di a pie kri tē ju gru pē
jums – no kļu va au to ka tas tro fā, sa skrie no ties ar kra vas ma šī nu, un 
te ro ris tu gru pas va dī tājs gā ja bo jā no ti ku ma vie tā, bet otrs lī de ris 
ti ka ie vai nots. Te ro rakts bi ja plā nots Rie tum gru zi jā, Min grel li, uz 
Se nak skas til ta, kur Sa akaš vi li bi ja jā lik vi dē. Šo fak tu žur nā lis tiem 
ap stip ri nā ja Gru zi jas na ci onā lās dro šī bas par la men tā rās ko mi si jas 
priekš sē dē tājs Gi vi Tar ga ma dze.

Gru zī nu pre se pub li cē ja kā da lie ci nie ka Big va vi lie cī bu. Big va va ar 
sa vu brā li, arī Big va vu, bi jis zvi adis tu gru pē ju ma sa stā vā un tos sa ver
vē jis krie vu dip lo māts, bet pēc tam pār ver vē jis gru zī nu spec die nests. 
„Ha pi lovs mums ap so lī ja mil jons do lā ru, ja mēs no ga li nā sim Sa akaš
vi li. Viņš man mak sā ja 700 do lā rus mē ne sī”, TV pa zi ņo ja Big va va.

Pēc zi ņām gru zī nu ma su in for mā ci jas lī dzek ļos, Gru zi jas spec die
nes ti bi ja at klā ju ši Alek san dra Ha pi lo va sa ka rus ar Krie vi jas Gal ve no 
iz lūk pār val di un Krie vi jas ka ra iz lūk die nes tu.



24 

Lat vi jas TV pār rai de „Ne kā per so nī ga” re tran slē ja arī gru zī nu 
aici nā ju mu Lat vi jai, ku rā pa zi ņo ja: „Pie vēr siet uz ma nī bu krie vu 
dip lo mā tam Alek san dram Ha pi lo vam, jo ir pa mats do māt, ka Lat
vi jā viņš no dar bo jas ar to pa šu, ar ko no dar bo jās Gru zi jā”.

Krie vi jas vēst nie cī bā Lat vi jā Alek sandrs Ha pi lovs ie ņē ma kul tū ras 
pa dom nie ka pos te ni, kū rē jot at tie cī bas ar tau tie šiem. 

2009. ga da mai jā rai dī jums „Ne kā Per so nī ga” pa rā dī ja Ha pi lo va un 
Uša ko va tik ša nās video kad rus. Lat vi jas po li ti ķa un krie vu dip lo mā ta 
tik ša nās no ti ka ķī nie šu res to rā nā „So ho” Eli za be tes ie lā, kas at ro das 
ne tā lu no Krie vi jas vēst nie cī bas Rī gā.

Prog ram mas „Ne kā Per so nī ga” žur nā lis ti sa vā ko men tā rā pie dā vā
ja ver si ju, ka Nils Uša kovs drī zāk va rē tu būt tā da „ne vai nī ga aiti ņa”, 
ku ras tum so nī bu iz man to Alek sandrs Ha pi lovs, kam va rē tu būt in te
re san ta tā in for mā ci ja, ku ra „Sa ska ņas cen tra” priekš sē dē tā jam zi nā ma 
kā Saei mas Ār lie tu ko mi si jas de pu tā tam.

Ni la Uša ko va ko res pon den ce lie ci na, ka ne par kā du „ne vai nī gu 
aiti ņu” ne var būt ne ru nas. Pie dā vā jam ie pa zī ties ar „Sa ska ņas cen tra” 
priekš sē dē tā ja sū tī ju miem krie vu iz lū kam A. Ha pi lo vam, ku ru 2009. 
ga da 27. mar tā iz rai dī ja no Lat vi jas (ofi ci āli tas to reiz ti ka skaid rots: 
Lat vi jas val dī ba ne pa ga ri nā ja A. Ha pi lo vam dar ba at ļau ju, un dip lo
māts bi ja spiests iz braukt no valsts).

Alek sandrs 
Ha pi lovs
Fa ce bo ok.com
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Krie vi jas vēst nieks Aleksandrs Ha pi lovs fi nan sē 
Uša ko va pro jek tus

No: „Nil Ushakov”

Kam: rusembas@delfi.lv

Nosūtīts: 12. novembris 2008. g., 15:15:56

Tēma: Dlja A. Hapilova

Mēs – jau nat nes or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam” – esam pie ra du ši da rīt, bet 

ne ru nāt.

Mēs ne te ore ti zē sim par to, kā sa gla bāt Krie vu pa sau li. Mēs to jau sa gla bā

jam un sa gla bā sim, un pa pla ši nā sim tā lāk. 

Jau nat nes or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” ti ka di bi nā ta 2006.ga da ru de nī. Di

vu ga du dar bī bas lai kā „Mums pa ce ļam!” iz de vies sa pul ci nāt sev ap kārt sim tiem 

skol nie ku un stu den tu un sek mī gi re ali zēt vai rā kus pro jek tus, kas ap vie no jau

nat ni un sek mē krie vu dia spo ras po zī ci ju sa gla bā ša nu un no stip ri nā ša nu Lat vi jā. 

Mēs esam ie in te re sē ti starp tau tis kos kon tak tos, mēs esam ga ta vi da lī ties pie re

dzē ar ci tu val stu krie vu dia spo ru pār stāv jiem, un pats gal ve nais – gri bam pār

ņemt vi ņu pie re dzi.

Di vu ga du lai kā mums iz de vies re ali zēt se ko jo šus pro jek tus:

9. maijs.lv
Gal ve nie pro jek ta 9. maijs.lv uz de vu mi – sa gla bāt un pa vai rot Lat vi jā Uz

va ras Svēt ku pie mi ņu un pa lī dzēt Lat vi jā dzī vo jo šiem ve te rā niem. Šī pro jek ta 

ie tva ros sim tiem bēr nu no jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” pie da lās 

sest die nas tal kās brā ļu ka pos un pa dom ju ka ra vī ru, kas kri tu ši Lat vi jā Lie lā Tē

vi jas ka ra lai kā, ma su ap be dī ša nas vie tās, pie da lās Uz va ras Svēt ku mas vei da 

svi nī bās pie pie mi nek ļa Rī gas At brī vo tā jiem, rī ko Rī gā ak ci ju „Ge or ga len tī te”. 
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Pie mē ram, 2008. ga da 9. mai jā ti ka iz da lī tas 50 000 Ge or ga len tī tes. Pro jek ta 

ie tva ros 2008. ga da va sa rā sā ka dar bu saits, ku rā ie tver ta iz sme ļo ša in for mā ci ja 

par vis iem Uz va ras Svēt kiem vel tī tiem pa sā ku miem

„Priš koļ na ja Ga ze ta” 
„Priš koļ na ja Ga ze ta” – tas ir uni kāls iz de vums, ku ra au to ri ir ve cā ko kla šu 

audzēk ņi no Rī gas sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu. Pir mais nu murs „Priš

koļ na ja Ga ze ta” iz nā ca 2006. ga da pa va sa rī. Šo dien „Priš koļ na ja Ga ze ta” ir krā

sains ik mē ne ša iz de vums krie vu va lo dā, iz nā košs pe ri odis ki rei zi mē ne sī. Ti rā

ža – 5000 ek semp lā ru. Iz de vums bez mak sas tiek iz pla tīts 48 Rī gas sko lās ar 

krie vu va lo das ap mā cī bu. „Priš koļ na ja Ga  ze ta” ir sav da bī ga žur nā lis ti kas sko la 

ve cā ko kla šu audzēk ņiem. „Priš koļ na ja Ga ze ta” ir aici nā jums Lat vi jas krie vu 

žur nā lis ti kas pie re dzes un tra dī ci ju no do ša nai nā ko ša jai pa au dzei.

Sko las lī gas Lat vi jas KVN
„Mums pa ce ļam” ir spē ļu Sko las lī gas Lat vi jas KVN or ga ni za tors. Šo dien 

Sko las lī gas KVN ap vie no vai rā kus sim tus sko lē nu ar krie vu va lo das ap mā cī bu 

no vis as Lat vi jas. Ar kat ru ga du klubs kļūst ar vien lie lāks un lie lāks un ap aug 

ar jaun ām tra dī ci jām. Bēr niem, kas sap ņo par ska tu vi, iz mē ģi na sa vus spē kus 

re ži so ru uz ve du mos un sce nā ri ju rak stī ša nā, Sko las lī ga KVN ir ie spē ja se vi ap

lie ci nāt, ie gūt sa vus pir mos ap mek lē tā jus un pie lū dzē jus.

Pro jekts „Paš iz glī tī ba” 
Jaun ie šu or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam” dod ie spē ju ve cā ko kla šu skol nie

kiem un stu den tiem ie gūt bez mak sas paš iz glī tī bu – da žā du tē mu lek ci ju ap

mek lē ša nu. Jau ot ro ga du pēc kār tas jaun ie ši la sa lek ci jas par psiho lo ģi jas, žur

nā lis ti kas, dzim tās va lo das tē mām. 

Pro jekts „Dis ku si ju klubs” 
„Dis ku si ju klubs” dod ie spē ju jau nat nei pār spriest ak tu ālās tē mas tā dās sfē

rās kā po li ti ka, eko no mi ka, kul tū ra, sav star pē jā so ci ālā mij ie dar bī ba, starp tau

tis kās at tie cī bas, dip lo mā ti ja, un tā pat arī dzir dēt pie ai ci nā to eks per tu vie dok li. 

Kā eks per ti uz stā jas Lat vi jas Re pub li kas Saei mas de pu tā ti, pa zīs ta mi žur nā lis ti 

un tele vī zi jas pār rai žu va dī tā ji, eko no mis ti, dip lo mā ti, kā arī vie si no Krie vi jas.

Spē les „Kas Kur Kad?” Lat vi jā
„Mums pa ce ļam” ir Lat vi jas liet pra tē ju klu ba „In te lekts”, spē ļu „Kas? Kur Kad?” 

or ga ni za tors sko lē nu, stu den tu un pie au gu šo ko man dām. Klu ba dar bī bā ie sais tī
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ti sim tiem jaun u cil vē ku, kas pie der Lat vi jas krie vu dia spo rai un ir ap vel tī ti ar lie lu 

in te lek tu ālo po ten ci ālu.

Jaun ie šu in ter net re surss www.young.lv
2008. ga da pa va sa rī sā ka dar bo ties in ter ak tī vais jaun ie šu saits www.young.

lv tīk lā un „Avī zes Priš koļ na ja Ga ze ta” in ter net ver si jā. Sai tā var uz zi nāt pa šu 

jaun āko in for mā ci ju par vis iem or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” pa sā ku miem 

un pro jek tiem, iz vei dot sa vu gru pu pēc in te re sēm un ap spries ties sa vā gru pā. 

Fak tis ki šo dien saits www.young.lv – tas in ter ak tīvs so ci ālais tīkls, vei ci nošs Lat

vi jas krie vu dia spo ras sa lie dē ša nu.

„Mums pa ce ļam!” di vu ga du dar bī bas lai kā ie gu vu si lie lu pie re dzi pro jek tu 

re ali zē ša nā un pa sā ku mu or ga ni zē ša nā, vei ci not krie vu pa sau les sa gla bā ša nu 

Lat vi jā. Tur klāt jā at zī mē, ka vi sus pro jek tus mēs re ali zē jām ti kai ar Lat vi jas 
uz ņē mē ju – spon so ru pa lī dzī bu, ne sa ņe mot ne kā du pa lī dzī bu no Lat vi jas 
valsts vai ār ze mēm.

Tie ši tā dēļ „Mums pa ce ļam!” uz stā jās kā kon fe ren ces „Krie vu pa sau le jaun

ajiem – sek mī gu ide ju ga da tir gus” or ga ni za tors. 

Kon fe ren ces mēr ķi

•	  Gal ve nais mū su kon fe ren ces mēr ķis – ra dīt veik smī gu ide ju ga da

tir gu, ku rā jaun ie ši, pie mē ram, no Grie ķi jas, uz zi na par to, kā un ko 

da ra vi ņu vie nau dži no Vā ci jas vai Lie tu vas.

•	 Veik smī gas pie re dzes un kon krē tu pro jek tu re ali zā ci jas ap mai ņa 

Krie vu pa sau les at tīs tī bai jaun ie šu or ga ni zā ci jām tau tie šiem ār

val stīs.

•	 Vie no ta elek tro nu re sur sa, kurš kļūs par sav da bī gu da tu bā zi, ra dī

ša na, kā ide ju, tā arī to pa ņē mie nu re ali zā ci jai. 

•	 Ko pē jo pro jek tu iz strā de ar Eiro pas tau tie šu jaun ie šu or ga ni zā ci ju 

pie da lī ša nos. Un pir mais pro jekts, ar ku ru mēs pie dā vā sim strā

dāt – tas ir 2009. ga da 9. mai ja svi nē ša na.

Kon fe ren ces darbs
Pir ma jā kon fe ren ces dar ba die nā jaun ie cil vē ki sniegs zi ņo ju mus pa sa vām 

jau nat nes or ga ni zā ci jām un pro jek tiem, ku rus šī or ga ni zā ci ja īs te no.

Ot ra jā die nā jaun ie cil vē ki dar ba gru pās da lī sies dar ba pie re dzē, ar ide jām 

jaun u in te re san tu pro jek tu iz strā dē.
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Tiek pie dā vā tas šādas dar ba gru pas: 

1. Pie re dze sa bied ris ko or ga ni zā ci ju di bi nā ša nā, pro jek tu re ali zā ci jā.

Jaun ie ši no da žā dām val stīm da lās pie re dzē kon krē tu veik smī gi re ali zē to 

pro jek tu iz pil dē – no tīk lu or ga ni zā ci ju iz vei do ša nas līdz avī zēm, KVN, klu biem 

„Kas? Kur? Kad?” in ter net por tā liem un tam lī dzī gi.

2. Biz nes me ņu pie sais tes pie re dze Krie vu pa sau les iz vēr ša nai.

 Ļo ti bie ži jaun ie šu or ga ni zā ci jas sa ska ras ar fi nan si ālām pro blē mām. Da žas 

no vi ņām rak sta pro jek tus da žā diem fon diem un sa ņem at bal stu, ci tas at rod 

pri vā tos in ves to rus. Kā ie in te re sēt biz nes me ņus ar sa viem pro jek tiem – at bil

des uz šo jau tā ju mu arī mek lēs ap sprie des da līb nie ki ša jā gru pā.

3. Kā no svi nē sim 9. mai ju.

 Ša jā gru pā ap sprie dīs kā jau eso šos pro jek tus, pie mē ram, „Ge or ga len tī ti”, 

kā arī jaun u pie mi ņas ak ci ju vei do ša nu un re ali zā ci ju.

4. Mūs die nī go teh no lo ģi ju iz man to ša na Krie vu pa sau les sa gla bā ša nai un 

pa pla ši nā ša nai

Kā iz man tot mūs die nu teh no lo ģi jas, lai sa gla bā tu un pa pla ši nā tu Krie vu pa

sau li? Pie mē ram, in ter nets starp tau tis ko tīk lu sa zi ņai un iz vei dei. Ka be ļu tele vī

zi jas iz man to ša na iz glī tī bas lī me ņa pa aug sti nā ša nai. Da lā mies pie re dzē, dzimst 

jaun as ide jas.

Kon fe ren ces prog ram ma
1.die na

Da līb nie ku ie brauk ša na

Kul tū ras prog ram ma

Va ka ri ņas vies nī cā

2.die na

10.00 – Kon fe ren ces at klā ša na

10.30 – Eks per tu re fe rā ti

12.00 – Ka fi jas pau ze

12.15 – De le gā ci ju re fe rā ti

14.00 – Pus die nas

15.00 – De le gā ci ju re fe rā ti

18.00 – Va ka ri ņas Vec rī gā

20.00 – Kul tū ras prog ram ma
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3.die na 

10.00 – No teik tie re fe rā ti

11.00 – Darbs gru pās

•	 Pie re dze sa bied ris ko or ga ni zā ci ju di bi nā ša nā un kon krē tu pro jek

tu re ali zā ci jā.

•	  Pie re dze biz nes me ņu pie sais tī ša nā Krie vu pa sau les iz vēr ša nā.

•	 Kā at zī mē sim 9.mai ju.

•	 Mūs die nu teh no lo ģi ju iz man to ša na Krie vu pa sau les sa gla bā ša nai 

un pa pla ši nā ša nai.

12.15–12.30 – Ka fi jas pau ze

12.30 – dar ba tur pi nā jums gru pās

14.00 – Pus die nas 

15.00 – Gru pu re fe rā ti.

16.00 – Kon fe ren ces re zul tā tu kop sa vil kums

16.30 – Kon fe ren ces re zo lū ci jas pie ņem ša na

17.00 – Kon fe ren ces slēg ša na

18.00 – 20.00 – Va ka ri ņas

4.die na 

Kon fe ren ces da līb nie ku aiz brauk ša na.

Kon fe ren ces tā me 40 cil vē kiem 

Dzī vo ša na vies nī cā 
Divvie tī gs nu murs is ta ba/dien naktī – 60 eiro

20 nu mu ri – 1100 eiro/dien naktī

4 die nas pa 1100 = 4400

Ēša na
Bro kas tis (ie tilpst nu mu ra ce nā)

Pus die nas (3 rei zes) – 15 /cil vēks – 1800

Vakariņas (2 reizes viesnīcā) – 15 еiro/cilvēks – 120

Svinīgas vakariņas (1 reize) – 25 еiro/cilvēks – 1000 еiro

Kopā: 4000 eiro

Тransporta izdevumi (līdz Rīgai un atpakaļ)
Varšava–Rīga–Varšava – 700 еiro

Parīze–Rīga–Parīze – 500 еiro
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Tiek pie dā vā tas šādas dar ba gru pas: 

1. Pie re dze sa bied ris ko or ga ni zā ci ju di bi nā ša nā, pro jek tu re ali zā ci jā.

Jaun ie ši no da žā dām val stīm da lās pie re dzē kon krē tu veik smī gi re ali zē to 

pro jek tu iz pil dē – no tīk lu or ga ni zā ci ju iz vei do ša nas līdz avī zēm, KVN, klu biem 

„Kas? Kur? Kad?” in ter net por tā liem un tam lī dzī gi.

2. Biz nes me ņu pie sais tes pie re dze Krie vu pa sau les iz vēr ša nai.

 Ļo ti bie ži jaun ie šu or ga ni zā ci jas sa ska ras ar fi nan si ālām pro blē mām. Da žas 

no vi ņām rak sta pro jek tus da žā diem fon diem un sa ņem at bal stu, ci tas at rod 

pri vā tos in ves to rus. Kā ie in te re sēt biz nes me ņus ar sa viem pro jek tiem – at bil

des uz šo jau tā ju mu arī mek lēs ap sprie des da līb nie ki ša jā gru pā.

3. Kā no svi nē sim 9. mai ju.

 Ša jā gru pā ap sprie dīs kā jau eso šos pro jek tus, pie mē ram, „Ge or ga len tī ti”, 

kā arī jaun u pie mi ņas ak ci ju vei do ša nu un re ali zā ci ju.

4. Mūs die nī go teh no lo ģi ju iz man to ša na Krie vu pa sau les sa gla bā ša nai un 

pa pla ši nā ša nai

Kā iz man tot mūs die nu teh no lo ģi jas, lai sa gla bā tu un pa pla ši nā tu Krie vu pa

sau li? Pie mē ram, in ter nets starp tau tis ko tīk lu sa zi ņai un iz vei dei. Ka be ļu tele vī

zi jas iz man to ša na iz glī tī bas lī me ņa pa aug sti nā ša nai. Da lā mies pie re dzē, dzimst 

jaun as ide jas.

Kon fe ren ces prog ram ma
1.die na

Da līb nie ku ie brauk ša na

Kul tū ras prog ram ma

Va ka ri ņas vies nī cā

2.die na

10.00 – Kon fe ren ces at klā ša na

10.30 – Eks per tu re fe rā ti

12.00 – Ka fi jas pau ze

12.15 – De le gā ci ju re fe rā ti

14.00 – Pus die nas

15.00 – De le gā ci ju re fe rā ti

18.00 – Va ka ri ņas Vec rī gā

20.00 – Kul tū ras prog ram ma
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3.die na 

10.00 – No teik tie re fe rā ti

11.00 – Darbs gru pās

•	 Pie re dze sa bied ris ko or ga ni zā ci ju di bi nā ša nā un kon krē tu pro jek

tu re ali zā ci jā.

•	  Pie re dze biz nes me ņu pie sais tī ša nā Krie vu pa sau les iz vēr ša nā.

•	 Kā at zī mē sim 9.mai ju.

•	 Mūs die nu teh no lo ģi ju iz man to ša na Krie vu pa sau les sa gla bā ša nai 

un pa pla ši nā ša nai.

12.15–12.30 – Ka fi jas pau ze

12.30 – dar ba tur pi nā jums gru pās

14.00 – Pus die nas 

15.00 – Gru pu re fe rā ti.

16.00 – Kon fe ren ces re zul tā tu kop sa vil kums

16.30 – Kon fe ren ces re zo lū ci jas pie ņem ša na

17.00 – Kon fe ren ces slēg ša na

18.00 – 20.00 – Va ka ri ņas

4.die na 

Kon fe ren ces da līb nie ku aiz brauk ša na.

Kon fe ren ces tā me 40 cil vē kiem 

Dzī vo ša na vies nī cā 
Divvie tī gs nu murs is ta ba/dien naktī – 60 eiro

20 nu mu ri – 1100 eiro/dien naktī

4 die nas pa 1100 = 4400

Ēša na
Bro kas tis (ie tilpst nu mu ra ce nā)

Pus die nas (3 rei zes) – 15 /cil vēks – 1800

Vakariņas (2 reizes viesnīcā) – 15 еiro/cilvēks – 120

Svinīgas vakariņas (1 reize) – 25 еiro/cilvēks – 1000 еiro

Kopā: 4000 eiro

Тransporta izdevumi (līdz Rīgai un atpakaļ)
Varšava–Rīga–Varšava – 700 еiro

Parīze–Rīga–Parīze – 500 еiro
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Berlīne–Rīga–Berlīne – 500 еiro

Оslо–Rīga–Оslo – 700 еiro

Londona–Rīga–Londona – 500 eiro

Roma–Rīga–Roma – 500 еiro

Оdesa–Rīga–Оdesa – 700 еiro 

Мaskava–Rīga–Мaskava – 500 еiro

Nirnberga–Rīga–Nirnberga – 600 eiro

Bukareste–Rīga–Bukareste – 700 еiro

Таllina–Rīga–Tallina – 50 еiro

Viļņa–Rīga–Viļņa – 50 еiro

Kopā: 6000 еiro

Zāles noma konferences rīkošanai
350 еiro/dienā – 2 dienas = 600 еiro

Autobusa noma ekskursijai
400 еiro

Zāles noma vakara pasākumiem 

500 еiro

Nogādāšana no lidostas/dzelzceļa stacijas 
400 еiро

Kopā: 16300

No: Nil Ushakov nils.usakovs@saeima.lv

Kam: rusembas@delfi.lv

Nosūtīts: 14. novembris 2008. g., 16:57:16

Tēma: Dlja A. Hapilova

Krie vi jas Fe de rā ci jas Ār lie tu Mi nis tri ja

De par ta ments dar bam ar tau tie šiem 

Pjot ram Alek se je vi čam Bur di ki nam
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Cie nī ja mais Pjotr Alek se je vič!

Lat vi jas ne val stis kā un ne po li tis kā jaun ie šu or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam” 

ti ka no di bi nā ta 2006. ga dā. Mū su or ga ni zā ci jas mēr ķi var ap rak stīt ļo ti vien

kār ši – pa lī dzēt kriev va lo dī gai jau nat nei, ku ra dzī vo ne pa vi sam ne vien kār šos 

ap stāk ļos ne sen ne at ka rī bu ie gu vu ša jā Lat vi jā, gūt pa nā ku mus dzī vē. Tur klāt 

sa gla bāt tra dī ci jas un cie šus sa ka rus kā ar Krie vu pa sau li, tā arī ar Krie vi ju. Re

ali zē jot šo mēr ķi, or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam” da žā dos pro jek tos sa dar bo jas 

vai rāk ne kā ar 60 Lat vi jas sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu, bet da žā dos mū

su pa sā ku mos pie da lās sim tiem kriev va lo dī go ve cā ko kla šu audzēk ņu un stu

den tu (pre cī zāk par pro jek tiem skat. pie li ku mu).

No pirm ās die nas mū su or ga ni zā ci ja ak tī vi pie da lās tau tie šu or ga ni zā ci ju 

dar bā Lat vi jā. Mū su pār stāv ji pie da lī jās da žā dos tau tie šu starp tau tis ka lī me ņa 

pa sā ku mos, pie mē ram, pē dē jā Vis pa sau les tau tie šu kon fe ren cē (Mas ka va), pē

dē jā krie vu pre ses Vis pa sau les kon gre sā (Mas ka va) un Eiro pas jau nat nes fo ru

mā tau tie šiem ār ze mēs (SanktPē ter bur ga). Re zul tā tā mums iz de vās no re gu lēt 

sa ka rus ar jaun iem tau tie šiem da žā dās pa sau les val stīs – kā Eiro pā un ASV, tā 

bi ju ša jās PSRS val stīs.

Pēc Krie vi jas ĀM de par ta men ta dar bā ar tau tie šiem di rek to ra Alek san dra 

Če pu ri na ini ci atī vas mēs pie dā vā jam or ga ni zēt un īs te not kon fe ren ci jaun ajiem 

tau tie šiem no Eiro pas val stīm. Šai kon fe ren cei, ku ru mēs pie dā vā jam īs te not ar 

Krie vi jas ĀM de par ta men ta dar bā ar tau tie šiem un Krie vi jas vēst nie cī bas Lat

vi jā pat ro nā žu, jā kļūst par tur pi nā ju mu ko pē jā dar ba sā ku mam Vis pa sau les 

tau tie šu kon fe ren cē Mas ka vā un Eiro pas jau nat nes fo ru mā tau tie šiem ār ze mēs 

SanktPē ter bur gā.

Kon fe ren ces tē ma
Uz de vums jaun ajiem – Krie vu pa sau les at tīs tī ba.

Kon fe ren ces mēr ķis
Darbs Eiro pas val stīs dzī vo jo šo jaun o tau tie šu sa lie dē ša nai. Pēc mū su uz

ska tiem tā ir vie na ne no vien kār šā ka jām lie tām Krie vu pa sau les sa gla bā ša nai 

un at tīs tī bai. Jo tie ši no tiem krie vu tau tie šiem, kam ta gad 1825 gadi, arī ir at

ka rīgs tas, kā nā kot nē at tīs tī sies Krie vu pa sau le.

Pēc kon fe ren ces re zul tā tiem mēs pie dā vā jam uz stā ties ar ini ci atī vu di bi nāt 

pa stā vī gi dar bo jo šos Jaun ie šu Vis pa sau les tau tie šu pa do mi, ku ra strā dā tu cie šā 
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Berlīne–Rīga–Berlīne – 500 еiro

Оslо–Rīga–Оslo – 700 еiro

Londona–Rīga–Londona – 500 eiro

Roma–Rīga–Roma – 500 еiro

Оdesa–Rīga–Оdesa – 700 еiro 

Мaskava–Rīga–Мaskava – 500 еiro

Nirnberga–Rīga–Nirnberga – 600 eiro

Bukareste–Rīga–Bukareste – 700 еiro

Таllina–Rīga–Tallina – 50 еiro

Viļņa–Rīga–Viļņa – 50 еiro

Kopā: 6000 еiro

Zāles noma konferences rīkošanai
350 еiro/dienā – 2 dienas = 600 еiro

Autobusa noma ekskursijai
400 еiro

Zāles noma vakara pasākumiem 

500 еiro

Nogādāšana no lidostas/dzelzceļa stacijas 
400 еiро

Kopā: 16300

No: Nil Ushakov nils.usakovs@saeima.lv

Kam: rusembas@delfi.lv

Nosūtīts: 14. novembris 2008. g., 16:57:16

Tēma: Dlja A. Hapilova

Krie vi jas Fe de rā ci jas Ār lie tu Mi nis tri ja

De par ta ments dar bam ar tau tie šiem 

Pjot ram Alek se je vi čam Bur di ki nam
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Cie nī ja mais Pjotr Alek se je vič!

Lat vi jas ne val stis kā un ne po li tis kā jaun ie šu or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam” 

ti ka no di bi nā ta 2006. ga dā. Mū su or ga ni zā ci jas mēr ķi var ap rak stīt ļo ti vien

kār ši – pa lī dzēt kriev va lo dī gai jau nat nei, ku ra dzī vo ne pa vi sam ne vien kār šos 

ap stāk ļos ne sen ne at ka rī bu ie gu vu ša jā Lat vi jā, gūt pa nā ku mus dzī vē. Tur klāt 

sa gla bāt tra dī ci jas un cie šus sa ka rus kā ar Krie vu pa sau li, tā arī ar Krie vi ju. Re

ali zē jot šo mēr ķi, or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam” da žā dos pro jek tos sa dar bo jas 

vai rāk ne kā ar 60 Lat vi jas sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu, bet da žā dos mū

su pa sā ku mos pie da lās sim tiem kriev va lo dī go ve cā ko kla šu audzēk ņu un stu

den tu (pre cī zāk par pro jek tiem skat. pie li ku mu).

No pirm ās die nas mū su or ga ni zā ci ja ak tī vi pie da lās tau tie šu or ga ni zā ci ju 

dar bā Lat vi jā. Mū su pār stāv ji pie da lī jās da žā dos tau tie šu starp tau tis ka lī me ņa 

pa sā ku mos, pie mē ram, pē dē jā Vis pa sau les tau tie šu kon fe ren cē (Mas ka va), pē

dē jā krie vu pre ses Vis pa sau les kon gre sā (Mas ka va) un Eiro pas jau nat nes fo ru

mā tau tie šiem ār ze mēs (SanktPē ter bur ga). Re zul tā tā mums iz de vās no re gu lēt 

sa ka rus ar jaun iem tau tie šiem da žā dās pa sau les val stīs – kā Eiro pā un ASV, tā 

bi ju ša jās PSRS val stīs.

Pēc Krie vi jas ĀM de par ta men ta dar bā ar tau tie šiem di rek to ra Alek san dra 

Če pu ri na ini ci atī vas mēs pie dā vā jam or ga ni zēt un īs te not kon fe ren ci jaun ajiem 

tau tie šiem no Eiro pas val stīm. Šai kon fe ren cei, ku ru mēs pie dā vā jam īs te not ar 

Krie vi jas ĀM de par ta men ta dar bā ar tau tie šiem un Krie vi jas vēst nie cī bas Lat

vi jā pat ro nā žu, jā kļūst par tur pi nā ju mu ko pē jā dar ba sā ku mam Vis pa sau les 

tau tie šu kon fe ren cē Mas ka vā un Eiro pas jau nat nes fo ru mā tau tie šiem ār ze mēs 

SanktPē ter bur gā.

Kon fe ren ces tē ma
Uz de vums jaun ajiem – Krie vu pa sau les at tīs tī ba.

Kon fe ren ces mēr ķis
Darbs Eiro pas val stīs dzī vo jo šo jaun o tau tie šu sa lie dē ša nai. Pēc mū su uz

ska tiem tā ir vie na ne no vien kār šā ka jām lie tām Krie vu pa sau les sa gla bā ša nai 

un at tīs tī bai. Jo tie ši no tiem krie vu tau tie šiem, kam ta gad 1825 gadi, arī ir at

ka rīgs tas, kā nā kot nē at tīs tī sies Krie vu pa sau le.

Pēc kon fe ren ces re zul tā tiem mēs pie dā vā jam uz stā ties ar ini ci atī vu di bi nāt 

pa stā vī gi dar bo jo šos Jaun ie šu Vis pa sau les tau tie šu pa do mi, ku ra strā dā tu cie šā 
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ko or di nā ci jā un sa sais tē ar ci tām tau tie šu or ga ni zā ci jām, bet sa vā dar bī bā ak cen

tē tu pro ble mā ti ku, rak stu rī gu Krie vi jas tau tie šu jaun ajai pa au dzei.

Kon fe ren ces vie ta
Mēs pie dā vā jam rī kot kon fe ren ci Lat vi jas gal vas pil sē tā Rī gā.

Kon fe ren ces laiks
27.03.2009 – 28.03.2009

Kon fe ren ces da līb nie ki
Ie priek šē ju pie kri ša nu da lī bai kon fe ren cē ap stip ri nā ja 40 pār stāv ji no 12 

val stīm – Igau ni jas, Lie tu vas, Uk rai nas (Kri ma), Fran ci jas, Nor vē ģi jas, Liel bri tā

ni jas, Itā li jas, Vā ci jas, Ru mā ni jas, Po li jas, Lat vi jas un Krie vi jas. Ar ie lū gu miem 

pie da lī ties kon fe ren cē grie zī si mies pie De par ta men ta dar bā ar tau tie šiem un 

krie vis ka jām jau nat nes or ga ni zā ci jām.

No Lat vi jas pus es mēs plā no jam uz ai ci nāt pie da lī ties kon fe ren cē va do šo 

Lat vi jas jaun ie šu tau tie šu or ga ni zā ci ju pār stāv jus, kā arī vi dus sko lu audzēk ņus 

ar krie vu va lo das ap mā cī bu.

Kon fe ren ces sa turs
Kon fe ren ce tiek plā no ta di vām die nām. Kon fe ren ces gai tā pie dā vā jam di

vus apa ļos gal dus.

Apaļ ais galds 1 – Uz va ras die nas svi nē ša na Eiro pas val stīs 

•	 Krie vi jas veik smī gās pie re dzes iz pla tī ša na Eiro pas val stīs, un arī Lat vi jas 

ak ci jas „Ge or ga len tī te” sa rī ko ša nā 2009. ga dā.

•	 Plā na pie ņem ša na kon krē tai dar bī bai Eiro pas val stīs ap gla bā to Pa dom

ju ka ra vī ru ap be dī ju mu sa gla bā ša nai, ta jā skai tā arī tal ku rī ko ša na.

•	 Plā na pie ņem ša na 65. ga da die nas svi nē ša nai 2010. ga dā kopš Pa dom ju 

ka ra spēks at brī vo ja Eiro pu no na cis ma. 

•	 Mē ģi nā ju mu iz beig ša na pār rak stīt Ot rā pa sau les ka ra vēs tu ri un Pa dom ju 

ka ra vī ra lo mas iz skaid ro ša nu Eiro pas at brī vo ša nā no na cis ma, kā arī brau

cie nu or ga ni zē ša na jaun ajiem tau tie šiem uz Krie vi ju ar šo mēr ķi (pie mē ram, 

pēc pa rau ga „Pie mi ņas sar dze”, kas sek mī gi dar bo jas Ples ka vas ap ga ba lā).

Apaļ ais galds 2 – Jau nat nes lo ma Krie vu pa sau les sa gla bā ša nā un at tīs tī bā 

•	 Tra dī ci ju un pie de rī bas Krie vu pa sau lei sa gla bā ša na krie vu tau tie šu 

jaun ajā pa au dzē.

•	 Jaun o tau tie šu sa ka ru at tīs tī ba ar Krie vi ju.
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•	 Jaun ie šu or ga ni zā ci ju lo ma nā ka mo sa bied ris ko or ga ni zā ci ju lī de ru vei

do ša nā.

Pēc kon fe ren ces di vu die nu kop sa vil ku ma mēs pie dā vā jam iz pla tīt kon fe ren

ces steno gram mu, kā buk le tu for mā tā, tā arī elek tro nis kā vei dā.

Mēs esam pār lie ci nā ti, ka šā da vei da kon fe ren ces rī ko ša na ne ti kai pa lī dzēs tau

tie šu sa lie dē ša nai, kas dzī vo Eiro pas val stīs. Kon fe ren ce tā pat ne no lie dza mi pa aug

sti nās Lat vi jas kriev va lo dī gās jau nat nes in te re si līdz da lī bai tau tie šu or ga ni zā ci jās.

Mēs grie ža mies pie KF ĀM De par ta men ta dar bā ar tau tie šiem ar lū gu mu 

at bal stīt mū su ini ci atī vu un sniegt fi nan si ālu at bal stu kon fe ren cei (skat. pie li ku

mu), kā arī sniegt or ga ni za to ris ku at bal stu no KF vēst nie cī bu pus es kon fe ren

ces de le gā tu ap dzī vo ta jās val stīs.

 Ar cie ņu,

 Svet la na Sa vic ka ja

 „Mums pa ce ļam” val des priekš sē dē tā ja

 Tele fons: 371 29357687; e–mail: sveta@Young.lv

1. PIE LI KUMS – TĀ ME KON FE REN CEI 40 cil vē kiem
Dzī vo ša na
Vies nī ca „Rī ga”, vien vie tī gais nu murs, dien nakts – 90 eiro, 40 nu mu ri, 3 nak

tis – 9600 eiro
Ēdi nā ša na
Pus die nas (3 rei zes) – 15 eiro/cil vēks

Va ka ri ņas (2 rei zes) –15 eiro/cil vēks 

Svi nī gas va ka ri ņas (1 rei zi) – 25 eiro/cil vēks

Kon certs svi nī ga jās va ka ri ņās – 500 eiro

4 500 eiro
Kon fe ren ču zā le
Zā les no ma – 200 eiro/die nā

Audio ie rak stu apa ra tū ras no ma – 100 eiro die nā

600 Eiro
Ek skur si ja pa Rī gu – 400 eiro
Trans por ta iz de vu mi – 600 eiro

KO PĀ:  15 700 eiro
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ko or di nā ci jā un sa sais tē ar ci tām tau tie šu or ga ni zā ci jām, bet sa vā dar bī bā ak cen

tē tu pro ble mā ti ku, rak stu rī gu Krie vi jas tau tie šu jaun ajai pa au dzei.

Kon fe ren ces vie ta
Mēs pie dā vā jam rī kot kon fe ren ci Lat vi jas gal vas pil sē tā Rī gā.

Kon fe ren ces laiks
27.03.2009 – 28.03.2009

Kon fe ren ces da līb nie ki
Ie priek šē ju pie kri ša nu da lī bai kon fe ren cē ap stip ri nā ja 40 pār stāv ji no 12 

val stīm – Igau ni jas, Lie tu vas, Uk rai nas (Kri ma), Fran ci jas, Nor vē ģi jas, Liel bri tā

ni jas, Itā li jas, Vā ci jas, Ru mā ni jas, Po li jas, Lat vi jas un Krie vi jas. Ar ie lū gu miem 

pie da lī ties kon fe ren cē grie zī si mies pie De par ta men ta dar bā ar tau tie šiem un 

krie vis ka jām jau nat nes or ga ni zā ci jām.
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•	 Jaun ie šu or ga ni zā ci ju lo ma nā ka mo sa bied ris ko or ga ni zā ci ju lī de ru vei

do ša nā.
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tie šu sa lie dē ša nai, kas dzī vo Eiro pas val stīs. Kon fe ren ce tā pat ne no lie dza mi pa aug

sti nās Lat vi jas kriev va lo dī gās jau nat nes in te re si līdz da lī bai tau tie šu or ga ni zā ci jās.

Mēs grie ža mies pie KF ĀM De par ta men ta dar bā ar tau tie šiem ar lū gu mu 

at bal stīt mū su ini ci atī vu un sniegt fi nan si ālu at bal stu kon fe ren cei (skat. pie li ku

mu), kā arī sniegt or ga ni za to ris ku at bal stu no KF vēst nie cī bu pus es kon fe ren

ces de le gā tu ap dzī vo ta jās val stīs.

 Ar cie ņu,

 Svet la na Sa vic ka ja

 „Mums pa ce ļam” val des priekš sē dē tā ja

 Tele fons: 371 29357687; e–mail: sveta@Young.lv

1. PIE LI KUMS – TĀ ME KON FE REN CEI 40 cil vē kiem
Dzī vo ša na
Vies nī ca „Rī ga”, vien vie tī gais nu murs, dien nakts – 90 eiro, 40 nu mu ri, 3 nak

tis – 9600 eiro
Ēdi nā ša na
Pus die nas (3 rei zes) – 15 eiro/cil vēks

Va ka ri ņas (2 rei zes) –15 eiro/cil vēks 

Svi nī gas va ka ri ņas (1 rei zi) – 25 eiro/cil vēks

Kon certs svi nī ga jās va ka ri ņās – 500 eiro

4 500 eiro
Kon fe ren ču zā le
Zā les no ma – 200 eiro/die nā

Audio ie rak stu apa ra tū ras no ma – 100 eiro die nā

600 Eiro
Ek skur si ja pa Rī gu – 400 eiro
Trans por ta iz de vu mi – 600 eiro

KO PĀ:  15 700 eiro
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2. PIE LI KUMS – GAL VE NIE „MUMS PA CE ĻAM” RE ALI ZĒ JA MIE UZ DE VU MI 
9. maijs.lv 
Di vu ga du lai kā vai rā ki sim ti sko lē nu ir pie da lī ju šies sest die nas tal kās pa

dom ju ka ra vī ru ka pos un Uz va ras Die nas svi nē ša nu or ga ni zā ci jā pie pie mi nek

ļa Rī gas at brī vo tā jiem. Pa gā ju ša jā ga dā ak ci jas „Ge or ga len tī te” ie tva ros mēs iz

da lī jām 20 000 Ge or ga len tī šu, bet ša jā ga dā – 50 000 ga ba lu. Šā ga da pa va sa rī 

sā ka dar bu saits www.9may.lv 

„Priš koļ na ja Ga ze ta” – tas ir iz de vums, ku ra au to ri ir ve cā ko kla šu audzēk ņi 

no Rī gas sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu. Šo dien „Priš koļ na ja Ga ze ta” ir ik

mē ne ša krā sains iz de vums krie vu va lo dā 32 lap pu sēs. Iz de vu ma ti rā ža – 5000 

ek semp lā ru. Iz de vums bez mak sas tiek iz pla tīts 48 Rī gas sko lās ar krie vu va lo

das ap mā cī bu.

Sko las lī ga Lat vi jas KVN
„Mums pa ce ļam!” – Sko las lī gas Lat vi jas KVN spē ļu or ga ni za tors. Sko las lī ga 

KVN ap vie no vai rā kus sim tus da līb nie ku no sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu 

no vis as Lat vi jas un va da jau piekt o se zo nu.

„Kas? Kur? Kad „ Lat vi jā
„Mums pa ce ļam!” – Lat vi jas liet pra tē ju klu ba „In te lekts” par tne ris, kas or ga ni

zē spē les „Kas Kur? Kad” starp sko lē nu un stu den tu ko man dām.

Kul tūr iz glī to jo šu brau cie nu or ga ni zē ša na uz Krie vi ju (Ar KF vēst nie cī bas 

Lat vi jā at bal stu)

Ar KF vēst nie cī bas Lat vi jā at bal stu vai rā ki des mi ti skol ēnu no jau nat nes or ga

ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” jau di vus ga dus pie da lās Krie vi jas pro jek tā tau tie šiem 

„SanktPē ter bur gas va sa ras vēs tu res uni ver si tā te 2008.” Ša jā ga dā sko lē ni no jau

nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” pie da lī jās eks pe dī ci jā „Pie mi ņas sar dze” 

pa kau jas vie tām Ples ka vas ra jo nā.
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Vē lamie balsošanas rezultāti  
tiek sa ska ņoti ar Krie vi jas  
vēst nie ku Veš ņa ko vu

 Nils Uša kovs no de vis Krie vi jas vēst nie kam Alek san dram Veš
ņa ko vam ne pub li cē ja mu in for mā ci ju par vē lē ša nu re zul tā tiem 
Eiro par la men ta un paš val dī bu vē lē ša nās, un to ie tek mi uz iekš po
li tis ko si tu āci ju.

Tālāk pub li cē to vēs tu li Nils no sū tī jis Alek san dram Veš ņa ko vam 2008. 
ga da 10. jū li jā. Ta jā lai kā Uša kovs bi ja Saei mas Ār lie tu ko mi si jas lo cek lis.

No: Nil Ushakov (nils.usakovs@saeima.lv)

Кam: rusembas@delfi.lv

Тēma: Vešņakova kungam



34 

2. PIE LI KUMS – GAL VE NIE „MUMS PA CE ĻAM” RE ALI ZĒ JA MIE UZ DE VU MI 
9. maijs.lv 
Di vu ga du lai kā vai rā ki sim ti sko lē nu ir pie da lī ju šies sest die nas tal kās pa

dom ju ka ra vī ru ka pos un Uz va ras Die nas svi nē ša nu or ga ni zā ci jā pie pie mi nek

ļa Rī gas at brī vo tā jiem. Pa gā ju ša jā ga dā ak ci jas „Ge or ga len tī te” ie tva ros mēs iz

da lī jām 20 000 Ge or ga len tī šu, bet ša jā ga dā – 50 000 ga ba lu. Šā ga da pa va sa rī 

sā ka dar bu saits www.9may.lv 

„Priš koļ na ja Ga ze ta” – tas ir iz de vums, ku ra au to ri ir ve cā ko kla šu audzēk ņi 

no Rī gas sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu. Šo dien „Priš koļ na ja Ga ze ta” ir ik

mē ne ša krā sains iz de vums krie vu va lo dā 32 lap pu sēs. Iz de vu ma ti rā ža – 5000 

ek semp lā ru. Iz de vums bez mak sas tiek iz pla tīts 48 Rī gas sko lās ar krie vu va lo

das ap mā cī bu.

Sko las lī ga Lat vi jas KVN
„Mums pa ce ļam!” – Sko las lī gas Lat vi jas KVN spē ļu or ga ni za tors. Sko las lī ga 

KVN ap vie no vai rā kus sim tus da līb nie ku no sko lām ar krie vu va lo das ap mā cī bu 

no vis as Lat vi jas un va da jau piekt o se zo nu.

„Kas? Kur? Kad „ Lat vi jā
„Mums pa ce ļam!” – Lat vi jas liet pra tē ju klu ba „In te lekts” par tne ris, kas or ga ni

zē spē les „Kas Kur? Kad” starp sko lē nu un stu den tu ko man dām.

Kul tūr iz glī to jo šu brau cie nu or ga ni zē ša na uz Krie vi ju (Ar KF vēst nie cī bas 

Lat vi jā at bal stu)

Ar KF vēst nie cī bas Lat vi jā at bal stu vai rā ki des mi ti skol ēnu no jau nat nes or ga

ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” jau di vus ga dus pie da lās Krie vi jas pro jek tā tau tie šiem 

„SanktPē ter bur gas va sa ras vēs tu res uni ver si tā te 2008.” Ša jā ga dā sko lē ni no jau

nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” pie da lī jās eks pe dī ci jā „Pie mi ņas sar dze” 

pa kau jas vie tām Ples ka vas ra jo nā.

35

Vē lamie balsošanas rezultāti  
tiek sa ska ņoti ar Krie vi jas  
vēst nie ku Veš ņa ko vu

 Nils Uša kovs no de vis Krie vi jas vēst nie kam Alek san dram Veš
ņa ko vam ne pub li cē ja mu in for mā ci ju par vē lē ša nu re zul tā tiem 
Eiro par la men ta un paš val dī bu vē lē ša nās, un to ie tek mi uz iekš po
li tis ko si tu āci ju.

Tālāk pub li cē to vēs tu li Nils no sū tī jis Alek san dram Veš ņa ko vam 2008. 
ga da 10. jū li jā. Ta jā lai kā Uša kovs bi ja Saei mas Ār lie tu ko mi si jas lo cek lis.

No: Nil Ushakov (nils.usakovs@saeima.lv)

Кam: rusembas@delfi.lv

Тēma: Vešņakova kungam



36 

Nosūtīts: ce 10/07/08 10:46.

Cie nī ja mais Alek sandr Al ber to vič!

Pirms mū su tik ša nās 15.00 no sū tu jums ne lie lu iz zi ņu, ko sa ga ta vo ju ši mū su kon

sul tan ti, par bal su skai tī ša nas sis tē mu Eiro par la men ta vē lē ša nās.

Ar cie ņu, 

Nils Uša kovs 

2004. ga da jū ni jā bi ja šādi Eiro pas par la men ta vē lē ša nu re zul tā ti:

Sarak
sta 

numurs

Saraksta  
nosaukums (politiskās 

organizācijas  
nosaukums

Saņemto 
balsu 
skaits

Saņemto 
mandātu 

skaits

Procentos 
no kopējā 
balsotāju 

skaita
5  Apvienība TB/LNNK 171 859 4 29,82
12 „Jaunais laiks” 113 593 2 19,71
6 Politiskā apvienība „ZaPčel” 61 401 1 10,66
2 Tautas partija 38 324 1 6,65
13  „Latvijas ceļš” 37 724 1 6,55
8 Tautas saskaņas partija 27 506 0 4,77

11
Latvijas sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 

27 468 0 4,77

9  „Zaļo” un zemnieku apvienība 24 467 0 4,25
10  Latvijas pirmā partija 18 685 0 3,24

7
 Apvienotā sociāldemokrā
tiskā darba partija

12 871 0 2,23

3  Konservatīvā partija 9716 0 1,69
1  Latvijas Sociālistiskā partija 9480 0 1,65
4  „Latgales gaisma” 8439 0 1,46

15
 Politiskā organizācija (partija) 
„Eiroskeptiķi” 

5481 0 0,95

14
 Kristīgidemokrātiskā 
savienība

2362 0 0,41

16  Sociāldemokrātu savienība 1988  0 0,34
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 Ti ka pie lie to ta šāda bal su skai tī ša nas un man dā tu skai ta no teik ša nas me

to di ka:

1) Skai tī ša na tiek veik ta ti kai po li tis ko or ga ni zā ci ju gru pā, kas pār va
rē ju šas 5% bar je ru, pārējās au to mā tis ki at da lās. Tā dā pa li ka 5 po li tis kās or

ga ni zā ci jas: 

Sarak
sta 

numurs

Saraksta  
nosaukums (politiskās 

organizācijas  
nosaukums

Saņemto 
balsu 
skaits

Saņemto 
mandātu 

skaits

Procentos 
no kopējā 
balsotāju 

skaita
5  Apvienība TB/LNNK 171 859 4 29,82
12 „Jaunais laiks” 113 593 2 19,71
6 Politiskā apvienība „ZaPčel” 61 401 1 10,66
2 Tautas partija 38 324 1 6,65
13  „Latvijas ceļš” 37 724 1 6,55

2) Bal su skai tī ša nas for mu la šāda: par kat ru par ti ju at do to augo šo bal su 

skai ta da lī ša na ar ne pār a skaitļiem – 1, 3, 5, 7, 9 un tā tā lāk līdz ne pie cie ša ma

jam. Tā lāk da lī ju ma rā dī tā ji rin do jas sa ma zi nā ša nās kār tī bā un tiek no teikts 

man dā tu skaits kat rai po li tis kai or ga ni zā ci jai.

Tā lāk re zul tā ti rin do jas pēc sa ma zi nā ša nās prin ci pa:

Saraksts Balsis
1. 

dalīšana 
(1)

2. 
dalīšana 

(3)

3. 
dalīšana 

(5)

4. 
dalīšana 

(7)
 TB/LNNK 171859 171 859 57286,33 34371,8 24551,28
 „Jaunais laiks 113593 113593 37864,33 22718,6 16227,57
 ZaPčel 61401 61401 20467 12880,2 8771,571
 Tautas partija 38324 38324 12774,67 77664,8 5474,857
 „Latvijas ceļš” 37724 37724 12574,67 7544,8 5389,143
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Tā dā vei dā mēs ie gūs tam vē lē ša nu re zul tā tus:

Reitinga rādītājs 
(dalīšanas numurs)

Dalīšanas numurs Saraksts

1 171859 ТB/LNNK
2 113593 „Jaunais laiks” 
3 61401 ZaPčel
4 57286,33 ТB/LNNK
5 38334 Tautas partija
6 37724 „Latvijas ceļš” 
7 34371,8 ТB/LNNK
8 24551,29 ТB/LNNK
9 22718,6 „Jaunais laiks” 

Tā dā vei dā var iz da rīt se ci nā ju mus:

Saraksts

 Mandātu skaits  
(atbilst pieminējuma biežumam 
iepriekšējā tabulā un dalījuma 

rezultātiem)
ТB/LNNK 4

„Jaunais laiks” 2
ZaPčel 1

Tautas partija 1
„Latvijas ceļš” 1

1. 5% pār va rē ša na ga ran tē vie na man dā ta sa ņem ša nu. Ma te mā tis 

ka iz slēg ša na (tā arī ju ri disks strup ceļš) – tie ši 5% sa ņem ša na kā mi ni

mums des mit po li tis kām ap vie nī bām esot 9 man dā tiem. Bet šī var bū tī

ba ir te orē tis ka – tās re ālā ie mie so ša nās ir ga lē ji ap šau bā ma.

2. No tei co šais mo ments – var bū tī ba vai rāk ne kā vie na man dā ta sa ņem

ša nai. Pēc 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nu re zul tā tu ap ko po ša nas 

pie mē ra re dzams, ka po li tis ko or ga ni zā ci ju re zul tā tu iz kār to jums, kas 

sa ņē mu ši ti kai 1 man dā tu, ir ļo ti liels: tā par „Lat vi jas ce ļu” no bal so ja 

6,5% vē lē tā ju, par ZaP čel –10,6%, bet abas po li tis kās or ga ni zā ci jas sa
ņē ma ti kai pa 1 man dā tam. Ša jā kon krē ta jā ga dī ju mā ma te mā ti ka šā

da: po li tis kā or ga ni zā ci ja var sa ņemt 2 man dā tus ti kai tad, ja par vi ņu 
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no bal so trīs rei zes vai rāk bal so tā ju, ne kā par po li tis ko or ga ni zā ci ju, sa

ņē mu šu ma zā ko pun ktu skai tu starp po li tis ka jām or ga ni zā ci jām, pār

va rē ju šām 5% bar je ru. Tas ir, 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās, 
lai da bū tu 2 man dā tus, va ja dzē ja sa vākt trīs rei zes vai rāk bal su 
ne kā par ti jai ar slik tā ku re zul tā tu no po li tis kām or ga ni zā ci jām, 
pār va rē ju šām 5% bar je ru. Prak sē var pa vai rot „Lat vi jas ce ļa” re zul tā tu 

(6,5%) ar 3, un sa ņemt no sa cī ti caur ejo šu rā dī tā ju priekš 2 man dā tiem 

(6,5 pa vai rot uz 3 – sa nāk 19,5). Tā dā vei dā, ZaP ČEL (10,6%) ne va rē ja 

sa ņemt 2 man dā tus, bet „Jaun ais laiks” (19,7%) – sa ņē ma 2 man dā tus. 

Te slēp jas zi nā ma ne tais nī ba Eiro par la men ta vē lē ša nās, kas ir ma te mā

ti kas un ne lie lā man dā tu skai ta dik tē ta.

3. Ta jā pa šā lai kā so lis no di viem man dā tiem uz čet riem 2004. ga da Eiro

par la men ta vē lē ša nās ir vēl šau rāks. Tā „Jaun ais laiks”, sa ņe mot 19,7% 

bal su, ie gūst 2 man dā tus (6,5% pa vai rot ar 3), bet TB/LNNK, sa ņe mot 

29,82%, ie gūst 4 man dā tus. Kaut 29,82%, da lot uz 6,5 dod 4,55 (pie no

sac īt as no apa ļo ša nas 5).

No tei co šais se ci nā jums: uz man dā tu skai tu, ko sa ņem kat ra po li tis kā or

ga ni zā ci ja, lie la ie tek me ir: VIS PĀ RĒ JAM PO LI TIS KA JAM IZ KĀR TO JU

MAM VĒ LĒ ŠA NĀS, KAS AP GRŪ TI NA PRO GNO ZĒ ŠA NU KO PU MĀ. TĀ 

MAN DĀ TU SKAITS PO LI TIS KAI OR GA NI ZĀ CI JAI, SA ŅĒ MU ŠAI VIS LIE LĀ

KO RE ZUL TĀ TU, IR TIE ŠĀ AT KA RĪ BĀ:

•	 NO TĀ, CIK PAR TI JAS IE KĻU VU ŠAS GRU PĀ, KAS PĀR VA RĒ JA 5% 

BAR JE RU;

•	 NO TĀ, KĀ DA BI JA FAK TIS KĀ BAR JE RA – ZEM ĀKAIS RĀ DĪ TĀJS 

PAR TI JU GRU PĀ, KAS PĀR VA RĒ JA 5% BAR JE RU;

•	 NO BAL SU IZ KĀR TO JU MA STARP PAR TI JĀM, KAS PĀR VA RĒ JU ŠAS 

5% BAR JE RU.

•	 NO TĀ, CIK BAL SIS SUM MĀ RĀ UN PRO CEN TU ĀLĀ AT TIE CĪ BĀ NO 

KO PĒ JĀ VĒ LĒ TĀ JU SKAI TA TI KA AT DO TAS PAR TI JĀM, KAS NE PĀR

SNIE DZA 5% BAR JE RU.

Ana lo ģis ki pro por ci onā la vē lē ša nu sis tē ma dar bo jas arī Saei mas vē lē ša nās. 

To mēr „no sa cī tās ne tais nī bas” mē rogs no zī mī gi zem āks – jo vai rāk man dā tu 

tiek sa da līts, jo tu vā ki vē lē ša nu re zul tā ti pie man dā tu sa da lī ša nas re zul tā tiem. 



38 

Tā dā vei dā mēs ie gūs tam vē lē ša nu re zul tā tus:

Reitinga rādītājs 
(dalīšanas numurs)

Dalīšanas numurs Saraksts

1 171859 ТB/LNNK
2 113593 „Jaunais laiks” 
3 61401 ZaPčel
4 57286,33 ТB/LNNK
5 38334 Tautas partija
6 37724 „Latvijas ceļš” 
7 34371,8 ТB/LNNK
8 24551,29 ТB/LNNK
9 22718,6 „Jaunais laiks” 

Tā dā vei dā var iz da rīt se ci nā ju mus:

Saraksts

 Mandātu skaits  
(atbilst pieminējuma biežumam 
iepriekšējā tabulā un dalījuma 

rezultātiem)
ТB/LNNK 4

„Jaunais laiks” 2
ZaPčel 1

Tautas partija 1
„Latvijas ceļš” 1

1. 5% pār va rē ša na ga ran tē vie na man dā ta sa ņem ša nu. Ma te mā tis 

ka iz slēg ša na (tā arī ju ri disks strup ceļš) – tie ši 5% sa ņem ša na kā mi ni

mums des mit po li tis kām ap vie nī bām esot 9 man dā tiem. Bet šī var bū tī

ba ir te orē tis ka – tās re ālā ie mie so ša nās ir ga lē ji ap šau bā ma.

2. No tei co šais mo ments – var bū tī ba vai rāk ne kā vie na man dā ta sa ņem

ša nai. Pēc 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nu re zul tā tu ap ko po ša nas 

pie mē ra re dzams, ka po li tis ko or ga ni zā ci ju re zul tā tu iz kār to jums, kas 

sa ņē mu ši ti kai 1 man dā tu, ir ļo ti liels: tā par „Lat vi jas ce ļu” no bal so ja 

6,5% vē lē tā ju, par ZaP čel –10,6%, bet abas po li tis kās or ga ni zā ci jas sa
ņē ma ti kai pa 1 man dā tam. Ša jā kon krē ta jā ga dī ju mā ma te mā ti ka šā

da: po li tis kā or ga ni zā ci ja var sa ņemt 2 man dā tus ti kai tad, ja par vi ņu 
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no bal so trīs rei zes vai rāk bal so tā ju, ne kā par po li tis ko or ga ni zā ci ju, sa

ņē mu šu ma zā ko pun ktu skai tu starp po li tis ka jām or ga ni zā ci jām, pār

va rē ju šām 5% bar je ru. Tas ir, 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās, 
lai da bū tu 2 man dā tus, va ja dzē ja sa vākt trīs rei zes vai rāk bal su 
ne kā par ti jai ar slik tā ku re zul tā tu no po li tis kām or ga ni zā ci jām, 
pār va rē ju šām 5% bar je ru. Prak sē var pa vai rot „Lat vi jas ce ļa” re zul tā tu 

(6,5%) ar 3, un sa ņemt no sa cī ti caur ejo šu rā dī tā ju priekš 2 man dā tiem 

(6,5 pa vai rot uz 3 – sa nāk 19,5). Tā dā vei dā, ZaP ČEL (10,6%) ne va rē ja 

sa ņemt 2 man dā tus, bet „Jaun ais laiks” (19,7%) – sa ņē ma 2 man dā tus. 

Te slēp jas zi nā ma ne tais nī ba Eiro par la men ta vē lē ša nās, kas ir ma te mā

ti kas un ne lie lā man dā tu skai ta dik tē ta.

3. Ta jā pa šā lai kā so lis no di viem man dā tiem uz čet riem 2004. ga da Eiro

par la men ta vē lē ša nās ir vēl šau rāks. Tā „Jaun ais laiks”, sa ņe mot 19,7% 

bal su, ie gūst 2 man dā tus (6,5% pa vai rot ar 3), bet TB/LNNK, sa ņe mot 

29,82%, ie gūst 4 man dā tus. Kaut 29,82%, da lot uz 6,5 dod 4,55 (pie no

sac īt as no apa ļo ša nas 5).

No tei co šais se ci nā jums: uz man dā tu skai tu, ko sa ņem kat ra po li tis kā or

ga ni zā ci ja, lie la ie tek me ir: VIS PĀ RĒ JAM PO LI TIS KA JAM IZ KĀR TO JU

MAM VĒ LĒ ŠA NĀS, KAS AP GRŪ TI NA PRO GNO ZĒ ŠA NU KO PU MĀ. TĀ 

MAN DĀ TU SKAITS PO LI TIS KAI OR GA NI ZĀ CI JAI, SA ŅĒ MU ŠAI VIS LIE LĀ

KO RE ZUL TĀ TU, IR TIE ŠĀ AT KA RĪ BĀ:

•	 NO TĀ, CIK PAR TI JAS IE KĻU VU ŠAS GRU PĀ, KAS PĀR VA RĒ JA 5% 

BAR JE RU;

•	 NO TĀ, KĀ DA BI JA FAK TIS KĀ BAR JE RA – ZEM ĀKAIS RĀ DĪ TĀJS 

PAR TI JU GRU PĀ, KAS PĀR VA RĒ JA 5% BAR JE RU;

•	 NO BAL SU IZ KĀR TO JU MA STARP PAR TI JĀM, KAS PĀR VA RĒ JU ŠAS 

5% BAR JE RU.

•	 NO TĀ, CIK BAL SIS SUM MĀ RĀ UN PRO CEN TU ĀLĀ AT TIE CĪ BĀ NO 

KO PĒ JĀ VĒ LĒ TĀ JU SKAI TA TI KA AT DO TAS PAR TI JĀM, KAS NE PĀR

SNIE DZA 5% BAR JE RU.

Ana lo ģis ki pro por ci onā la vē lē ša nu sis tē ma dar bo jas arī Saei mas vē lē ša nās. 

To mēr „no sa cī tās ne tais nī bas” mē rogs no zī mī gi zem āks – jo vai rāk man dā tu 

tiek sa da līts, jo tu vā ki vē lē ša nu re zul tā ti pie man dā tu sa da lī ša nas re zul tā tiem. 
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100 Saei mas de pu tā tus va rē tu ņemt par 100%, un sa da līt man dā tus starp po

li tis kām or ga ni zā ci jām, pār va rē ju šām 5%,”pie me tot” vi ņiem bal sis, at do tas par 

ne ie kļu vu šām par ti jām pēc pro por ci ona li tā tes prin ci pa. Ga dī ju mā ar 9 man
dā tiem „kļū da” starp vē lē ša nu re zul tā tiem un po li tis ko or ga ni zā ci ju sa
ņem ta jiem man dā tiem no ma te mā tis kā re dzes lo ka no zī mī gi lie lā ka – un 
tas ir no tei co šais mo ments!

Vēl viens sva rīgs mo ments Eiro par la men ta vē lē ša nu re zul tā tu pro g no zē

ša nā – tā ir vēlētāju ierašānās. 2004. ga dā ap mek lē jums bija 41,34%, kas ir 

no zī mī gi ma zāk ne kā vi dē jais Saei mas un paš val dī bas vē lē ša nu ap mek lē jums 

vē lē ša nās 2006. ga dā – 60,9%, paš val dī bu vē lē ša nās 2005. ga dā – 52,8%).

No tei co šais ir bal so ša nas mo ti vā ci ja kon krē tās so ci ālās gru pās. Tas ir, kura 

po li tis kā spē ka vē lē tā ji ir vai rāk mo ti vē ti un mo bi li zē ti. Teik sim, TB/LNNK re zul

tāts (gan drīz 30%!) – tas ir rā dī tājs ne ti kai šīs par ti jas po pu la ri tā tei sa bied rī bā 

ko pu mā, bet ir rā dī tājs elek to rā ta mo bi li zē tī bai, ku ra at ka rī ga no po li tis kās die nas 

kār tī bas ko pu mā (vē lē ša nas no ti ka uz pro tes tu pret iz glī tī bas re for mu fo na), elek

to rā ta so ci ālā por tre ta (pen si onā riem nav ar ko no dar bo ties – iet uz vē lē ša nām), 

elek to rā ta priekš sta ta par to, kas ir Eiro par la ments.

Ja Eiro par la men ta vē lē ša nas no tiks vien lai cī gi ar paš val dī bu vē lē ša nām, ie

ra ša nās būs pie tie ko ši augst a. Arī paš val dī bu vē lē ša nas at stās sa vu ie spai du uz 

Eiro par la men ta vē lē ša nām – kā no ie ra ša nās vie dok ļa, tā arī no iz vē les vie dok ļa, 

kam at dot bal si.

Ie spē ja mie vē lē ša nu re zul tā ti Eiro par la men tā „SA SKA ŅAS CEN TRAM” un 
„ZaP čel” 2009. ga dā

2004. ga da ok tob rī par „Sa ska ņas cen tru” no bal so ja 14,42% vē lē tā ju jeb 130 887 

cil vē ku. Par ZaP čel no bal so ja 6,03% jeb 54 684 cil vē ku. Tā dā vei dā di vu po li tis ko or

ga ni zā ci ju sum mā rā audi to ri ja (pēc stā vok ļa uz 2006. ga da ok tob ri) sa stā da ap mē

ram 2021%. Ta jā pa šā lai kā jā ņem vē rā, ka šī ko pē jā audi to ri ja sa rak sta ap vie no ša nas 

ga dī ju mā var būt sa šau ri nā ta uz da ļas „Sa ska ņas cen tra” elek to rā ta ne pie ņem ša nu 

ZaP čel un ot rā di. 2002. ga dā 8. Saei mas vē lē ša nās ZaP čel sa raksts, ap vie no joties uz 

to brī di Tau tas sa ska ņas par ti jai ar „Līdz tie sī bu” un Lat vi jas So ci ālis tis ko par ti ju (ta gad 

„Līdz tie sī ba” – tas ir ZaP čel, bet Tau tas sa ska ņas par ti ja un Soc par ti ja – „Sa ska ņas cen

trs”) sa ņē ma 19%. At tie cī gi, sum mā rā audi to ri ja svār stās 1920% ro be žās.
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Pēc sa bied rī bas vie dok ļa ap tau jas re zul tā tiem 2008. ga da jū ni jā (Lat vi jas 

Fak ti) par „Sa ska ņas Cen tru” ga ta vi bal sot 10,5%, par ZaP čel – 3,8%. Jā ņem vē rā, 

ka līdz vē lē ša nām vēl tā lu, nav bi ju si krie vu elek to rā ta mo bi li zā ci ja, kas pa aug

sti nās abu po li tis ko spē ku rā dī tā jus.

 Lai sa ņem tu 1 man dā tu, po li tis kai or ga ni zā ci jai Eiro par la men ta vē lē ša nās jā sa

ņem mi ni mums 5%. Tas ir vai rāk ne kā re āls uz de vums „Sa ska ņas cen tram”, un pil

nī gi re āls uz de vums ZaP čel, ņe mot vē rā Tat ja nas Žda no kas per so nī go po pu la ri tā ti.

No šī ska tī ju ma „Sa ska ņas Centrs” un ZaP čel, piedaloties vē lē ša nās ar 
at se viš ķiem sa rak stiem, var sum mā ri sa ņemt 2 man dā tus.

Ga dī ju mā, ja „Sa ska ņas centrs” un ZaP čel vei do ko pī gu sa rak stu, ro das jau tā

jums par to, cik bal sis būs ne pie cie ša mas, lai sa ņem tu mi ni mums 2 man dā tus, 

bet vē lams – 3 man dā tus, jo ci tā di a pri ori ap vie no ša nai nav jē gas. 

Bez šau bām, pie tie ka ma lī me ņa pro gno zē ša nas ie spē ja ir no sa cī ta – at ka

rī bā no po li tis kā iz kār to ju ma Eiro par la men ta vē lē ša nās ko pu mā. To mēr viens 

se ci nā jums ir acīm re dzams: 

2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nu pie re dze pie rā dī ju si: lai sa ņem tu 

di vus man dā tus jā sa ņem trīs rei zes vai rāk bal su ne kā po li tis kai or ga ni zā ci

jai, kas sa ņē mu si ma zāk bal su no tām, kas pār va rē ju šas 5%. Lai sa ņem tu 2 

man dā tus, ne pie cie šams sa ņemt sum mā ri 15%. Tā da var bū tī ba pa stāv. Bet 

vien lai kus pa stāv liels risks, ka fak tis kā bar je ra vē lē ša nās būs aug stā ka (pie

mē ram, 6,5% – kā 2004. ga dā), un tad jā sa ņem vai rāk kā 19,5% bal su, bet 

tas jau ir grūts uz de vums. Tre šā man dā ta ie gū ša na ša jā si tu āci jā vis pār ap

šau bā ma.

 Eiro par la men ta vē lē ša nu pa ra dokss slēp jas ta jā, ka 5% + 5% ga ran tē ti 
dod di vi man dā tus, bet 14% vai pat 18% var pie no teik ta po li tis ka sa li ku
ma ga ran tēt pat TI KAI 1 MAN DĀ TA sa ņem ša nu. 2 man dā tu sa ņem ša na ir 
po li tis ki – ma te mā tis kas lo te ri jas re zul tāts, 3. man dā ta sa ņem ša na – gan
drīz ne ti ca ma veik sme.

PIE MĒRS Nr. 1

Se viš ķi tas ir acīm re dza mi 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās. Pie ņem

sim, ka 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās 5% bar je ru pār va rē ja 6, bet ne 5 

par ti jas. 
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100 Saei mas de pu tā tus va rē tu ņemt par 100%, un sa da līt man dā tus starp po

li tis kām or ga ni zā ci jām, pār va rē ju šām 5%,”pie me tot” vi ņiem bal sis, at do tas par 

ne ie kļu vu šām par ti jām pēc pro por ci ona li tā tes prin ci pa. Ga dī ju mā ar 9 man
dā tiem „kļū da” starp vē lē ša nu re zul tā tiem un po li tis ko or ga ni zā ci ju sa
ņem ta jiem man dā tiem no ma te mā tis kā re dzes lo ka no zī mī gi lie lā ka – un 
tas ir no tei co šais mo ments!

Vēl viens sva rīgs mo ments Eiro par la men ta vē lē ša nu re zul tā tu pro g no zē

ša nā – tā ir vēlētāju ierašānās. 2004. ga dā ap mek lē jums bija 41,34%, kas ir 

no zī mī gi ma zāk ne kā vi dē jais Saei mas un paš val dī bas vē lē ša nu ap mek lē jums 

vē lē ša nās 2006. ga dā – 60,9%, paš val dī bu vē lē ša nās 2005. ga dā – 52,8%).

No tei co šais ir bal so ša nas mo ti vā ci ja kon krē tās so ci ālās gru pās. Tas ir, kura 

po li tis kā spē ka vē lē tā ji ir vai rāk mo ti vē ti un mo bi li zē ti. Teik sim, TB/LNNK re zul

tāts (gan drīz 30%!) – tas ir rā dī tājs ne ti kai šīs par ti jas po pu la ri tā tei sa bied rī bā 

ko pu mā, bet ir rā dī tājs elek to rā ta mo bi li zē tī bai, ku ra at ka rī ga no po li tis kās die nas 

kār tī bas ko pu mā (vē lē ša nas no ti ka uz pro tes tu pret iz glī tī bas re for mu fo na), elek

to rā ta so ci ālā por tre ta (pen si onā riem nav ar ko no dar bo ties – iet uz vē lē ša nām), 

elek to rā ta priekš sta ta par to, kas ir Eiro par la ments.

Ja Eiro par la men ta vē lē ša nas no tiks vien lai cī gi ar paš val dī bu vē lē ša nām, ie

ra ša nās būs pie tie ko ši augst a. Arī paš val dī bu vē lē ša nas at stās sa vu ie spai du uz 

Eiro par la men ta vē lē ša nām – kā no ie ra ša nās vie dok ļa, tā arī no iz vē les vie dok ļa, 

kam at dot bal si.

Ie spē ja mie vē lē ša nu re zul tā ti Eiro par la men tā „SA SKA ŅAS CEN TRAM” un 
„ZaP čel” 2009. ga dā

2004. ga da ok tob rī par „Sa ska ņas cen tru” no bal so ja 14,42% vē lē tā ju jeb 130 887 

cil vē ku. Par ZaP čel no bal so ja 6,03% jeb 54 684 cil vē ku. Tā dā vei dā di vu po li tis ko or

ga ni zā ci ju sum mā rā audi to ri ja (pēc stā vok ļa uz 2006. ga da ok tob ri) sa stā da ap mē

ram 2021%. Ta jā pa šā lai kā jā ņem vē rā, ka šī ko pē jā audi to ri ja sa rak sta ap vie no ša nas 

ga dī ju mā var būt sa šau ri nā ta uz da ļas „Sa ska ņas cen tra” elek to rā ta ne pie ņem ša nu 

ZaP čel un ot rā di. 2002. ga dā 8. Saei mas vē lē ša nās ZaP čel sa raksts, ap vie no joties uz 

to brī di Tau tas sa ska ņas par ti jai ar „Līdz tie sī bu” un Lat vi jas So ci ālis tis ko par ti ju (ta gad 

„Līdz tie sī ba” – tas ir ZaP čel, bet Tau tas sa ska ņas par ti ja un Soc par ti ja – „Sa ska ņas cen

trs”) sa ņē ma 19%. At tie cī gi, sum mā rā audi to ri ja svār stās 1920% ro be žās.
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Pēc sa bied rī bas vie dok ļa ap tau jas re zul tā tiem 2008. ga da jū ni jā (Lat vi jas 

Fak ti) par „Sa ska ņas Cen tru” ga ta vi bal sot 10,5%, par ZaP čel – 3,8%. Jā ņem vē rā, 

ka līdz vē lē ša nām vēl tā lu, nav bi ju si krie vu elek to rā ta mo bi li zā ci ja, kas pa aug

sti nās abu po li tis ko spē ku rā dī tā jus.

 Lai sa ņem tu 1 man dā tu, po li tis kai or ga ni zā ci jai Eiro par la men ta vē lē ša nās jā sa

ņem mi ni mums 5%. Tas ir vai rāk ne kā re āls uz de vums „Sa ska ņas cen tram”, un pil

nī gi re āls uz de vums ZaP čel, ņe mot vē rā Tat ja nas Žda no kas per so nī go po pu la ri tā ti.

No šī ska tī ju ma „Sa ska ņas Centrs” un ZaP čel, piedaloties vē lē ša nās ar 
at se viš ķiem sa rak stiem, var sum mā ri sa ņemt 2 man dā tus.

Ga dī ju mā, ja „Sa ska ņas centrs” un ZaP čel vei do ko pī gu sa rak stu, ro das jau tā

jums par to, cik bal sis būs ne pie cie ša mas, lai sa ņem tu mi ni mums 2 man dā tus, 

bet vē lams – 3 man dā tus, jo ci tā di a pri ori ap vie no ša nai nav jē gas. 

Bez šau bām, pie tie ka ma lī me ņa pro gno zē ša nas ie spē ja ir no sa cī ta – at ka

rī bā no po li tis kā iz kār to ju ma Eiro par la men ta vē lē ša nās ko pu mā. To mēr viens 

se ci nā jums ir acīm re dzams: 

2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nu pie re dze pie rā dī ju si: lai sa ņem tu 

di vus man dā tus jā sa ņem trīs rei zes vai rāk bal su ne kā po li tis kai or ga ni zā ci

jai, kas sa ņē mu si ma zāk bal su no tām, kas pār va rē ju šas 5%. Lai sa ņem tu 2 

man dā tus, ne pie cie šams sa ņemt sum mā ri 15%. Tā da var bū tī ba pa stāv. Bet 

vien lai kus pa stāv liels risks, ka fak tis kā bar je ra vē lē ša nās būs aug stā ka (pie

mē ram, 6,5% – kā 2004. ga dā), un tad jā sa ņem vai rāk kā 19,5% bal su, bet 

tas jau ir grūts uz de vums. Tre šā man dā ta ie gū ša na ša jā si tu āci jā vis pār ap

šau bā ma.

 Eiro par la men ta vē lē ša nu pa ra dokss slēp jas ta jā, ka 5% + 5% ga ran tē ti 
dod di vi man dā tus, bet 14% vai pat 18% var pie no teik ta po li tis ka sa li ku
ma ga ran tēt pat TI KAI 1 MAN DĀ TA sa ņem ša nu. 2 man dā tu sa ņem ša na ir 
po li tis ki – ma te mā tis kas lo te ri jas re zul tāts, 3. man dā ta sa ņem ša na – gan
drīz ne ti ca ma veik sme.

PIE MĒRS Nr. 1

Se viš ķi tas ir acīm re dza mi 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās. Pie ņem

sim, ka 2004. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās 5% bar je ru pār va rē ja 6, bet ne 5 

par ti jas. 
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Pie ļau sim, ka Tau tas sa ska ņas par ti ja sa ņē ma ne vis 4,81% (27 506 bal sis), 

bet tie ši 5% (28 720 bal sis). Tad ap rē ķi ni iz ska tī tos šādi:

Saraksts Balsis
1. 

dalīšana
2. 

dalīšana 
3. 

dalīšana
4. 

dalīšana
Т B/LNNK 171859 171 859 57286,33 34371,8 24551,28
 „Jaunais laiks” 113593 113593 37864,33 22718,6 16227,57
ZaPčel 61401 61401 20467 12880,2 8771,571
 Tautas partija 38324 38324 12774,67 77664,8 5474,857
 „Latvijas ceļš” 37724 37724 12574,67 7544,8 5389,143
TSP 28700 28700 9556 5740 4100

Re zul tā ti pēc dil sto šā prin ci pa:

 Reitinga rādītājs
 (dalījuma numurs)

Dalījuma rādītājs  Saraksts

1 171859 ТB/LNNK
2 113593 „Jaunais laiks” 
3 61401 ZaPčel
4 57 286,33 ТB/LNNK
5 38334  Tautas partija
6 37724 „Latvijas ceļš” 
7 34371,8 ТB/LNNK
8 28700 TSP 
9 24551,28  TB/LNNK

Tā dā vei dā mēs ie gūs tam vē lē ša nu re zul tā tus:

Saraksts

 Mandātu skaits  
(atbilst minējumu biežumam 

iepriekšējā tabulā pēc sadales 
rezultātiem)

ТB/LNNK 4
„Jaunais laiks” 1

ZaPčel 1
Tautas partija 1
„Latvijas ceļš” 1

TSP 1

43

Pa ra dokss slēp jas ta jā, ka tad, ja 1 man dā tu sa ņem Tau tas sa ska ņas par ti ja, 

tas no ved pie man dā tu sa ma zi nā ša nās „Jaun ajam lai kam”. Ne pie cie ša mī ba da līt 

9 man dā tus uz 6, bet ne uz 5 par ti jām, no ves tu pie šā da re zul tā ta. Šeit, tie sa, ir 

in te re sants mo ments, uz ku ru at bil di ne kār tas skait ļu da lī ša nas me to de ne dod. 

Pie TSP 5% ro be žas pār va rē ša nas 1 man dā tu zau dē tu „Jaun ais laiks”, bet ne  

TB/LNNK, kas ir re dza ma ne tais nī ba. Sa nāk, ka 19% – tas ir 1 man dāts, bet 

29% – 4 man dā ti.

No tā va ram iz da rīt se ci nā ju mu: pie šā da iz kār to ju ma vis ne iz de vī gā ka

jā si tu āci jā Eiro par la men ta vē lē ša nās at ro das par ti jas, kas sa ņē mu šas vi dē

jus rā dī tā jus – ne pie cie ša mo mi ni mu mu (tu vu pie 5%) sa ņē mu šās par ti jas 

vai lī de ri (pie mē ram, TB/LNNK, sa ņē mu ši gan drīz 30% bal su). Ot rais se ci

nā jums – pat fak tis kās bar je ras līdz 5% sa ma zi nā ša na da žā di at sau cās uz 

par ti jām: tā „Jaun ais laiks”, esot 19%, var pa likt pie vie na man dā ta, bet TB/

LNNK sa gla bāt priekš ro cī bas. Ta nī pa šā lai kā fak tis kā bar je ra 6,5% (ma zā

kais rā dī tājs 5% pār va rē ju šo par ti ju gru pā 2004. ga da Eiro par la men ta vē

lē ša nās – „Lat vi jas ce ļa” rā dī tājs) kon krē ta jā ga dī ju mā un 5% pār va rē ju šo 

par ti ju skai ta sa ma zi nā ša nās iz de vī ga „Jaun ajam lai kam” – vi ņa pa ze mi nā

ša na (ku ra no tik tu, ņe mot TSC 5%) no ves tu pie „Jaun ā lai ka” man dā tu skai ta 

sa ma zi nā ša nās.

Tie ši no šī vie dok ļa dau dzē jā di ie vē rī bas cie nī gāks ir va ri ants „olu lik ša
nai da žā dos gro zi ņos” – tas ir, „Sa ska ņas cen tra” un ZaP čel at se viš ķu sa
rak stu ek sis tē ša na 2009. ga da Eiro par la men ta vē lē ša nās. Tā kā pat ar vie nu 

sa rak stu 30% sa ņem ša na ir ne re āla – ko pē jā audi to ri ja (kriev va lo dī gie pil so ņi, 

kas pie da lās vē lē ša nās) ir ma zā ka un ir ap mē ram 20% ak tī vu vē lē tā ju. Un pat 

19 – 20%, kā rā da ie priekš ap rak stī tais hi po tē tis kais pie mērs, var pie ap stāk ļu 

sa kri tī bas (pil nī gi ie spē ja mas –pie mē ram ar „Jaun o lai ku”) ne ga ran tēt 2 man dā

tu sa ņem ša nu.

Tā tad, viens no gal ve na jiem uz de vu miem ir „ap dro ši nā ša na” pret tā diem 

va ri an tiem. Un divi sa rak sti dod tā das ga ran ti jas.
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4. 
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Nils Uša kovs: kriev va lo dī gās  
jau nat nes Dzim te ne ir Krie vi ja

Tāl āk pub li cē to vēs tu li Nils Uša kovs no sū tī ja 2008. ga da 29. augus
tā uz elek tro nis ko ad re si Za nei Ru še nie cei, Saei mas „Sa ska ņas cen tra” 
de pu tā ta Jā ņa Tu ti na pa lī dzei.

No: Nil Ushakov nils.usakovs@saeima.lv 

Кam: zane.ruseniece@saeima.lv

Pleskavas apgabala gubernatoram 

Mihailam Varfolomejevičam Kuzņecovam

 Krievijas Federācijas 

 ārkārtējam un pilnvarotajam sūtnim Latvijā 

 Aleksandram Albertovičam Vešņakovam

Cienījamais Mihail Varfolomejevič!

Cienījamais Aleksandr Albertovič!

Gri bu iz teikt Jums pa tie su pa tei cī bu par ie spē ju pie da lī ties no met nē 
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„Pie mi ņas sar dze”, ko jūs de vāt 11 kriev va lo dī giem sko lē niem un stu den tiem 

no lat vie šu jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!”.

Kriev va lo dī ga jai jau nat nei mūs die nu Lat vi jā se viš ķi sva rī gi no stip ri nāt sa ka

rus ar sa vu Dzim te ni Krie vi ju un sa gla bāt pa rei zu iz prat ni par Lie lā Tē vi jas ka ra 

no ti ku miem. Pa tei co ties tā dām no met nēm kā „Pie mi ņas sar dze”, Jūs pa nā kat šo 

mēr ķu sa snieg ša nu.

Iz man to jot ga dī ju mu, es tā pat vē los iz teikt at se viš ķu pa tei cī bu KF vēst nie cī bas 

Lat vi jā pa dom nie kam Ha pi lo vam Alek san dram Va di mo vi čam un Ples ka vas ap ga

ba la Jau nat nes un spor ta ko mi te jas priekš sē dē tā ja viet nie kam Je go ro vam Alek

san dram Sta ņis la vo vi čam par vi ņu ne no vēr tē ja mo pa lī dzī bu šī pro jek ta re ali zā ci jā.

Ar cie ņu

Nils Uša kovs

Lat vi jas 9.  Saei mas de pu tāts no „Sa ska ņas cen tra”,

Ap vie nī bas „Sa ska ņas centrs” priekš sē dē tājs, 

Jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” val des lo cek lis

Or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” lū dza nau du Eiro par la men ta 
vē lē ša nām Mas ka vas Iek šē jās eko no mi kas un starp tau tis ko sa ka
ru de par ta men ta va dī tā jam Ni la Uša ko va ko res pon den ce lie ci na, 
ka or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” pra sī ja nau du Mas ka vas pil sē tas 
Iek šē jās eko no mi kas un starp tau tis ko sa ka ru de par ta men ta va dī
tā jam Ge or gi jam Mu ra do vam ar Eiro par la men ta vē lē ša nām sais tī
tiem pa sā ku miem.

Sa rak stes da līb nie ki: 
•	„Sa ska ņas cen tra” priekš sē dē tājs Nils Uša kovs
•	jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” priekš sē dē tāja, 

sa bied ris kās or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” val des lo cek le Svet la na 
Sa vic ka ja;

•	tirdz nie cī bas – rūp nie cī bas cen tra „Dom Mos kvi” va dī tā ja 
Tat ja na Žu ko va;

•	Mas ka vas pil sē tas Iek šē jās eko no mi kas un starp tau tis ko sa ka
ru de par ta men ta va dī tājs Ge or gijs Mu ra dovs. 
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No: Tat ja na business@mkdc.lv

Kam: nil.ushakov@gmail.com

Tē ma: Dom Mos kvi Ri ga

No sū tīts: Pn 12/01/09 15:27

Cie nī ja mais Nil!

No sū tu Jums pa ma tu vēs tu lei Mas ka vas Val dī bai. Lū dzu iz ska tīt, pie vie not ne pie

cie ša mo pa rak stu, zī mo gu uz Jū su veid la pas.

Ar cie ņu

Tat ja na Žu ko va

 

Rī ga, 

2009. ga da 12. jan vā ris

Nr. 09 –______

Cie nī ja mais Ge or gij Ļvo vič! 

2009. gada jūnijā programmas ietvaros mums ieplānoti pasākumi, lai 

mērķtiecīgi atbalstītu jauniešu organizācijas un sakarā ar 65. gadadienu kopš 

Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem iekarotājiem:

•	 Izveidot Rīgā uz bāzes Maskavas māja „(„Dom Moskvi”) informatīvu cen

tru ar iespēju izplatīt prezentatīvus materiālus un produkcijas reali zāciju 

(suvenīri, karodziņi, grāmatas, šalles un krekli), veltītus Uzvaras Dienas 

svinībām Latvijā uz laiku no 2009. gada 1. līdz 9. maijam:

•	 Izveidot punktu produktu – dāvanu komplektu formēšanai un komplek

tācijai LTK veterāniem: 12000 komplektus.

Dotais uzskaitījums paredz izdevumus „Maskavas mājas” Rīgā telpu nomai 

Mas ka vas pil sē tas Iek šē jās eko no mi kas un 

starp tau tis ko sa ka ru de par ta men ta va dī tā jam

L. G. Mu ra do vam
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(kinokoncertu zāle, 1. stāvs un puspagrabstāvs), tirdzniecības vietas sagata

vošanu un punkta komplektāciju. 

 Lūdzam Jūsu līdzdalību mūsu programmas realizācijā un sniegt finansiālu 

palīdzību 550 tūkst. rbļ. apjomā.

No: nil.ushakov@gmail.com

Kam: Tat ja na business@mkdc.lv

Tē ma: Re:Dom Mos kvi Ri ga

No sū tīts: Pn 12/01/09 16:16

 Mas ka vas pil sē tas Iek šē jās eko no mi kas un starp tau tis ko 

 sa ka ru de par ta men ta va dī tā jam 

 G. L. Mu ra do vam

 13. 01.2009.

 Cie nī ja mais Ge or gij Ļvo vič! 

Mū su ne val stis kā un ne po li tis kā jau nat nes or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” 

ti ka no di bi nā ta 2006. ga dā Mēs rī ko jām ak ci ju” Pa lī dzi Lat ga les sko lām!”, kad 

po li ti ķi un uz ņē mē ji grie zās pie rī dzi nie kiem ar aici nā ju mu pa lī dzēt Lat ga les 

mā cī bu ie stā dēm – vis na ba dzī gā ka jam un de pre sī vā ka jam Lat vi jas re ģi onam. 

Ta gad, pēc pus ot ra ga da, mēs sa dar bo ja mies ar vai rāk ne kā 60 Lat vi jas sko lām 

ar krie vu va lo das ap mā cī bu, bet da žā dos mū su pa sā ku mos pie da lās sim tiem 

ve cā ko kla šu audzēk ņu un stu den tu.
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Mū su or ga ni zā ci jas mēr ķus var ap rak stīt ļo ti vien kār ši: mēs gri bam 

pa lī dzēt sko lu audzēk ņiem ar krie vu va lo das ap mā cī bu at rast dzī vē sa vu 

vie tu un gūt pa anā ku mus. Tā dēļ mēs or ga ni zē jam bez mak sas lek ci jas un 

se mi nā rus, rī ko jam KVN un at bal stām spē les „Kas Kur? Kad?, iz do dam sa vu 

avī zi un rī ko jam sest die nas tal kas pirms 9. mai ja un or ga ni zē jam brau cie

nus uz va sa ras no met nēm ār ze mēs. Mēs vē la mies lai mū su jaun ie ši, ta jā 

skai tā arī ar mū su pa lī dzī bu, kļū tu par lat vie šu sa bied rī bas daudz so lo šiem 

lo cek ļiem.

Dau dzas no mū su ak ci jām no ti ka ar tie šu KF vēst nie cī bas Lat vi jā at bal stu. 

Bet di vi mū su pro jek ti – iz de vums „Priš koļ na ja Ga ze ta” un kār tē jā se zo na Sko las 

lī gas Lat vi jas KVN – sa ņē ma da ļē ju fon da „Krie vu Pa sau le” at bal stu.

Or ga ni zā ci jas priekš ga lā ir Bal ti jas Starp tau tis kās aka dē mi jas Sa bied ris ko 

at tie cī bu fa kul tā tes stu den te Svet la na Sa vic ka ja. Bet viens no or ga ni zā ci jas val

des ko cek ļiem ir pats jaun ākais Lat vi jas Saei mas de pu tāts, po li tis kās ap vie nī bas 

„Sa ska ņas centrs” priekš sē dē tājs Nils Uša kovs.

Ša jā ga dā or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” plā no ak tī vi tur pi nāt sa vu dar bī

bu. Un vir kni mū su pro jek tu mēs vē lē tos re ali zēt ko pā ar „Mas ka vas Mā ju” Rī gā.

1. Ko pā ar sa bied ris ko or ga ni zā ci ju „9maijs.lv” no di bi nāt pie „Mas ka vas Mā

jas” Rī gā in for ma tī vo cen tru priekš:

•	 zie do ju mu vāk ša nas ve te rā niem. Pa lī dzī ba, ie gā dā ta par sa vāk ta jiem lī

dzek ļiem, tiks iz da lī ta ve te rā niem pirms Uz va ras Die nas.

•	 Ge or ga len tī šu iz pla tī ša na.

•	 su ve nī ru pro duk ci jas re ali zā ci ja(pie mē ram,krek li ņi,ka ro dzi ņi, kas vel tī ta 

Uz va ras Die nas svi nī bām Lat vi jā lai kā no 2009.ga da 1.mar ta līdz 9.mai

jam. Vis i pār do ša nā ie gū tie ie nā ku mi no nāk pa lī dzī bas fon dā ve te rā

niem. Pa lī dzī ba tiks iz snieg ta ve te rā niem Uz va ras Die nas priekš va ka rā.

•	 Pun kta or ga ni zē ša nai pro duk tu dā va nu kom plek tu for mē ša nai un kom

plek tā ci jai LTK ve te rā niem.

2. Sa rī kot „Mas ka vas Mā jā” Rī gā sko las lī gas Lat vi jas KVN piekt o se zo nu un 

sko las lī gas Lat vi jas KVN Tat ja nas Kau su. 

3. Sa rī kot „Mas ka vas Mā jā” Rī gā kon kur su „Miss&Mis ter Ta lant Ško la 2009”.

4. Sa rī kot „Mas ka vas Mā jā” Rī gā sko las te āt ra fes ti vā lu „Krie vu kla si ka”.

Jā at zī mē, ka vis i iepriekš mi nē tie pa sā ku mi pa lī dzēs ne ti kai tie ši jau nat nei, 
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bet var būt ār kār tī gi efek tī vi iz man to ti kriev va lo dī go Lat vi jas ie dzī vo tā ju mo bi

li zā ci jai Eiro par la men ta vē lē ša nām 2009. ga da jū ni jā.

Do tais uz skai tī jums pa redz tē ri ņus tel pu no mai „Mas ka vas Mā jai” Rī gā (ki

no kon cer tzā le,1. stāvs un pag rab stāvs), tirdz nie cī bas un kom plek tā ci jas vie tas 

sa ga ta vo ša nai.

Lū dzam Jūs pie da lī ties mū su prog ram mu re ali zā ci jā un sniegt fi nan si ālu 

pa lī dzī bu 550 tūkst.rbļ. ap mē rā.

 Svet la na Sa vic ka ja

 „Mums pa ce ļam!” val des priekš sē dē tā ja 

Par 5000 do lā ru par akor de onis ta Kov tu na  
uz stā ša nos

No: nil.usjakov@gmail.com

Kam: Svet la na Sa vic ka

Tē ma: dom moskvy

No sū tīts: Pt 2003/09 13:38 

Mas ka vas pil sē tas Iek šē jās eko no mi kas un  

starp tau tis ko sa ka ru de par ta men ta va dī tā jam 

 G. L. Mu ra do vam kun gam

Cie nī ja mais Ge or gij Ļvo vič!

Uz va ras Die nu Lat vi jā pla ši at zī mē sim tiem tūk sto šu valsts kriev va lo dī go ie

dzī vo tā ju. Pēc bū tī bas, 9. maijs vi ņiem ir gal ve nie svēt ki.

Rī gā pie Uz va ras pie mi nek ļa pa dom ju ka ra vī riem tra di ci onā li sa pul cē jas des

mi tiem tūk sto šu ļau žu – lai ap sveik tu ve te rā nus, no klau sī tos svēt ku prog ram mu 

un,pro tams, lai iz teik tu sa vu pil so nis ko po zī ci ju. Ša jā ga dā Uz va ras die na, kas 
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mūs die nu Lat vi jā ne skai tās svēt ku die na, ie krīt sest die nā, un tas no zī mē, ka brīv

die na pul cēs se viš ķi lie lu skai tu valsts kriev va lo dī go ie dzī vo tā ju.

Mū su sa bied ris kā or ga ni zā ci ja „9maijs.lv” ir svēt ku prog ram mas or ga ni za

tors. Svi nē ša nas ie tva ros mēs cie ši sa dar bo ja mies ar Mas ka vas kul tū ras–da rī

ju mu cen tru.

Mēs lū dzam Jūs at bal stīt tau tas ak tie ra, akor de onis ta un kom po nis ta Va lē

ri ja An dre je vi ča Kov tu na pie da lī ša nos 9.mai ja svēt ku kon cer tā Rī gā pie pie mi

nek ļa Pa dom ju ka ra vī riem At brī vo tā jiem.

Uz ie priek šē jās no ru nas pa ma ta par sa dar bī bu 9.mai ja kon ce ra no ri sei lū

dzam Jūs fi nan si āli at bal stīt mū su pro jek tu, ap mak sā jot ak tie ra ho no rā ru 5000 

ASV do lā ru ap mē rā.

Sa bied ris kās or ga ni zā ci jas „9maijs.lv” val des lo cek le

Svet la na Sa vic ka ja

 20. 03. 2009.

Pēc Dro šī bas po li ci jas zi ņām fon da „Krie vi jas pa sau le” īs tais 
mēr ķis ir no stip ri nāt Krie vi jas ie tek mi Lat vi jā un ci tās val stīs.

Kā pa zi ņo ja Dro šī bas po li ci jas pār stā ve Kris tī ne Ap se–Krū mi ņa, 
fonds tie cas kon so li dēt krie vu kop ie nas ār pus Krie vi jas un iz man tot 
tās kā krie vu po li ti kas in stru men tu.

Tā di mēr ķi ir pret ru nā ar Lat vi jas in teg rā ci jas valsts po li ti ku.
Pēc Dro šī bas po li ci jas zi ņām, lī dzek ļi, ku rus iz da la fonds, tiek sa da

lī ti ne caur spī dī gā vei dā. Nau du sa ņem ta jā skai tā „ak tī vis ti, ku ri uz stā
jas pret Lat vi jas kon sti tū ci jas pa mat vēr tī bām.”

51

Krie vi jas vēst nie cī bas ve cā kais 
pa dom nieks Oļegs Mar čen ko 
dod rī ko ju mu Ni lam Uša ko vam

Kā lie ci na ko res pon den ce, Krie vi jas vēst nie cī bas ve cā kais pa dom
nieks Lat vi jā Oļegs Mar čen ko vai rāk kār tī gi de vis rī ko ju mus Ni lam 
Uša ko vam.

 Tālāk pub li cē to rī ko ju mu Oļegs Mar čen ko no de vis Ni lam Uša ko
vam 2009. gada 23. aprīlī ar Saeimas deputātu no „Saskaņas centra” 
Nikolaju Kabanovu.

 

Oļegs Mar čen ko
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No: Nikolaj Kabanov kaban@fenster.lv

Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com

Тēmа: Vēstule VESHJAKOVAM

Nosūtīts: Ct 23/04/09 13:22

Sveiks! Es va kar zva nī ju uz KF vēst nie cī bu, ru nā ju ar Mar čen ko. Viņš tei ca, lai tu uz

rak stot vēs tu li Veš ņa ko vam. Teksts pie li ku mā. Va ja dzē tu skais ti iz dru kāt uz de pu

tā ta veid la pas, pa rak stīt un iz sū tīt pa fak su 7830209. Ana lo ģis ku prog ram mu es 

jau aiz sū tī ju Tur ča ka pa lī dzei.

N.K.

Par A. A. Tur ča ka vi zī ti Lat vi jā

Cie nī ja mais Alek sandr Al ber to vič!

Lat vi jas un Krie vi jas sa dar bī bas par la men tā rās gru pas ie tva ros esam pa nā

ku ši Ples ka vas ap ga ba la gu ber na to ra An dre ja Ana toļ je vi ča Tur ča ka prin ci pi ālu 

pie kri ša nu ap mek lēt Rī gu. Pēc mū su do mām, vis op ti mā lā kais laiks Ples ka vas 

ap ga ba la gu ber na to ra vi zī tei Lat vi jas Re pub li kā bū tu 29.–30. maijs (piekt die na 

un sest die na). Ša jās die nās Rī gā no tiek Bal ti jas fo rums.

Plā no tā prog ram ma: 
29. maijs

Ie ra ša nās Rī gā, ap me ša nās vies nī cā.

Saei mas ap mek lē jums, tik ša nās ar Par la men tā ro ko mi si ju un frak ci ju va dī bu.

Rī gas do mes ap mek lē jums, tik ša nās ar pil sē tas va dī bu.

Ek skur si ja pa Vec rī gu. A. Tur ča ka ap mek lē jums Bal ti jas fo ru mā Meln gal vju 

Na mā.

A. Tur ča ka da lī ba Bal ti jas fo ru ma pie ņem ša nā.

Ne for mā las va ka ri ņas. 
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30. maijs

Tik ša nās ar Krie vi jas Fe de rā ci jas sūt ni.

Tik ša nās ar tau tie šiem un Lat vi jas un Krie vi jas par la men tā rās sa dar bī bas 

gru pu.

Pre ses kon fe ren ce lat vie šu ma su me di jiem. 

Brī vais laiks Rī gā. 

Aiz brauk ša na no Rī gas.

Mēs bū sim Jums pa tei cī gi par jeb ku ru sa dar bī bu šīs vi zī tes or ga ni zē ša nā. Ar 

cie ņu, Lat vi jas un Krie vi jas sa dar bī bas par la men tā rās gru pas va dī tājs, Lat vi jas 

Saei mas de pu tāts Nils Uša kovs. 

 
Un, lūk, vēl viens sū tī jums no Ni la Uša ko va ko res pon den ces. Ša jā 

rei zē par veik to dar bu Krie vi jas vēst nie kam Alek san dram Veš ņa ko
vam zi ņo Rī gas do mes de pu tāts no „Sa ska ņas cen tra” – Igors Pi me
novs. Sa vu zi ņo ju mu viņš no sū ta uz Rī gas do mes veid la pas.

Kā re dzam no tālāk pub li cē tās vēs tu les, sa vu dar bī bu viņš sa ska ņo 
ne ti kai ar sa vas par ti jas lī de ri Ni lu Uša ko vu, bet arī ar Rī gas „Mas ka
vas Mā jas” direktoru Juriju Silovu.

No: igor.pimenov@…lv

Кam: nil.ushakov@gmail.com; Nils.Usakovs@saeima.lv

Тēma: par pieminekļa atjaunošanu

Nosūtīts: Pт 24/04/09 00:17

Nil, pār sū tu J. Si lo vam, „Mas ka vas Mā jas” di rek to ram, no sū tī tās vēs tu les tek stu par 

Pie mi nek ļa at brī vo tā jiem at jau no ša nu (ko pi ju Vēst nie kam A. Veš ņa ko vam).

Igors Pi me novs.
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RĪ GAS DO MES DE PU TĀTS

Rāts lau kums 1, Rī ga, LV–1539, tāl ru nis 29447100

2009. ga da 22. ap rī lis    IP – 105

 Mas ka vas kul tū rasda rī ju mu cen tra 

 „Mas ka vas Mā ja” di rek to ram J. G. Si lo vam 

(Ma ri jas ie la 7, Rī ga, LV1050)

 Ko pi ja: 

 Krie vi jas Fe de rā ci jas vēst nie kam Lat vi jas Re pub li kā 

 A. A. Veš ņa ko vam 

 (An to ni jas ie la 2, Rī ga, LV1010)

Par Pie mi nek ļa At brī vo tā jiem at jau no ša nu Rī gā

Cie nī ja mais Ju rij Hen ri ho vič! 

Grie žos pie Jums kā pie Mas ka vas Val dī bas pār stāv ja Rī gā, pil nī gi uz ti co ties 

un ar cie ņu pret to dar bu, ko Jūs va dāt Lat vi jas gal vas pil sē tā, un lū dzu līdz da lī bu.

Ar Lat vi jas bied rī bas „Me mo ri āls” pū lēm Pie mi nek lim At brī vo tā jiem, kas iz

vie tots Rī gā Dau ga vas krei sa jā kras tā Uz va ra bul vā ra un Bā ri ņu ie las sa za ro ju

mā, no pa gā ju šā ga da ru dens no tiek fa sā des res tau rā ci ja un pie mi ņas uz rak sta 

at jau no ša na. Dar bu fi nan sē ša nu, cik man zi nāms no J. M. Se di ša va, ap vie nī bas 

„Me mo ri āls” va dī tā ja, no dro ši na Mas ka vas val dī bas struk tū ras.

 Dar bu sa ska ņo ša na at ļau ja Rī gas do mes Celt nie cī bas pār val dē ar ma nu 

līdz da lī bu sa ņem ta 2008. ga da no vem brī. Au to ra uz rau dzī bu dar bu no ri sē pēc 

J. M. Se di še va priekš li ku ma veic A. R. Bu ga jevs, viens no pie mi nek ļa au to riem.

 Kā pa ma to jums dar bu sa ska ņo ša nai ir Rī gas do mes Pie mi nek ļu aiz sar dzī bas 

pa do mes 2007. ga da 13. jū ni ja lē mums, kas iz ska tī ja jau tā ju mu „Par priekš li ku miem 

Uz va ras pie mi nek ļa res tau rā ci jai un pār vei do ša nai”.

Pa do mes lē mums bi ja se ko jošs: 

„1. No rai dīt pie mi nek ļa „Pa dom ju ar mi jas ka ra vī riem, kas at brī vo ju ši Rī gas 

pil sē tu un Lat vi ju” pa pil di nā ša nu ar jaun iem ob jek tiem.

2. Pie ļau ja ma zu du šo uz rak stu at jau no ša na, vien lai cī gi ri si not jau tā ju mu 

par te ri to ri jas lab ie kār to ju mu un pa skaid ro jo šās plāk snes iz vie to ša nu.”
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Uz sā kot at jau no ša nas dar bus, iz pil dī tā jiem ti ku no de vis fo to grā fi jas pie mi

nek ļa uz rak stiem, kas uz tā bi ju ši un vē lāk sa grau ti, ko sa ņē mu no ar hi tek ta 

Ed vī na Ve cum nie ka, vie na no pie mi nek ļa pro jek ta au to riem.

z pie mi nek ļa fa sā des sie nas tā atklāšanas dienā 1985. gadā bija šādi uzraksti 

latviešu un krievu valodā:

„Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotajiem” 

„Освободителям Советской Латвии и Риги” 

„…UN MŪŽAM DZĪVI BŪS

JŪSU GODS UN SLAVA.” OJĀRS VĀCIETIS

„…И ВЕЧНО БУДУТ ЖИВЫ

ВАША ЧЕСТЬ И СЛАВА.” ОЯРС ВАЦИЕТИС

Pie vie no ju uz rak sta fo to grā fi jas.

Uz rak sta ori ģi nāls bi ja iz pil dīts bron zā.

No res tau rā ci jas dar bu vei cē ju sa ru nām man kļu va zi nāms, ka uz stā dī ša nai 

uz pie mi nek ļa tiek ga ta vots uz raksts, kas at šķi ras no ori ģi nā la un kas būs iz ga

ta vots no ci ta me tā la, ne no bron zas. 

Lū dzu Jūs, cik tas ir ie spē jams Jū su kom pe ten ces ro be žās, pa se kot, lai par 

Mas ka vas Val dī bas nau du veik to res tau rā ci jas dar bu lai kā uz pie mi nek ļa tik tu 

uz stā dīts tie ši ori ģi nā lais uz raksts. Ne kā da ci ta tā re dak ci ja nav pie ļau ja ma, jo 

ori ģi nā lā tek sta iz krop ļo ša na būs ne ti kai Rī gas do mes Pie mi nek ļu aiz sar dzī bas 

pa do mes lē mu ma pār kā pums, bet arī ie jauk ša nās Rī gas kul tū ras man to ju mā, 

kurš nav mai nāms.

Pie ļau ju, ka būs at tais no ta uz rak sta no vē lo ta uz lik ša na pie mi nek lim līdz lai

kam, ku ra liet de rī bu va rēs no teikt vē lāk.

Lū dzu sa ska ņot ar Rī gas do mes Celt nie cī bas pār val di pie mi nek ļa at jau no

ša nas dar bu no slē gu ma eta pus. Es mu ga tavs Jums ta jā pa lī dzēt.

Ar cie ņu

Rī gas do mes de pu tāts     Igors Pi me novs
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RĪ GAS DO MES DE PU TĀTS

Rāts lau kums 1, Rī ga, LV–1539, tāl ru nis 29447100

2009. ga da 22. ap rī lis    IP – 105
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Par Ni lu Uša ko vu un  
„An na nas ku” no Krie vi jas  
vēst nie cī bas 

2009. ga da ap rī lī Rī gas vies
nī cā TO MO or ga ni zā ci ja „Mums 
pa ce ļam!” rī ko ja kon fe ren ci 
„Kriev va lo dī gās jau nat nes lo
ma krie vu kul tū ras sa gla bā ša nā 
un at tīs tī bā”. Pa sā ku mu kū rē ja 
to rei zē jais Krie vi jas vēst nie cī
bas ata šejs iz glī tī bas jau tā ju mos 
An na Su mi na, kas Ni la Uša ko va 
elek tro nis ka jā sa rak stē pa rā dās 
ar ro ta ļī gu vār du a.annannaska@
gmail.com.

So ci āla jā tīk lā Fa ce bo ok An
nai Su mi nai ir daudz drau gu no 
„Sa ska ņas cen tra”: Rī gas do mes 
de pu tā ti Va dims Ba raņ ņiks un 
Svet la na Sa vic ka, Saei mas de pu
tāts Ņi ki ta Ņi ki fo rovs. 

Drau dzī ba Fa ce bo ok Krie vi
jas ata še jam iz glī tī bas jau tā ju mos 
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(2009. gads) An nai Su mi nai ir arī ar krie vu iz lū ku Alek san dru 
Ha pi lo vu. 

Ni an se: pēc tam, kad por tāls KOM PRO MAT.LV sā ka elek tro nis kās 
sa rak stes pub li cē ša nu, An na Su mi na iz ņē ma sa vas fo rog rā fi jas no so
ci ālā tīk la Fa ce bo ok. Acīm re dzot tā rī ko ties li ka vi ņas priekš nie cī ba – 
Ār ējās iz lū ko ša nas die nests (ĀID). 

Ni la Uša ko va mēr ķis: pa lī dzēt kriev va lo dī ga jai jau nat nei sa gla bāt 
cie šas saik nes gan ar krie vu pa sau li, gan ar Krie vi ju. 

2007. ga da va sa rā Krie vi jas Pre zi dents Vla di mirs Pu tins pa rak stī
ja rī ko ju mu par fon da „Rus skij Mir” iz vei do ša nu, ku ra ofi ci ālais mēr
ķis – „Krie vi jas ba gā tā kul tū ras man to ju ma Par fon da iz pil ddi rek to ru 
ti ka ie celts pa zīs ta mais po li to logs,Sa bied ris kās pa lā tas lo cek lis Vja čes
lavs Ni ko novs.

„Rus skij Mir” di rek tors Vja čes lavs No ko novs ir PSRS bi ju šā ār lie
tu mi nis tra Vja čes la va Mo lo to va maz dēls, bi ju šais VDK augst a ran ga 
dar bi nieks, Krie vi jas Valsts do mes de pu tāts. Fon da Pa do mes va dī tā
ja ir SanktPē ter bur gas Valsts uni ver si tā tes rek tors Lud mi la Ver bic ka, 
ku ru Krie vi jas pre ses dē vē par Pu ti na sie vas la bu drau dze ni. Pa do mē 
ir arī Pu ti na tuvs draugs un Krie vi jas dzelz ce ļa va dī tājs Vla di mirs Ja
ku ņins un Krie vi jas ār lie tu mi nistrs Ser gejs Lav rovs. 

2008. ga dā Lav rovs pa zi ņo ja: lai Mas ka vai bū tu lie lā ka ie tek me pa
sau lē, rup ja spē ka vie tā jā iz man to kul tū ra un sa bied ris kās at tie cī bas 
jeb „mai gā va ra”. 

Šo ide ju īs te no ša nai Lat vi jā Nils Uša kovs un vi ņa pie kri tē ji iz vei do
ja sa bied ris ko or ga ni zā ci ju „Mums pa ce ļam!”. Ofi ci ālie zie do ju mi or
ga ni zā ci jai 2009. ga dā bi ja ti kai 135 la ti. To mēr Ni la Uša ko va elek tro
nis kā pa sta sa rak ste, kas no kļu vu si por tā la KOM PRO MAT.LV rī cī bā, 
pa ver bied rī bas „Mums pa ce ļam!” pa tie sās dar bī bas ainu.

Sa rak stes da līb nie ki:
•	„Sa ska ņas cen tra” priekš sē dē tājs Nils Uša kovs (sa rak stes lai kā 

Saei mas de pu tāts, par la men ta Ār lie tu ko mi si jas de pu tāts); 
•	Rī gas do mes de pu tā te Svet la na Sa vic ka (sa rak stes lai kā or ga

ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” val des priekš sē dē tā ja);
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•	Me di alab ma ke tē tājs Mak sims Pa pušs;
•	Da nu ta Dem bov ska;
•	Ol ga Go gi na (sa rak stes lai kā – or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” 

bied re; 
•	An na Su mi na (sa rak stes lai kā – Krie vi jas vēst nie cī bas ata šejs 

iz glī tī bas jau tā ju mos). 

 

No: Svet la na Sa vic ka 

Kam: Nils Uša kovs 

Tē ma: Fwd: kon fer

No sū tīts: 02/03/09 11:04

Tas, kas kopumā iznāca. Tāda Dzimtenes mīlestības pakāpe man nav pa spēkam…)))

D.

Krie vi jas Fe de rā ci jas ĀM

De par ta ments dar bam ar tau tie šiem

Pjot ram Alek se je vi čam Bur di ki nam

Cie nī ja mais Pjotr Alek se je vič!

Lat vi jas ne val stis kā un ne po li tis kā jaun ie šu or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” 

no di bi nā ta 2006. ga dā. Mū su or ga ni zā ci jas mēr ķus var rak stu rot pa vi sam vien

kār ši: pa lī dzēt kriev va lo dī ga jai jau nat nei, kas ne dzī vo vien kār šos ap stāk ļos ne sen 

ne at ka rī bu ie gu vu ša jā Lat vi jā, gūt pa nā ku mus dzī vē, sa gla bā jot tra dī ci jas un cie

šas saik nes gan ar krie vu pa sau li, gan ar Krie vi ju. Īs te no jot šo mēr ķi, or ga ni zā ci ja 

„Mums pa ce ļam!”, da žā dos pro jek tos sa dar bo jas ar vai rāk ne kā 60 sko lām ar krie

vu mā cī bu va lo du, bet da žā dos mū su pa sā ku mos pie da lās sim tiem kriev va lo dī

go ve cā ko kla šu sko lē nu un stu den tu (vai rāk par pro jek tiem sk. pie li ku mā). 

No pirm ās die nas mū su or ga ni zā ci ja Lat vi jā ak tī vi pie da lās tau tie šu or ga ni zā ci

ju dar bā. Mū su pār stāv ji ir pie da lī ju šies da žā dos tau tie šu pa sā ku mos starp tau tis kā 
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lī me nī, pie mē ram, pē dē jā Pa sau les tau tie šu kon fe ren cē (Mas ka vā), pē dē jā Pa sau les 

krie vu pre ses kon gre sā (Mas ka vā) un Eiro pas jau nat nes tau tie šu fo ru mā aiz ro be

žām (SanktPē ter bur gā). Re zul tā tā mums ir iz de vies ie gūt sa ka rus ar tau tie šiem jau

nat nes vi dū da žā dās pa sau les val stīs – kā Eiro pā un ASV, tā arī bi ju šās PSRS val stīs. 

Pēc Krie vi jas ĀM De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem di rek to ra Alek san dra Če

pu ri na ini ci atī vas mēs pie dā vā jam or ga ni zēt un va dīt kon fe ren ci ga dos jaun ajiem 

tau tie šiem no Eiro pas val stīm. Šai kon fe ren cei, ku ru mēs pie dā vā jam rī kot Krie vi jas 

ĀM De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem un Krie vi jas Vēst nie cī bas Lat vi jā aiz gā dī

bā, jā kļūst par tā ko pī gā dar ba tur pi nā ju mu, kas ti ka sākts Pa sau les tau tie šu kon fe

ren cē Mas ka vā un Eiro pas jaun ie šu fo ru mā aiz ro be žām SanktPē ter bur gā. 

Kon fe ren ces tē ma: 
„Jau nat nes uz de vums – Krie vu pa sau les at tīs tī ba”

Kon fe ren ces mēr ķis: 
Darbs, lai tu vi nā tu un ap vie no tu Eiro pas val stīs dzī vo jo šos ga dos jaun os tau

tie šus. Mū su prāt, tas ir viens no gal ve na jiem uz de vu miem, lai sa snieg tu ne tik 

vien kār šo mēr ķi – Krie vu pa sau les sa gla bā ša nu un at tīs tī bu. Tie ši no tiem tau tie

šiem, kam šo dien ir 18–25, ir at ka rīgs, kā nā kot nē at tīs tī sies krie vu pa sau le. 

Kon fe ren ces no slē gu mā mēs pie dā vā jam uz stā ties ar ini ci atī vu iz vei dot pa

stā vī gu Pa sau les tau tie šu jau nat nes pa do mi, kas cie ši sa dar bo tos un ko or di

nē tu sa vu dar bu ar ci tām tau tie šu or ga ni zā ci jām, ta jā pa šā lai kā sa vā dar bī bā 

ak cen tē jot krie vu tau tie šu jau nat nei rak stu rī gās pro blē mas. 

Kon fe ren ces vie ta:
Mēs pie dā vā jam rī kot kon fe ren ci Lat vi jas gal vas pil sē tā Rī gā 

Kon fe ren ces laiks:
27.03.2009. – 28.03.2009.

Kon fe ren ces da līb nie ki:
Ie priek šē jo pie kri ša nu pie da lī ties kon fe ren cē ap stip ri nā ju ši 40 pār stāv ji no 

12 val stīm: Igau ni jas, Lie tu vas, Uk rai nas (Kri mas), fran ci jas, Nor vē ģi jas, Liel bri

tā ni jas, Itā li jas, Vā ci jas, Ru mā ni jas, Po li jas, Lat vi jas un Krie vi jas. Ar ie lī gu mu pie

da lī ties kon fe ren cē mēs vēr sī si mies pie De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem un 

Krie vi jas jau nat nes or ga ni zā ci jām. 

Mēs ga ran tē jam arī no Lat vi jas pus es uz ai ci nāt da lī bai kon fe ren cē Lat vi jas va

do šās tau tie šu or ga ni zā ci jas, kā arī vi dus sko lu audzēk ņus ar krie vu mā cī bu va lo du. 
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Lat vi jas ne val stis kā un ne po li tis kā jaun ie šu or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” 

no di bi nā ta 2006. ga dā. Mū su or ga ni zā ci jas mēr ķus var rak stu rot pa vi sam vien

kār ši: pa lī dzēt kriev va lo dī ga jai jau nat nei, kas ne dzī vo vien kār šos ap stāk ļos ne sen 

ne at ka rī bu ie gu vu ša jā Lat vi jā, gūt pa nā ku mus dzī vē, sa gla bā jot tra dī ci jas un cie

šas saik nes gan ar krie vu pa sau li, gan ar Krie vi ju. Īs te no jot šo mēr ķi, or ga ni zā ci ja 

„Mums pa ce ļam!”, da žā dos pro jek tos sa dar bo jas ar vai rāk ne kā 60 sko lām ar krie

vu mā cī bu va lo du, bet da žā dos mū su pa sā ku mos pie da lās sim tiem kriev va lo dī

go ve cā ko kla šu sko lē nu un stu den tu (vai rāk par pro jek tiem sk. pie li ku mā). 

No pirm ās die nas mū su or ga ni zā ci ja Lat vi jā ak tī vi pie da lās tau tie šu or ga ni zā ci

ju dar bā. Mū su pār stāv ji ir pie da lī ju šies da žā dos tau tie šu pa sā ku mos starp tau tis kā 
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lī me nī, pie mē ram, pē dē jā Pa sau les tau tie šu kon fe ren cē (Mas ka vā), pē dē jā Pa sau les 

krie vu pre ses kon gre sā (Mas ka vā) un Eiro pas jau nat nes tau tie šu fo ru mā aiz ro be

žām (SanktPē ter bur gā). Re zul tā tā mums ir iz de vies ie gūt sa ka rus ar tau tie šiem jau

nat nes vi dū da žā dās pa sau les val stīs – kā Eiro pā un ASV, tā arī bi ju šās PSRS val stīs. 

Pēc Krie vi jas ĀM De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem di rek to ra Alek san dra Če

pu ri na ini ci atī vas mēs pie dā vā jam or ga ni zēt un va dīt kon fe ren ci ga dos jaun ajiem 

tau tie šiem no Eiro pas val stīm. Šai kon fe ren cei, ku ru mēs pie dā vā jam rī kot Krie vi jas 

ĀM De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem un Krie vi jas Vēst nie cī bas Lat vi jā aiz gā dī

bā, jā kļūst par tā ko pī gā dar ba tur pi nā ju mu, kas ti ka sākts Pa sau les tau tie šu kon fe

ren cē Mas ka vā un Eiro pas jaun ie šu fo ru mā aiz ro be žām SanktPē ter bur gā. 

Kon fe ren ces tē ma: 
„Jau nat nes uz de vums – Krie vu pa sau les at tīs tī ba”

Kon fe ren ces mēr ķis: 
Darbs, lai tu vi nā tu un ap vie no tu Eiro pas val stīs dzī vo jo šos ga dos jaun os tau

tie šus. Mū su prāt, tas ir viens no gal ve na jiem uz de vu miem, lai sa snieg tu ne tik 

vien kār šo mēr ķi – Krie vu pa sau les sa gla bā ša nu un at tīs tī bu. Tie ši no tiem tau tie

šiem, kam šo dien ir 18–25, ir at ka rīgs, kā nā kot nē at tīs tī sies krie vu pa sau le. 

Kon fe ren ces no slē gu mā mēs pie dā vā jam uz stā ties ar ini ci atī vu iz vei dot pa

stā vī gu Pa sau les tau tie šu jau nat nes pa do mi, kas cie ši sa dar bo tos un ko or di

nē tu sa vu dar bu ar ci tām tau tie šu or ga ni zā ci jām, ta jā pa šā lai kā sa vā dar bī bā 

ak cen tē jot krie vu tau tie šu jau nat nei rak stu rī gās pro blē mas. 

Kon fe ren ces vie ta:
Mēs pie dā vā jam rī kot kon fe ren ci Lat vi jas gal vas pil sē tā Rī gā 

Kon fe ren ces laiks:
27.03.2009. – 28.03.2009.

Kon fe ren ces da līb nie ki:
Ie priek šē jo pie kri ša nu pie da lī ties kon fe ren cē ap stip ri nā ju ši 40 pār stāv ji no 

12 val stīm: Igau ni jas, Lie tu vas, Uk rai nas (Kri mas), fran ci jas, Nor vē ģi jas, Liel bri

tā ni jas, Itā li jas, Vā ci jas, Ru mā ni jas, Po li jas, Lat vi jas un Krie vi jas. Ar ie lī gu mu pie

da lī ties kon fe ren cē mēs vēr sī si mies pie De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem un 

Krie vi jas jau nat nes or ga ni zā ci jām. 

Mēs ga ran tē jam arī no Lat vi jas pus es uz ai ci nāt da lī bai kon fe ren cē Lat vi jas va

do šās tau tie šu or ga ni zā ci jas, kā arī vi dus sko lu audzēk ņus ar krie vu mā cī bu va lo du. 
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Kon fe ren ces sa turs:
Kon fe ren ces no ri se tiek plā no ta di vas die nas. Kon fe ren ces lai kā tiek plā no ti 

di vi apaļ ie gal di. 

Apaļ ais galds 1 – Uz va ras die nas svi nē šans Eiro pas val stīs 
•	 Krie vi jas, kā arī Lat vi jas veik smī gās pie re dzes iz pla tī ša na Eiro pas val stīs 

par ak ci ju „Ge or ga len tī te” 2009. ga dā. 

•	 Plā na pie ņem ša na kon krē tai rī cī bai Pa dom ju ka ra vī ru ap be dī ju mu vie tu 

sa gla bā ša nai, kā arī tal ku rī ko ša nai Eiro pas val stīs. 

•	 Plā na pie ņem ša na ko pī gai svi nē ša nai 2010. ga dā sais tī bā ar 65 ga du ju

bi le ju kopš Pa dom ju ka ra spēks at brī vo ja Eiro pu no na cis ma. 

•	 Mē ģi nā ju mu ap tu rē ša na pār rak stīt Ot rā pa sau les ka ra vēs tu ri un Pa dom

ju ka ra vī ra lo mas skaid ro ša na Eiro pas at brī vo ša nā no na cis ma, kā arī 

brau cie nu or ga ni zē ša na tau tie šu jau nat nei uz Krie vi ju ar šo mēr ķi (pie

mē ram, pēc Ples ka vā veik smī gi strā dā jo šās „Pie mi ņas sar dzes” pa rau ga). 

Apaļ ais galds 2 - Jau nat nes lo ma Krie vu pa sau les sa gla bā ša nā un at tīs tī bā 
•	 Tra dī ci ju un pie de rī bas Krie vu pa sau lei sa gla bā ša na jaun ās krie vu pa au

dzes vi dū 

•	 Jaun ās pa au dzes sa ka ru at tīs tī ba ar tau tie šiem Krie vi jā 

•	 Jau nat nes or ga ni zā ci ju lo ma sa bied ris ko or ga ni zā ci ju nā kot nes lī de ru 

vei do ša nā 

No slē dzot di vu die nu kon fe ren ci, mēs pie dā vā jam iz pla tīt kon fe ren ces 

steno gram mu gan buk le ta, gan elek tro nis kā for mā tā. 

Esam pār lie ci nā ti, ka šā das kon fe ren ces rī ko ša na ne ti kai pa lī dzēs sa lie dēt 

jaun ās pa au dzes tau tie šus, kas dzī vo Eiro pas val stīs. Kon fe ren ce ne ap šau bā mi 

pa lie li nās Lat vi jā dzī vo jo šās kriev va lo dī gās jau nat nes in te re si par pie da lī ša nos 

tau tie šu or ga ni zā ci ju dar bā. 

Mēs vēr ša mies pie Krie vi jas ĀM De par ta men ta dar bam ar tau tie šiem ar lū

gu mu at bal stīt mū su ini ci atī vu un fi nan si āli at bal stīt kon fe ren ci (sk. pie li ku mu), 

kā arī lū dzam or ga ni za to ris ku at bal stu no KF vēst nie cī bas val stīs, ku rās dzī vo 

kon fe ren ces de le gā ti. 

Ar cie ņu, Svet la na Sa vic ka,

„Mums pa ce ļam!” val des priekš sē dē tā ja

web: www.young.lv
61

PIE LI KUMS 1 – KON FE REN CES TĀ ME 40 CIL VĒ KIEM

Dzīvošana
Viesnīca «Rīga»
Vienvietīgs numurs/diennakts – 90 EUR
40 numuri, 3 naktis

9 600 EUR

Ēdināšana
Pusdienas (3 reizes) – 15 EUR/cilvēks
Vakariņas (2 reizes) – 15 EUR/cilvēks
Svinīgās vakariņas (1 reize) – 25 EUR/cilvēks
Koncerts svinīgajās vakariņās – 500 EUR

4 500 EUR

Konferences zāle
Zāles īre – 200 EUR/dienā
Videoieraksta aparatūras īre – 100 EUR/dienā

600 EUR

Ekskursija pa Rīgu 400 EUR
Transporta izdevumi 600 EUR
Konferences materiālu izdošana 800 EUR
Kopā

16 500 EUR

PIE LI KUMS 2 – GAL VE NIE PRO JEK TI, KO ĪS TE NO JU SI „MUMS PA CE ĻAM!”

9.maijs.lv
Di vu ga du lai kā vai rā ki sim ti sko lē nu ir pie da lī ju šies tal kās pa dom ju ka ra

vī ru brā ļu ka pos un Uz va ras die nas or ga ni zē ša nā Pie Rī gas At brī vo tā ju pie mi

nek ļa. Pa gā ju ša jā ga dā ak ci jas „Ge or ga len tī te” ie tva ros mēs iz da lī jām 20 000 

Ge or ga len tī šu, bet šo gad – 50 000. Šo gad pa va sa rī sā ka dar bo ties mā jas la pa 

www.9may.lv.

„PriŠ koļ na ja Ga ze ta”
„Priš koļ na ja Ga ze ta” – tas ir iz de vu mus, ku ra au to ri ir ve cā ko kla šu sko lē ni no 

sko lām ar krie vu mā cī bu va lo du. Šo dien „PriŠ koļ na ja Ga ze ta” – tas ir ik mē ne ša krā

sains iz de vums krie vu va lo dā ar 32 lap pu sēm. Iz de vu ma ti rā ža – 5000 ek semp lā ru. 

Iz de vums bez mak sas tiek iz pla tīts 49 Rī gas sko lās ar krie vu mā cī bu va lo du

Sko lu lī gas KVN Lat vi jā
„Mums pa ce ļam!” ir Sko lu lī gas KVN or ga ni za tors Lat vi jā. Šo dien Sko lu lī

gas KVN ap vie no vai rā kus sim tus kriev va lo dī go sko lu audzēk ņus vi sā Lat vi jā un 

dar bo jas jau piekt o se zo nu. 
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„Kas? Kur? Kad?” Lat vi jā
„Mums pa ce ļam!” ir par tne ris Lat vi jas liet pra tē ju klu bam „In te lekts”, kas rī ko 

spē les „Kas? Kur? Kad?” sko lē nu un stu den tu ko man dām. 

Kul tūr iz glī to jo šu ek skur si ju or ga ni zē ša na uz Krie vi ju (ar KF vēst nie cī bas 
Lat vi jā at bal stu) 

Ar KF vēst nie cī bas Lat vi jā at bal stu vai rā ki des mi ti sko lē nu no jaun ie šu or

ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” jau di vus ga dus pie da lās Krie vi jas pro jek tā tau

tie šiem „SanktPē ter bur gas va sa ras kul tū ras vēs tu res uni ver si tā te 2008.” Šo gad 

sko lē ni no jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” pie da lī jās „Pie mi ņas sar

dzes” eks pe dī ci jā pa kau ju vie tām Ples ka vas ra jo nā. 

No: Nils Uša kovs 

Kam: Svet la na 

Tē ma: Re: Kon fe ren ce+rē ķins

No sū tīts: 05/03/09 23:50

Pirms nes šo do ku men tu Su mi nai, iz la bo. Sk. pie li ku mu. 

2009/3/5 Svet la na Sa vic ka 

> Rē ķi na nu murs LV78UNLA……….

Jau nat nes kon fe ren ces pro jekts
Da līb val tsis un or ga ni zā ci jas: 

Lat vi ja („Mums pa ce ļam”), Hu ma ni tā rā per spek tī va, ČGK, KVN, Dzī ves ta ka, 

jau nat nes pār stāv ji no Lie pā jas, Dau gav pils, Jel ga vas, Jūr ma las, Rē zek nes.

 Lie tu va

At šif rēt vi sus no sau ku mus un kas būs no pil sē tām. 

Lie tu vas krie vu sko lē nu sa vie nī ba

Jau nat nes ini ci atī vu gru pas aso ci āci ja (no kā das valsts????)

Igau ni ja

Vie si no SanktPē ter bur gas (kā da or ga ni zā ci ja????)

Vik tors Ta na na

Vla di mirs Mi hai ļen ko
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Spe ci ālie vie si un eks per ti:
N. Uša kovs uz rak stīt vi sus ama tus)

A. Veš ņa kovs

 „Tau tie šu” pār stā vis(kas tas tāds??? pre cī zāk)

B. Zel cer mans kas viņš ir????? amats

S. Tan co rovs kas viņš ir????? amats

Cil vē ku skaits – 50.

Ot rās die nas tē ma – Jau nat nes lo ma 9. mai ja or ga ni zē ša nā un vēs tu ris kās 

at mi ņas sa gla bā ša na par Ot rā pa sau les ka ra no ti ku miem. 

Zi ņo ju mi:

Eks per tu un vie su zi ņo jums/apaļ ais galds, tē ma „ At mi ņu sa gla bā ša na par 

Ot rā pa sau les ka ra no ti ku miem, ak tu ali tā te un no zī me: iz ai ci nā ju mi, pro blē

mas un ri si nā ju ma vei di” (eks per ti dod ie va da in for mā ci ju un pa ma tu tē mas 

ap sprie ša nai). N. Uša kovs

Da līb nie ku zi ņo ju mi:

•	 9. mai ja pa sā ku mu or ga ni zā ci jas pie re dze un jau nat nes lo ma ša jā pro

ce sā (Lat vi jas, Lie tu vas un Igau ni jas pār stāv ji zi ņo par tē mu, lai ap mai nī

tos ar pie re dzi). Var būt Ba raņ ņiks? 

•	 20. gs. no ti ku mu in ter pre tā ci ja (zi ņo ju mi par vēs tu ris kā re vi zi onis ma 

mē ģi nā ju miem un at šķi rī gu kriev va lo dī go un lat vie šu.igau ņu ie dzī vo tā

ju 1940.–1945. ga da no ti ku mu in ter pre tā ci ju). O. Go gi na (kas vi ņa ir??? 

Uz rak stīt, ko pār stāv!) 

Va jag mi ni mus 4 zi ņo ju mus no Lat vi jas, ne skai tot Ba raņ ņi ku. 

Kriv co va būs??

Tre šās die nas tē ma – jau nat nes lo ma krie vu kul tū ras sa gla bā ša nā un at tīs tī bā. 

Da līb nie ku zi ņo ju mi:

Jaun ie šu or ga ni zā ci ju pie re dze krie vu kul tū ras sa gla bā ša nā un at tīs tī bā 

(Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja). S. Sa vic ka 

Ko pī go pro jek tu pie re dze vai sa dar bī ba ar Krie vi ju (KVN, ČGK, Lie tu vas, 

Igau ni jas pie re dze). ČGK klu ba pār stā vis. 

Jaun o kriev va lo dī go lī de ru pie re dze po li ti kā (Lat vi ja). 
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Prog ram ma:
1. die na – 5. ap rī lis:
•	 Ie kār to ša nās vies nī cā

•	 14:00 – pus die nas

•	 Ek skur si ja pa Vec rī gu

•	 18:00 – va ka ri ņas 

•	 Kon fe ren ces at klā ša na:

•	 Ap svei kums da līb nie kiem

•	 Ie va da zi ņo jums

•	 Go da vie su uz stā ša nās

•	 Da līb nie ku uz stā ša nās (spē les) (kā das spē les??? ap rak stīt)

2. die na – 6. ap rī lis
•	 7:0010:00 – Bro kas tis

•	 10:0012:00 – ko pē jā sē de: apaļ ais galds un da līb nie ku zi ņo ju mi 

•	 12:0012:15 – ka fi jas pau ze

•	 12:1514:00 – darbs pro jek tu gru pās (pro jek tu ide ju vei do ša na):

•	 Cī ņa ar vēs tu res re vi zi onis mu

•	 Ot rā pa sau les ka ra pie mi ņas vie tu kop ša na 

•	 9. mai ja pa sā ku mu or ga ni zē ša na 

•	 2010. ga da pa sā ku mu or ga ni zē ša na

•	 14:0015:00 – pus die nas

•	 15:0016:30 – ko pē jā sē de: gru pu zi ņo ju mi par pro jek tu ide jām un sa

dar bī bu

•	 16:3018:00 – brī vais laiks. Sa ga ta vo ša nās ban ke tam. Brī vā lai ka or ga

ni zē ša na.

•	 18:00 – ban kets un de jas (na ci onā lo dzies mu dzie dā ša na, ka ra oke, de jas 

u.t.t.) na ci onā lās dzies mas – pie d…)

3. die na – 7. ap rī lis
•	 7:0010:00 – bro kas tis

•	 10:0012:00 – ko pē jā sē de: da līb nie ku zi ņo ju mi

•	 12:0012:15 – ka fi jas pau ze 

•	 12:1514:00 – darbs pro jek tu gru pās (pro jek tu ide ju vei do ša na):
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•	 Jau nat nes līdz da lī ba po li ti kā

•	 Jau nat nes sa bied ris ko or ga ni zā ci ju sa dar bī ba krie vu kul tū ras sa gla bā

ša nā un at tīs tī bā 

•	 Or ga ni zā ci ju sa dar bī ba ar Krie vi ju

•	 14:0015:00 – pus die nas

•	 15:0016:30 – ko pē jā sē de: kon fe ren ces re zo lū ci jas pa rak stī ša na un kon

fe ren ces slēg ša na 

Plus iz vie to ša nas un ēdi nā ša nas tā me – nu mu ri ne ti kai Lai etu vai un Igau ni

jai, bet arī Rē zek nei un tml., plus pus die nas, plus ceļš vis iem 

2. PIE LI KUMS – GAL VE NIE PRO JEK TI, KO ĪS TE NO JU SI „MUMS PA CE ĻAM!”

9.maijs.lv
Di vu ga du lai kā vai rā ki sim ti sko lē nu ir pie da lī ju šies tal kās pa dom ju ka ra vī ru 

brā ļu ka pos un Uz va ras die nas or ga ni zē ša nā Pie Rī gas At brī vo tā ju pie mi nek ļa. Pa

gā ju ša jā ga dā ak ci jas „Ge or ga len tī te” ie tva ros mēs iz da lī jām 20 000 Ge or ga len tī šu, 

bet šo gad – 50 000. Šo gad pa va sa rī sā ka dar bo ties mā jas la pa www.9may.lv.

„PriŠ koļ na ja Ga ze ta”
„Priš koļ na ja Ga ze ta” – tas ir iz de vu mus, ku ra au to ri ir ve cā ko kla šu sko lē ni 

no sko lām ar krie vu mā cī bu va lo du. Šo dien „PriŠ koļ na ja Ga ze ta” – tas ir ik mē

ne ša krā sains iz de vums krie vu va lo dā ar 32 lap pu sēm. Iz de vu ma ti rā ža – 5000 

ek semp lā ru. Iz de vums bez mak sas tiek iz pla tīts 49 Rī gas sko lās ar krie vu mā cī

bu va lo du

Sko lu lī gas KVN Lat vi jā
„Mums pa ce ļam!” ir Sko lu lī gas KVN or ga ni za tors Lat vi jā. Šo dien Sko lu lī

gas KVN ap vie no vai rā kus sim tus kriev va lo dī go sko lu audzēk ņus vi sā Lat vi jā un 

dar bo jas jau piekt o se zo nu. 

„Kas? Kur? Kad?” Lat vi jā
„Mums pa ce ļam!” ir par tne ris Lat vi jas liet pra tē ju klu bam „In te lekts”, kas rī ko 

spē les „Kas? Kur? Kad?” sko lē nu un stu den tu ko man dām. 

Kul tūr iz glī to jo šu ek skur si ju or ga ni zē ša na uz Krie vi ju (ar KF vēst nie cī bas 
Lat vi jā at bal stu) 

Ar KF vēst nie cī bas Lat vi jā at bal stu vai rā ki des mi ti sko lē nu no jaun ie šu 

or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” jau di vus ga dus pie da lās Krie vi jas pro jek tā 

tau tie šiem „SanktPē ter bur gas va sa ras kul tū ras vēs tu res uni ver si tā te 2008.” 
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Šo gad sko lē ni no jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” pie da lī jās „Pie

mi ņas sar dzes” eks pe dī ci jā pa kau ju vie tām Ples ka vas ra jo nā. 

Pa ru nā ar Aņu, kā das re zo lū ci jas vi ņi grib? Un kad vi ņi grib re dzēt Lat vi-
jas zi ņo ju mus? 

No: Max Pa push 

Kam: Nils Uša kovs 

Tē ma: Kon fe ren ci ja

No sū tīts: 03/04/09 12:34

Hel lo Nil,

Pa vi sam pa 100 gab.

1. Mapes

2. Diplomi

3. Pildspalvas

4. Bedžiki + zīmogs

5. Bloknoti

6. Maketi

630 uz rokas (кешем).

Best regards,

Max Papush,

Media Lab ltd.
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Chief Executive Officer

No: Svet la na Sa vic ka 

Kam: Nil Us ha kov 

No sū tīts: 2/04/09 12:34

„Jau nat nes or ga ni zā ci ju pie re dze krie vu kul tū ras sa gla bā ša nā un at tīs tī

bā” – Svet la na Sa vic ka (Jau nat nes or ga ni zā ci jas „mums pa ce ļam” lī de re)

„Sa dar bī bas pie re dze ar Krie vi ju jau nat nes pro jek tu īs te no ša nā sais tī bā ar 

krie vu kul tū ras sa gla bā ša nu un at tīs tī bu” – Jo nas Lan kjaus kas

Jau nat nes lo ma vēs tu ris kā man to ju ma sa gla bā ša nā – Va dims Ba raņ ņiks 

(pro jek ta „9.maijs.lv” iz pil ddi rek tors)

„Jau nat nes MIL – lī dzek lis krie vu kul tū ras sa gla bā ša nā un at tīs tī bā” – Je ļe na 

Su ha re va („PriŠ koļ na ja Ga ze ta” iz pil dre dak tors)

„Jaun ie šu pro jek tu īs te no ša nas pie re dze re ģi onos” – Vik tors Ozo liņš

„Spē le kā ko mu ni kā ci jas un ap mā cī bas lī dzek lis” – Kon stan tīns Če ku šins (Rī

gas liet pra tē ju klubs „In te lekts”)

„Sko lu lī gas Lat vi jas KVN: vēs tu re un per spek tī vas” – Mak sims Mar čen kovs 

(Sko lu lī gas Lat vi jas KVN re dak tors)

No: Da nu ta Dem bov ska 

Kam: Svet la na Sa vic ka; Nil Us ha kov

Tē ma: r eliz_po_kon fe ren ci i

No sū tīts: 02/04/09 14:24
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Vis iem svei ciens.

No sū tu kon fe ren ces re lī zi. Jū tu, ka viegls ma rasms – pa ska tie ties, kā tas iz

ska tās. Do mā ju, ka va jag pie vie not kon fe ren ces prog ram mu, ko jau iz da rī ju… 

D.

No: Nil Us ha kov nil.us ha kov@gmail.com

Kam: Da nu ta Dem bov ska

Tē ma: Re: Re liz

No sū tīts: 05/04/09 16:17

P.S. Par kon fe ren ci va jag uz rak stīt in te re san tu rak stu "Вести". 

N.

No: Da nu ta Dem bov ska

Kam: Nil Us ha kov; Svet la na Sa vic ka

Tē ma: re liz

No sū tīts: Svētd. 05/04/09 17:17

Re lī ze pie li ku mā. Vairs var ne steig ties – ne vie na no avī zēm tek stu ne ie liks, 

par vē lu jau…I e liks ti kai „Čas”, jo Va to ļins pats rak stī ja. 

Va jag jau lai kus vi su pre cī zi no ru nāt – ko mēs rak stām? Re lī zi vai rak stu? Tie 

to mēr ir da žā di žan ri. Ja rak stu, tad to vis pār da ra pa vi sam ci tā dāk. 

Nil, es te vi lū dzu, ne ņem no tek sta ār ā vi su, kas sais tīts, tā teikt, ar krie vu 
69

iden ti tā tes mek lē ju miem. Pie krī tu, ka tek stā jā būt KVN, „PriŠ ķoļ na ja Ga ze ta”,  

„9. maijs.lv” un tā tā lāk. Tas, ka ne bi ja, ma na kļū da. To mēr ta jā pa šā lai kā, ja ne

rak stīs kaut ko par krie vu iden ti tā ti, tad kon fe ren ces no sau kums iz ska tī sies ma

zā kais dī vai ni…

In for mā ci ja pre sei

2009. ga da 5. ap rī lis.

Bal ti jas val stu krie vu jau nat ni ap vie no cen tie ni
No 3. līdz 5. ap rī lim Rī gā no ti ka starp tau tis ka kon fe ren ce, vel tī ta Bal ti jas val

stu jau nat nes lo mai krie vu kul tū ras sa gla bā ša nā un at tīs tī bā. Jaun ie ši no Lat vi jas, 

Lie tu vas un Igau ni jas Rī gas kon fe ren cē vie no jās par ko pī gu pro jek tu re ali zā ci ju – 

Bal ti jas Sko lu KVN fes ti vā la rī ko ša nu, ko pī gu Bal ti jas „PriŠ koļ na ja Ga ze ta” iz de vu

ma pi lot pro jek tu, pro jek ta”9. maijs.lv” ģeo grā fi jas pa pla ši nā ša nu. 

Kon fe ren ci „Kriev va lo dī go Bal ti jas jau nat nes or ga ni zā ci ju lo ma krie vu kul

tū ras sa gla bā ša nā un at tīs tī bā” sa rī ko ja Lat vi jas jau nat nes or ga ni zā ci ja „mums 

pa ce ļam!”. Kon fe ren cē pie da lī jās 65 jaun ie ši no Lie tu vas, Igau ni jas un Lat vi jas. 

Lat vi ju kon fe ren cē pār stā vē ja jaun ie ši no Rī gas, Rē zek nes, Dau gav pils, Lie pā jas, 

Vents pils, Prei ļiem, Bal viem, Mal tas. 

Kon fe ren cē ti ka ap spries ti da žā du jo mu kon krē ti pro jek ti. Pie mē ram, tā di kā 

KVN spē ļu or ga ni zā ci ja un spē les „Kas? Kur? Kad?”, jau nat nes dru kā to iz de vu mu 

iz do ša na un in ter ak tī vo sai tu iz vei do ša na, te āt ra un mu zi kā lo fes ti vā lu or ga ni

zē ša na, jau nat nes pie da lī ša nās 9. mai ja svi nī bās un pie da lī ša nās sa vas valsts 

sa bied ris ki po li tis ka jā dzī vē. Pa tei co ties kon fe ren cei, iz de vās vie no ties par pro

jek tu ģeo grā fi jas pa pla ši nā ša nu. Mēs esam ie ce rē ju ši va dīt ko pī gus pro jek tus 

jaun ie šiem no Lat vi jas, Lie tu vas un Igau ni jas – pa stās tī ja jaun ie šu or ga ni zā ci

jas „Mums pa ce ļam!” lī de re Svet la na Sa vic ka: – Mū su jau nat nes or ga ni zā ci ja 

„Mums pa ce ļam!” šo dien va da Sko lu lī gas Lat vi jas KVN spē les. Per spek tī vā va

rē tu rī kot Bal ti jas KVN fes ti vā lu. Ir ide ja rī kot spē les „Kas? Kur? Kad?” starp tau tis

ku Bal ti jas fes ti vā lu ar no sau ku mu „Bal ti jas trij stū ris”. „Mums pa ce ļam!” jau tre šo 

mā cī bu ga du „PriŠ koļ nu ju Ga ze tu” – uni kā lu iz de vu mu, ku rā rak sta pa ši sko lē ni. 

Līdz šim „PriŠ koļ na ja Ga ze ta” bi ja Rī gas pro jekts, bet kon fe ren cē jaun ie ši no ci

tiem Lat vi jas re ģi oniem ie in te re sē jās par šo pro jek tu. Acīm re dzot „PriŠ koļ na ja 

Ga ze ta” kļūs par Lat vi jas, bet ar lai ku arī par Bal ti jas iz de vu mu. Kon fe ren cē mēs 
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vie no jā mies par „PriŠ koļ na ja Ga ze ta” pi lot pro jek ta iz de vu mu vi su trīs Bal ti jas 

val stu sko lē niem. Šo dien „Mums pa ce ļam!” ir ak tīvs Lat vi jas ak ci jas „Pa lī dzi ve

te rā niem!”, ko or ga ni zē bied rī ba „9maijs.lv”, da līb nieks. Jaun ie šus no Igau ni jas 

un Lie tu va ļo ti in te re sē ja mū su pie re dze un dro ši vien tu vā ka jā lai kā zie do ju mi 

Lie lā Tē vi jas ka ra ve te rā niem tiks vāk ti ne ti kai Lat vi jā, bet arī kai miņ val stīs – pa

stās tī ja jaun ie šu or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” lī de re Svet la na Sa vic ka.

Pēc Svet la nas Da vic kas stās tī tā, kon fe ren ces gai tā jaun ie šiem nā cies mek lēt 

at bil des uz sa rež ģī tiem jau tā ju miem.

 Kā mūs die nu ap stāk ļos krie vu dia spo ras Bal ti jas val stīs var sa gla bāt sa

vu kul tū ru? Ar ko at šķi ras mū su pa au dzes pa sau les uz skats no mū su ve cā ku, 

mū su vec tē ti ņu un vec mā mi ņu pa au dzes pa sau les uz ska ta? Cik ļo ti kriev va

lo dī gā jau nat ne Lat vi jā, Lie tu vā un Igau ni jā at šķi ras no sa viem vie nau džiem 

Krie vi jā? Vis bei dzot, kā sa vie not sa vu pie de rī bu krie vu kul tū rai ar ap zi nā

ša nos se vi kā eiro pie ti? Viens no gal ve na jiem se ci nā ju miem kon fe ren cē bi

ja – sa vas pie de rī bas ap zi nā ša nās Krie vi jai un se vis kā Eiro pas Sa vie nī bas 

pil so ņa ap zi nā ša nās nav pret ru nā vie na ar ot ru. Tie ši ot rā di – tas dod kriev

va lo dī ga jai jau nat nei mil zī gas ie spē jas un priekš ro cī bas, – uz svē ra Svet la na 

Sa vic ka. 

No: Nil Us ha kov 

Kam: Da nu ta Dem bov ska

Tē ma: Re: Re liz

No sū tīts: 05/04/09 17:21

La bi.

1. Pa cen ties ie da būt Te le grā fā. Pie zva ni Pro sku ro vai.

2. Vēs tīm uz ce tur tdie nu sa ga ta vo pop sī gā ku ver si ju.
71

3. Del fiem dro ši vien la bāk dot rīt, lai pirm dien bū tu. 

4. Paš laik, pirms vē lē ša nām, vis as re lī zes do dam kā rak stus. 

N.

No: Da nu ta Dem bov ska

Kam: Nil Us ha kov 

Tē ma: Re: Re liz

No sū tīts: 05/04/09 17:29

1.Pa cen ties ie da būt Te le grā fā. Pie zva ni Pro sku ro vai.

Pa cen tī šos. Bet ir gan drīz plkst. 6. nu murs vi ņiem jau sa plā nots. Tā dēļ, ja 
kas, vie no šos par nā ka ma jām die nām. 

2. Vēs tīm uz ce tur tdie nu sa ga ta vo pop sī gā ku ver si ju.

OK. Uz ceturtdienu – tas nozīmē, rīt uz pusdienas laiku?
3. Delfiem droši vien labāk dot rīt, lai pirmdien būtu. 

Rīt aizsūtīšu. Šodien pazaudēs.
4. Pašlaik, pirms vēlēšanām, visas relīzes dodam kā rakstus. 

ОK. 2006. gadā mēs rakstījām dažādus variantus dažādiem izdevumiem. 
Kam interviju, kam reportāžu, kam ziņu gabaliņu… 
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Nau du Eiro par la men ta  
vē lē ša nām or ga ni zā ci ja  
„Mums pa ce ļam!” lū dza  
Mas ka vas Ār ējo eko no mis ko un  
starp tau tis ko sa ka ru  
de par ta men ta va dī tā jam 

Ni la Uša ko va ko res pon den ce lie ci na, ka or ga ni zā ci ja „Mums pa ce
ļam!” nau du pa sā ku miem, kas sais tī ti ar Eiro par la men ta vē lē ša nām, 
lū gu si Mas ka vas Ār ējo eko no mis ko un starp tau tis ko sa ka ru de par ta
men ta va dī tā jam Go er gi jam Mu ra do vam. 

Sa rak stes da līb nie ki:
•	„Sa ska ņas cen tra” priekš sē dē tājs Nils Uša kovs;
•	jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” val des priekš sē dē

tā ja un sa bied ris kās or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” val des lo cek le 
Svet la na Sa vic ka; 

•	tirdz nie cī bas un rūp nie cī bas cen tra „Mas ka vas Mā ja” va dī tā ja 
Tat ja na Žu ko va;

•	Mas ka vas Ār ējo eko no mis ko un starp tau tis ko sa ka ru de par
ta men ta va dī tājs Ge or gijs Muradovs.

73

 

No: Tatjana b……s@mkdc.lv

Kam: nil.ushakov@gmail.com

Tēma: Dom Moskvi Riga

Nosūtīts: piektd. 12/01/09 15:27

Cienījamo Nil!

Nosūtu jums melnrakstu vēstulei Maskavas valdībai. Lūdzu izskatīt, papil

dināt ar vajadzīgo, parakstu un zīmogu uz jūsu veidlapas. 

Ar cieņu,

Тatjana Žukova
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Rīga 

2009. gada 12. janvārī 

№ 09 ___

Cienījamais Georgij Ļvovič!

Eiro par la men ta vē lē ša nu prog ram mas ie tva ros 2009. ga da jū ni jā esam plā

no ju ši pa sā ku mus, lai at bal stī tu jaun ie šu or ga ni zā ci ju ini ci atī vu sais tī bā ar 65 

ga du at ce ri, kopš Rī gas at brī vo ša nas no vā cu fa šis tis ka jiem ie ka ro tā jiem:

•	 „Mas ka vas Mā jā” Rī gā iz vei dot in for mā ci jas cen tru no 2009. ga da 1. mar

ta līdz 9. mai jam, lai iz pla tī tu pre zen tā ci jas ma te ri ālus un re ali zē tu pro

duk ci ju (su ve nī rus, ka ro dzi ņus, grā ma tas, šal les, krek li ņus), kas vel tī ta 

Uz va ras die nai Lat vi jā;

•	 rī kot sko lu KVN un te āt ra fes ti vā lu „Krie vu kla si ka”;

•	 or ga ni zēt pro duk tu kom plek tē ša nas pun ktu 12 000 dā va nām LTK ve

te rā niem.

Pa sā ku mu uz skai tī jums pa redz iz de vu mus „Mas ka vas Mā jas” tel pu īrei Rī gā 

(ki nokon cer tu zā le, pir mais un co ko la stāvs), tirdz nie cī bas un kom plek tē ša nas 

vie tas sa ga ta vo ša na.

Lū dzam Jū su sa dar bī bu mū su prog ram mu īs te no ša nā un fi nan si ālu at bal

stu 550 tūk sto šu rub ļu ap mē rā.

Ar cie ņu,

No: nil.us ha kov@gmail.com

Kam: Tat ja na bu si ness@mkdc.lv

Tē ma: Re: Dom Mos kvi Ri ga

No sū tīts: Piektd. 12/01/09 16:16

Mas ka vas Ār ējo eko no mis ko un

Starp tau tis ko sa ka ru de par ta men ta

va dī tā jam G. L. Mu ra do vam

13.01.2009

Cie nī ja mais Ge or gij Ļvo vič!

Mū su ne val stis kā un ne po li tis kā jau nat nes or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” 

di bi nā ta 2006. ga dā. Mēs iz au gām no ak ci jas „Pa lī dzi Lat ga les sko lām!”, kad po

li ti ķi un uz ņē mē ji vēr sās pie rī dzi nie kiem ar aici nā ju mu pa lī dzēt de pre sī vā kā un 

Maskavas Ārējo ekonomisko un

starptautisko sakaru departamenta

vadītājam G. L. Muradovam

75

na ba dzī gā kā re ģi ona – Lat ga les – mā cī bu ie stā dēm. Ta gad, pēc pus ot ra ga da, 

mēs sa dar bo ja mies ar vai rāk ne kā 60 Lat vi jas sko lām ar krie vu mā cī bu va lo du, 

bet da žā dos mū su pa sā ku mos pie da lī ju šies sim tiem ve cā ko kla šu sko lē nu un 

stu den tu.

Mū su or ga ni zā ci jas mēr ķi ir vien kār ši: mēs gri bam pa lī dzēt sko lē niem ar 

krie vu mā cī bu va lo du at rast sa vu vie tu dzī vē un gūt pa nā ku mus. Tā dēļ mēs rī

ko jam bez mak sas lek ci jas un se mi nā rus un KVN, at bal stām spē les „Kas? Kur? 

Kad?”, iz do dam sa vu avī zi un rī ko jam tal kas pirms 9. mai ja un or ga ni zē jam va sa

ras no met nes aiz ro be žām. Mēs gri bam. Lai mū su sko lē ni arī ar mū su pa lī dzī bu 

kļū tu par veik smī giem Lat vi jas sa bied rī bas lo cek ļiem. 

Dau dzas no mū su ak ci jām no tiek ar KF vēst nie cī bas Lat vi jā tie šu at bal stu. 

Di vi mū su pro jek ti – iz de vums „PriŠ koļ na ja Ga ze ta” un Sko lu lī gas kār tē jās se zo

nas Lat vi jas KVN – sa ņē ma fon da „Rus skij Mir” da ļē ju at bal stu. 

Or ga ni zā ci ju va da Starp tau tis kās Bal ti jas aka dē mi jas Sa bied ris ko at tie cī bu 

fa kul tā tes stu den te Svet la na Sa vic ka. Viens no or ga ni zā ci jas val des lo cek ļiem 

ir jaun ākais Lat vi jas Saei mas de pu tāts, po li tis kās ap vie nī bas „Sa ska ņas centrs” 

priekš sē dē tājs Nils Uša kovs. 

Šo gad or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” plā no ak tī vi tur pi nāt sa vu dar bī bu. 

Da ļu sa vu pro jek tu mēs vē la mies īs te not ko pā ar Mas ka vas mā ju Rī gā. 

1. Ko pī gi ar or ga ni zā ci ju „9.maijs.lv” ie kār tot „Mas ka vas Mā jā” in for ma tī vo 

cen tru, lai: 

•	 sa vāk tu zie do ju mus ve te rā niem. Pa lī dzī ba, ko ie gā dā si mies par sa zie do

ta jiem lī dzek ļiem, ve te rā niem tiks iz snieg ta pirms Uz va ras die nas; 

•	 iz pla tī tu Ge or ga len tī tes;

•	 re ali zē tu su ve nī ru pro duk ci ju no 2009. ga da 1. mar ta līdz 9. mai jam 

(pie mē ram, krek li ņus, ka ro dzi ņus), kas vel tī ta Uz va ras die nai Lat vi jā. Vis i 

ie nā ku mi no pār do ša nas tiks ie skai tī ti fon dā pa lī dzī bai ve te rā niem. Pa lī

dzī ba ve te rā niem tiks iz snieg ta pirms Uz va ras die nas;

•	  or ga ni zē tu pun ktu pār ti kas dā va nu kom plek tē ša nai LTK ve te rā niem. 

2. Sa rī kot „Mas ka vas Mā jā” Rī gā piekt o Lat vi jas Sko lu lī gas KVN se zo nu un 

Latvi jas Sko lu lī gas Tat ja nas kau su. 

3. Sa rī kot „Mas ka vas Mā jā” Rī gā ot ro kon kur su „Miss&Mis ters Sko las Ta lants 

2009”. 
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4. Sa rī kot „Mas ka vas Mā jā” Rī gā sko lu te āt ra fes ti vā lu „Krie vu kla si ka”. 

Jā at zī mē, ka vis i mi nē tie pa sā ku mi ne ti kai pa lī dzēs jau nat nei, bet tiks efek

tī vi iz man to ti, lai mo bi li zē tu kriev va lo dī gos Lat vi jas ie dzī vo tā jus pirms Eiro par

la men ta vē lē ša nām 2009. ga da jū ni jā. 

Mi nē tie pa sā ku mi pa redz „Mas ka vas Mā jas” tel pu īri Rī gā (ki nokon cer tu 

zā le, pir mai un co ko la stāvs), tirdz nie cī bas un kom plek tē ša nas vie tas sa ga ta

vo ša na. 

Lū dzam Jūs pie da lī ties mū su prog ram mu īs te no ša nā un fi nan si āli at bal stīt 

550 tūk sto šu rub ļu ap mē rā. 

Ar cie ņu,

Svet la na Sa vic ka

„Mums pa ce ļam!” val des priekš sē dē tā ja 

77

Uša ko va ap rē ķi ni
Vēl vie na lie cī ba par to, kā pa tie sī bā no ti ka „Sa ska ņas cen tra” rek lā

mas Rī gas do mes vē lē ša nās 2009. ga dā. 

Tāl āk pub li cē to vēs tu li Nils Uša kovs sū tī jis fir mas „Ko mu ni kā ci ju 
va dī ba un kon sul tā ci jas” īpaš nie kam Alek san dram Nik la sam. Dau dzus 
dar bus vien lai kus da ro šais pī ārists pub li cē tās sa rak stes lai kā pār stā vē ja 
AS „Ven tbun kers” (bet vis pār – Vents pils oli gar ha Oļe ga Ste pa no va) 
in te re ses. 

No: Nil Us ha kov 

Kam: Alek sandrs Nik lass 

Tē ma: ap rē ķi ni

Delfi
•	 krievu baneri 70% 
•	 latviešu baneri  30%

20 000,00

Buro21
•	 interneta projekti: www.ushakov.lv, www.saskanas

centrs.lv, www.9may.lv, www.zhdanok.lv 
•	 priekšvēlēšanu kampaņas stili 

9 000,00
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8. marts
•	 ielu akcijas ar apsveikumiem Rīgā un Ventspilī
•	 apsveikumu izvietošana krievu drukātajos MIL
•	 apsveikumu izgatavošana un izvietošana PBK

16 000,00

Atbilde TB/LNNK videorullītim
•	 izgatavošana (Buro21)
•	 izvietošana TV3 un LNT

20 000,00

Pirmais masu priekšvēlēšanu pasākums 
•	 1 500 cilvēkiem – pieskaņots TSP 15 gadiem, šova, ne 

tradicionālā kongresa formātā, notiek 28. februārī 

12 000,00

Janvāra numura „PriŠkoļnaja Gazeta” izdošana
•	 no februāra numura avīze tiek izdota no „Russkij Mir” 

granta līdzekļiem

2 500,00

KOPĀ 79 500,00 Ls

Rak stu rī gi, ka šie ap rē ķi ni ne pa rā dās at skai tēs Ko rup ci jas no vēr
ša nas un ap ka ro ša nas bi ro jam (KNAB). Var būt šo iz de vu mu ne maz 
ne bi ja? Bet var būt tie ti ka ap mak sā ti no „mel nās ka ses”? 

79

Rek lā ma: „Sa ska ņas centrs” un 
bied rī ba „9.maijs.lv”

No Ni la Uša ko va sa rak stes var se ci nāt, ka Rī gas do mes un Eiro par
la men ta vē lē ša nās 2009. ga dā po li tis kās ap vie nī bas „Sa ska ņas centrs” 
rek lā mas kam pa ņu da ļē ji ap mak sā ju si bied rī ba „9.maijs.lv”.

Ie spē ja mie sa rak stes da līb nie ki: 
•	„Sa ska ņas cen tra” priekš sē dē tājs Nils Uša kovs, 
•	Ni la Uša ko va pa lī dze Da nu ta Dem bov ska, jaun ie šu or ga ni zā

ci jas „Mums pa ce ļam!” priekš sē dē tā ja un 
•	bied rī bas „9.maijs.lv” val des lo cek le Svet la na Sa vic ka, 
•	por tā la „Del fi” pār stā vis Lau ris Lie ta vie tis. 
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No: Da nu ta Dem bov ska 

Kam: nil.us ha kov@gmail.com

Tē ma: Fwd: Sa ska nas_Centrs_Rek la ma!

Lab dien, Lau ri!

Mums ir tra di ci onā li pre ci zē jo šie jau tā ju mi…

Pirm kārt, vai ir ie spē jams va ri ants, ka vis a ba ne ru pa ke te tiks sa da lī ta di vām 

ju ri dis ka jām per so nām – po li tis ka jai ap vie nī bai „Sa ska ņas centrs” un sa bied ris

ka jai or ga ni zā ci jai „9.maijs.lv”? T.i., da ļu ba ne ru ap mak sās vie na ju ri dis ka per so

na, bet da ļu – ot ra? Tur klāt. Vai ir ie spē jams ne mai nīt ko pē jo iz mak su sum mu 

un sa gla bāt at lai des? 

Otr kārt, Jū su pie dā vā tais gra fiks mūs ap mie ri na. To mēr te orē tis ki var pie

ļaut (mū su ne sta bi lās po li tis kās si tu āci jas ap stāk ļos), ka, ie spē jams, pro ce sa 

gai tā to va ja dzēs ne daudz pār bī dīt – mai nīt kā dus da tu mus, pie mē ram… Vai 

tas ir ie spē jams? 

Es la bi sa pro tu, ka jau tā ju mu ir sa krā jies daudz, tā pēc var būt la bāk tos ap

spriest ne vis e pas tā, bet tik ša nās lai kā, tur klāt, pie da lo ties Ni lam Uša ko vam. 

Va ram uz ai ci nāt Jūs uz mū su frak ci ju? Kā rau gā ties uz ie spē ju or ga ni zēt tā du 

tik ša nos pirm dien? Ci kos? 

Ja vie no si mies par tik ša nās lai ku, būs va ja dzīgs Jū su per so nas kods, lai iz

rak stī tu Jums Saei mas caur lai di… Gai du at bil di!

Ar cie ņu,

Da nu ta.

81

No: Lau ris Lie ta vie tis lau ris………@del fi.lv

Kam: Da nu ta Dem bov ska 

Lab dien, Da nu ta!

2 ju ri dis kas per so nas – jā, tas ir ie spē jams. Pro blē mu nav.

Pār bī dīt po zī ci jas – pro tams, kā Jūs gri bē siet, tā mai nī sim. Kam pa ņas lai kā 

va rat mai nīt ba ne rus un iz da rīt ci tas iz mai ņas. 

Par tik ša nos. Pro tams, es ar prie ku ie pzī šos ar Jums un ap sprie dī šu vi sus Jū

su jau tā ju mus. Va ru pie Jums at braukt pirm dien, sā kot ar no des mi tiem rī tā līdz 

di viem die nā. Kods: 170181  …

Gai dī šu at bil des.

Lai vei cas!

Lau ris
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No: Svet la na Savicka 

Kam: Nil Ushakov

Tēma: Fwd: Ligumi 9may.lv

Nosūtīts: Ct 12/02/09 11:58

Normāli, ka es tos līgumus parakstu?

12. februāris 2009. g. 11:52 lietotājs Svetlana Savicka

svetlana……@gmail.com rakstīja:

>  Pārsūtīts ziņojums 

> No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com

> Datums: 12. februāris 2009. g. 11:34

> Tēma Ligumi 9may.lv

> Kam: Svetlana Savicka svetlana……@gmail.com

> Šie līgumi jāparaksta divos eksemplāros un man uz galda. N.

83

Oļegs So lo dovs – Ni la Uša ko va 
„krust tēvs” 

Pirm ā Bal ti jas ka nā la īpaš nieks Oļegs So lo dovs, pa gāt nē fi nan su 
pi ra mī das iz vei do tājs, pa tei co ties lik te nim vai Lat vi jas pro ku ro ru 
ie jū tī bai, iz bē dzis no kri mi nāl at bil dī bas.

Pirmo Baltijas kanālu (PBK vai ПБК) zina visi, tā īpašnieku Oļegu 
Solodovu (46) nezina neviens. Par leļļu vadātāju un Nila Ušakova krust
tēvu Solodovu vēsta grupas Re:Baltica (www.rebaltica.lv). pētījums.

Pirm ās zi ņas par Oļe ga So lo do va dar bī bu Lat vi jā pa rā dās 1993. ga
dā – uz no gul dī ju mu pie ņem ša nas viļ ņa ar lie liem pro cen tiem. Rak
stu rī gi, ka šo die nas sa bied ris kā vie dok ļa ma ni pu la tors to reiz pie li ka arī 
sa vu ro ku no gul dī ju mu at ņem ša nā ie dzī vo tā jiem, ku riem ta gad tā jūt 
līdz i „Sa ska ņas centrs” ar So lo do vam pie de ro šās tele vī zi jas starp nie cī bu.

Pirms 19 gadiem Solodovs Rīgā nodibināja kompāniju „Olev
Invest” („Олевинвест”), kuras nosaukumā ietverts viņa vārds. Viņš 
to izveidoja kopā ar savu novadnieku. 1983. gadā Solodovs pabeidza 
skolu Ufā, bet Rīgā ieradās, lai kļūtu par aviodispečeru.

 Pēc avīzes „Bizness&Baltija” („Бизнес&Балтия”) datiem 1995.
gadā licence firmai „Olev Invest” par saistību neizpildi un finansiāliem 
pārkāpumiem tika apturēta. „Rīgas Balss” rakstīja, ka 1995. gada beigās 
pret Solodovu tika ierosināta krimināllieta pēc daudzu apmānīto 
noguldītāju iesniegumiem. „Firma vairs nemaksā procentus”, rakstīja 
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avīze, „Tās darbība bija apstādināta jau 1995. gada sākumā saistībā ar 
aizdomām krāpšanā ar viltotiem ser ti fi kā tiem.” 

Žur nā lis ti at zī mē ja „Olevin vest” lī dzī bu ar bē dī gi sla ve no Krie vi jas 
krāp nie cis ko kar te li MMM, sa vās rek lā mās „OlevIn vest” arī iz man
to ja ki no zvaig znes – Iva ru Kal ni ņu un Ar ni Lī cī ti. To mēr nav zi nāms, 
kā lie ta bei dzās, jo tā pa zu da no Lat vi jas pro ku ra tū ras ar hī va. In te re
san ti, ka 1997. ga dā „Olevin vest” ad mi nis tra tors bi ja vē lā kais ties lie tu 
mi nistrs (Iva ra God ma ņa val dī bā no 2007. ga da de cem bra līdz 2009. 
ga da mar tam un Val da Dom brov ska val dī bā no 2011. ga da no vem bra 
līdz 2012. ga da jū li jam) Gai dis Bēr ziņš (TB/LNNK), kurš arī jau vairs 
ne ko pre cī zi ne at ce ras. 1997. ga dā Rī gas Ap ga bal tie sa at zi na „Olev
In vest” par mak sāt ne spē jī gu, at brī vo jot no at bil dī bas amat per so nas, 
jo tās bi ja kaut kur pa zu du šas. „Par bē dī gi sla ve no Lat vi jasKrie vi jas 
„OlevIn vest” uz ņē mē ju Oļe gu So lo do vu zi nāms ti kai tas, ka viņš at
ro das ār pus Lat vi jas”, rak stī ja no tie sas zā les „Ne at ka rī gā Rī ta Avī ze”. 
Pa zu da arī grā mat ve de Na ģež da Gal ki na. Ie spē jams, ka tā ir tā pa ti Na
ģež da Gal ki na, kas ta gad ir grā mat ve de Oļe ga So lo do va hol din ga kom
pā ni jā „Bal ti jas Me di ju Ali an se” (BMA), ku ras sa stā vā ie tilpst arī PBK. 

Vēl viens „zel ta koks” Bu ra tī no val stī
Pa ra lē li ar fi nan šu pi ra mī das celt nie cī bu Oļegs So lo dovs 1990.ta jos 

sā ka vei dot sa vu nā ko šo tele vī zi jas im pē ri ju. 1995. ga dā ti ka re ģis trē ta 
TEM ART Gro up, ku ra sā ka iz vie tot Lat vi jas rek lā mu Krie vi jas tele ka
nā lā ORT. Kaut kā du lai ku starp So lo do va TEM ART Gro up un Rē zek
nes BIK TV val dī ja sa cen sī bu gars: abas kom pā ni jas pa zi ņo ja par sa vām 
eks klu zī va jām tie sī bām ORT re tran slā ci jai, un skan dāls sa snie dza apo
ge ju 1998. ga dā, kad strīds no nā ca līdz Lat vi jas Na ci onā lai ra di o un tele
vī zi jas pa do mei (LNRTP), ku rai bi ja jā at ri si na kon flikts. To mēr mē ne si 
pēc jau tā ju ma iz ska tī ša nas sā ku ma Pa do mē kon ku rē jo šā BIK TV īpaš
nieks 48ga dī gais Pē te ris Bur mis trovs pēk šņi no mi ra no in sul ta. LNRTP 
sa ņē ma vēs tu li no ORT, ka tais nī ba So lo do vam, bet ne mi ru ša jam.

2002. ga dā So lo dovs pie re ģis trē ja Pir mo Bal ti jas ka nā lu, bet pēc 
čet riem ga diem re ģis trē ja hol din ga kom pā ni ju „Bal ti jas Me di ju 

85

Ali an se” („Bal tic Me di a Al li an ce”). Kon cer nā ie tilpst: tele vī zi jas ka
nā li: Pir mais Bal ti jas ka nāls; 1. Bal ti jas Mu zi kā lais ka nāls; REN TV, 
NTV Mir Bal tic; ik ne dē ļas avī zes: „МKLatvija”, „МKIgaunija”; 
rek lā mas pār do ša nas kom pā ni ja „Bal ti jas Me di ju rek lā ma” So lo
do vam tā pat arī pie der ne kus ta mā īpa šu ma fir mas „Vil la Rī ga” un 
„Vil la jū ra”. Hol dings BMA (БМА) pie der So lo do vam uz pus ēm ar 
Krie vi jas ie dzī vo tā ju Alek se ju Pļa su no vu (44). Otrs īpaš nieks iz
ska tās pēc fik tī vas per so nas: ne viens no PBK dar bi nie kiem Rī gā vi
ņu ne pa zīst, bet Krie vi jas da tu bā zēs var uz zi nāt vien to, ka 2000. 
ga du sā ku mā viņš strā dā jis ap sar dzes fir mā, bet 2007. ga dā – fir mā 
„Pa no il”, bi jis Ples ka vas ap ga ba la un Ve ļi ki je Lu ki pil sē tas do mes 
de pu tāts.

So lo do vu zi no šie ļau dis vi ņu rak stu ro kā val do nī gu des po tu. Pār
mē rī ga kon tro le esot bi ju si par ie mes lu tam, kā pēc no ama ta aiz gā ja 
laik rak sta „MKIgau ni ja” („МКЭстония”) galvenais redaktors Pāvels 
Ivanovs.

Laik rak stu „MKLat vi ja” (pa ti la sī tā kā mū su valsts avī ze ar audi to
ri ju 170 tūk sto ši) un „MKIgau ni ja” pa nā ku mu no slē pums ir lī dzīgs kā 
PBK: Krie vi jas brends un ga ta vi pro duk ti pa pil di nā ti ar vie tē jo sa tu ru.

So lo dovs per so nī gi no dar bo jas ar po li tis ko rek lā mu. Viņš uz tur at
tie cī bas ar Rī gas mē ru Ni lu Uša ko vu – sa vu bi ju šo pa do to un PBK zi ņu 
die nes ta va dī tā ju, kā arī ar Va di mu Ba raņ ņi ku – bi ju šo PBK ju ris tu, 
ta gad Rī gas do mes Trans por ta ko mi te jas priekš sē dē tā ju.

Tā pat kā Lat vi jā, arī Igau ni jā PBK sais tīts ar va ru gal vas pil sē tā. Kat
ru ga du Tal li nas pil sē tas paš val dī ba pār skai ta PBK ap 0,4 milj. eiro 
vai rā ku TV pār rai žu vei do ša nai. Tal li nā val da Cen tris kā par ti ja, ku ras 
vē lē tājs ak tī vi ska tās PBK. Vis i sva rī gie jau tā ju mi TV, pēc Tal li nas paš
val dī bas pre ses sek re tā ra Le o Vai no do mām, tiek sa ska ņo ti per so nī gi 
ar So lo do vu.

Rī gā nau das plūs ma uz PBK ir vā jā ka. 2010. ga dā Rī gas paš val dī bas 
uz ņē mums „Rī gas na mi” pār skai tī ja Bal ti jas me di ju rek lā mai – So lo
do va hol din ga kom pā ni jai BMA – 43 560 la tus. Pa gā ju ša jā ga dā Rī gas 
do me pār skai tī ja PBK rek lā mai 10 tūk sto šus la tu.
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No pietns in stru ments bīs ta ma avan tū ris ta ro kās
PBK ir no pietns spē lē tājs un Lat vi jas tele vī zi jas rek lā mu tir gū aiz

ņem 30% jeb ap tu ve ni 5–6 mil jo nus la tu. PBK ap gro zī jums 2010. ga dā 
bi ja 11 mil jo ni la tu. Pus e ie nā ku mu ie gū ti Lat vi jā. Pēc Lat vi jas TNS da
tiem PBK – ot rais ka nāls pēc ska tī tā ju skai ta, ti kai ne daudz at pa lie kot 
no pirm ās vie tas, ko ie ņem TV3. Un, ne pār pro ta mi, PBK ie ņem pir mo 
vie tu krie vu va lo dā ru nā jo šo ska tī tā ju vi dū.

Pub lis ko tā KOM PRO MAT.LV sa rak ste pa rā da, ka si že ti PBK tele
vī zi jas zi ņām ti ka sa ska ņo ti ar Ni lu Uša ko vu 2009. ga da paš val dī bu 
vē lē ša nu lai kā. 

Elek tro nis kās sa rak stes da līb nie ki:
•	PBK Zi ņu die nes ta di rek to re Jū li ja Pi ro go va;
•	Ak tīvs Ni la Uša ko va ko man das lo cek lis – P. Me la meds, 

Büro21;
•	Kon cer na „Bal tic Me di a Al li an ce” mār ke tin ga, ku rā ie tilpst 

PBK, di rek tors Kris ti na Ros sma ne;
•	PBK ko res pon dents Alek sejs Med ve devs;
•	Ni la Uša ko va pa lī dze Da nu ta Dem bov ska;
•	Ni la Uša ko va pre ses sek re tā re An na Ko no no va;
•	An drejs Por tnovs – ak tīvs N. Uša ko va ko man das lo cek lis. 

Tie sa at zi nu si par vai nī gu starp nie cī bā ku kuļ do ša nā;
•	Va dims Ba raņ ņiks – sa rak stes lai kā Rī gas do me de pu tā ta kan

di dāts, Pirm ā Bal ti jas ka nā la ju rists;
•	Jau nat nes or ga ni zā ci jas „Mums pa ce ļam!” priekš sē dē tā ja, 

bied rī bas „9.maijs.lv” val des lo cek le Svet la na Sa vic ka;
•	PBK zi ņu va dī tā ji Na tā li ja Va siļ je va un Jū li ja Pi le na; 
•	Da ņi la Uļ ja novs un Ol ga Go gi na. 

 

 

87

No: nil.ushakov@gmail.com

Kam: Julija Pirogova 

Tēma: dažādi

Nosūtīts: Otrd 27/01/09 17:36

Sveiciens!

 Di vas lie tas man pie te vis:)

– Ce tur tdien 14os vies nī cā Is lan de būs SC kon fe ren ce, kur mēs uz ņem sim 

jaun us bied rus so ci āl de mo krā tis ka jā par ti jā. No ti kums mums ļo ti sva rīgs, jo pie 

mums nāk ve se la rin da lat vie šu.

– At ce ries ide ju par krie vu sko lu po zi tī vo pi āru. Es pie te vis at brauk tu piekt

dien vai pirm dien pa ru nāt par tē mām un teh no lo ģi ju. Mums viss ga tavs, va jag 

ti kai ar jums sa ska ņot un uz priekš u. Tu kad va ri?

– Piekt dien Rī gas kla sis ka jā ģim nā zi jā būs bal le. Bal les pie vi ņiem ļo ti krā

sai nas. Es te vi ļo ti lūg tu tē mas ie tva ros par po zi tī vo pi āru – uz tai si si že tu par to. 

Tur klāt, tē ma ab so lū ti ap tve ro ša. (Ma nis tur ne būs).

N.
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No: Julija Pirogova 

Кam: Nil Ushakov

Tēma: dažādi

Nosūtīts: 27/01/09 19:30

Sveicināts

1. Kā teiksi.

2. Kā teiksi. Būšu kantorī abas dienas pēc 14.

3. Kā teiksi. Izsūti lūdzu datus.

 

No: Nil Ushakov 

Kam: Jūlija Pirogova

Tēma: Re: dažādi

Nosūtīts: 28/01/09 15:03

89

Piekt die na 17.00 Rī gas Kla sis ka jā ģim nā zi jā. Di rek tors Ro māns Ali jevs – 

(tele fo na nu murs).

Man šo dien vēl Pi me novs ča ka rē ja sma dze nes. Viņš lūdz pie vērst uz ma nī bu 

tam, ka vie nī gais pa rei zais no sau kums pie mi nek lim Pār dau ga vā ir „Pie mi nek lis 

Pa dom ju Lat vi jas un Rī gas at brī vo tā jiem”.

No: Paul Melameda 

Kam: Nil Ushakov 

Tēma: haha

Nosūtīts: 29/01/09 18:31

http://www.1bma.lv/?l=1&coll=1&mod=1&id=0

Nodod savam draugam Solodovam, lai viņš pārstāj izgatavot lopusaitus. 

Tas ir megapizģec.

No: Nil Ushakov 

Kam: Julija Pirogova j…@1tv.lv

Tēma: plāns nedēļai

Nosūtīts: 09/02/09 17:36
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Ša jā ne dē ļā mums sa nāk se ko jo ši:

– Otr dien si žets par mā mi ņu al gām. Vi sus da tus sa ga ta vos Da nu ta, bet mēs 

da bū sim mā mi ņu, ku ra ta gad nor mā li dzī vo, bet kā vi ņai dzī vot, ja vi ņai no grie

zīs pa bal stu.

– Treš dien tai sī sim si že tu par to, kā mēs cī nā mies ar uz ņē mu mu pa do mēm. 

Da nu ta sa ga ta vos vi sus ne pie cie ša mos da tus, pie vie no jot, ar ko vēl vei dot in

ter vi ju, at skai tot mūs, lai tas bū tu piln vēr tīgs si žets.

– Ce tur tdien – in ter vi ja va ka rā ar ma ni par si tu āci ju val stī.

 N.

 

No: Nil Ushakov 

Kam: kristiina. rossman k…@1tv.lv

Tēma: 9may.lv

Nosūtīts: 11/02/09 09:30

Sveiks! Tev šo dien at ne sīs mū su rul lī ti uz 9.may.lv. Tas ir tas pats 6 se kun žu 

rul lī tis, kurš bi ja 2008. ga dā. Bet to va jag pār ska ņot – sa kot vie nu frā zi”: “ Pa lī

dzēs mū su ve te rā niem vis i ko pā – www.9may.lv” un mū zi kas uz fo na.

Va rē siet iz da rīt?

Mēs do mā jām, ka no pirm die nas rul lī ti jau va rēs re dzēt ēte rā. Vai vēl ne iz de

vās sa stā dīt me di ju plā nu?

N.

91

No: Kristiina Rossman k…@1tv.lv

Kam: Nil Ushakov 

Tēma: RE: 9may.lv

Nosūtīts: 11/02/09 10:17

Svei ci nāts!

Bet mū zi ku fo nā kā du? 

Tur jau tā jums par autor tie sī bām uz mū zi ku ro das…

Ie ska ņo ša nu va rē sim iz da rīt šo dien vai rīt. Piekt dien no rī ta, vis drī zāk, va rēs 

ap ska tī ties re zul tā tu.

Tad no pirm die nas va rē sim likt ēte rā pēc tā pa ša prin ci pa, ko pa gā ju ša jā rei zē.

Me di ju plāns (līdz mar ta bei gām) būs ga tavs rīt – tev vi ņu aiz sū tīt pa ska tī ties? 

Vai RTR Pla nē tu arī lie kam vai ti kai PBK?

Un rā dām līdz pat līdz 9. mai jam?

K 
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 N.

 

No: Nil Ushakov 

Kam: kristiina. rossman k…@1tv.lv

Tēma: 9may.lv

Nosūtīts: 11/02/09 09:30
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No: Kristiina Rossman k…@1tv.lv

Kam: Nil Ushakov 

Tēma: RE: 9may.lv

Nosūtīts: 11/02/09 10:17
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Me di ju plāns (līdz mar ta bei gām) būs ga tavs rīt – tev vi ņu aiz sū tīt pa ska tī ties? 
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K 



92 

No: Nil Ushakov 

Кam: Kristiina Rossman k…@1tv.lv

Тēma: RE: 9may.lv

Nosūtīts: 11/02/09 10:22

> Bet mū zi ku fo nā kā du?

> Tur jau tā jums par autor tie sī bām uz mū zi ku ro das…

Ka ra pat ri otis ko. Tā du pat kā pa gā ju šo rei zi. Jūs uz li kāt kaut kā du ga ba lu, 

kas ne pār kā pa tie sī bas.

> Tad no pirm die nas va ram likt ēte rā pēc tā pa ša prin ci pa, kā

> pa gā ju ša jā rei zē. Me di ju plāns (līdz mar ta bei gām) būs ga tavs rīt – tev to

> aiz sū tīt pa ska tī ties?

Sū ti:)

Mēs ru nā jām par šā du shē mu:

 feb ru āris, marts –2 rei zes die nā, 1 rei zi pirms Lat vi jas lai ka, 1 rei zi – vēl kaut kur.

 līdz ap rī ļa bei gām 3 rei zes die nā

 līdz 9. mai jam 5 rei zes die nā

> Uz RTR Pla nē tu arī lie kam vai ti kai uz PBK?

 Uz RTR arī gri bu.

 N.
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No:: Aleksejs Medvedevs 

Kam: Nil Ushakov 

Nosūtīts: 11/02/09 11:55

Po li tis kās par ti jas „Lat vi jai un Vents pi lij” bied ri pie ņē ma lē mu mu vēr sties ar 

ofi ci ālu vēs tu li pie Saei mas de pu tā tiem no Lat vi jas Za ļās par ti jas, ku rā plā no 

no rā dīt uz ne pa rei zo Re ģi onā lās vi des pār val des rī cī bu, iz do dot li cen ci pie sār

ņo jo šai dar bī bai jaun ajam og ļu ter mi nā lam „Bal tik KO AL ter mi nal” Vents pi lī. 

Sa vu kārt šī uz ņē mu ma pār stāv ji ne uz ska ta pre ten zi jas par pie tie ka mi pa ma

to tām un grie zās pēc pa lī dzī bas pie opo zi ci onā rās po li tis kās ap vie nī bas „Sa ska

ņas centrs”, ku ras lī de ris va kar ap mek lē ja Vents pi li. Sī kāk – mū su ko res pon dents 

Alek sejs Med ve devs. 

Stendap

Ne vie nam nav no slē pums, ka šo dien glo bā lās eko no mis kās krī zes ap stāk

ļos sek mī ga lie lo tran zī tuz ņē mu mu dar bī ba ir pa mats vi sai Lat vi jas eko no mi kai. 

To mēr ek sis tē rin da fak to ru, kas spē jī gi ie tek mēt to dar bu. Ap kār tē jās vi des aiz

sar dzī ba – viens no tiem.

Kra vas ap gro zī ju mu sa gla bā ša na pie stin gras eko lo ģis kās dro šī bas nor mu 

ie vē ro ša nas ir viens no gal ve na jiem Vents pils os tas uz ņē mu mu tran zīt po li ti

kas uz de vu miem. Spilgts pie mērs šīs ide jas re ali zā ci jai ir „Bal tik Ko al Ter mi nāls” 

(„Коаl”) – uz ņē mums og ļu slēg ta jai pār krau ša nai. Pa tei co ties uni kā lai teh no

lo ģi jai, gai sa pie sār ņo jums tiek sa ma zi nāts līdz mi ni mu mam. To mēr po li tis

kās par ti jas „Lat vi jai un Vents pi lij” bied ri, ku ras lī de ris ir pil sē tas mērs Aivars 

Lem bergs, ir pār lie ci nā ti, ka uz ņē mu ma dar bī ba bū tis ki kaitē apkārtējai videi. 

Saistībā ar to arī tika pieņemts lēmums uzrakstīt vēstuli Saeimas Zaļo partijas 

deputātiem un pievērst parlamentāriešu uzmanību situācijai, kas izveidojusies.

Sin hrons – Lem bergs no brī fin ga par sa vu ne ap mie ri nā tī bu, plā niem u.t.t.
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Sa vu kārt „Bal tik Ko al Ter mi nā la” pār stāv ji ap gal vo, ka uz ņē mums at bilst vi

sām eko lo ģis kās dro šī bas pra sī bām. 

Sin hrons –So ko lovs par eko lo ģis ko dro šī bu, ter mi nāls sā cis dar bu.

Eso ša jā si tu āci jā uz ņē mu ma dar bi nie ki bi ja spies ti griez ties pēc pa lī dzī bas 

pie opo zī ci jas ap vie nī bas „Sa ska ņas centrs”, ku ras priekš sē dē tā jam ir savs ska tī

jums uz no tie ko šo.

Sinh rons – Uša kovs par to, ka Lat vi ja nav spē jī ga at bal stīt biz ne su.

Uz trauc arī kas cits – iz vei do ju sies si tu āci ja rak stu ro Lat vi ju kā ne uz ti ca mu 

par tne ri pa sau les tir gū.

Sin hrons – So ko lovs: in ves to ri do mā ja, ka vi ņu in ves tī ci jas aiz sar gā tas, bet 

iz rā dī jās…

Kā pa zi ņo ja Nils Uša kovs, ra du šās si tu āci jas ri si nā ju mam po li tis kā ap vie nī ba 

„Sa ska ņas centrs” vēr sī sies ar ofi ci ālu vēs tu li pie Za lā na kun ga, jo do ta jā eko

no mis ka jā si tu āci jā ne pie cie šams at rast sa prā tī gu līdz sva ru starp eko lo ģi ju un 

tran zīt no za res at tīs tī bu.

А. М., I. Ž., PBK, Vpils.

No: Nil Ushakov 

Кam: Julija Pirogova jul…@1tv.lv

Тēma: ziemassvētki

Nosūtīts: 12/02/09 13:20

Ņe mot vē rā mū su ne die nas ar Zie mas svēt kiem – si tu āci ja tā da: mūs šo dien 

ie gā za. Pa liek vēl la bo jums ZaP čel, ku ra var iz iet vai ne iz iet.
95

Iz da rī sim šo dien tā „KREI SĀS OPO ZĪ CI JAS li kum pro jekts iz gā zies” 

Bet ja bi tēm iz ies – tad „ZaP ČEL un „Sa ska ņas centrs” bei dzot uz va rē ju ši”.

Lūk.

Kā Juļ ka?

N.

No: Nil Ushakov 

Кam: Julija Pirogova; Anna Kononova

Тēma: plāns

Nosūtīts: Pd 20/04/09 12:10

Šo ne dēļ man ne sa nāk:

 šo dien si žets no Sa las pils

 treš dien fil mē jam uz ce tur tdie nu kā bēr ni tie kas ar ve te rā niem – kā ve cos la

bos lai kos ve te rāns stās ta bēr niem par va roņ dar biem (treš dien 18.00 uz Alu nā na)

 otr die na  rī ta in ter vi ja ar Va di mu no 9. mai ja 

 treš dien un ce tur tdien – pēc si že ta no SC

 ce tur tdien – rī ta in ter vi ja ar Sa vic ku – no 9. mai ja

 ce tur tdien – si žets par ga ta vo ša nos 9. mai ja svi nē ša nai

 piekt die na – rī ta in ter vi ja ar Ba raņ ņi ku par 9. mai ju 

 piekt die na – si žets par to, kas būs 9. mai jā

 piekt die na – va ka ra in ter vi ja ar ma ni par 9. mai ju 

Lūk.
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No: Julija Pirogova 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: teksts

Nosītīts: 20/04/09 13:36

SEST DIE NAS TAL KA 

20. 04. 2009. Tat ja nas Ko va ļen ko un Spar ta ka Lu ka še vi ča in ter vi ja

SE CI NĀ JUMS

Bet sa vu īpa šo sest die nas tal ku vai rā ki sim ti cil vē ki pa va dī ja ve ca jos gar ni

zo na ka pos Sa las pi lī. Tie ir rī dzi nie ki, da žā du sa bied ris ku or ga ni zā ci ju pār stāv ji, 

sa bied rī bas „9.maijs.lv” un jau nat nes kus tī bas „Mums pa ce ļam!” da līb nie ki. Ca ra 

ar mi jas ka ra vī ru un brā ļu ka pos, un šo dien bi ja jaun i at ra du mi.

AIZ KADRS

Vēs tu re šeit bur tis ki zem kā jām. Va jag ti kai uz ma nī gi ie ska tī ties un starp 

me ža sau so kail cir ti un prie du lā ju ie zī mē jās ka pu kon tū ras, pār klā tas ar ve lē

nām un sū nām. Uz vie na no tā diem pau gu ri ņiem arī uz dū rās ziņ kā rī gie pui še ļi, 

šķi ro jot no zā ģē tos za rus.

SH, Oļegs un Ar tūrs, sest die nas tal kas da līb nie ki:

 LAIF: me tā la de tek to ra sig nāls (2612) +2701iz rok –balss –Lūk me tāls. Tā 

ir šķem ba.

 SH. Ni ko lajs Ti mo fe jevs, sest die nas tal kas da līb nieks, Lat vi jas ‘Ģe olo ģis kās 

iz lū ko ša nas 

 Vie nī bu biedrs.

(272530) Kad no do sim mu ze jā, bet kurš sev at stāj pie mi ņu.

AIZ KADRS.

Uz vēs tur nie ka Igo ra Gu se va aici nā ju mu pie da lī ties sest die nas tal kā Ve ca jā 

gar ni zo na kap sē tā at sau cās vai rā ki sim ti cil vē ku. Uz še jie ni brīv prā tī gie brau

ca jau ru de nī. Tad tas bi ja pa vi sam no maļš me ža ie cir knis Sa las pils me mo ri āla 
97

tu vu mā. Pēc pa gā ju šā ga da sest die nas tal kas kļu va re dza mas ve cās kap li čas 

kon tū ras. Tā bi ja ca ra lai ka ka ra vī ru ap be dī ju ma vie ta vēl no pa gā ju šā gad sim ta 

sā ku ma. Bla kus at ro das šau ša nas mā cī bu po li gons. Līdz pat šim lai kam šeit sa

gla bā ju šies kap ak me ņi. Uz vie na no tiem pa pus ei iz dzi sis uz raksts „No sie vas 

un bied riem”. 40.jos ga dos, ka ra lai kā, šeit pa rā dī jās kon cen trā ci jas no met nes 

ie slo dzī to ap be dī ju mi. Des mi tiem ga du brā ļu ka pu vie ta pa li ka aiz mir stī bā.

SH, Igors Gu sevs, sest die nas tal kas or ga ni za tors, vēs tur nieks:

(343404) Es uz ska tu, ka tas ir jā da ra ne ti kai tā pēc, ka tā ir kaut kā da ab

strak ta pa gāt nes pie mi ņa, bet tā pēc, ka šeit virs ze mes guļ aiz gā jē ju kau li. Bur tis

ki šo dien mēs at brau cām šurp un pus stun das lai kā sa vā cām ve se lu sau ju kau lu.

AIZ KADRS

Skol nie ki, kas pie da lī jās sest die nas tal kā, ar lie lu in te re si pa ce ļam uz Sa las pi li 

klau sī jās vēs tur nie ka Igo ra Gu se va stās tī ju mu par šo vie tu vēs tu ri. Da ži no vi ņiem 

ne ti kai pir mo rei zi bi ja sest die nas tal kā, bet arī ne kad ag rāk ne bi ja šeit bi ju ši.

SH. Ro māns. Sest die nas tal kas da līb nieks:

(133041) To, ka šeit ir lie li ap be dī ju mi, es zi nā ju. Bet ta gad uz zi nā ju tie ši, kā 

šurp ti ka ves ti. Kā viss no ti ka.

SH. Vla di mirs, sest die nas tal kas da līb nieks.

(9142033) Es at nā cu pir mo rei zi. No do mā ju, ka kaut kā va jag pa da rīt šo 

pa sau li la bā ku, un at nā cu.

SH. Alek sejs, sest die nas tal kas da līb nieks.

(122735) Ar vār diem la bi at zī mēt, bet va jag kaut ko da rīt. 

SH. Nils Uša kovs, Sa bied rī bas „9.maijs.lv” val des priekš sē dē tājs.

(212240) Kad stās ta, ka šeit ir ka pi, šeit kon cen trā ci jas no met nes ie slo dzī

tie, skol nie ki ci tā di ska tās, sāk la bāk sa prast, par ko ir ru na. Vi ņiem nav jā stās ta, 

ka mā cī bu grā ma tā ir ci tā di. Uz vēs tu ri ne mēdz būt da žā di ska tī ju mi.

AIZ KADRS

Kon cen trā ci jas no met nes jaun at ras tās ie slo dzī to mir stī gās at lie kas at dos 

eks per tī zei. Bet pa gā ju šā ga da at ra du mus ma su ap be dī ju ma vie tās tu vā ka

jā lai kā at dos ze mei ar vi su go da pa rā dī ša nu. Pa lī dzī bu ap be dī ša nā ga ta vo jas 

sniegt pa reiz ti cī gā epar hi ja. Līdz Uz va ras Die nai at li ku ša jās brīv die nās brīv prā

tī gie vēl sa pul cē sies uz sest die nas un svēt die nas tal kām ka ra vī ru brā ļu ka pos 

Rī gā un Rī gas ra jo nā.
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Rī gā un Rī gas ra jo nā.
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No: Nil Ushakov 

Кam: Julija Pirogova 

Т’ēма: VĒL IZMAIŅAS V PAREIZAIS PLĀNS 

Nosūtīts: 22/04/09 11:13

Ša jā ne dē ļā man:

 ce tur tdien di vu brā ļu ka pu at klā ša na plkst.13.00 Jel ga vā Mie ra ie lā, gal

ve nais va ro nis un cil vēks, kas to vi su tie šām da rī ja – Ser gejs Ne voļ skis, Jel ga vas 

Do mes de pu tāts;

 ce tur tdien in ter vi ja ar ma ni kā ar mē ra kan di dā tu plkst.12.00;

 ce tur tdien – si žets par pil so ņu un ne pil so ņu pen si jām – mums, lie kas, ne

liels eks klu zīvs, do dam jums pir ma jiem – ru nā jam, es, Ci le vičs un val dī bas pār

stāv ji, pre cī zāk aiz sū tī sim šo dien;

 piekt dien – si žets par zie do ju mu vāk ša nas gai tu un par to, cik ve te rā nu 

sa ņems pa lī dzī bu;

 piekt dien – si žets par to, ka mēs ba lo tē ja mies no 58 paš val dī bām; 

Nā ka ma jā ne dē ļā man ir:

  pirm dien rī ta in ter vi ja ar Sa vic ku par 9. mai ju;

 ce tur tdien va ka ra in ter vi ja ar Je ro šen ko;

 pirm dien, otr dien, treš dien – pēc si že ta par SC;

 ce tur tdien si žets par 9. mai ju – kā ga ta vo jas iz va dāt pa lī dzī bu.

Aiz nā ka ma jā ne dē ļā: 

 otr dien si žets par pa gā ju šo KVN fi nā lu (uz ņem ša na 30. ap rī lī);

 otr dien īsi par 1. mai ju
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 otr dien rī ta in ter vi ja ar Va di mu par 9. mai ju;

 treš dien un ce tur tdien – pēc si že ta par SC;

 ce tur tdien rī ta in ter vi ja ar Sa vic ku par 9. mai ju;

 ce tur tdien si žets par sa ga ta vo ša nos 9. mai ja svi nē ša nai;

 piekt die na rī ta in ter vi ja ar Ba raņ ņi ku – par 9. mai ju;

 piekt die na, si žets par to, kas būs 9. mai jā;

 piekt die na, va ka ra in ter vi ja ar ma ni par 9. mai ju.

Lūk.

 

No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com

Кam: Anna Kononova l…r@apollo.lv

Тēma: pbk

Nosūtīts: 22/04/09 15:26

No PBK:

PBK jā at rod pats ve cā kais/jaun ākais ve te rāns, med mā sa, Pa dom ju Sa vie nī

bas va ro nis… 

Jā iz vei do pār is re por tā žas – gan mums smu ki, gan jums uz svēt kiem de rēs, 

ka mēr re ģi oni montējas. 

No: Julija Pirogova j…@gmail.com

Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com

Тēmа: Fwd: cs

Nosūtīts: Tr 22/04/09 18:54
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22.04.09. Pensionāru diskriminācija.

Svet la nas Dut kas un Oļe ga Gor ja če va re por tā ža

Re zu mē jums. Lat vi jas val dī ba, cī no ties ar dis kri mi nā ci ju pen si onā riem ne

pil so ņiem, ga ta vo jas no griezt pen si jas arī pil so ņiem. Ag rāk dar ba stāžs bi ju ša

jās PSRS re pub li kās, ar ku rām ne bi ja so ci ālo lī gu mu, ne ti ka ie skai tīts ti kai ne

pil so ņiem. Val dī ba ta gad mē ģi na pa rā dīt Eiro pai, ka vis i pen si onā ri pie mums 

val stī – vien lī dzī gi…

Aiz kadrs – Pa stā vī gā Lat vi jas ie dzī vo tā ja Na tā li ja An dre je va, ne bū da ma pil

so ne, šā ga da sā ku mā vin nē ja Eiro pas tie sā par cil vēk tie sī bām, at tie sā jot sa vu 

go dī gi no pel nī to pen si ju. Pen si onā rei dar ba stā žā ne bi ja ie kļau ti dar ba ga di 

sa vie nī bas pa kļau tī bā eso ša jos uz ņē mu mos. Tie sa pie sprie da Lat vi jas val stij iz

mak sāt kom pen sā ci ju un veikt la bo ju mus li kum do ša nā. At bil dē Lab klā jī bas mi

nis tri jā ie tei ca vis iem pa dzī vo ju ša jiem cil vē kiem, iz gā ju šiem pen si jā pēc 2010.

ga da 1. jan vā ra, dar ba stā žā ne skai tīt PSRS re pub li ku te ri to ri jā no strā dā tos ga

dus.It kā for mā li valsts iz skauž dis kri mi nā ci ju…

Sin hrons. 1. Bo riss Ci le vičs, par ti jas „Sa ska ņas centrs” Saei mas de pu tāts. 04.22.

Val dī ba pro vo cē kon flik tu, t.i. uz rī da pil so ņus, lat vie šu pen si onā rus krie vu 

pen si onā riem. Sa ka: „Mums va ja dzēs sa ma zi nāt jums pen si ju, jo lūk, šie slik tie 

krie vu lau dis – ne pil so ņi, sū dzē ju šies Eiro pas tie sā, t.i. sa vā dāk kā par pro vo kā

ci ju, maz nod ro ši nā to sa rī dī ša nu, dzī ves pa bēr nu sa rī dī ša nu vie nam pret ot ru, 

es sa vā dāk ne va ru no saukt.

Aiz kadrs – Lo ģis ki bū tu ie teikt, ka valsts vie nā dos tie sī bās pen si onā rus ne

pil so ņus ar pen si onā riem pil so ņiem un iz mak sās vis as go dī gi no pel nī tās pen

si jas. Bet valsts no lemj rī ko ties tie ši pre tē ji. Ta gad pret pil so ņiem at tiek sme būs 

tik pat ne go dī ga, kā līdz šim bi ja pret ne pil so ņiem. T.i. si tu āci ja ne uz la bo jas, bet 

iz krop ļo jas.

Sin hrons. 2.01.27. Da ce Tru šin ska – Lab klā jī bas mi nis tri jas So ci ālās ap dro

ši nā ša nas de par ta men ta Pen si ju po li ti kas da ļas va dī tā ja: „Tie sa ne tei ca mums, 

kā iz pil dīt tās lē mu mu. Mēs iz ska tī jām 2 va ri an tus. Pir mais – mak sāt par stā žu 

ti kai pil so ņiem, ku ri strā dā ja Lat vi jā pa dom ju lai kā, un ot rais – arī ne pil so ņiem 

ie skai tīt stā žu. Bet…tie ir bū tis ki pa pil dus iz de vu mi. 

Sin hrons 3.08.02. An drejs Kle men tjevs – Saei mas de pu tāts no po li tis kās 

par ti jas „Sa ska ņas centrs”. Pen si ju bu dže tā nau da ir. Mēs, no dok ļu mak sā tā ji, 
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ko rek ti diez gan sav lai cī gi no mak sā jam sa vus no dok ļus. Uz krā jām pen si ju, no 

šīs nau das va rē tu ne ti kai uz tu rēt mū su pen si onā rus, bet arī pa lie li nāt pen si

ju ap mē rus. Bet, diem žēl, val dī ba ne mā ku lī gi vir za eko no mis ko po li ti ku, un 

mums ir zau dē ju mi ci tās eko no mis ka jās fron tēs, no pen si ju fon da no tiek iz

mak sas.

Aiz kadrs – Lai kaut kā no re gu lē tu iz vei do ju šos si tu āci ju, va ja dzī gi div pu sē ji 

so ci ālie lī gu mi, pie mē ram, starp Lat vi ju un Krie vi ju.

Sin hrons 4 Bo riss Ci le vičs. 04.57 Diem žēl, ne ska to ties uz vi sām mū su pū lēm, 

lī gums, kas ir pa rak stīts, ra ti fi cēts, ie strē dzis teh nis kā lī me nī, t.i. at tie cī go do ku

men tu ap mai ņā. Fak tis ki lī gums nav stā jies spē kā. Eko no mis kās krī zes ap stāk

ļos ne Lat vi ja, ne Krie vi ja ne rau jas rī ko ties, lai lī gums stā tos spē kā. Pēc bū tī bas 

tas ir amo rā li – fi nan šu, bu dže ta pro blē mas tiek ri si nā tas uz pa šu na ba dzī gā ko 

ļau žu rē ķi na.

Aiz kadrs – Lab klā jī bas mi nis tri jas iz strā dā tie la bo ju mi vēl at ro das sā ku ma 

sta di jā. Tās vēl ir jā ap stip ri na par la men tam.

Sin hrons 4. An drejs Kle men tjevs. 08.50. Par la ments ne iz lai dīs cau ri tā du 

nor mu. Vi sām per so nām, ku ras aizies pen si jā pēc 2010.ga da, būs stāžs 20 ga

di tik, cik jaun ajai Lat vi jas Re pub li kai no ne at ka rī bas at jau no ša nas lai ka. 09.24. 

ļau dis, no strā dā ju ši 30–40 ga dus, ne va rēs sa ņemt dar ba stā žu vai rāk par 20. 

Tas sāk sies no 2010. ga da. Tā ne būs dis kri mi nā ci ja, tas būs pa šu pa ma tu pār

kā pums.

Aiz kadrs – Šo brīd po li tis kās ap vie nī bas „Sa ska ņas centrs” ju ris ti ga ta vo jas 

tam, lai Eiro pas lī me nī ap tu rē tu tā du dī vai nu la bo ju mu re ali zē ša nu. 

Svet la na Dut ka, Oļegs Gor ja čovs, PBK. 
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No: Anna Kononova 

Кam: Andrey Portnov; Danuta; Svetlana Savickaja; Danik; o…a@gmail.com; j…@

inbox.lv

Тēma: CS i 9may

Nosūtīts: Ct 23/04/09 15:18

Vis iem svei ciens!

Lūk, mū su dar bu sa raksts:

Lū dzu vi sus ie vē rot ter mi ņus. Tur klāt, lū dzu kat ru no jums kat ru va ka ru at

sū tīt man mi ni at skai ti par pa da rī to dar bu! Pie mē ram, pie ņem ti tik un tik pa

sū tī ju mi, tik un tik iz va dāts, tik un tik at dots re ģi oniem vai at ras tas tik un tik 

ma šī nas tik un tik ļau žu iz va dā ša nai un tam lī dzī gi.

Ter mi ņus ne ie vē ro jam –rī ko šu ko pē jās plā no ša nas sa pul ces un vi su klāt

būt nē rā šu kat ru, bet tas ir ļo ti pre tī gi!

Ja viss ies pēc plā na – no pirm die nas dar ba lai ku pa va dī šu Alu nā na ie lā. 

Dar ba die na sāk sies ar tī rī ša nas dar bu or ga ni zē ša nu, tā ka va rat prin ci pā jau 

ta gad sākt par to do māt!

Skūp stu,

Aņa.

Sve ta.

 vis as sa ska ņo ša nas par 9.to mai ju RD (tirdz nie cī ba, iz vie to ša na, vi zu ālais 

no for mē jums) – 27.ta jā iz pil dīts ie snie gums RD!

 tik ša nās ar ve te rā niem – viss no tiek

 sa zi nā ša nās ar vēst nie cī bu par 9.to mai ju – 24.ta jam pa ru nāt par Ples ka

vas ko ri un Se di hu – in fo par to mai!

 priekš PBK va jag at rast pa šu ve cā ko/jaun āko ve te rā nu, med mā su, Pa dom

ju Sa vie nī bas va ro ni 27. ap rī lī ko or di nā tes un va ro ņu vār dus! 
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 ve te rāns, ku ram ie lie kam lo gu 25.tā ap rī lī!

 sa rak sti ma šī nām (50) un ļau dīm iz va dā ša nai (100) 29. ap rī lī 

 sa rak sti cil vē kiem (30),ku ri 9.ta jā mai jā pa lī dzēs pie pie mi nek ļa  1. maijs!

 sest die nas tal ku no eb re ju ka piem pār ne sam uz Bi ķer nie kiem – ko or di nēt 

vis as dar bī bas 

 sest die nas tal ku Iva no vas kap sē tā arī pār ce ļam – ko or di nēt vis as dar bī bas

 bul kas: sest die na: 100+100, svēt die na: 60+60

 dze ra mais sest die nas tal kas da līb nie kiem – or ga ni zēt ie pir kša nu!

 au to buss tiem, kas uz stā jas no Nor vin da – līdz 30. ap rī lim!

Da nu ta

  avī ze

 dra bī ba re ģi onos!

 iz vēr ša nās 9. mai jā – Makss, kon tro lē Da nu ta

 fo to grā fi jas pa lie la jām pil sē tām

 avī zes ma ke tē ša na:1. 4.tais maijs 

 30.ap rī lī jā būt avī zēm abās va lo dās

An drejs

 lī gu mu gra fiks: 23.ā va ka rā jā būt ga ta vam!

 tirdz nie cī bas cen tru gra fiks: 23. va ka rā jā būt ga ta vam! 27. jā būt lī gu miem no t/c!

 shē ma vis am iz vie to ju ma pie 9.mai ja pie mi nek ļa – 27. ap rī lī no rī ta!!!

 lī gu mu sa ska ņo ša na ar RD –27. sā kam sa ska ņot lī gu mus ar RD

 tir go tā ju sa raksts: 23. man sa rak stu

 vei ka la grā mat ve dī ba: 24.ta jā grā mat ve dī bas at skai te 

 līdz 24.ap rī lim di vus ne skaid rus pa sū tī ju mus no skaid rot

 teksts par sest die nas tal kām: 27. ap rī lis

 teksts par bok su: 27. ap rī lis

 iz krau ša na 27.ta jā To ma vies nī cā 

 pa zi ņo jums vei ka la mā jas la pā par bo dī tes slēg ša nu 27. ap rī lī! 

Dan niks

 ie rak stīt vi su mā jas la pās 

 ie lū gu mi uz KVN – iz da rīts!

Vo lod ja 

 pa beigt vi su ar vei ka lu un pre ču iz va dā ša nu līdz 1. mai jam 
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No: Anna Kononova 

Кam: Andrey Portnov; Danuta; Svetlana Savickaja; Danik; o…a@gmail.com; j…@

inbox.lv

Тēma: CS i 9may

Nosūtīts: Ct 23/04/09 15:18

Vis iem svei ciens!

Lūk, mū su dar bu sa raksts:

Lū dzu vi sus ie vē rot ter mi ņus. Tur klāt, lū dzu kat ru no jums kat ru va ka ru at

sū tīt man mi ni at skai ti par pa da rī to dar bu! Pie mē ram, pie ņem ti tik un tik pa

sū tī ju mi, tik un tik iz va dāts, tik un tik at dots re ģi oniem vai at ras tas tik un tik 

ma šī nas tik un tik ļau žu iz va dā ša nai un tam lī dzī gi.

Ter mi ņus ne ie vē ro jam –rī ko šu ko pē jās plā no ša nas sa pul ces un vi su klāt

būt nē rā šu kat ru, bet tas ir ļo ti pre tī gi!

Ja viss ies pēc plā na – no pirm die nas dar ba lai ku pa va dī šu Alu nā na ie lā. 

Dar ba die na sāk sies ar tī rī ša nas dar bu or ga ni zē ša nu, tā ka va rat prin ci pā jau 

ta gad sākt par to do māt!

Skūp stu,

Aņa.

Sve ta.

 vis as sa ska ņo ša nas par 9.to mai ju RD (tirdz nie cī ba, iz vie to ša na, vi zu ālais 

no for mē jums) – 27.ta jā iz pil dīts ie snie gums RD!

 tik ša nās ar ve te rā niem – viss no tiek

 sa zi nā ša nās ar vēst nie cī bu par 9.to mai ju – 24.ta jam pa ru nāt par Ples ka

vas ko ri un Se di hu – in fo par to mai!

 priekš PBK va jag at rast pa šu ve cā ko/jaun āko ve te rā nu, med mā su, Pa dom

ju Sa vie nī bas va ro ni 27. ap rī lī ko or di nā tes un va ro ņu vār dus! 
103

 ve te rāns, ku ram ie lie kam lo gu 25.tā ap rī lī!

 sa rak sti ma šī nām (50) un ļau dīm iz va dā ša nai (100) 29. ap rī lī 

 sa rak sti cil vē kiem (30),ku ri 9.ta jā mai jā pa lī dzēs pie pie mi nek ļa  1. maijs!

 sest die nas tal ku no eb re ju ka piem pār ne sam uz Bi ķer nie kiem – ko or di nēt 

vis as dar bī bas 

 sest die nas tal ku Iva no vas kap sē tā arī pār ce ļam – ko or di nēt vis as dar bī bas

 bul kas: sest die na: 100+100, svēt die na: 60+60

 dze ra mais sest die nas tal kas da līb nie kiem – or ga ni zēt ie pir kša nu!

 au to buss tiem, kas uz stā jas no Nor vin da – līdz 30. ap rī lim!

Da nu ta

  avī ze

 dra bī ba re ģi onos!

 iz vēr ša nās 9. mai jā – Makss, kon tro lē Da nu ta

 fo to grā fi jas pa lie la jām pil sē tām

 avī zes ma ke tē ša na:1. 4.tais maijs 

 30.ap rī lī jā būt avī zēm abās va lo dās

An drejs

 lī gu mu gra fiks: 23.ā va ka rā jā būt ga ta vam!

 tirdz nie cī bas cen tru gra fiks: 23. va ka rā jā būt ga ta vam! 27. jā būt lī gu miem no t/c!

 shē ma vis am iz vie to ju ma pie 9.mai ja pie mi nek ļa – 27. ap rī lī no rī ta!!!

 lī gu mu sa ska ņo ša na ar RD –27. sā kam sa ska ņot lī gu mus ar RD

 tir go tā ju sa raksts: 23. man sa rak stu

 vei ka la grā mat ve dī ba: 24.ta jā grā mat ve dī bas at skai te 

 līdz 24.ap rī lim di vus ne skaid rus pa sū tī ju mus no skaid rot

 teksts par sest die nas tal kām: 27. ap rī lis

 teksts par bok su: 27. ap rī lis

 iz krau ša na 27.ta jā To ma vies nī cā 

 pa zi ņo jums vei ka la mā jas la pā par bo dī tes slēg ša nu 27. ap rī lī! 

Dan niks

 ie rak stīt vi su mā jas la pās 

 ie lū gu mi uz KVN – iz da rīts!

Vo lod ja 

 pa beigt vi su ar vei ka lu un pre ču iz va dā ša nu līdz 1. mai jam 



104 

 iz krau ša na 27.ta jā To ma vies nī cā

 ap ska tīt sest die nas tal ku vie tas 23. va kars 

Oļa

 ve te rā nu sa rak sti būs ga ta vi 27jā va ka rā

No: Julija Pirogova 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: Jelgava

 Nosūtīts: 23/04/09 17:36

Šo dien Jel ga vā star tē ja 9. mai jam pie sais tī to pie mi ņas un svēt ku pa sā ku mu 

ma ra tons. Jel ga vas fonds „Ka ra pie mi ņa” svi nī gi at klā ja res tau rē tos vie tē jos cen

trā los brā ļu ka pus. Sī kāk Ma ri jas Bu gar tes re por tā žā.

Jel ga vas kap sē tā Mie ra ie lā 2 ap gla bāts vai rāk ne kā pus otrs tūk sto tis ka reiv

ju. Tā ir cen trā lā un lie lā kā. Mar ta sā ku mā pa lī dzī bas fon da „Ka ra vī ru pie mi ņa” 

di bi nā tā jam Ser ge jam Ne voļ skim no Lat vi jas ka ra de san tu brā lī bas ti ka iz teikts 

priekš li kums par Jel ga vas brā ļu ka pu res tau rā ci ju un re mont u.

SH Ser gejs Ne voļ skis, Jel ga vas do mes de pu tāts no frak ci jas „Sa ska ņas centrs” 

Strā dā ja jaut ri un pa cie tī gi. Plāk snes slī pē ja ar ro kām un arī me ha ni zē ti, no

ņe mot ap sū bē ju mu, plāk snes grun tē ja un at jau no ja kat ru bur tu, kat ram ka rei

vim. Vai rāk kā mē ne si il ga re mont dar bi. Bi ju šie ka reiv ji un vi ņu ģi me nes, ve te

rā ni un tie, kas gri bē ja at dot no de vu ka rā kri tu ša jiem, nā ca kat ru brīv die nu un 

ko pē jiem spē kiem sa ve da kār tī bā brā ļu ka pus. 

SH Ser gejs Skiv ko, bi ju šais de sant nieks 

Ag rāk brau cu ga rām uz dar bu un ne zi nā ju, ka šeit ir ka pi. Bet ta gad dvē se

le līk smo – krū mi no vāk ti un no ce ļa re dza mi pie mi nek ļi. Es mu ap mie ri nāts ar 

dar bu un le po jos ar to.

SH Ju rijs Ma to sovs, Lat vi jas ka ra de sant nie ku brā lī bas biedrs

Strā dā ja ne ti kai pui ši, bet arī ģi me nes, bēr ni un sie vas. Ak tī vi pie da lī jās un 

vis i no sirds prie cā jās par pa da rī to dar bu.
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Jel ga vas lab da rī bas fon da „Ka ra vī ru pie mi ņa” un Ser ge ja Ne voļ ska pa da rī to 

dar bu skai tā ir jau četr as sa kop tas ka ra vī ru kap sē tas. Ša jā ga dā tā pat tiek plā

nots sa vest kār tī bā Pa dom ju Sa vie nī bas va ro ņu ale ju un brā ļu ka pu ap be dī ju

ma vie tas aiz pil sē tas ro be žām. Tā pēc vis i, kas vē las pie vie no ties jel gav nie ku 

ak ci jai, var to iz da rīt jau tu vā ka jā lai kā. 1.mai jā no tiks sest die nas tal kas Zan de ru 

un Mie ra kap sē tās.

Ma ri ja Bur gar te, Ainārs Krauk lis, PBK 

No: Nil Ushakov 

Кam: Julija Pirogova 

Тēma: UPDATE 1

Nosūtīts: 24/04/09 11:32

pie ktdien si žets par zie do ju mu vāk ša nas gai tu un par to, cik ve te rā nu sa

ņems pa lī dzī bu;

Nā ka ma jā ne dē ļā man sa nāk:

 pirm dien rī ta in ter vi ja ar Sa vic ku par 9. mai ju;

 pirm dien jaun ie iet po li ti kā si žets par Ba raņ ņi ku, Sve tu, Ka ro lu; 

 otr dien si žets par to, ka mēs ba lo tē ja mies 58 paš val dī bās

 ce tur tdien – va ka ra in ter vi ja ar Je ro šen ko; 

 treš dien – si žets par pen si jām; 

 ce tur tdien – si žets no Saei mas;

 ce tur tdien – si žets par 9. mai ju kā ga ta vo jas iz va dāt pa lī dzī bu.

Aiz nā ka ma jā ne dē ļā: 

 otr dien si žets par pa gā ju šo KVN fi nā lu (uz ņem ša na 30. ap rī lī) ; 
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 otr dien rī ta in ter vi ja ar Va di mu par 9. mai ju; 

 treš dien un ce tur tdien – pēc si že ta par SC

 ce tur tdien – rī ta in ter vi ja ar Sa vic ku – par 9. mai ju; 

 ce tur tdien – si žets par ga ta vo ša nos 9. mai ja svi nī bām;

 piekt die na – rī ta in ter vi ja ar Ba raņ ņi ku – par 9. mai ju

 piekt die na – si žets par to, kas būs 9. mai jā;

 piekt die na – va ka ra in ter vi ja ar ma ni par 9. mai ju.

 Lūk. 

No: Nil Ushakov 

Кam: Anna Kononova 

Tēmа: PBK

Nosūtīts: 24/04/09 11:37

Pirm die nu PBK tai sa si že tu par jaun ajiem po li ti kā – par Sa vic ku, Ba raņ ņi ku 

un Ka ro lu. Vi ņus va jag kaut kā vie nā vie tā ie struk tu rēt. N.

Кam: Julija Pirogova j…a@1tv.lv

Тēma: youtube

Nosūtīts: 24/04/09 16:26

Vai neieliksiet divas vakara intervijas Youtube? 
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No: Julija Pirogova 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: Re: youtube

Nosūtīts: 24/04/09 16:41

Tūlīt paskatīsimies vēlreiz… bet nez vai…kā man paskaidroja, tur vairāk kā 

10 minūtes neieiet…

 

No: Natalija Vasiljeva n.@1tv.lv

Кam: news@1tv.lv; nil.ushakov@gmail.com

Тēmа: 9. maijs

Nosūtīts: 24/04/09 17:26

240409 9maypodarki.doc

24.04.09. „9may.lv”  dāvanas

Svetlanas Dutkas un Oļega Gorjačeva reportāža

Re zu mē jums. 

Pa tei co ties mā jas la pai „9.maijs.lv”, ka ra ve te rā niem jau sa vāk ti 35 tūk sto ši 

la tu. Jau ie snieg ti vis i fron ti nie ku sa rak sti no da žā dām sa bied ris kām ve te rā nu 
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or ga ni zā ci jām, kam tiks sa da lī ta pa lī dzī ba. Bet no 1. mai ja ak tī vis ti sāks iz

va dāt dā va nas tiem, kam mēs šo dien esam par daudz ko pa tei cī gi. Tur pi nās 

Svet la na Dut ka.

Laif 07.27 Lūk tā du sa rak stu ie snie dza…

Aiz kadrs 23 la pas, ta jā sa rak stā ir 384 cil vē ki – ka ra da līb nie ki un ļe ņin gra

die ši no blo kā des – tāds ti kai viens sa raksts no Lat vi jas anti hit le ris kās koa lī ci jas 

cī nī tā ju aso ci āci jas.

Sin hrons 2.01.10 Gri go rijs Šad rins – ka ra ve te rāns. Ja sa da lī tu vie nā di uz vis

iem ka ra da līb nie kiem, tad sa nāk tu ma zāk kā 3 la ti kat ram. Nu, tas ne vie nu ne

ap mie ri nās. Tā pēc ti ka no lemts iz da līt šīs dā va nas vis pirms tiem, kas vis vai rāk 

iz jūt ma te ri ālu ne pie cie ša mī bu. 

Sin hrons 1. 10.15 Nils Uša kovs, sa bied ris kās or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” priekš sē

dē tājs. Mums sa rak stos ir 1200 cil vē ku. Ta gad ir 35 tūk sto ši la tu. Mēs rē ķi nā mies, 

ka tiks sa vāk ta vēl kaut kā da sum ma. Rē ķi no ties ar to, viss tiks lī dzī gi sa da līts starp 

šiem 1200 ve te rā niem. Lai bū tu go dī gi, lī dzī gi, rē ķi not, cik pa lī dzī bas būs sa vākts.

Aiz kadrs – Ve te rā nu or ga ni zā ci jas no tei ca 2 ka te go ri jas vis lie lā ko trū kum

cie tē ju. Pirm ā – tie, ku ri sa ņem ti kai dar ba pen si ju un ne sa ņem ne kā das pie

mak sas kā Lie lā Tē vi jas ka ra da līb nie ki no Krie vi jas. 2. ka te go ri ja per so nu – tie 

fron ti nie ki, ku ri sa vu ie vai no ju mu vai sli mī bu dēļ nav spē jī gi iz iet no sa vas mā

jas vai dzī vok ļa. Or ga ni zā ci jas pa do mā ju šas arī at se viš ķi par kat ru ve ču ku, ku ru 

bū tu ne pie cie šams at bal stīt.

Sin hrons 3. 05. 26 Gri go rijs Šad rins. Pie zva nī ja sie vie te un sa ka: „Mans vīrs 

iz gā ja vi su ka ru. Bi ja va dī tājs ka rā. Pa li ka bez kā jām. Viņš nav ne kā das or ga ni zā

ci jas biedrs. Ka ro ja no 22. jū ni ja līdz 9. mai jam. Tas ir liels re tums – šā di cil vē ki. 

Es zi nu tā dus pa vi sam ti kai di vus.” 06.36. No teik ti va jag vi ņu ap sveikt, dā va ni ņu 

uz dā vi nāt.

Aiz kadrs – Bet par dā va nu sa tu ru jau pār do māts. Sā ka kom plek tēt.

Sin hrons 4. Va dims Ba raņ ņiks,sa bied ris kās or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” val des 

lo cek lis. 11.01. Tur ie tilps – pu de le deg vī na, de sa, tē ja, ka fi ja, kon fek tes. au ie

pēr kam pro duk tus, for mē jam pa ci ņas. 2., 3., 4. da tu mā tiks iz va dā ta pirm ā šo 

dā va nu par ti ja.

Aiz kadrs – Nau da, kas tiks sa vāk ta pēc 1. mai ja, ko pā ar dā va nām tiks iz va dā

ta pēc Uz va ras die nas. Lai pie gā dā tu svēt ku pa ci ņas, tiks iz man to tas ap tu ve ni 
109

50 ma šī nas, jo pie gā dāt dā va nas ve te rā niem nāk sies vi sā Lat vi jā. Sa bied ris kās 

or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” ak tī vis ti prie cā sies par kat ru, kurš lab prā tī gu ie sais tī

sies pa lī dzī bas pie gā dā ša nā. Lie lā Tē vi jas ka ra ve te rā niem ir jā sa ņem svēt ku dā

va nas sav lai cī gi.

Svet la na Dut ka, Oļegs Gor jčevs, PBK. 

No: Nil Ushakov 

Kam: 1TVNews Service news@1tv.lv

Тēma: trijnieks

Nosūtīts: Pd 27/04/09 16:35

Jaun o laiks:  „Sa ska ņas cen tra” jaun ā po li ti ķu pa au dze 

Šo dien, kad valsts pār dzī vo sma gu eko no mis ko krī zi, vis i ru nā par pār mai ņu 

ne pie cie ša mī bu. Un par to, ka no brie du si ne pie cie ša mī ba pa au džu mai ņai po li

ti kā – jaun iem, ini ci atī vas ba gā tiem, iz glī to tiem, at bil dī giem jaun iem cil vē kiem, 

ku ri var pie dā vāt jaun us ri si nā ju mus, veikt re for mas val stī.

Po li tis kā ap vie nī ba „Sa ska ņas centrs” iz vir za de pu tā tos jaun os. Šo dien mū su 

sa ru na ar Rī gas Do mes de pu tā ta kan di dā ti Svet la nu Sa vic ku (23 ga di) un Va di

mu Ba raņ ņi ku (36 ga di), un arī de pu tā ta kan di dā tu Eiro par la men tā Vla di mi ru 

Ka ro ļu.

Ne var teikt, ka jaun ie ļo ti in te re sē jas par po li ti ku. Tra di ci onā li vi sās vē lē ša

nās pie da lās drī zāk ve cā ka ga da gā ju ma ļau dis. Ta ču jūs ne ti kai in te re sē ja ties 

par po li ti ku, bet arī pie da lā ties ta jā? No ku rie nes tā da in te re se?

Svet la na Sa vic ka: Man viss sā kās ar cī ņu pret iz glī tī bas re for mu, ar dar bu 

Štā bā krie vu sko lu aiz stā vī bai.
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or ga ni zā ci jām, kam tiks sa da lī ta pa lī dzī ba. Bet no 1. mai ja ak tī vis ti sāks iz

va dāt dā va nas tiem, kam mēs šo dien esam par daudz ko pa tei cī gi. Tur pi nās 

Svet la na Dut ka.
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Aiz kadrs 23 la pas, ta jā sa rak stā ir 384 cil vē ki – ka ra da līb nie ki un ļe ņin gra
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109

50 ma šī nas, jo pie gā dāt dā va nas ve te rā niem nāk sies vi sā Lat vi jā. Sa bied ris kās 

or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” ak tī vis ti prie cā sies par kat ru, kurš lab prā tī gu ie sais tī

sies pa lī dzī bas pie gā dā ša nā. Lie lā Tē vi jas ka ra ve te rā niem ir jā sa ņem svēt ku dā

va nas sav lai cī gi.

Svet la na Dut ka, Oļegs Gor jčevs, PBK. 

No: Nil Ushakov 

Kam: 1TVNews Service news@1tv.lv

Тēma: trijnieks

Nosūtīts: Pd 27/04/09 16:35

Jaun o laiks:  „Sa ska ņas cen tra” jaun ā po li ti ķu pa au dze 

Šo dien, kad valsts pār dzī vo sma gu eko no mis ko krī zi, vis i ru nā par pār mai ņu 

ne pie cie ša mī bu. Un par to, ka no brie du si ne pie cie ša mī ba pa au džu mai ņai po li

ti kā – jaun iem, ini ci atī vas ba gā tiem, iz glī to tiem, at bil dī giem jaun iem cil vē kiem, 

ku ri var pie dā vāt jaun us ri si nā ju mus, veikt re for mas val stī.

Po li tis kā ap vie nī ba „Sa ska ņas centrs” iz vir za de pu tā tos jaun os. Šo dien mū su 

sa ru na ar Rī gas Do mes de pu tā ta kan di dā ti Svet la nu Sa vic ku (23 ga di) un Va di

mu Ba raņ ņi ku (36 ga di), un arī de pu tā ta kan di dā tu Eiro par la men tā Vla di mi ru 

Ka ro ļu.

Ne var teikt, ka jaun ie ļo ti in te re sē jas par po li ti ku. Tra di ci onā li vi sās vē lē ša

nās pie da lās drī zāk ve cā ka ga da gā ju ma ļau dis. Ta ču jūs ne ti kai in te re sē ja ties 

par po li ti ku, bet arī pie da lā ties ta jā? No ku rie nes tā da in te re se?

Svet la na Sa vic ka: Man viss sā kās ar cī ņu pret iz glī tī bas re for mu, ar dar bu 

Štā bā krie vu sko lu aiz stā vī bai.



110 

2003. ga da ru de nī, vēl pa ti bū da ma skol nie ce, es pie da lī jos pro tes ta ak ci

jā pret iz glī tī bas re for mu. Pēc tam Štābs krie vu sko lu aiz stā vī bai ve cā ko kla šu 

skol nie kiem or ga ni zē ja sa ce rē ju mu kon kur su „Kā pēc es gri bu mā cī ties krie vu 

va lo dā.” Tā nu ga dī jās, ka es iz rā dī jos uz va rē tā ju skai tā. Bal vā bi ja brau ciens 

uz Stras bū ru – uz Eiro par la men tu. Pēc šī brau cie na Alek sandrs Jur je vičs Ka

za kovs, viens no krie vu sko lu aiz stā vī bas Štā ba ak tī vis tiem, pie dā vā ja di bi nāt 

jau nat nes or ga ni zā ci ju „Stras bū ra”, ku ra ru nā tu Lat vi jas krie vu skol nie ku vār

dā. Lai kam tad es sā ku sa prast, ka po li ti ka ma ni in te re sē.

Bet pēc tam es sa dū ros ar to tie ši. Kā dā brī dī, kad val stī no ti ka ak ci jas pret iz

glī tī bas re for mu, pre zi den te Vai ra Vī ķeFrei ber ga no lē ma ru nāt ar skol nie kiem. 

Pie pre zi den tes mēs gā jām tri ja tā – Sa ša Ma la šo noks, Aņa Is ken de ro va un es. 

Ru nā jā mies lai kam stun das di vas. Nā ka ma jā die nā bi ja jā no tiek kār tē jai lie la 

mē ro ga pro tes ta ak ci jai. Bi ja ļo ti auksts – feb ru āris, lie kas. Skaid ri at ce ros Vai

ras Vī ķesFrei ber gas vār dus: „Mei te nes, bet jūs ta ču no sa va ne at kāp sie ties…Nu 

tad ap ģēr bie ties sil tāk…” 

17–18 ga du ve cu mā grū ti ap zi nā ties to, ka valsts var mie rī gi ig no rēt tūk sto

šu vie dok li, des mi tiem tūk sto šu cil vē ku. Un vien al dzī gi tur pi nāt iet sa vu ce ļu… 

Bet ap zi nā ties nā cā sun rei zē ar ap zi ņu nā ca arī sa pra ša na – ne esot po li ti kā, ne

esot po li tis ka jos pro ce sos, mai nīt si tu āci ju val stī nav ie spē jams. 

 Va dims Ba raņ ņiks: Es sa skā ros ar po li ti ku, tā pat kā Sve ta, ļo ti jauns, pie re dze 

bi ja ci ta. 

1989. ga dā man bi ja 16 ga du. 80.to bei gas – pār mai ņu laiks. Es bi ju jauns, 

pilns ilū zi ju. Un tā ga dī jās, ka es kļu vu par In ter fron tes pirm ā kon gre sa de le gā

tu. Man to reiz li kās, ka In ter fron te – tā ir tā da pa ra lē la plūs ma Tau tas fron tei, 

tā da kā Tau tas fron tei, bet ti kai tiem, kas ga ta vi iet uz priekš u, ne at ska to ties uz 

tau tī bām. Jau tad, 80.to bei gās, kad Lat vi jas pil so nī bu so lī ja dot vis iem ne at ka

rī gi no tau tī bas, es ju tu kaut ko ne pie ņe ma mu.

Un, lūk, at nā ku uz In ter fron tes kon gre su, bet tur val da re āls ga lējs sta ļi

nisms. Ne bi ja bail, bet es 16 ga dos ne bi ju tam ga tavs. Prin ci pā tas bi ja nor mā li. 

Pa dzī vo ju ši ļau dis bi ja ta jā audzi nā ti, vi ņi ne mē ģi nā ja zī mē ties, vi ņi pa tie si ti cē

ja sa viem ide āliem. Vien kār ši es do mā ju, ka tas viss būs ci tā di. Bet pa tei co ties 

šai pie re dzei, es sa pra tu, ka ne viss pa tie sī bā ir tā, kā iz ska tās pēc pirm ā ska tie

na. Sa pra tu, ka po li ti ka kā dai ļau žu ka te go ri jai mēdz būt vien kār ši lī dzek lis per
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so nī gu pro blē mu ri si nā ša nai. Un no lē mu priekš se vis, ka no sā ku ma es to mēr 

ie gū šu kaut kā du iz glī tī bu un kaut ko pa nāk šu dzī vē, bet pēc tam no dar bo šos 

ar lī dzī gam lie tām.

Re zul tā tā ie gu vu ju ri dis ko iz glī tī bu. Ap lie ci nā ju se vi pro fe si onā li – jau des

mit ga dus strā dā ju par ju ris tu Pir ma jā Bal ti jas ka nā lā. Ta gad man jau ir ko teikt 

po li ti kā. Valsts šo brīd pār dzī vo sma gu pe ri odu. Var la māt val dī bu, bet var ne stā

vēt ma lā, bet strā dāt un uz ņem ties at bil dī bu par val stī no tie ko šo.

Vla di mirs Ka roļs: Mans ceļš po li ti kā bi ja pa vi sam cits, bet arī tas ir li kum sa

ka rī gi. Es sā ku sa vu pro fe si onā lo dar bī bu biz ne sa jo mā iz au gu līdz uz ņē mu ma 

fi nan su di rek to ram. Pēc tam ra dās vēl me pa pla ši nāt dar bī bu, iz mē ģi nāt se vi 

ci tā, sa bied ris kā sfē rā. Strā dā ju Valsts Ie ņē mu mu die nes tā par no dok ļu audi

to ru, pēc tam pār gā ju uz Fi nan šu mi nis tri ju. Tur darbs bi ja jau sais tīts ar Lat vi

jas sa dar bī bu ar starp tau tis kām fi nan šu or ga ni zā ci jām – MVF, Pa sau les Ban ku, 

Eiro pas in ves tī ci ju ban ku. Pēc div ar pus ga diem kļu vu par Fi nan šu mi nis tri jas 

Starp tau tis kās fi nan šu po li ti kas de par ta men ta di rek to ru. Ma na dar bo ša nās mi

nis tri jā no ti ka tā sau ca ma jos „trek na jos ga dos”, kad bi ja pa lais tas ga rām dau

dzas ie spē jas sa ga ta vo ties sa rež ģī ta jiem lai kiem, ti ka pie lais tas dau dzas kļū das. 

Tie ši šo kļū du dēļ krī ze trā pī ja mums ļo ti stip ri. Es bi ju teh no krāts, ie rēd nis, spi

ests iz pil dīt po li tis kus lē mu mus, ku rus ne vien mēr uz ska tī ju par pa rei ziem. Es 

ne pie kri tu at se viš ķiem lē mu miem. Tad arī ra dās vēl me ne vien kār ši no dro ši nāt 

jau po li tis kās va dī bas vai mi nis tri jas va dī bas pie ņem to lē mu mu iz pil di, bet pie

da lī ties šo š lē mu mu sa ga ta vo ša nā un pie ņem ša nā. Tā dēļ ir jā būt po li ti kā. 

– Kā pēc ra dās in te re se pret po li ti ku – sa pro tams. Bet ar ko jūs ta gad no dar

bo ja ties, kā dus pro jek tus re ali zē jat?

Vla di mirs Ka roļs: Ta gad es es mu „Sa ska ņas cen tra” kon sul tants eko no mis ka

jos jau tā ju mos. Kon krē ti es strā dā ju ar Ni lu Uša ko vu „Sa ska ņas cen tra” eko no

mis kās plat for mas tē žu sa ga ta vo ša nā krī zes ap stāk ļiem. Starp ci tu, ar Ni lu mēs 

ie pa zi nā mies vēl Lat vi jas Uni ver si tā tē – es bi ju stu dents, bet viņš man va dī ja 

se mi nā rus mikro eko no mi kā.

Svet la na Sa vic ka: Vēl 2006. ga dā Nils Uša kovs uz ai ci nā ja ma ni pie da lī ties 

pirms vē lē ša nu kam pa ņā. „Sa ska ņas cen tra” ide jas un uz ska ti man bi ja ļo ti tu vi 

– un es pie kri tu. Pēc vē lē ša nām es kļu vu par de pu tā ta Ni la Uša ko va pa lī gu, bet 

2006. ga da pa va sa rī mēs ko pā ar vi ņu iz vei do jām jau nat nes or ga ni zā ci ju „Mums 
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2003. ga da ru de nī, vēl pa ti bū da ma skol nie ce, es pie da lī jos pro tes ta ak ci
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Un, lūk, at nā ku uz In ter fron tes kon gre su, bet tur val da re āls ga lējs sta ļi
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pa ce ļam!”, ku rā šo brīd ie sais tī ti sim tiem Rī gas skol nie ku. Tur klāt „Mums pa ce

ļam!” or ga ni zā ci ja nav po li tis ka un nav par ti ja. Mēs ne kad ne esam gri bē ju ši ie ro

be žot sa vu dar bī bu ar po li tis kiem rām jiem.” Mums pa ce ļam!” – tā ir or ga ni zā ci ja, 

ku ra pa līdz jaun ie šiem se vis mek lē ju mos, sa vu in ter ešu re ali zā ci jā, to pro ce su, 

kas no tiek mū su val stī, iz prat nē, sa vas lo mas ap zi nā ša nā ša jos pro ce sos.

Šo brīd „Mums pa ce ļam!” iz dod ik mē ne ša „PriŠ koļ nu ju Ga ze tu” – tas ir uni

kāls pro jekts: gan rak stu au to ri, gan la sī tā ji – pa ši skol nie ki, bet avī ze tiek iz pla tī

ta bez mak sas 50 krie vu sko lās. „Mums pa ce ļam!” or ga ni zē Lat vi jas Sko las lī gas 

KVN spē les. Mēs or ga ni zē jam bez mak sas lek ci jas par žur nā lis ti kas, psiho lo ģi jas, 

krie vu ru nas kul tū ras tē mām, dar bo jas dis ku si ju klubs. Va sa rā mū su bēr ni brauc 

uz kur siem Krie vi jā un ne ti kai Krie vi jā.

Va dims Ba raņ ņiks: Bet es šo brīd no dar bo jos ar pro jek tu „9.maijs.lv”, at kal ko

pā ar Ni lu Uša ko vu, ar ku ru mēs kād reiz strā dā jām PBK. Pie mums kaut kā pā rāk 

vien kār ši sā ku ši at tiek ties pret vēs tu ri. Vēs tu re kļu vu si par mai ņas kar ti po li ti

ķiem. Pats no sau kums „vēs tu re” no pli ci nāts līdz po li tis kas ba tā li jas lī me nim. At

ce rie ties, bi ja sa vā lai kā joks, ka ir tā da pro fe si ja – lat vie tis? Bet ta gad pie mums 

at grie žas, it kā aiz mir sta pa dom ju pro fe si ja –„pa reizs vēs tur nieks”.Par „pa rei zu” 

vēs tu ri sa ņem vi su, bet par ne pa rei zu – kļūs ti gan drīz par di si den tu. Bet vēs tu re 

ne mēdz būt pa rei za vai ne pa rei za. Tā ir kā lo ģi ka –vai nu ir, vai nav. Ot rais Pa sau

les karš – tas ir lie lās vēs tu res da ļa, un to ne drīkst aiz mirst.

Un mēs sa bied ris kās or ga ni zā ci jas lī me nī no lē mām iz da rīt to, ko ne da

ra valsts – mēs no lē mām pa lī dzēt mū su ve te rā niem. Mēs vā cam zie do ju mus 

no pri vā tām un ju ri dis kām per so nām un sa vā cām jau vai rāk 30 tūkst. la tu. Un 

pirms Uz va ras die nas iz va dā sim dā va nas – nau du un pro duk tus – lie lā Tē vi jas 

ka ra ve te rā niem, mēs ce ram, ka iz do sies ap sveikt ap tu ve ni 1000 ve te rā nu.

– Ie do mā si mies, ka jūs esat kļu vu ši par de pu tā tiem. Ko jūs da rī siet pirm ām 

kār tām?

Va dims Ba raņ ņiks: Mēs uz ska tām, ka šo dien val stij ne pie cie ša ma po li ti ka, 

bal stī ta uz so ci āl de mo krā tis kām ide jām. Tie ši tā du po li ti ku esam no do mā ju ši 

re ali zēt Rī gas do mē. Krī zes ap stāk ļos so ci āla jai sfē rai jā būt īpa šai pil sē tas bu

dže ta pri ori tā tei. 

Tā dai pa šai pri ori tā tei jā būt pa lī dzī bai biz ne sam. Kā ta gad strā dā ie rēd ņi? 

Vi ņiem ir prin cips – no sā ku ma vi su aiz lieg sim, bet pēc tam pa ska tī si mies, 
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kas sa nāks. Šis prin cips jā mai na uz pre tē ju. Ie rēd ņiem jā strā dā uz ņē mē

jiem!

Svet la na Sa vic ka: Rī gas do mes lī me nī var at ri si nāt dau dzas so ci ālas pro blē

mas, kas skar bēr nus, pus au džus, jau nat ni. Ta gad Rī gas do me ap mak sā pus

die nas vis iem ma zu ļiem – pirm klas nie kiem. Bet es zi nu no sko lo tā jiem, sko lu 

di rek to riem, ka ne pie cie ša mī ba pēc bez mak sas pus die nām skol nie kiem var 

pie augt sa ka rā ar strau ju ģi me ņu trū cī gu ma pie au gu mu. Mēs uz ska tam, ka Rī

gas do mei jā ap mak sā pus die nas vis maz 1.–4. kla šu sko lē niem. 

Lie lu ris ku ra da krī zes iz pro vo cē tais no zie dzī bas pie au gums. Bēr ni, pus au

dži var kļūt par no ziedz nie ku upu riem, var būt ie vil kti no zie dzī gās dar bī bās. 

Va jag no ro be žot no tā bēr nus. Bet al ter na tī va ie lai, kad ve cā ki ir dar bā – tā ir 

sko la. Tas no zī mē, ka sko lai šo die nas ap stāk ļos jā būt ne ti kai mā cī bu vie tai, bet 

arī vie tai, kur bērns, pus au dzis var se vi re ali zēt – no dar bo ties ar spor tu, daiļ ra di. 

Rī gas do mes uz de vums – at bal stīt sko las fi nan si āli šai lai kā.

Vla di mirs Ko roļs: Es uz ska tu, ka gal ve nais uz de vums mū su de pu tā tiem Eiro

par la men tā – aiz stā vēt Lat vi jas in te re ses gan kā ES val stij, gan Lat vi jas ie dzī vo

tā jus kā ES pil so ņus. „Sa ska ņas centrs” uz ska ta, ka so ci ālā sfē rā ne pie cie šams 

pie ņemt vi sām val stīm vie no tus ES stan dar tus. Pen si jām un mi ni mā la jām dar

ba al gām ne va ja dzē tu būt zem ākām par ES uz stā dī to lī me ni. Pie mē ram, pen

si jas va jag pie sais tīt pie iz ti kas mi ni mu ma, kurš šo dien Lat vi jā sa stā da 172 Ls. 
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RE ZU MĒ JUMS

Ne vis i jaun ie cil vē ki ir no lai du ši ro kas. Dau dzi no tiem, kas sais ta sa vu lik te

ni ar Lat vi ju, pie liek vi sus spē kus tam, lai dzī ve Dzim te nē bū tu cie nī ga. Pa šam 

jaun āka jam Eiro par la men ta de pu tā tam ir 26 ga di. Rī gas do mē pa šam jaun āka

jam de pu tā tam ti kai 25. Bet mai ņai nāk jaun a po li ti ķu pa au dze: dau dziem no 

tiem, kas ga ta vo jas ba lo tē ties vē lē ša nām Eiro par la men tā un vie tē jās paš val dī

bās, arī vēl nav pat 30 ga du. Ar jaun ajiem po li ti ķiem ti kās Tat ja na Ko va ļen ko. 

AIZ KADRS 

Vi ņi pa da žā diem ce ļiem ie nā ku ši po li ti kā, bet tos ap vie no viens – svaigs ska

tiens uz lie tām. Eko no mists pēc iz glī tī bas, Vla di mi ram Ka ro ļam bi ja ne slik ta kar je ra 

Fi nan šu mi nis tri jā. Bet jaun ais cil vēks vē lē jās ne vis vien kār ši būt ie rēd nis iz pil dī tājs, 

bet gūt re ālu ie spē ju ie tek mēt valsts dzī vi. Vie na no tām – pen si jas un bez darb nie

ku pa bal sti, ku riem jā būt ne zem ākiem par iz ti kas mi ni mu mu. Ir arī ci ti plā ni.

 SH, Vla di mirs Ka rols, Eiro par la men ta de pu tā ta kan di dāts no „Sa ska ņas cen tra”:

(421530) Lat vi jā dau dzi pār strā dā dar ba lai ku un sa ņem ne adek vā tas dar

ba al gas.

(411539) Mi ni mā lais bēr na pie dzim ša nas at va ļi nā jums, kurš šo brīd ir 2–3 

mē ne ši, bet Eiro par la ments plā no iz ska tīt jau tā ju mu par to, lai tas bū tu ne ma

zāks par 18 mē ne šiem un ob li gāts vi sām ES val stīm. 

 AIZ KADRS

Jau nat nes kus tī bas „Mums pa ce ļam” lī de re Svet la na Sa vic ka sā ka vēl kā 

skol nie ce un ak tī vis te no Krie vu sko lu aiz sar dzī bas štā ba. Pē dē jos 5 ga dos uz

krā ju sies pa ma tī ga pie re dze. Ta gad Svet la nai ir 23 ga di un vi ņa ba lo tē jas Rī gas 

do mē. Un var kļūt par pa šu jaun āko no vis iem jaun ajiem de pu tā tiem. Ar vis iem 

spē kiem ga ta va mes ties ri si nāt jaun o rī dzi nie ku pro blē mas.

SH, Svet la na Sa vic ka. Rī gas do mes de pu tā ta kan di dā te. Jau nat nes kus tī bas 

„Mums pa ce ļam!” lī de re:

(251233) Šo brīd ru na ir par pa ga ri nā tās die nas gru pu. Īs te nī bā – bries mī ga 

lie ta, ja skol nieks 15–16 ga dus nav aiz ņemts brī va jā lai kā. Te sā kas nar ko mā ni ja, 

al ko hols un pā rē jais.

AIZ KADRS

Rī gas do mes de pu tā tu rin das ga ta vo jas pa pil di nāt ju rists un iz pil ddi rek tors 

or ga ni zā ci jā „9.maijs.lv” Va dims Ba raņ ņiks. Sa vu ce ļu po li ti kā Va dims arī sā ka 
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ag rī nā ve cu mā, kļū dams par In ter fron tes ak tī vis tu. Pēc tam mā cī jās, no dar bo jās 

ar sa bied ris kām ak ti vi tā tēm. Kā Rī gas do mes de pu tāts ga tavs sniegt pa lī dzī bu 

pen si onā riem un ka ra ve te rā niem, ko da ra arī šo dien. Lai pa bal stī tu ga dos ve co 

cil vē kus, nau da pil sē tai ir, ti kai iz lie tot to va jag sa prā tī gi, uz ska ta Va dims. Bet vēl 

viņš grib re dzēt dzim ta jā pil sē tā plauk sto šu biz ne su un kul tū ras cen tru.

SH, Va dims Ba raņ ņiks, Rī gas do mes de pu tā ta kan di dāts, sa bied rī bas 

„9.maijs.lv” iz pil ddi rek tors.

(50585117) Bla kus Krie vi ja, ar ku ru mums maz biz ne sa at tie cī bu. Tās ir jā

at tīs ta, ta jā skai tā ar Rī gas kā biz ne sa cen tra un mul ti kul tū ras cen tra pro pa gan

das pa lī dzī bu.

AIZ KADRS 

Lai Rī ga un Lat vi ja tie šām bū tu kā plauk sto ša pil sē ta un valsts, ir va ja dzī gi 

jaun i spē ki. Un ne ti kai po li ti ķu vi dū, bet arī ie rin das cil vē kiem. Ja jaun ie ši būs 

pie pra sī ti, pirm kārt, pie se vis mā jās, bet ne aiz ro be žām, vi ņi diez vai pa me tīs 

dzim tās sie nas. Un tā tad arī va rēs no bal sot par sa vu nā kot ni. 
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AIZ KADRS 

Pa bei dzot dar bu kan di dā tu sa rak stu pie ņem ša nai, Cen trā lā vē lē ša nu ko mi si ja sā

ka pirms vē lē ša nu da ba nā ko šo eta pu – ie snieg to sa rak stu sa skai tī ša nu un pār bau di.

Die nas bei gās bi ja ap strā dā ti 688 sa rak sti ar 10 tūk sto šiem 631 kan di dā

ta vār du Ša jā ga dā pir mo rei zi CVK pie ņem ša nas ko mi si jas pie nā ku mos ie til pa 

sa rak stu ie snie dzē ju sū dzī bu iz ska tī ša na. 10 do ku men tu pie ņem ša nas die nās 

dar bi nie kiem nā cās iz ska tīt 3 strī dī gus jau tā ju mus.

SH, Kris tī ne Bēr zi ņa, CVK in for mā ci jas no da ļas va dī tā ja:

(107) TUL KO JUMS: „Šo dien jau var teikt, ka kon ku ren ce sa lī dzi nā ju mā ar ie

priek šē jām vē lē ša nām ir daudz kārt lie lā ka. Uz vie nu de pu tā ta vie tu pre ten dē 6 

kan di dā ti. 2005. ga da vē lē ša nās bi ja 3 de pu tā ta kan di dā ti uz 1 vie tu.” 

AIZ KADRS

Ta ču di vos Lat vi jas vē lē ša nu ap ga ba los  Māl pi lī un Nauk šē nos bi ja re ģis

trēts ti kai 1 sa raksts un tas draud ar vē lē ša nām bez iz vē les. To ties Rī ga un Rē

zek ne ir lī de res ie snieg to sa rak stu zi ņā. Abās pil sē tās kan di dā ti ie snie gu ši pa 17 

sa rak stiem. Diez gan lie lu skai tu sa vu cil vē ku nā ka ma jās vē lē ša nās se šos Lat vi

jas ap ga ba los iz vir zī ja jaun ā par ti ja – „Rī cī bas par ti ja”. Kā lik te ņa iro ni ja tai vi sur 

ti ka 13.ais nu murs – gan Eiro par la men ta vē lē ša nās, gan Rī gas un pat Ķe ka vas 

do mes vē lē ša nās. Bet šis vel na du cis de pu tā tu kan di dā tus ne mul si na.

SH, Nor munds Gros tiņš, „Rī cī bas par ti ja”:

(250307) Mēs šo ci pa ru pār do mā jām par ti jā un sa pra tām, ka no teik ti va

jag at ce rē ties lat vie šu re vo lu ci onā rās tra dī ci jas un 1905. ga da 13. jan vā ri un šī 

ga da 13. jan vā ri.

AIZ KADRS 

Mil zī gu vē lē ša nu eks pan si ju veic ap vie nī ba „Sa ska ņas centrs”. Tās kan di dā ti 

iz vir zī ti 51 paš val dī bā. Tā ir stip ra ko man da, ku ras vi dū dau dzi ne ti kai vien kār ši 

pa zīs ta mi vār di, bet tā di, kas jau po zi tī vi se vi re ko men dē ju ši po li tis ka jā arē nā 

un taut saim nie cī bas dar bī bā.

SH, Jā nis Ur ba no vičs, frak ci jas „Sa ska ņas centrs” priekš sē dē tājs Saei mā:

(273648) Katrs sa raksts ir ne stan dar ta. Vi sur lī de ri, kam ir vēl me un va rē ša

na tos re ali zēt. Ne spil gtu pie mums nav. 

CH.Nils Uš kovs, ap vie nī bas „Sa ska ņas centrs” priekš sē dē tājs:

(283256) Pir mo rei zi SC ba lo tē jas pus ē Lat vi jas paš val dī bu, ta jā skai tā 
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arī ta jās, kur ag rāk ne bi ja ne vie nas no par ti jām, kur fi gu rē krie vu uz vār di.  

700 cil vē ki – ko pē jais kan di dā tu skaits Lat vi jā no SC. Tā ir lie la ko man da, ar 

ku ru iz do sies daudz ko mai nīt paš val dī bu lī me nī.

AIZ KADRS

Kurš tad ga lu ga lā ie ņems de pu tā ta vie tu un uz sāks Lat vi jas pil sē tu un lau

ku lab ie kār to ša nu, mēs uz zi nā sim jau pēc 6.tā jū ni ja. 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: Georga lentītes

Nosūtīts: 28/04/09 19:12

Sveiks, Nil!

Vai jūs varētu nodot mūsu darbiniekiem Georga lentītes kādas 180 gab.? 

Būtu ļoti pateicīgi!

Jauku vakaru!  Kristiina Rossman

No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com

Кam: Julija Pirogova 

Тēma: 9 maija sižets 

Nosūtīts: 29/04/09 09:17

Mū su mā jas la pu va kar cen tās no piet ni „iz drāzt.” Tā ka si že tā par 9 mai ja at ļau

ša nu pa ru nā sim arī par mā jas la pu. Sa nāk, ka bez ma nis un Grīn ber ga (no Do mes), 

mēs do sim jums vēl hos te rus, ku ri iz stās tīs par na ci onā lis tu uz bru ku miem, un ie

spē jams Ba raņ ņi ka.
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PENSII 29.04.2009. Tatjanas Kovaļenko un Spartaka Lukaševiča reportāža

RE ZU MĒ JUMS 

Vai rāk kā 200 tūkst. pen si onā ru, ku ru pa bal sti ne pār sniedz 135 la tus, tur pi

na ce rēt, ka lē mums par pen si ju in dek sā ci ju tiks ap stā di nāts. Sa tver smes tie sa 

pie ņē ma lie tu par pen si ju in dek sā ci ju iz ska tī ša nai. Un par la men ta opo zī ci jas 

de pu tā ti, kas ie snie dza pra sī bu Kon sti tu ci onā la jā tie sā,ir pār lie ci nā ti, ka la bo

ju mi li ku mā Par valsts pen si jām būs at zī ti par anti kon sti tu ci onā liem un at cel ti. 

Pre cī zāk Tat ja nas Ko va ļen ko re por tā žā.

AIZ KADRS

Ar Saei mas de pu tā ta vai rā ku mu pie ņem to lē mu mu par pen si ju in dek sā ci

jas at cel ša nu ši nī ga dā par la men ta opo zī ci ja uz ska ta ne ti kai par anti hu mā nu, 

bet arī an al fa bē tis ku. Kon sti tu ci onā la jā tie sā „Sa ska ņas cen tra” un „Sa bied rī bas 

par ci tu po li ti ku” pra sī tā ji gra sās ap strī dēt pie ņem to la bo ju mu li ku mī bu. Vi ņi 

pie pra sa ties ne šiem no vēr tēt de pu tā tu pie ņem to lē mu mu par at bil stī bu Kon

sti tū ci jas 1. pan tam par to, ka Lat vi ja ir ne at ka rī ga de mo krā tis ka re pub li ka un 

109. pan tam par kat ra ie dzī vo tā ja tie sī bām uz so ci ālo no dro ši nā ju mu ve cum

die nās, sli mī bas un bez dar ba ga dī ju mā. Opo zī ci jas ar gu men tus tie sa uz ska tī ja 

par pār lie ci no šiem.

SH. Lī na Ko va ļev ska, Kon sti tu ci onā lās tie sas priekš sē dē tā ja pa līgs: 

(vien kār ši pēc fak ta – pie ņē ma…)
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AIZ KADRS

Sa ska ņā ar li ku mu par pen si jām in dek sā ci ja ti ka veik ta di vas rei zes ga dā. 

Ap rī lī un ok tob rī. Bet pus mē ne si pirms kār tē jās ap rī ļa pār rē ķi nā ša nas pen si

onā ru ce rī bas sa ņemt kaut kā du pie li ku mu zu da. Saei mas pie ņem to la bo ju mu 

slaz dā no kļu va katrs tre šais pen si onārs. Tie ir tie, kas sa ņem pa bal stus līdz 135 

la tiem.

SH. Sie vie te

TUL KO JUMS

(4703) Ce nas uz pro duk tiem pa cē la, NDC arī. Pen si onā ri par dzī vok li sa

mak sāt ne var. Kā pār tikt? Mirt vai? Mēs pra sām cie nīt mūs.

SH.Vī rie tis.

(002843) Krī ze skā ra vi sus. Bet es uz ska tu, pen si onā rus tai ne va ja dzē ja 

skart. Mēs esam pa ši ne aiz sar gā tā kie ma te ri ālā stā vok ļa zi ņā.

AIZ KADRS

Val do šās vir sot nes ar gu men ti ne po pu lā ro lē mu mu pie ņem ša nā bi ja šā di – 

ja reiz Lat vi jā šo brīd nav no vē ro ja ma in flā ci jas pie au gums, tad nav arī pa ma to

ju ma in dek sā ci jai. Ie eko no mēt ti kai uz ap rī ļa in flā ci jas at cel ša nu iz de vās jau 13 

mil jo nus la tu. Ne pie ņemt ne lo ģis kus la bo ju mus par la men tā rie šus ne pār lie ci

nā ja pat Saei mas Ju ri dis kais bi rojs, no stā jo ties ša jā jau tā ju mā opo zī ci jas pus ē.

SH. An drejs Kle men tjevs, par la men ta ko mi si jas lo cek lis so ci āla jās un dar ba 

lie tās („Sa ska ņas Centrs”): 

(55395604) Ja uz va ra būs mū su un la bo ju mi tie šām ir pret ru nā ar Kon sti

tū ci ju, tad tie tiks at cel ti no to pie ņem ša nas brī ža Saei mā. Tas no zī mē, ka vi sām 

in dek sā ci jām, ku ras ne no ti ka šai pe ri odā, t.i. 1. ap rī lī, būs jā no tiek. Būs ne pie

cie šams iz mak sāt ne iz mak sā to nau du.

No 29. mai ja Saei mai jā sa ga ta vo at bil des vēs tu le pra sī bai no opo zī ci jas pus

es. Līdz va sa ras bei gām Kon sti tu ci onā lā tie sa var pie ņemt sa vu lē mu mu.
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No: Nil Ushakov 

Кam: Julija Pirogova 

Тēma: 9. maijs

Nosūtīts: 30/04/09 12:21

In fo si že tam par 9. mai ju.

Dār gie drau gi! 

Pirm kārt, es gri bu Jums kar sti pa teik ties par to, ka jūs zie do jāt nau du dā va

nu vāk ša nai mū su ve te rā niem. Bez tā du cil vē ku kā Jūs at bal sta or ga ni zēt svēt

kus ve te rā niem bū tu ļo ti grū ti! Pal dies Jums!

Otr kārt, gri bu sī ki ap rak stīt, kas un kā no tiek ar Jū su zie do ta jiem lī dzek ļiem.

Ap tu ve nā zie do ju mu sum ma uz 30. ap rī li (ap tu ve nā tā pēc, ka tā vi su lai ku 

aug) – 39 000 la tu

Ša jā sum mā ie tilpst kā tie šie zie do ju mi, tā arī ie nā ku mi pa lī dzī bas fon dā ve

te rā niem no su ve nī ru pār do ša nas (krek li ņi, ka ro dzi ņi u. t. t.).

Bet ša jā sum mā NE IE TILPST zie do ju mi no zva niem uz mak sas tele fo nu, jo 

Lat te le kom dod in for mā ci ju ti kai pēc mē ne ša re zul tā tiem. Pēc ne ofi ci āliem da

tiem šo dien zie do ju mu sum ma no zva niem sa stā da ap 6000 la tu, bet pre cī zi 

mēs zi nā sim ti kai mai ja sā ku mā. Ar zva nu pa lī dzī bu sa vāk to nau du mēs sa ņem

sim ap mai ja vi du, kad cil vē ki, kas zva nī ja pa tele fo nu zie do ju miem, ap mak sās 

sa vus tele fo nu rē ķi nus.

2. mai jā mēs ar ap mē ram 250 brīv prā tī go pa lī dzī bu sā kam iz va dāt pa lī dzī

bu PIR MA JAI ve te rā nu gru pai. Kon krē ti Rī gā pa lī dzī bu iz va dās 2., 3. un 4. mai jā.

Lai iz vē lē tos, ku ram tie ši no ve te rā niem sniegt pa lī dzī bu, mēs vēr sā mies pie 

ve te rā nu or ga ni zā ci jām, kā pie Rī gas, tā pie re ģi onā la jām. Tie ši tās no tei ca, ku

ram vis vai rāk pēc vi ņu do mām ne pie cie ša ma pa lī dzī ba. Bet sa bied ris kā or ga ni

zā ci ja „9.maijs.lv” uz stā jas kā starp nieks – Jū su zie do tos lī dzek ļus no gā dā tiem 

ve te rā niem, ku rus no rā dīs pa šas ve te rā nu or ga ni zā ci jas. 

Tur klāt gri bu at zī mēt, ka to sa rak stā, kas sa ņems pa lī dzī bu pir ma jā gru pā, 
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mēs ie kļā vām arī in di vi du ālos pie tei ku mus no ve te rā niem, ku ri nā ca tie ši uz sa

bied ris ko or ga ni zā ci ju „9.maijs.lv”.

Pa vi sam mēs PIR MAM pa lī dzī bas iz va dā ša nas eta pam sa ņē mām pie tei ku

mus 1277 cil vē kiem, pus e no vi ņiem – rī dzi nie ki un Rī gas ra jo na ie dzī vo tā ji, 

pus e – pro vin ces ie dzī vo tā ji no Zil upes līdz Lie pā jai. Bet vis iem jā sa prot – 1277 

cil vē ki, tie ir ti kai 10% no 12 000 ve te rā nu, kas dzī vo Lat vi jā. Un pa lī dzī bu mēs 

vis iem, diem žēl ša jā ga dā sniegt ne va rē sim…

Sā ku mā mēs plā no jām, ka dā va na ve te rā nam sa stā vēs no ap mē ram 60–40 

la tiem ap lok snē un dā va nu kom plek ta 20 la tu vēr tī bā. Bet, sa skā ru šies ar to, ka 

mēs sa ņē mām 1277 pie pra sī ju mus, ti ka pie ņemts lē mums sa vāk to nau du sa da

līt uz pus ēm, bet ne at teikt ne vie nam pie pra sī ju mam.

Re zul tā tā katrs no 1277 ve te rā niem sa ņems 20 la tus ap lok snē un dā va nu 

kom plek tu 9,84 Ls vai 9,47 la tu vēr tī bā. Star pī ba kom plek tu vēr tī bā skaid ro ja

ma ar to, ka mēs ne spē jām no pirkt 1277 vie nā das kon fek šu kas tes. Tā pēc da

žiem ve te rā niem būs kon fek tes pa 1,88, bet da žiem par 1,51 la tu.

Ko pā dā va nu kom plekts sa stāv no: 

1 de sa Sa la mi Rī ga 290 gr., 1,27 Ls

1 deg vīns „Za ļā Mar ka”,0,5 lit ri, 3,78 Ls

1 pa ci ņa ka fi ja Ja kobs Aro ma, 200 gr., šķīs to šā, 2,43 Ls. 

1 pa ci ņa kon fek šu Ka ru na „De li se o”, 1,88 Ls.

 vai

1 pa ci ņa kon fek šu Ka ru na As sor ti, 1,51 Ls.

1 pa ci ņa tē ja „Ap sa ra”,100 gr., 0,48 Ls.

1 ga bals da bī go ziep ju (sie vie tēm) – bez mak sas, mēr ķa zie do jums

1 par fi mē ri jas kom plekts vai par fi mē ri jas fla kons – bez mak sas, mēr ķa zie do jums.

 2 skū ša nās kom plek ti (vī rie šiem) –bez mak sas, mēr ķa zie do jums.

1 ap svei ku ma kar ti ņa ar pa tei cī bu ar sa bied ris kās or ga ni zā ci jas „9.maijs.lv” 

pa rak stu un no Lat vi jas ie dzī vo tā jiem, ku ri svin Uz va ras die nu – bez mak sas, mēr

ķa zie do jums.

Pre ces ti ka pir ktas se ko jo šās fir mās”:

SI A Bra vo – deg vīns

AS Rī gas mies nieks  de sa

SI A TRAN SKO – un kon fek tes
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No: Nil Ushakov 

Кam: Julija Pirogova 

Тēma: 9. maijs

Nosūtīts: 30/04/09 12:21

In fo si že tam par 9. mai ju.
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SIA KarstenSanitex  tēja

SIA Saules Fabrika ziedoja ziepes

Sergejs Ļesnojs ziedoja parfimēriju un skūšanas komplektus.

Vadims Baraņņiks ziedoja atklātnes.

Palīdzībai 1277 veterāniem aizies pilnībā visi līdz 30. aprīlim savāktie līdzekļi.

Visi līdzekļi, kas būs savākti no 1. līdz 9. maijam, kā arī ziedojumi no zvaniem 

tiks iztērēti OTRAI veterānu grupai. Kādam tieši veterānu skaitam tiks sniegta 

palīdzība, mēs uzzināsim, kad zināsim kopējo ziedojumu summu. Bet mēs ce

ram, ka tie būs vēl ne mazāk kā 300 cilvēku. Palīdzība otrai veterānu grupai 

būs tāda pati kā pirmajai – 20 latu aploksnē un tāds pats dāvanu komplekts. 

Izvadāts tas tiks 16.–17. maijā.

Atsevišķi uzskatu par vajadzīgu Jums pastāstīt par to, kādā veidā tiek segti 

sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv” administratīvie un citi izdevumi.

Visi tēriņi sabiedrības informācijai par ziedojumu vākšanu un reklāmai 

tiek segti tikai uz „9.maijs.lv” aktīvistu personīgo līdzekļu rēķina un rindas 

uzņēmumu mērķtiecīga atbalsta. Speciāli vērts pasvītrot, ka reklāma Pirmajā 

Baltijas kanālā mūsu sabiedriskajai organizācijai sniegta par velti. Bet reklāma 

portālos Delfi un Novonews – ar nozīmīgu atlaidi.

Visi izdevumi 9.maija svētku pasākumu organizācijai pie Pieminekļa 

Atbrīvotājiem tāpat ir tikai uz uzņēmēju atbalstu rēķina.

Visi izdevumi 105 000 Georga lentīšu iepirkšanai un izplatīšanai tāpat tiek 

segti no uzņēmēju atbalsta.

Citiem vārdiem sakot, visi ziedojumi līdz pēdējam santīmam tiek tērēti TIKAI 

veterāniem.

Vienīgie izdevumi, kuri bija saistīti ar ziedojumiem – tie ir komisijas maksa 

kompānijai FirstData (par ziedojumiem no maksājuma kartēm) un komisijas 

maksa kompānijai Lattelekom (par ziedojumiem no telefona zvaniem).

Lattelekom no katra ziedota lata sev paņem 12,1 santīmu.

FirstData paņem sev 2,9% par ziedojumiem ar karšu Visa un MasterCard starp

niecību, 2,8% par ziedojumiem ar karšu Visa Elektron un Maestro starpniecību 

un 4% par ziedojumiem ar kartes Americam Express starpniecību.

Ar prieku atbildēšu uz jebkuru Jūsu jautājumu par visu sabiedriskās organi

zācijas „9.maijs.lv” darbību.
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Sveicu Jūs ar tuvojošos Uzvaras Dienu! (S nastupajuščim Vas Dņem Pobedi!)

Nils Ušakovs

Pārvaldes „9.maijs.lv” priekšsēdētājs

 

No: Nil Ushakov 

Кam: Vadim Barannik v…k@1tv.lv

Nosūtīts: Ct 30/04/09 12:37

Un vēl – sais tī bā ar rek lā mu. Ne va jag teikt, ka rek lā ma PBK ir bez mak sas  – 

var būt ge mor ar Pa do mi, rul lī ši ne skai tī jās rek lā mas ap jo mos. Mēs tei cām, ka 

PBK ir pro jek ta līdz da līb nieks), tā pēc rul lī ši (kā so ci al ka) un bi ja bez mak sas. 

Dod šo blo ku ko res pon den tiem un es pa ru nā šu, lai ne bū tu sa ju ku ma.

Vadims.

 

No: Julija Pirogova

Кam: Nil Ushakov

Nosūtīts: 06/10/09 21:48

Tā, lai ne ti kai pa lie lies, bet arī iz vē dī tu tau tas šau bī ša nos. Iz ejot no tā, jau

tā ju mi va rē tu būt se ko jo šie:

1. Jū su vis lie lā kā veik sme vai ne veik sme 100 die nās…

2. Jū su pri ori tā te bi ja so ci āla jai sfē rai – kas iz de vās, kas iz sauc grū tī bas?

3. Na mu pār val žu re for ma Ko gai dīt rī dzi nie kiem no zie mas?

4. Val do šās par ti jas spie ķus ri te ņos ne liek?

5. Ko jūs do mā jat da rīt, lai pil sē ta pel nī tu nau du, un vai jūs ne bai da ties, ka 

nau das ie gul dī ša na tū ris mā do ta jā eta pā ne būs sa pro ta ma jū su vē lē tā jiem?

6. Vai iz de vās šo 100 die nu lai kā iz pil dīt kaut vie nu pirms vē lē ša nu so lī ju

mu?… Tas pa gai dām meln rak sta va ri ants. Glu dai in ter vi jai nav jā būt…
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No: Nil Ushakov 

Кam: Paul Melamed p…d@buro21.com; Vadim Barannik; Una Jansone 

Коpija: Julija Pirogova 

Тēma: slogan

Nosūtīts: 18/10/09 11:26

Sa ka rā ar Rī gas brīv lai ka slo ga nu –man lie kas eso ša jās ver si jās ne pie tie ko ši 

ne pa ras tu ma, lai aiz ķer tu iz lu ti nā tos mas ka vie šus.

Va jag kaut ko ci tu. Šo brīd mas ka vie šiem re āli ie liek krie vu mē ra tē ma. Pie 

ma nis uz ie lām pie nā ca tū ris ti no Krie vi jas no fo tog ra fē ties.

Iz man to sim to un iz tai sī sim slo ga nu „Rī gas mērs Uša kovs per so nī gi ie lūdz 

1. Slo gans ne pa rasts

2. Ir jē ga 

3. Da ļu bu dže ta lai žam rak stiem un si že tiem par šo slo ga nu – ti pa in ter vi ja 

ar mē ru, kurš per so nī gi ie lūdz brīv die nās uz sa vu pil sē tu.

Ie buk ņī jam da ļu nau das uz ār u un da ļu nau das rak stos un si že tos par to. 

Plus ma ke ta rek lā ma prin tā.

N. 
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No: Vadim Barannik 

Кam: Nil Ushakov; Paul Melamed 

Тēma: Re: slogan

Nosūtīts: 18/10/09 21:18

Nil, tas,   ko tu pie dā vā – tas nav slo gans. Tas ir labs virs raksts in ter vi jai ar te

vi. Ie spē jams, uz tā var uz bū vēt vēl pār is ma ke tu, bet ne vai rāk.

Ci tā di sa nāks, ka tu per so nī gi vi sus vie sus do mē sa gai dī si.

Pēc ma nām do mām, mū su ga dī ju mā slo ga nam jā sa stāv no 2–3 vār diem. 

Mak si mums. Kaut kas lī dzī gi „Eiro pa, ru nā jo ša krie vis ki“.

V.

No: Nil Ushakov

Кam: Vadim Barannik 

Коpija: Paul Melamed p…d@buro21.com

Тēma: Re: slogan

Nosūtīts: 18/10/09 21:30

Evropa porusski  tozhe gut. (Tulkojums) Eiropa krieviski – arī labi.
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No: Julija Pirogova 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: Re: slogan

Nosūtīts: 19/10/09 01:22

Jā, ne kā jaun a, iz ņe mot krie vu mē ru, mas ka vie šiem Rī gā nav. Tā pēc per

so ni fi kā ci ja – tas nav slik ti, kaut gan dzim te nē te vi pār raus… Bet vis a Mas ka

vas audi to ri ja tie cas pēc mo des, gla mū ra, pa nā ku miem, tā pēc tev ātr āk va jag 

no or ga ni zēt pār is in ter vi jas pie klā jī gos žur nā los – valsts, krie vu NewsWeek, 

krie vu re por tie ris??? u.t.t. Va ja dzī gi imi dža rul lī ši ta jā pa šā rbk. Discovery, ku

rus ska tās Mas ka vas mēr ķa audi to ri ja:) Ša jos rul lī šos va jag ie kļaut ta vu per so

nī go ie lū gu mu.

Vis pār, ma nā ska tī ju mā, ja arī iz man tot mo di ar te vi, tad ne kā slo ga nu un 

uz likt tev vi su kom pā ni ju, bet ti kai kā uz tu ro šo ele men tu, rek lā mas se ju. Ska

ties, jeb ku rā rek lā mā – ir pre ce, ir slo gans, kas at tē lo ga ru, sap ni, ku ru pir cējs var 

ie mie sot, no pēr kot šo pre ci, un ir zvaig zne, ku ra veic iz vē li par la bu šai pre cei un 

pir cē jam, do dot ie spē ju būt lī dzī gam sa vam el kam:)

Pre ce – tū re uz Rī gu, ku ra dā vi nās vie sim mā jī gu mu un sil tu mu (jaut rī bu 

Rī ga šo brīd pēc ener ģē ti kas ne vilks).Starp ci tu, vai ir kā da kon krē ta ce ļo ju mu 

pa ke te ša jā brīv lai kā un tās ce na???… slo gans – kaut kas ba nāls, pie mē ram, 

„Rī gas brīv die nas – ta va zie mas svēt ku pa sa ka”, nu bet tu zvaig žņo sev pa ma

zām:) Nā ko ša jā ga dā kāds, pie mē ram, olim pi ādē uz va rēs – viņš būs se ja, bet 

kon cep ci ja pa liks))

Ja rul lī tis sa nā ca – iz man to jiet zvaig zni, bet ja no ār pu ses še devrs ne sa nāk 

(ļo ti grū ti būs ne iz tai sīt ba nā li un maz lai ka), tie ciet cau ri ar slo ga nu ar ce nas 

no rā di:)
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Dik tors. Rī gas mērs Nils Uša kovs uz ska ta, ka par Sta ļi na re žī ma pār kā pu

miem nav ja at bild vien kār ša jiem pa dom ju cil vē kiem, un se viš ķi tiem, kas at

brī vo ja Lat vi ju no na cis tu jū ga. Tā du pa zi ņo ju mu Uša kovs iz da rī ja pēc pirm ā 

Oku pā ci jas mu ze ja ap mek lē ju ma Rī gas do mes priekš sē dē tā ja ama tā.

Ag rāk Uša kovs kā vien kāršs mir stī gais vai rāk kār tī gi ap mek lē jis šo ēku. Kaut 

kad bi ju ša jos lai kos Sar ka no lat vie šu strēl nie ku mu ze jā vi ņu uz ņē ma pi onie ros. 

To ties šo reiz viņš ie ra dās kā Rī gas mērs Oku pā ci jas mu ze jā, un vi ņa vi zī tei bi ja 

dau dzē jā dā no zī mē sim bo lisks rak sturs. Ag rāk vi ņa va dī tais „Sa ska ņas centrs“ 

ne vien no zi mī gi at tie cās pret pa šu jē dzie nu „Lat vi jas oku pā ci ja“. Tā tad kas ir 

mai nī jies?

Rī gas mērs Nils Uša kovs

24.17. ma na po zī ci ja un ma nis va dī tās ap vie nī bas po zī ci ja ir tā da, ka 40. ga

dā Lat vi jas in kor po rā ci ja no ti ka ne de mo kā tis kā ce ļā ar var dar bī bas pie lie to ša

nu,un pie šīs po zī ci jas mēs tu ra mies. 24.33

Rī gas mērs ne tai sās iet to pa va dā, kas re ko men dē at tu rē ties no po li tis ki ne

vien no zī mī gām vi zī tēm.13. ok tob rī Rī gas at brī vo ša nas die nā no hit le rie šiem viņš 

bi ja pie pie mi nek ļa at brī vo tā jiem, šo dien viņš at nā ca uz Oku pā ci jas mu ze ju.

Rī gas mērs Nils Uša kovs

25.18.Tie no zie gu mi, ku rus iz da rī ja Sta ļi na re žīms ne bū tu jā aiz mirst.

Bet pa dom ju ka ra vī ri, kas cī nī jās un uz va rē ja ta jos nav vai no ja mi, vi ņi  va ro ņi.

25.40. Oku pā ci jas mu zejs dzī vo gal ve no kārt uz ār zem ju lat vie šu rē ķi na. 

Valsts fi nan sē jums sa stā da ti kai vie nu ce tur to da ļu no ko pē jiem iz de vu miem. 

Ša jā ga dā Kul tū ras mi nis tri ja ie da lī ja mu ze jam 91 tūk sto ti la tu, to mēr si tu āci

ja ar nā ka mā ga da bu dže tu pa gai dām nav skaid ra. Tā pēc mu zejs prie cā jas 

par kat ru pa lī dzī bu no ma las. Rī gas mērs ap so lī ja iz ska tīt jau tā ju mu par 20 
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tūk sto šu la tu iz da lī ša nu gi du ap mā cī bai un spe ci ālu ap ģēr bu ie gā dei vi ņiem. 

Tur klāt mu zejs cie na pa šu žes tu no pil sē tas gal vas pus es.

Gun de ga Mi he le, Oku pā ci jas mu ze ja di rek to re

30.52. (lat.) Es uz ska tu, ka tas ir mo rāls at balsts, ka Rī gas do mes priekš sē dē

tājs at nāk un zi nā mu lai ku pa va da mu ze jā.

Kas at tie cas uz vi ņa pa zi ņo ju mu bū tī bu, tas nav sva rī gi. 

Gun de ga Mi he le, Oku pā ci jas mu ze ja di rek to re 

31.33. Vai tas iz ska nēs tā dā vei dā, ka uz sla vēs mu ze ju vai ot rā di, pi āra dēļ 

nav sva rī gi. Gal ve nais ir tas, ka mu ze jam pie vēr sta uz ma nī ba, un tas pa lie li nās 

ap mek lē tā ju skai tu.

Sten dap. 37.19. Pa me tot šo drū mo ēku, ne vi ļus aiz do mā jies, bet kā pēc tā da 

mu ze ja nav, pie mē ram, Hel sin kos? Tā pēc, ka so mi paš aiz lie dzī gi ka ro ja un aiz

stā vē ja sa vu ne at ka rī bu. Bet Lat vi jā? Pil nī ga ie dzī vo tā ju apā ti ja un vā ja val dī ba. 

Drīz ša jā mu ze jā dro ši vien pa rā dī sies jaun a eks po zī ci ja, vel tī ta tre ša jai, ta gad 

jau eko no mis kai, oku pā ci jai Lat vi jā no Starp tau tis kā va lū tas fon da. Ju rijs Ro

dins, Oļegs Gor ja čovs, PBK 38.05. 

No: Gadja Hrenova 

Кam: Anna.Kononova@riga.lv; Nil Ushakov 

Тēma: skolas

Nosūtīts: 23/08/10 17:54

230810 Ol gas Pi ļi po ve cas un Ainā ra Krauk ļa re por tā ža

„So dīt, ne drīkst ap žē lot” vai ie likt ko ma tu bē dī gi sla ve na jā frā zē šo dien bi ja 

gai dāms mē ram Ni lam Uša ko vam. Rī gas pil sē tas priekš nieks šo dien de vās rei dā 

uz Rī gas sko lām, ku rās uz mā cī bu ga da sā ku mu nav pa beigts re monts. Ob jek

tos pa bi ja arī mū su ko res pon den te Ol ga Pi ļi po ve ca.

Pir mais ob jekts, uz ku ru de vās Rī gas do mes va dī ba, at ro das Mie ra ie lā 2, 

tie ši uz še jie ni. Sep tem brī bi ja jā pār ce ļas Rī gas eb re ju vi dus sko lai. Bet prak sē 

iz rā dī jās, ka dar bi, kaut arī tiek veik ti, bet no gra fi ka bū tis ki at pa liek.

SH. Nils Uša kovs, Rī gas mērs.
129

7.35.34. Tas ir viens no tiem ob jek tiem, kur celt nie ku vai nas dēļ, ku ri pēc bū

tī bas dem pin go ja kon kur su, mēs ne va ram lai kā uz sākt mā cī bu ga du.

SH. An dris Ame riks, pil sē tas īpa šu ma RD ko mi te jas priekš sē dē tājs 

7.37.20 Par 672 tūk sto šiem pa rak stīts lī gums, bet ko pē jais ci pars, kā du mēs 

do mā jām, ir 900 tūk sto ši (Uša kovs pie vie no jas), tas ir tā me, ku ru sa stā dī ja Rī gas 

do mes spe ci ālis ti, bi ja ap 900 000 la tiem, celt nie ki, kas vin nē ja, pie dā vā ja iz da

rīt par 600 – re zul tāts uz del nas. 

7.37.41. Celt nie cī bas kom pā ni jas pār stāv ji ap gal vo, ka vis am pie vai nas nav 

vē lē ša nās pa ze mi nāt iz ce no ju mus, bet tas, ka ga du at pa kaļ ne bi ja ie spē jams pa

re dzēt dar ba ro ku trū ku mu. Šo dien lie la da ļa kva li fi cē to kad ru jau aiz ro be žām.

SH. Dmit rijs Sa ļņi kovs, pro jek ta va dī tājs, celt nie cī bas kom pā ni jas va dī tājs 

7.44.01. Cil vē ki at nāk, šo dien dod vi ņiem is ta bu, vi ņi krā so, sa pro ti, ka vi ņi 

at nā ku ši vien kār ši „no raut rub li” un ne kā das kva li tā tes nav, lai no do tu ob jek

tu pa sū tī tā jam, un aiz dzen vi ņus. Tas ir – ja no 10 di vi spe ci ālis ti ga dās, tas ir 

ļo ti la bi. 

7.44.13 Ta ču bēr niem un sko lo tā jiem pa gai dām nāk sies sākt jaun o mā cī bu 

ga du ve cās mīt nēs. Bet vi ņi ga ta vi pa gai dīt, kaut ti kai ēka, uz ku ru plā no pār cel

ties eb re ju sko la, bū tu iz re mon tē ta kva li ta tī vi.

SH. Ar kā dijs Su ho ren ko, Lat vi jas Eb re ju kop ie nas pa do mes priekš sē dē tājs 

7.40.17 Do me da rī ja vi su ie spē ja mo lai pa spē tu. Ne rei zi vien sa ti kā mies, 

ru nā jām, ka trūkst per so nā la, ka va jag pa lie li nāt āt ru mu u.t.t., bet es gri bu teikt, 

mums ir vie ta, kur mā cī ties, mēs mā cī jā mies 21 ga du ša jās tel pās un no mā cī si

mies vēl 1,5 mē ne šus, ļo ti gri bē tos ok tob ra brīv die nās šurp pār cel ties, mēs vis i 

ļo ti gai dām šo sko lu un tā ir mil zī ga dā va na. 7.40.48

Celt nie ki so la, ka dar bus Mie ra ie lā 62 ok tob ra vi dū to mēr pa beigs. Bet ot ra 

celt nie cī bas kom pā ni ja, kas at bild par 77.vi dus sko las re mont u Avo tu ie lā, so la 

pa beigt re mont u 7.sep tem brī. Līdz pa sū tī ju ma iz pil dei tiem at li ku šas 14 die nas, 

to mēr ie spaids pēc ob jek ta ap mek lē ša nas ro das, ka darbs šeit vēl ir pār is mē

ne šiem. Tā pēc pēc sko lu ap mek lē ju ma Rī gas do mes va dī ba no nā ca pie slē dzie

na – fir mas, kas pār kāpj lī gu ma no tei ku mus, jā so da.

SH. Nils Uša kos, Rī gas mērs.

8.44.20. Par pir mo sko lu viss skaidrs, tur san kci jas būs tu vu pie 50 tūk sto

šiem la tu.
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8,44.29 670 la tu die nā sods par kat ru no ka vē to die nu. At tie cī gi – par cik 

aiz ka vēs, tik arī sa mak sās. Šeit pa gai dām celt nie ki zvēr – būs ter mi ņā, tas ir 7. 

sep tem brī, bet vi ņiem ir 14 die nas. Pēc 14 die nām pār bau dī sim, ja nē, tad arī 

san kci jas. Šeit mi ni mums 15  20 tūk sto ši la tu. 8.44.52 

Starp ci tu, pēc do mes va dī bas vār diem ter mi ņiem ir otr šķi rī ga no zī me un 

va ri ants „grū ti strā dāt ar visu jaudu, kaut tikai paspēt” – neies cauri. Darbu 

kvalitāti arī rūpīgi pārbaudīs.

No: Gadja Hrenova… news@gmail.com 

Кam: anna.kononova Anna.Kononova@riga.lv; Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com

Тēma: pansionat

No sū tīts: Ct 26/08/10 17:44

26/08/2010/ Pan si onāts. Uša kovs pie ve ca jiem.

Svet la nas Dut kas un Oļe ga Gor ja če va re por tā ža

Kop sa vil kums. Rī gas pan si onā ta „Mež ciems” ie mīt nie ki sa gai dīs jau šo ru de

ni sil tu mā un kom for tā. Pēc Rī gas Do mes ini ci atī vas so ci āla jā cen trā ti ka sākts 

liels re monts – no mai nīs lo gus, at jau no fa sā di. Un arī šo dien pil sē tas mērs bi ja 

ob jek tā, lai pa ša acīm re dzē tu, kā so kas darbs un pār do māt tā lā kos re kon struk

ci jas so ļus… 

Laif 15.32.  Svei ci nā ta (tan te). – Lūk, lo gus ta gad mai nīs. – La bi. –T.i. mēs 

maz liet pa smē rē sim, pēc tam viss būs la bi. – Nu, ne kas, ne kas… Zie mā šie lo gi 

slik ti bi ja?  Gan zie mā, gan va sa rā! Še ku dur vis va ja dzē tu no mai nīt!

Aiz kadrs – 20 ga dus šeit nav spē ru ši kā ju pil sē tas gal vas. Nils Uša kovs iz

rā dī jās pir mais, ku ru sa trau ku si pa dzī vo ju šo pan si onā ta ie mīt nie ku ek sis ten ce. 

Re mont am ie da lī ti ap 200 tūk sto ši la tu. Tas ir ti kai pir mais re kon struk ci jas etaps.

Sin hrons 1. Ainārs Ju deiks,Rī gas so ci ālā cen tra „Mež ciems” di rek tors.

31.02. Ie kļauts viss – ka na li zā ci ja, elek trī ba sa mē rā slik tā stā vok lī, jā re mon

tē is ta bas, kos mē tis kais re monts va ja dzīgs, ēd nī ca, zā le kul tū ras pa sā ku miem.

Aiz kadrs. At li ku si vie na lie ta –pie sais tīt fi nan sē ju mu. 

Sin hrons 2. Nils Uša kovs – Rī gas mērs. 24.50. Ska tī si mies, būs ti kai Do mes 

nau da vai būs sa dar bī ba ar aiz ro be žu fi nan su in stru men tiem. Ta gad jau tā

jums – vis efek tī vā kā va ri an ta sa dar bī ba. Diem žēl, va ri an ti kad „per so nī gais 

biz ness un paš val dī bas ka pi tāls” kaut ko da ra ko pā MVF pra sī bu dēļ un pie 
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eso šās val dī bas – tas vien kār ši aiz liegts. Mēs esam ne daudz sa rūg ti nā ti. Bet 

jeb ku rā ga dī ju mā pan si onāts tiks sa vests kār tī bā.

Aiz kadrs – „Uz kat ru jau tā ju mu var at rast at bil di”, pār lie ci nā ti dom nie ki.Tā 

iz strā dāts pro jekts, ar ku ra pa lī dzī bu Do me pie sais tīs nor vē ģu nau du. Nor vē ģi 

pie šķirs gran tu so ci āla jām va ja dzī bām, un tas būs fi nan si āli – eko no mis kais pa

mats. Paš val dī ba sa vu kārt va rēs sa dar bo ties ar pri vā tiem in ves to riem. 

Sin hrons 4. An dris Ame riks, Rī gas do mes Ko mi te jas par pil sē tas īpa šum tie

sī bām priekš sē dē tājs. 21. 03. Tas ir pats lie lā kais pan si onāts – šo brīd te at ro das 

290 cil vē ku. Viens no va ri an tiem, ka nā kot nē to pa lie li nām, jo šeit ir pil na ap

rū pe, ko vien vecs cil vēks var sa ņemt. Otr kārt – tas jau pēc Nor vē ģu pro jek

tiem – iz vei dot vēl vie nu tā du jaun u mā ju. Aiz kadrs. Nav no slē pums, ka valsts 

ie dzī vo tā ji no ve co. Ti kai Rī gā, ku rā ir 750 tūk sto ši ie dzī vo tā ju, 150 tūk sto ši ir 

pen si onā ri. Rin du pan si onā tos nav, un ne būs, ka mēr uz tu rē ša nās ce na so ci āla jā 

mā jā daudz kārt pār sniedz vai ru ma pen si onā ru pen si ju ap mē ru. Bet pan si onā ti 

va ja dzī gi un pirm ām kār tām va ja dzī gi cil vē cis ki ap stāk ļi dzī vo ša nai ta jos.

Sin hrons 5. 23.19. Le onīds Kur dju movs, So ci ālo jau tā ju mu ko mi te jas priek

sšē dē tājs

Pa stāv vie dok lis, ka tas ir lūg ša nu na miņš, kā tas bi ja ve ca jos lai kos. Un mēs 

do mā jam ie viest jaun a vei da pa kal po ju mus RD: ie teikt šiem cil vē kiem so ci ālos 

dzī vok ļus ar da ļē ju ap kal po ša nu. Un šo dien viss jau tā jums ir ta jā, lai at ri si nā tu 

pro blē mu. Kā veikt ap rē ķi nu sis tē mu, ko tas var mak sāt? Jau ši nī ga dā šī te ori ja 

var tikt re ali zē ta kā prak se. 

Svet la na Dut ka, Oļegs Grja čevs. PBK. 

No: Gadja Hrenova 

Кam: Nil Ushakov 
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Kop sa vil kums Dzī vok ļu jau tā jums Rī gā drī zā kā lai kā tiks at ri si nāts – so la 

gal vas pil sē tas va dī ba. Šo brīd ak tī vi no rit mu ni ci pā lo dzī vok ļu celt nie cī ba.Tā 
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šo dien at zī mē ja kār tē jos spā ru svēt kus daudz stā vu na mā Ul bro kas ie lā. Tri ju 

jaun cel tņu nā ka mie ie dzī vo tā ji pirms Jaun ā ga da sa ņems vis gai dī tā ko dā va

nu – dzī vok ļa at slē gas. 

Laif 01.04. pa cē la vai na gu. Aiz kadrs. Kad jaun bū vei uz stā da spā res, vis aug

stā ka jā pun ktā uz kar vai na gu, kas sim bo li zē, ka ka pi tā lās celt nie cī bas posms 

pa beigts un ka mā jas saim nie kam ar celt nie kiem la bas at tie cī bas. Pre tē jā ga dī

ju mā – iz kar bik ses, kat rā zi ņā, tā da rī ja se nat nē. Jan vā rī šeit, Ul bro kas ie lā, ti ka 

sāk ti celt nie cī bas dar bi, ap rī lī ie lik ti pa ma ti, bet jau ta gad var prie cēt acis ar trim 

div pa dsmit stā vu cel tēm.

Sin hrons 1. Nils Uša kovs, Rī gas mērs. 09.27. Lūk, šis ob jekts īs te nī bā ir kā pa

raugs pil sē tā. Mums bi ja pro blē mas ar no do ša nas ter mi ņiem un re mont dar bu 

pa beig ša nu bēr nu dār zos un sko lās. Da žos ob jek tos sa skā rā mies ar ne pa tik ša

nām. Šeit viss iet pēc gra fi ka, kā nā kas. Celt nie cī bā strā dā vie tē jie, vis i celt nie cī

bas ma te ri āli, pa ne ļi, lo gi, me tā la ar ma tū ra, be tons – tas viss tiek ra žots Lat vi jā. 

Vēl 2 tūk sto ši dar ba vie tu no dro ši nāts ti kai uz tā rē ķi na, ka tiek celts ob jekts.

Aiz kadrs. Blo ki arī Lat vi jas. „Vin nē jam arī uz to, ka vi ņos ie rē ķi nā ta vie tē jā 

spe ci fi ka, t.i. ener go ie tau pī ju mi”, sa ka celt nie ki. Sin hrons.2.

Aivars Ber gers „Rī gas pil sēt būv nieks” val des lo cek lis. 11.32. Šeit ir mo no līts, 

ir sil ti nā jums, spec ma te ri āli, vēl ir pa ne ļi, re dzams, ka starp pa ne ļiem ir sil ti nā

tā ji. Tā pēc tās jau ir teh no lo ģi jas, ku ras vē lāk ne pra sīs tā lā kus pa pil dus ie gul dī

ju mus mā ju re no vā ci jai. 12.46.

Aiz kadrs. Lif ti dar bo jas, ir hid ran ti, dur vis –uguns iz tu rī gas. Šeit viss ļo

ti aug stā lī me nī. Un arī pa ši dzī vok ļi prie cē acis. Mu ni ci pā lo dzī vo ja mo ēku 

kom plekss Ul bro kas ie lā, tās ir pa vi sam 5 mā jas, 792 dzī vok ļi – lie lā ko tie su 

vien is ta bas un div is ta bu.Tā da ir Do mes pra sī ba. Ir ko mer san tu pie dā vā ju mi, 

kas vē las pār dot 3–4 is ta bu dzī vok ļus, bet mu ni ci pa li tā tei ne pie cie ša mi dzī

vok ļi ar ma zā kām pla tī bām, par ku rām cil vē ki SPĒS mak sāt. Šo dien rin dās uz 

mu ni ci pā la jiem dzī vok ļiem stāv ap mē ram 7 tūk sto ši ģi me ņu. Rī gas do mes 

plā nos – uz bū vēt mā jas, kas dos vēl 5 tūk sto šus dzī vok ļu. Ok tob rī no slē dzas 

kār tē jais celt nie cī bas kon kurss. Tas no zī mē, ka dzī vok ļu jau tā jums gal vas pil

sē tā pēc pār is ga diem vis drī zāk būs slēgts. 

Svetlana Dutka, Oļegs Gorjačevs, PBK. 
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No: Gadja Hrenova 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: Re: plančiks UPDATED
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Nu un saņem skola dāvanas, un KAS? Mērs pie mums divos sižetos???

Pilen 

2010/8/29 Nil.ushakov 

Pirm die na, 30.08., 

– 11.00 Balt krie vu sko la Ilūk stes 10 sa ņem dā va nas, bet pēc tam 13.00 Brī vī

bas gat ve 384a, sa na to ri jas in ter nāt sko las at klā ša na;

– plkst. 15.00 J. Ur ba no vičs stu di jā, in ter vi ja;

Otr die na, 31.08.

– no rī ta – in ter vi ja ar Krav co vu (par Lie pā jas un krie vu ak tu ali tā tēm, – jau

tā ju mi būs)

– 10.00 Spā ru svēt ki Ul bro kas ie lā;

– 16.00 N. Uša kovs stu di jā, in ter vi ja;

Treš die na, 1.09.

– 9.50 lat vie šu Cen tra Hu ma ni tā rā vsk. un 12.00 krie vu 80. vsk (jā būt abās)

Ce tur tdie na, 2.09.

– no rī ta – in ter vi ja ar I. Kle men tje vu (jau tā ju mi būs)

– 11.00 pre ses kon fe ren ce par to, ka ār kār tas kār tī bā tiks ie do ta nau da soc.

bu dže tam (N. Uša kovs, L. Kur dju movs)

Piekt die na, 3.09.

– rī ta si žets – par Ci le vi ča da tor spē li

– 11.00 Trī nī šu sveik ša na (vie tu pre ci zē jam), mē ru ne in ter vē sim, ti kai rā dī sim;

– 15.00 Tik ša nās Rāts na mā ar Fut bo la fe de rā ci jas pre zi den tu Pla ti nī, pēc 

tam fut bo la lau ku ma at klā ša na 95. vsk; šeit mē ru arī in ter vē sim.



132 

šo dien at zī mē ja kār tē jos spā ru svēt kus daudz stā vu na mā Ul bro kas ie lā. Tri ju 

jaun cel tņu nā ka mie ie dzī vo tā ji pirms Jaun ā ga da sa ņems vis gai dī tā ko dā va

nu – dzī vok ļa at slē gas. 

Laif 01.04. pa cē la vai na gu. Aiz kadrs. Kad jaun bū vei uz stā da spā res, vis aug

stā ka jā pun ktā uz kar vai na gu, kas sim bo li zē, ka ka pi tā lās celt nie cī bas posms 

pa beigts un ka mā jas saim nie kam ar celt nie kiem la bas at tie cī bas. Pre tē jā ga dī

ju mā – iz kar bik ses, kat rā zi ņā, tā da rī ja se nat nē. Jan vā rī šeit, Ul bro kas ie lā, ti ka 

sāk ti celt nie cī bas dar bi, ap rī lī ie lik ti pa ma ti, bet jau ta gad var prie cēt acis ar trim 

div pa dsmit stā vu cel tēm.

Sin hrons 1. Nils Uša kovs, Rī gas mērs. 09.27. Lūk, šis ob jekts īs te nī bā ir kā pa

raugs pil sē tā. Mums bi ja pro blē mas ar no do ša nas ter mi ņiem un re mont dar bu 

pa beig ša nu bēr nu dār zos un sko lās. Da žos ob jek tos sa skā rā mies ar ne pa tik ša

nām. Šeit viss iet pēc gra fi ka, kā nā kas. Celt nie cī bā strā dā vie tē jie, vis i celt nie cī

bas ma te ri āli, pa ne ļi, lo gi, me tā la ar ma tū ra, be tons – tas viss tiek ra žots Lat vi jā. 

Vēl 2 tūk sto ši dar ba vie tu no dro ši nāts ti kai uz tā rē ķi na, ka tiek celts ob jekts.

Aiz kadrs. Blo ki arī Lat vi jas. „Vin nē jam arī uz to, ka vi ņos ie rē ķi nā ta vie tē jā 

spe ci fi ka, t.i. ener go ie tau pī ju mi”, sa ka celt nie ki. Sin hrons.2.

Aivars Ber gers „Rī gas pil sēt būv nieks” val des lo cek lis. 11.32. Šeit ir mo no līts, 

ir sil ti nā jums, spec ma te ri āli, vēl ir pa ne ļi, re dzams, ka starp pa ne ļiem ir sil ti nā

tā ji. Tā pēc tās jau ir teh no lo ģi jas, ku ras vē lāk ne pra sīs tā lā kus pa pil dus ie gul dī

ju mus mā ju re no vā ci jai. 12.46.

Aiz kadrs. Lif ti dar bo jas, ir hid ran ti, dur vis –uguns iz tu rī gas. Šeit viss ļo

ti aug stā lī me nī. Un arī pa ši dzī vok ļi prie cē acis. Mu ni ci pā lo dzī vo ja mo ēku 

kom plekss Ul bro kas ie lā, tās ir pa vi sam 5 mā jas, 792 dzī vok ļi – lie lā ko tie su 

vien is ta bas un div is ta bu.Tā da ir Do mes pra sī ba. Ir ko mer san tu pie dā vā ju mi, 

kas vē las pār dot 3–4 is ta bu dzī vok ļus, bet mu ni ci pa li tā tei ne pie cie ša mi dzī

vok ļi ar ma zā kām pla tī bām, par ku rām cil vē ki SPĒS mak sāt. Šo dien rin dās uz 

mu ni ci pā la jiem dzī vok ļiem stāv ap mē ram 7 tūk sto ši ģi me ņu. Rī gas do mes 

plā nos – uz bū vēt mā jas, kas dos vēl 5 tūk sto šus dzī vok ļu. Ok tob rī no slē dzas 

kār tē jais celt nie cī bas kon kurss. Tas no zī mē, ka dzī vok ļu jau tā jums gal vas pil

sē tā pēc pār is ga diem vis drī zāk būs slēgts. 

Svetlana Dutka, Oļegs Gorjačevs, PBK. 

133

No: Gadja Hrenova 

Кam: Nil Ushakov 

Тēma: Re: plančiks UPDATED

Nosūtīts: 29/08/10 16:39

Nu un saņem skola dāvanas, un KAS? Mērs pie mums divos sižetos???

Pilen 

2010/8/29 Nil.ushakov 

Pirm die na, 30.08., 

– 11.00 Balt krie vu sko la Ilūk stes 10 sa ņem dā va nas, bet pēc tam 13.00 Brī vī

bas gat ve 384a, sa na to ri jas in ter nāt sko las at klā ša na;

– plkst. 15.00 J. Ur ba no vičs stu di jā, in ter vi ja;

Otr die na, 31.08.

– no rī ta – in ter vi ja ar Krav co vu (par Lie pā jas un krie vu ak tu ali tā tēm, – jau

tā ju mi būs)

– 10.00 Spā ru svēt ki Ul bro kas ie lā;

– 16.00 N. Uša kovs stu di jā, in ter vi ja;

Treš die na, 1.09.

– 9.50 lat vie šu Cen tra Hu ma ni tā rā vsk. un 12.00 krie vu 80. vsk (jā būt abās)

Ce tur tdie na, 2.09.

– no rī ta – in ter vi ja ar I. Kle men tje vu (jau tā ju mi būs)

– 11.00 pre ses kon fe ren ce par to, ka ār kār tas kār tī bā tiks ie do ta nau da soc.

bu dže tam (N. Uša kovs, L. Kur dju movs)

Piekt die na, 3.09.

– rī ta si žets – par Ci le vi ča da tor spē li

– 11.00 Trī nī šu sveik ša na (vie tu pre ci zē jam), mē ru ne in ter vē sim, ti kai rā dī sim;

– 15.00 Tik ša nās Rāts na mā ar Fut bo la fe de rā ci jas pre zi den tu Pla ti nī, pēc 

tam fut bo la lau ku ma at klā ša na 95. vsk; šeit mē ru arī in ter vē sim.



134 

Kā Vi ja Vir tma ne no sar gā ja  
Džo ha ra Du da je va gat vi

2009. ga dā sa vas vi zī tes lai kā Mas ka vā Rī gas do mes priekš sē dē tājs 
Nils Uša kovs pa zi ņo ja: „Ja tau ta to vē lē sies, Rī gā vai rāk ne būs ie las 
ar no sau ku mu Džo ha ra Du da je va gat ve”. Šis „Sa ska ņas cen tra” lī de
ra iz tei ciens ie dves mo ja tā sau ca mos krie vu „tau tie šus”, ku ri sā ka vākt 
pa rak stus par ie las no sau ku ma mai ņu. Kā lie ci na Ni la Uša ko va ko
res pon den ce, prin ci pi ālās po zī ci jas dēļ ša jā jau tā ju mā dar bu gan drīz 
zau dē ja Rī gas do mes Pil sē tas ie lu un ob jek tu no sau ku mu pie šķir ša nas 
ko mi si jas va dī tā ja Vi ja Vir tma ne.

„Rī gā ir dzi mis viens no kos mo sa pē tī ju mu pa mat li cē jiem – Frid
rihs Can ders, kā arī di vi krie vu kos mo nau ti – Alek sandrs Ka le ri un 
Ana to lijs So lov jovs. Pēc sa vas bū tī bas tas no rā da uz tie šu sais tī bu ar 
kos mo su, bet Džo ha ram Du da je vam nav ne kā da tie ša sa ka ra ne ar Rī
gu, ne ar Lat vi ju”, pa zi ņo ja krie vu „tau tie šu” ak tī vists, laik rak sta „Čas” 
žur nā lists Igors Va to ļins, kas bi ja sa vā cis sim tiem pa rak stu zem pie pra
sī ju ma at jau not ag rā ko no sau ku mu – Kos mo nau ti kas gat ve.

Pro ce sā par pa rak stu vāk ša nu ie sais tī jās Lat vi jas krie vu kop ie na, ko 
kon tro lē Nils Uša kovs, or ga ni zā ci ja „Mums pa ce ļam!” un ci ti sa bied
ris kie dar bi nie ki.

Džo ha ra Du da je va gat ves pār dē vē ša na ie kļā vās 2008. ga da („Sa ska
ņas cen tra”) priekš vē lē ša nu prog ram mā. 
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Rī gas do mes Pil sē tas ie lu un ob jek tu no sau ku mu pie šķir ša nas Ko
mi si jas va dī tā ja Vi ja Vir tma ne iz tei ca pār lie cī bu, ka jaun am do mes 
lē mu mam nav ne kā da pa ma ta. Šis pa zi ņo jums sa nik no ja Rī gas mē ru 
Ni lu Uša ko vu. 

 Elek tro nis kās sa rak stes da līb nie ki:
•	(to brīd) Rī gas mē ra pa lī dze An na Ko no no va;
•	(to brīd) uz to brī di Ni la Uša ko va bi ro ja va dī tā ja Il ze Sto bo va. 

No: Nil Ushakov

Кam: Anna Kononova

nosūtīts: 29/09/09 21:51

Kas ir Vi ta Vir tma ne? Kad vi ņu va rēs at laist?

Šo dien par pil sē tas no sau ku miem at bil dī ga jā At tīs tī bas de par ta men tā ie

nā ku ši trīs ie snie gu mi par Du da je va gat ves pār dē vē ša nu. Pēc sa bied ris ko dar

bi nie ku in for mā ci jas vi ņi sa vā ku ši ap 1800 rī dzi nie ku pa rak stu par no sau ku ma 

mai ņu, ku ri tu vā kā lai kā tiks no do ti Rī gas do mē.

To mēr ir ba žas, ka sa bied ris kā ini ci atī va var at dur ties pret ie rēd ņu pre tes tī

bu. Va kar, pēc LE TA pa zi ņo ju ma Do mes va dī tā ja Vi ta Vir tma ne iz tei ca pār lie cī

bu, ka jaun am do mes lē mu mam nav ne kā da pa ma ta.
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No: Nil Us ha kov

Кam: Ilze.stobova@riga.lv

Nosūtīts: 29/09/09 21:52

Kas tad ir? Kad mēs vi nu va rē tu at laist no dar ba?

Uz šo die nu par pil sē tas no sau ku miem at bil do ša jā At tīs tī bas de par ta men

tā ie nā ku ši trīs ie snie gu mi par Du da je va gat ves pār dē vē ša nu. Pēc sa bied ris ko 

dar bo ņu in for mā ci jas vi ņi sa vā ku ši ap 1800 rī dzi nie ku pa rak stu par no sau ku ma 

mai ņu, ku ri tu vā kā lai kā tiks no do ti Rī gas do mē.

To mēr ir ba žas, ka sa bied ris kā ini ci atī va var at dur ties pret ie rēd ņu pre tes

tī bu. Va kar, pēc LE TAs pa zi ņo ju ma Do mes ko mi si jas no sau ku mu pie šķir ša nai 

gal va Vi ta Vir tma ne iz tei ca pār lie cī bu, ka jaun am do mes lē mu mam nav ne kā da 

pa ma ta.
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No: An na Ko no no va

Кam: Nil Ushakov

Тēma: Re

Nosūtīts: 29/09/09 22:28

Bez pon ja ti ja kto eto. Vsja pro ble ma, oc he vid no, v ot suts tvi i in struk ci i po 

ob sche ni ju s pres so i. I dis hi glub zhe, ti ne Gos podj Bog.

a.

p.s. Va to lin mne vec he rom za da val vop ro si po eto mu po vo du, ja ska za la, 

chto ini ci ati va zhi te lei  eto po vod.

vo obs che bi lo bi ne plo ho vi jas nitj, skol jko tam che go po da no i kak de par

ta ment (s.l.d.) pla ni ru jet eto res hatj.

(Tul kojums) Bez sa pra ša nas kas vi ņa. Pprob lē ma acīm re dzot ir in struk ci jas trū ku

mā sa skar smei ar pre si. Un el po dzi ļāk, tu ne esi Dievs tas Kungs.

a.

p.s. Va to lins man va ka rā jau āja par to, es at bil dē ju, ka ie dzī vo tā ju ini ci atī va – tas 

ir ie mesls, vis pār, ne bū tu slik ti no skaid rot cik ie sniegts un kā de par ta ments plā no 

to lemt.
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No: Nil Us ha kov

Кam: Anna Kononova

Тēma: Re

Nosūtīts: 29/09/09 22:33

1. Ga ta vo in struk ci ju

2. No skaid ro, kas vi ņa ir. Es pa vi sam ne es mu Dievs tas Kungs. Bet var būt 

mei te ni at laist, lai ci ti do mā tu?

 N.

139

No: An na Ko no no va

Кam: Nil Ushakov

Тēma: Re

Nosūtīts: 30/09/09 11:16

Vie nu jau at lai dām. Sa tik smē, maz?

Nav cil vē ka – nav pro blē mas, tas tie šām nav Dievs, tur bi ja cits uz vārds.

Ne va jag do māt, ka ko or di nā ci jas pro blē mas var at ri si nāt ar at lai ša nu. 

a. 
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Pe lē kais SC kar di nāls  
Ēriks Tei lāns Rī gas do mē  
dur vis at ver ar kā ju 

Ni la Uša ko va kri tiens No rde a ma ra to nā ska nī gi at sau cās pa Lat vi ju: 
•	 Uša kovs bez sa ma ņas un 
ko mā; 
•	 Mū su mē ru no in dē ja. 

Rī gas do mes priekš sē dē tājs 
no kļu va Ber lī nes klī ni kā „Cha ri
te” un bez sa ma ņas bi ja vai rāk kā 
ne dē ļu, esot me di ka men to zā mie
gā. Pēc tam Uša kovs vēl tur pi nā ja 
ār stē ties vā cu klī ni kas in ten sī vās 
te ra pi jas pa lā tā pus ot ra mē ne ša 
ga ru mā: „Vai iz dzī vos?”

Kurš ar sa vu nau du iz vil ka Uša
ko vu no viņ sau les? Iz rā dās, Ēriks 
Tei lāns ie ķī lā ja sa vu ne kus ta mo 
īpa šu mu un ie mak sā ja kā ga ran ti
jas de po zī tu klī ni kā 250 tūk sto šu 
eiro. Uša kovs pēc tam at ru nā jās, un 
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ti kai ne jau ši žur nāls „Ir” uz zi nā
ja aiz ku li ses un ap stip ri nā ja mē ra 
pre ses sek re tā res An nas Ko no no
vas in for mā ci ju par Ē. Tei lā na dro
šī bas nau du. Tos tarp mē ra Uša ko va 
ār  šta ta pa dom nie kam Ē. Tei lā nam 
ir ne vi sai la ba sla va, kā viļ nu, pai
su mu un bē gu mu iz srai sī tā jam.

Ē. Tei lā na ne kus ta mais īpa šums 
kal po ja par ķī lu tam, ka Vā ci jas ār sti 
un des mi tiem tūk sto šu la tu uz vei ca 
sma go kai ti. Uz Rī gu mērs at li do ja 
uz sa vām di vām, ar sa vām nie rēm 
un ak nām – no slē pu mai nī bas gai
sot nē un vēl ne vi sai at gu vies.

No mi ru ša jiem at dzi mu šā mē ra 
pa rā dī ša nās Rī gas do mē ti ka pa va dī

ta ar at grie ša nās kņa dā ne vie na ne pa ma nī tu mel nu gal vas pil sē tas mē ra ēnu. 
Žur nā lis tu pū lis bi ja lai kus sa vākts ne lie lā gal vas pil sē tas rāts na ma tel pā, kur 
vie tas vis iem ne pie ti ka, lai ra dī tu priekš sta tu par aži otā žu un die vi nā ša nu. 
Uša ko vam ir pie re dzē ju ši sla vi nā tā ji. Un žur nā lis ti me tās vir sū Uša ko vam.

Pie „at dzī vi nā tā” smai dī gā Ni la, tēr pta džin sos un krek li ņā, stie pās 
ro kas ar iz stiep tiem mikro fo niem. Lie lis ki TV kad ri vē lē tā ju ap zi ņas 
ap strā dā ša nai.

Kā da ir jū su at tiek sme pret to, ka jūs no in dē ja?
Muļ ķī bas! Ne kas tam lī dzīgs!, at sau cās Nils.
Var būt vai nī gi jū su lie to tie ener ģē tis kie dzē rie ni? Al ko hols? Kaut 

kas vēl? 
Ne kas nav bi jis!, ar en tu zi as mu at sau cās mērs. – Tas ir ti kai fi zisks 

sa sprin dzi nā jums, pār pū le, šķid ru ma trū kums or ga nis mā un pār kar
sē ša nās sau lē!

 – Ko jūs lie to jāt pirms ma ra to na?
 – Ti kai sni ke ru un ka fi ju eks pres so…
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Ka mēr žur nā lis ti ne pa cie tī gi gai dī ja Uša ko vu un in ter vi ju ar mē ru, 
aiz vi ņu mu gu rām lie tiš ķi no ka bi ne ta uz ka bi ne tu stai gā ja pub li kai 
ne zi nāms pil nīgs ga ra augu ma cil vēks ar zel ta ķē di uz kak la un tā dām 
pat kņo pēm uz krek la. Vi ņai svīt rai nais uz valks un pā rē jie „sī ku mi” 
iz ska tī jās vai rā kus tūk sto šus la tu vēr ti. Tā bi ja tā pa ti tuk lā se ja, ku
ra pa rā dās vi sās sva rī ga jās N. Uša ko va pār ru nās, kas skar biz ne sa vai 
nau das jau tā ju mus.

 Mel nā kar di nā la pa rā dī ša nās SC
Ēriks Tei lāns – mil jo nārs, AS „Bal ti jas Ap dro ši nā ša nas Nams” val

des priekš sē dē tājs, ag rāk, ie priek šē jo Eiro par la men ta vē lē ša nu lai kā, 
Alek san dra Mir ska par tne ris „Jaun ajā ra di o” („Новое радио”), un Rī
gas do mes mel nais kar di nāls, Ni la Uša ko va ie spē ja mais „ma ciņš”, ar 
ku ru da ži sais ta „ot ka ta” ie spē ju ba gā ta jā Latvijas galvaspilsētā.

KOM PRO MAT.LV sa gai dī ja, kad Ē. Tei lāns iz iet no vie na no dau
dza jiem „vi ņa ka bi ne tiem” Rī gas do mē no fo tog ra fē ja vi ņu. Lūk, ko 
viņš pa skaid ro ja:

•	Ka bi ne ta man nav. Bet mērs lū dza pa do mu – un es ie ra dos.
(Jo ma zāk pē du, jo la bāk, tad kā pēc gan lai bū tu va ja dzīgs 
ka bi nets?)

•	Ēriks Tei lāns KOM PRO MAT.LV: fo to grā fē ša nu ko men tē ja: 
– Vē la ties ma ni no fo tog ra fēt uz ie las ar ma nu „rol sro isu”? Es 
šo dien ne es mu fra kā, tā dēļ to ne da rī šu.

•	Bet sa vu ie ra ša nos Rī gas do mē Ē.Tei lāns iz skaid ro ja šā di: 
– Nils pa lū dza. Sa krā ju šās lie tas. Ne vi sus do ku men tus va rē ja 
pa rak stīt Ame riks (de pu tāts An dris Ame riks, N. Uša ko va 
prom būt nes lai kā mē ra pie nā ku mu iz pil dī tājs – aut.).

•	Ē. Tei lāns ag rāk bi ja sla vens ar ko pē jo biz ne su ar ta ga dē jo 
Eiro par la men ta de pu tā tu A. Mir ski. Šo reiz Ē. Tei lāns  
KOM PRO MAT.LV pa zi ņo ja: 
– Alek sandrs Mir skis šo brīd sa vā pie pil sē tas mā jā sēž pir tī 
ar… (se ko ja kri tisks sie vie šu kom pā ni jas vēr tē jums – aut.)

Ē. Tei lā na ie ra ša nās Rī gas do mē ta jā die nā li kum sa ka rī gi sa kri ta ar 
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Ni la Uša ko va pa rā dī ša nos do mē pēc kri tie na ma ra to nā mai ja bei gās. 
Bi ja uz reiz pa ma nāms, ka Tei lāns stai gā pa Rī gas do mi kā pa sa vām 
mā jām. Ie ra dās pie do mes priekš sē dē tā ja bi ro ja va dī tā jas, no ģēr ba ža
ke ti un pa ci tām, ne ap mek lē tā jiem do mā tām dur vīm, ie gā ja Uša ko va 
ka bi ne tā. Ejas, pa zīs ta mas ti kai sa vē jiem.

Ēriks Tei lāns
Par SC „ēnu” zi nāms ne daudz. Gal ve nais: bi jis iz mek lē tājs mi li ci

jā, pēc tam vairs ne kad nav bi jis valsts die nes tā, tā pēc vi ņam nav bi jis 
ne pie cie šams aiz pil dīt ie nā ku mu dek la rā ci jas un pub lis kot da tus, kas 
biz ne sa cil vē kiem brī žiem kļūst par ļo ti jū tī gu in for mā ci ju. 

Pēc aģen tū ras LE TA da tiem, Ēriks Tei lāns dzi mis 1964. ga da 30. mai jā. Pre

cē jies, sie va Jū li ja. Bēr ni: mei ta Elī na. Iz glī tī ba: Lat vi jas Uni ver si tā tes Ju ri dis kā 

fa kul tā te. 

 Kar je ra:

1985.1992. – IeM, iz mek lē tājs.

1990. 1992. – au to ma šī nu tirdz nie cī ba

1992. 2000. – ap dro ši nā ša nas kom pā ni jas „Es to ra” līdz īpaš nieks un val des 

priekš sē dē tājs 

1994.  1997. – ap dro ši nā ša nas uz ņē mu ma „Sau les laiks” līdz īpaš nieks un va

dī tājs. 

2000. – „Bal ti jas Ap dro ši nā ša nas nams” ak ci onārs un padomes priekšsēdē

tājs, komandā 10 cilvēki 

2005.  08 – „Bal ti jas Ap dro ši nā ša nas nams”  akcionārs un valdes priekšsēdētājs.

2007. 09 – atbrīvots no AS „Baltijas Apdrošināšanas nams” valdes priekš sē  

dētāja amata, turpina darbu kā padomes priekšsēdētājs 

2009. 08 – atbrīvots no valdes priekšsēdētāja amata

SI A „No vo e Ra di o”. „Fir mas.lv” In for mā ci ja lie ci na, ka pa ma ta ka pi tāls, 

1999.ga dā re ģis trē ta jam uz ņē mu mam sa stā da Ls 31 360, „No vo e Ra di o” ka pi

tā la da ļas pie der Ēri kam Tei lā nam un Alek san dram Mir skim, kat ram pa 50%. 

Ka pi tā la sum ma arī šo brīd tā da pa ti, bet pā rē jais jau pa vi sam ci tā dāk.

Ē. Tei lāns – Rī gas mē ra Ni la Uša ko va ār šta ta pa dom nieks eko no mi kas jau tā

ju mos un pa stā vī gi pie da lās vi sās no zī mī gās tik ša nās. Ē. Tei lāns bi ja uz tik ša nos 
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ar Mas ka vas mē ru Ser ge ju Sob ja ņi nu 2010. ga da de cem brī pre zi den ta Zat le ra 

ofi ci ālās vi zī tes lai kā Krie vi jā. Pie da lī jās pār ru nās ar biz nes me ni un PSRS, Krie vi

jas un Iz ra ēlas iz lū ku Šab ta ju fon Kal ma no vi ču vi ņa vi zī tes lai kā Rī gas rāts na mā 

un tik ša nās lai kā ar prem jer mi nis tru Val di Dom rov ski 2009. ga da jū li ja bei gās. 

(Ap stāk ļu sa kri tī bas dēļ Šab ta ju fon Kal ma no vi ču no šā va ne zi nāms kil lers Mas

ka vas cen trā, ma šī nā pēc 3 mē ne šiem 2009. ga da 2. no vem brī).

Skan dā li ar Ēri ka Tei lā na līdz da lī bu
Mērs Nils Uša kovs no sa vām pir ma jām va ras die nām Rī gā pa

stip ri nā ti se vi sla vē jis kā Lat vi jas pre ču vir zī tā ju uz Krie vi jas tir
gu: „Krie vu mērs pra tīs sa ru nāt ar krie viem!” Kā viņš ap gal vo ja, 
brī nu mu ra dīs „Rī gas mar ka” („Рижская марка”), ar ku ras pa
lī dzī bu tad arī no tik tu gi gan tis kā tir gus ie ka ro ša na. 2010. ga da 
mar tā kļu va zi nāms, ka tirdz nie cī bas mar ka „Rī gas mar ka” nav 
re ģis trē ta uz Rī gas do mes, bet gan uz pri vāt per so nas vār da. Un šī 
pri vāt per so na iz rā dās ir Rī gas mē ra ār šta ta pa dom nieks Ēriks Tei
lāns. Lai „re gu lē tu” un „no smel tu putiņas” SC labā zem šīs „mar
kas” jumta?

„Pa vi sam ne tā! Tas ir vien kār ši tā pēc, ka pri vāt per so nai re ģis tēt 
tir gus mar ku ir vien kār šāk un vieg lāk”, lie ku lī gi skaid ro ja Rī gas mērs. 
To mēr Tei lā na pie tei kums par „Rī gas mar kas” re ģis trā ci ju uz vi ņa vār
da ti ka at saukts no Pa ten tu pār val des. „Mar ku” pār ņē ma Rī gas do me 
un Lat vi jas Tirdz nie cī bas un rūp nie cī bas pa lā ta.

Vē lāk če če nu iz cel smes Lat vi jas biz nes me nis, Rē zek nes Ga ļas kom
bi nā ta saim nieks Bis lans Ab dul mus ļi movs in ter vi jā 2011. ga da 27. 
feb ru āra TV rai dī ju mā „Ne kā per so nī ga” ka nā lā TV3 pa zi ņo ja par 
„Rī gas mar ku”: „Es jums no sauk šu lie tas sa vos vār dos. Ļau dīm sā ku ši 
uz spiest ko rup ci ju. Do siet mums kaut kā du nau du, bū siet lab vē lī gi vai 
nu pret Rī gas do mi vai pret „Sa ska ņas cen tru”, tad būs jums li cen ce, un 
jū su pro duk ti ies uz Krie vi ju”. Un kā pret gā gie nu Rī gas do mei Ab dul
mus li movs ar Va si li ju Meļ ņi ku pie re ģis trē ja „Bal ti jas mar ku”.
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Par „nor vē ģu brie di” un „Rī gas mar ku”  
(do ku ments, shē mas)

Di vas vēs tu les, ku ras iebieš skaid rī bu „Rī gas mar kas” ra dī ša nas 
aiz ku li sēs. Sa rak stās Rī gas mērs Nils Uša kovs, vi ņa pa dom nieks Ēriks 
Tei lāns, ie tek mī gais Krie vi jas ie dzī vo tājs Igors Ma liš kovs (to brīd Rī gas 
do mes dar bi nieks) un Ēri ka Tei lā na biz ne sa ko lē ģis Dmit rijs Osi povs.

No: Ēriks Tei lāns

Kam: Nil.ushakov@gmail.com

Tē ma: Fwd: Rī gas tirdz nie cī bas nams

No sū tīts: 08/08/09 20:51

Pār sū tī tais pa zi ņo jums 

No: Dmit ri ja Osi po va

Da tums: 2009. g. 7. aug. 18:08

Tē ma: FWDRīgas Tirdz nie cī bas nams

Kam: Ērik sTei lāns

Sveiks, šis fails ir Igo ram un tev. Kā tur būs no rā dīts, mums ne pie cie šams or

ga ni zēt (ātr i) dar ba gru pu, jo pa gai dām sā ka dar bu cil vēks ti kai no mū su pus es. 

Kaut Ainārs pē dē jā mū su sa ru nā ap so lī ja tu vā ka jā lai kā pār ru nāt ar nor vē ģu brie

di par ie spē ju pa āt ri nāt pro ce su par spe ci ālis ta ie sais tī ša nu no pre tē jās pus es.
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 No: Ēriks Tei lāns

Kam: nil.ushakov@gmail.com

Tē ma: iz la bots

No sū tīts: 10/08/09 17:42

Pār sū tīts pa zi ņo jums

Da tums: 9. augusts 2009. g. 20:03

Kam: Igor Malyshkov, Ēriks Tei lans

Cie nī ja mie, Igor un Ērik.

Sa ska ņā ar mū su vie no ša nos no sū tu īs tu pro jek ta ap rak stu „Rī gas Tirdz nie cī

bas Nams” Mas ka vas pil sē tā, kā arī val dī ju ma shē mas ar ma niem ko men tā riem.

Lū dzam no sū tīt pie zī mes un priekš li ku mus pa pas tu vai pa tele fo nu.

Rī gas Tirdz nie cī bas Nams Mas ka vā. Īss pro jek ta ap raksts.
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I Biz nesa ide ja.
Pār ti kas pro duk tu, dzē rie nu un ci tu iz strā dā ju mu pār do ša na Mas ka vas tir gū 

zem no teik ta bren da, sais tī ta ar Rī gu. 

II Kon ku ren ces priekš ro cī bas.
1. Pie gā des kon so li di tā tes ie spē ja zem vie na bren da, kurš no dro ši nās at

pa zīs ta mī bu un no ie tu.

2. Ap gā des ie spē ja mī ba uz ad mi nis tra tī vā re sur sa rē ķi na Mas ka vā, ie ie ša na 

Mas ka vas su per mār ke tu tīk lā un pār ti kas pre ču tir gos.

3. Ap gā des ie spē ja mī ba uz ad mi nis tra tī vā re sur sa rē ķi na Mas ka vā, ra žo

tā ju un pro duk ci jas ser ti fi kā ci jas no KF pro duk ci jas uz rau gu un at ļau

jo šo or gā nu pus es.

III Bren da priekš li ku mi.
Kā bren du ie tei cams iz man tot kā du uni ver sā lu bren du, kurš dos ie spē ju 

zem vi ņa „pie va dīt” da žā das iz cel smes pro duk tus, pie mē ram, pie na iz strā

dā ju mi, alus, ga ļa un ga ļas pro duk ti, ziv ju iz strā dā ju mi un, teik sim ko ka su

ve nī ri un alus kau si. Bez tam, bren dam jā no dro ši na Rī gas pil sē tas mē ri jas 

ad mi nis tra tī vais at balsts un pro jek ta īpaš nie ku in ter ešu lo bē ša na Lat vi jā. Kā 

vie nu no pie dā vā ju miem var ap spriest bren da „Rī gas tra dī ci jas” vai „Rī gas 

tra dī ci ja” pie lie to ša nu.

Kat rā ga dī ju mā, lai kāds arī brends ne bū tu pie ņemts, ne pie cie šams iz vēr tēt 

tā pie vil cī bu Mas ka vas un Krie vi jas tir gū un re ģis trēt bren du vi sās pre ču gru pās.

IV Pro jek ta īpaš nie ki:
1. ET un ar to aso ci ētās per so nas.

2. IM un ar to aso cie tās per so nas. 

V Biz nesa uz de vu mi, ku rus ne pie cie šams at ri si nāt pro jek ta gai tā.
1. Bren da iz strā dā ša na un re ģis trā ci ja.

2. Bren da pie pil dī ša na ar lī nij pro duk ci ju, pie gā dā tā ju no teik ša na.

3. Lo ģis ti kas or ga ni zā cija, ņe mot vē rā ne pie cie ša mī bu veikt dis tri bū ci ju 

Mas ka vā ar tām fū rām, ku ras ve dīs pro duk ci ju no no lik ta vām (no no lik ta

vām Lat vi jā). Ātr as pār vie to ša nās or ga ni zā ci ja pār Lat vi jas un KF ro be žu.

4. Dis tri butoru kom pā ni jas or ga ni zē ša na Mas ka vā, ku ra fak tis ki no dar bo

sies ar:

a) pro duk ci jas mui tas no for mē ša nu,
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b) sa ņem tās pro duk ci jas dis tri bū ci ju un nau das sa ņem ša nu ap mak sai 

pie gā dā tā jam.

c) ar tir gus un pār do ša nas ana lī zes veik ša nu un ko pē jo biz ne sa pār val di.

5. Pie gā dā tā fi nan sē ša nas avo tu no teik ša na tam, kam krie vu tīk li veic ap

mak su par sa ņem to pro duk ci ju 90180 die nu lai kā. Fi nan sē ša nas or ga

ni zē ša na, ja tas būs ne pie cie šams.

VI Biz nesuz de vu mu lē mu ma or ga ni zē ša na.
Pro jek ta īpaš nie ki do mā, ka vi ņi pil nī bā kon tro lēs biz nesope rā ci jas, kas mi

nē tas p.1, 3 – sub kon trak ting, 4 un 5. Ie spē ja ma da lī ba p.  6. Pa ma ta biz neskom

pe ten ce at ro das p.4 un 5.

Lai ri si nā tu uz de vu mus, no rā dī tus p.2, tiek plā no ta per so nu vai or ga ni zā ci ju 

pie sais tī ša na, ku ri jau ir kom pe ten ti ša jā sfē rā.

VII Or ga ni zē ša nas struk tū ra.
1. Lat vi jas Ak ci onā ru sa bied rī ba – bren da īpaš nieks. Pa re dzams, ka šai ak

ci onā ru sa bied rī bai būs di vi īpaš nie ki.

2. Lat vi jas kom pā ni ja – pie gā dā tājs, ku ra no dar bo sies ar pie gā des kon

so li dā ci ju Lat vi jas pus ē. Pa re dza ma ak ci onā ru sa bied rī ba ar pla šu da

līb nie ku sa stā vu, ku rā īpaš nie ki pro jek tus plā no kon tro lēt ne ma zāk kā 

25% bal sīm pluss 1 balss, ar ie spē ju pa pla ši nāt da lī bu pirms biz ne sa 

at sa vi nā ša nas uz op ci ona lī gu mu rē ķi na.

3. Krie vi jas dis tri butor kom pā ni ja – sa bied rī ba ar ie ro be žo tu at bil dī bu. Pa

re dzams, ka šai kom pā ni jai būs a) di vi īpaš nie ki, vai b) pla ša īpaš nie ku 

struk tū ra. Ne pie cie šams ap spriest.

VIII Saim nie cis kie lī gu mi.
Tiek pie dā vā ti šādi saim nie cis kie lī gu mi:

1. Lat vi jas kom pā ni ja – bren da īpaš nieks. Lat vi jas kom pā ni ja – pie gā dā

tājs. Li cen zēts lī gums tirdz nie cī bas mar kas iz man to ša nai. Mak sā jums 

pēc lī gu ma – ro jal ti, tiks ap lik ta ar no dok li uz pie vie no to ver tī bu.

2. Lat vi jas kom pā ni ja – pie gā dā tājs – Krie vi jas dis tri butor kom  pā  ni ja. Lī

gums par pa kal po ju mu snieg ša nu, sa tu rošs aģen tu lī gu ma stā vok li. 

Ap mak sa pēc tā – nau das sa ņem  ša nas no pir cē ja, bet ne vē lāk kā pēc 

190 die nām. Kā no dro ši nā ju mu iz pil dī ju mam sais tī bu aģen tam tiek 

pie dā vāts iz man tot ban kas ga ran ti jas vai pie lie tot fak to rin gu, kas pil nī
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bā no ņems ris ku no pie gā dā tā ja. 

3. Krie vi jas dis tri butor kom pā ni ja – tirdz nie cī bas tīk li.

Pir ku ma lī gu mi (krie vu tie sī bās – pirkumapārdošanas). Pēc šiem līgumiem 

tiks uzskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, kurš pārsniegs nomaksāto budžetā 

pie produkcijas NDS (НДС) muitas tīrīšanas.

IX Risku sadalījums projektā. 
No vis a iepriekš teik tā iz riet, ka mui tas no mas mak sas pie nā kums, pre ces 

pie gā des līdz tīk liem ap mak sa un NDS guļ uz Krie vi jas dis tri butor kom pā ni

jas ple ciem, kas ne iz bē ga mi no ve dīs pie ne ga tī vas nau das plūs mas un 
nepieciešamības to finansēt. Tādā veidā nepieciešams noteikt finansēšanas 

avotus.

Kā al ter na tī va var tikt pie lie to ti aģen tu lī gu mi starp Lat vi jas pie gā dā tā ju 

un Krie vi jas dis tri butor kom pā ni ju. Ši nī ga dī ju mā vis i ris ki guļ uz Lat vi jas kom

pā ni jupie gā dā tā ju, aģents rī ko jas pēc prin ci pā la uz de vu ma un uz vi ņa rē ķi na. 

Tā dā vei dā aģents no pel na aģen ta ko mi si ju. Ga dī ju mā, ja viņš dod ie spē ju 

pir cē jutīk lu ap mak su ga ran ti jām, vi ņam ir tie sī bas uz pa pil dus at lī dzī bu.

Sa ka rā ar rub ļa kur sa svār stī bām eiro būs ne pie cie šams pa re dzēt kā pa rau

gu un iz bēgt no va lū tu ris kiem. 

Krie vu tīk li, cik es es mu in for mēts, slēdz lī gu mus vie nī gi ti kai rub ļos. Tā dā vei dā 

ser vi sa lī gu ma ga dī ju mā pie krie vu dis tri butoro ra ris kiem pie vie no jas va lū tas risks. 

Aģen tu lī gu ma ga dī ju mā šis risks, kā arī ci ti, var mē ģi nāt pār likt uz prin ci pā lu.

Pie ga lē jas dar ba shē mas iz vē les būs ne pie cie šams ņemt vē rā arī po li tis kos 

fak to rus, ku ri tā dā vai ci tā dā mē rā var ie tek mēt.

Tā pat ir ne pie cie šams iz stu dēt lo ģis ti kas op ti mi zā ci jas un mui tas at tī rī ša nas 

jau tā ju mus.

Kat rā ga dī ju mā būs ne pie cie šams kom pā ni jas ope ra tī vo iz de vu mu fi
nan sē jums – pie gā dā tā ja un dis tri butor kom pā ni jas. Pē dē jā iz de vu mi var būt 

no zī mī gi, ņe mot vē rā lie los tē ri ņus, sais tī tus ar dar bu Mas ka vā.

X Iz eja no pro jek ta.
Pro jek ta da līb nie ki pa redz struk tu rēt biz ne su, no vest pār do ša nas ap jo mu 

līdz 100 mil jo niem eiro ga dā un iz iet no biz ne sa vai nu iz vie to jot ak ci jas ne Krie

vi jas tir gū, vai „industry sa le” ce ļā, kad vi ņu līdz da lī bu būs iz pir ku si kom pā ni ja, 

kas ie in tre sē ta bren dā vai dis tri butor tīk lā vai arī vie nā un ot rā.
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XI Prak tis kie so ļi.
Ne pie cie šams iz vei dot dar ba gru pu no abu pro jek ta da līb nie ku pār stā jiem, 

lai veik tu pro jek ta fi nan sueko no mis ko pa ma to ju mu, kā arī sa ga ta vot ju ri dis ko 

bā zi līdz 2009. ga da ok tob ra sā ku mam, kad Mas ka vā pa re dzams pa rak stīt lī gu

mu par dar bu starp Rī gas Tirdz nie cī bas Na mu Mas ka vā un Lat vi jas kom pā ni

ju – pie gā dā tā ju. Pa rak stī ša nas da tu mu ne pie cie šams pre ci zēt.

Pie li ku mā – val dī ju ma shē ma un tā lāk ejo šās dar bī bas val dī ju ma vei do ša nai 

un pārve ša nai. 
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