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Limbažu 
novada domes 
redzeslokā 
biedrības

2. lpp.

Mācītājs ir 
daļiņa no 
draudzes, un 
ne tā lielākā

6. lpp.

Tuvplānā – 
darbaspēks 
laukos

9. lpp. Atbalstīti ALDA 
projekti Limbažos un 
Augstrozē
  Latvijas vides aizsardzības fonds 
(LVAF) atbalstījis Limbažu novada paš-
valdības aģentūras ALDA projektu Lim-
bažu Lielezera peldvietas infrastruktūras 
attīstībai. Tur iecerēts būvēt stacionā-
rās tualetes. Fonds šai iecerei piešķīra 
21 369 eiro. LVAF atbalstījis arī otru 
aģentūras projektu par Augstrozes Liel
ezera ekspluatācijas plāna izstrādi, pie-
šķirot tam 6377 eiro finansējumu. Lim-
bažu novada pašvaldība gatavojas izslu-
dināt iepirkumu šo projektu īstenošanai.

Zemes stāstos 
jaunais vistkopis no 
Raganas
  Jaunākais LTV1 raidījums Zemes stās-
ti veltīts jaunajam raganietim Edvardam 
Edžum Pēkšenam, kurš paralēli mācībām 
skolā rūpējas par aptuveni 70 vistu saimi. 
Saimniecību viņš palēnām pārņēma no 
vecmammas. Zēns raidījuma veidotājiem 
atklāj ieceri – pēc skolas beigšanas apgūt 
lauksaimniecības zinības un vēlāk izvei-
dot savu fermu ar dažādiem dzīvniekiem 
un, protams, vistām. Raidījumu var no-
skatīties vietnē ltv.lsm.lv.

Radošie Savieši 
salidos Viļķenē
  Jūnija pirmajā sestdienā Viļķenē pie 
vidējās paaudzes deju kolektīva (VPDK) 
Savieši pulcēsies viņu vārdabrāļi – Lat-
vijas radošie kolektīvi, kas nes Saviešu 
nosaukumu. Viļķenes Saviešu vadītāja 
Baiba Adamoviča stāsta, ka šis būs jau 
trešais Latvijas Saviešu saiets. Ideju par 
tāda organizēšanu izloloja Katlakalna 
VPDK Savieši vadītāja Vita Priede un 
aizpērn pie viņiem pulcējās daudzi vār-
dabrāļi, arī viļķenieši. Savukārt pērn 
saiets notika Kocēnos. Šogad kārta Viļ-
ķenes dejotājiem. – Dienas pirmajā daļā 
būs dažādas sportiskas un jautras ak-
tivitātes, bet vakarā – koncerts, – teica  
B. Adamoviča.

Puikules muižā klūgu 
pinumu izstāde
  Līdz 20. maijam Puikules kopienas 
centrā Puikules muiža skatāma viļķenie-
tes Gintas Kalniņas darinātu klūgu pinu-
mu izstāde. Pati autore kopā ar domubied-
ri Ivetu Briedi to arī iekārtoja. – Pasakaini 
skaisti darbi! Gintai ir ļoti radoša pieeja. 
Viņas pinumi ir citādāki, nekā ierasts. Iz-
stāde vienkārši ir jāredz! – mudina centra 
vadītāja Vivita Vītiņa. Viņa zina sacīt, ka 
G. Kalniņa klūgu pinumu veidošanai pie-
vērsusies pavisam nesen. Izstādē apskatā-
mi dažādi priekšmeti, pat pirts skrubīši.
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Pavasaris ir tepat, jau lēnām mostas
Ievas BergšteInes foto

Nekad nav par vēlu pasūtīt 
laikrakstu «Auseklis».

1 mēneša cena
fiziskām personām –   5,10 EUR

pensionāriem –   4,95 EUR
juridiskām personām –   7,80 EUR

e-laikraksts* –   3,80 EUR

* e-laikrakstu var abonēt tikai mājaslapā www.auseklis.lv

Abonēt varat:
n  mājaslapas www.auseklis.lv sadaļā Abonēšana;
n  pārskaitot abonēšanas maksu

SIA «Izdevniecība Auseklis», 
LV44UNLA0013003467903 (SEB banka), 
reģ. nr. 44103005799.
Maksājuma uzdevumā noteikti norādiet:
	 l	 abonenta vārdu un uzvārdu;
	 l	 precīzu piegādes adresi un pasta indeksu;
	 l	 tālruņa numuru;

n  redakcijā;
n  noformējot regulāro maksājumu internetbankā
  (tikai drukāto laikrakstu);
n  Latvijas pastā (nodaļās vai mājaslapā 
  www.abone.pasts.lv).

  Nedēļas nogalē Jaunolainē ziemas taku 
skriešanas seriāla Noskrien ziemu šīs sezo-
nas noslēdzošajā (piektajā) posmā startēja 
arī mūspuses aktīvie iedzīvotāji – koman-
das Limbaži SKRIEN pārstāvji. Dalībnie-
kiem bija iespēja iesaistīties četrās discip-
līnās – tautas (9,4 km), sporta (18,8 km), 
pārgājiena maršrutā un kanikrosa distancē. 
  Limbaži SKRIEN pārstāvjiem šis bija 
veiksmīgs posms. – Mums klājās ļoti labi. 
Daži sasniedza pat vēl labākus rezultātus, 
nekā iepriekš, – secināja komandas veido-
tāja, sporta domubiedru grupas Limbaži 
Active vadītāja Alise Putraima. Pati Ali-
se kopā ar četrkājaino kompanjonu Rūci 
kanikrosā izcīnīja uzvaru un arī sezonas 
kopvērtējumā bija 1. vietā. Arī Zigmunds 

Zauls un Normunds Zauls tautas distancē 
katrs savā vecuma grupā bija pirmie, sa-
vukārt Agnija Ādamsone sporta distancē 
ieguva 3. vietu. Arī pārējiem no komandas 
veicies labi, lai gan sacensību trase bija 
diezgan dubļaina. Vismaz ledus nebijis, 
tādējādi varēts ērtāk skriet. Tiesa, trase 
šķitusi garlaicīga, jo tajā bijis daudz taisnu 
posmu, bet, iespējams, tieši tas palīdzējis 
skrējējiem uzlabot savu tempu un gūt la-
bākus rezultātus. 
  Mūspuses aktīvistu komanda Limbaži 
SKRIEN šī taku skriešanas seriāla sezonas 
kopvērtējumā 19 komandu vidū ierindo-
jās 6. vietā. – Pirmo reizi posmos startē-
jām pilnā sastāvā. Tas ir ļoti labs rezul-
tāts. Tika apsteigtas pat tādas komandas, 

kuru skrējēji citkārt ir ātrāki par mums. 
Paši par to bijām pārsteigti, bet priecī-
gi, – teica A. Putraima un uzlielīja savas 
komandas dalībniekus. Viņas nopelnu šajā 
sasniegumā neesot, jo kanikrosa rezultāti 
netiek ieskaitīti komandu kopvērtējumā. 
– Pozitīvi noslēdzām ziemas skriešanas 
sezonu, katrs ticis pie medaļas vai kausa. 
Esam par soli tuvāk pavasarim. Būs sil-
tāks un varēs komfortablāk skriet, domāju, 
tas daudzus priecē. Marta beigās gaidāms 
pirmais taku skriešanas seriāla «Stirnu 
buks» posms. Arī tajā startēsim kā koman-
da, – stāsta A. Putraima.   

Līga LIEPIŅA
Ilzes BROKĀNES foto

Limbaži SKRIEN noslēdz ziemas 
skriešanas sacīkšu sezonu

Komandas 
Limbaži 
SKRIEN 
dalībnieki 
kopā ar 
ziemas taku 
skriešanas 
seriāla 
rīkotāju 
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Treiju 
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no kreisās)
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Nodokļu maksātāja 
pārdomas par 
uzvarām un 
pieminekļiem
  Pirms kāda laika izskanējusī ziņa, ka Rīgas 
dome plāno ieguldīt gandrīz četrus miljonus 
eiro Uzvaras parka labiekārtošanā, atkal uzjun-
dīja diskusijas par šī kompleksa nozīmi. Dau-
dzus šī vēsts saniknoja ne pa jokam – vai tie-
šām laikā, kad galvaspilsētas ielas ir bedrainas 
un prasīties prasās pēc remonta, vajag tik lielu 
naudu tērēt strīdīgi vērtētā parka sakārtošanai. 
Rīgas deputātu nodoms likās kā Saskaņas rū-
pes par saviem atbalstītājiem. Šis piemineklis 
jau gadu desmitiem ir kā milzu skabarga dzīvā 
miesā – izraut nevar (nedrīkst), bet paciest arī 
grūti. Tā nu laika gaitā sanācis, ka monuments 
galvenokārt saistās ar krievvalodīgo līksmoša-
nu 9. maijā, svinot Krievijai nozīmīgo Uzvaras 
dienu Otrajā pasaules karā. Latvijai – kā zinām 
– šī uzvaras diena nozīmēja tikai vienas oku-
pācijas nomaiņu ar nākamo. Vāciešus sakāva, 
bet atbrīvotāji – padomju armija – te aizkavējās 
uz pusgadsimtu. Tātad 9. maijs nu nekādi nav 
diena, kad gribētos līksmi dziedāt.
  Tiesa, Uzvaras parka vēsture ir krietni sarež-
ģītāka un saistās ne tikai ar padomju okupāci-
jas laiku un šodienas strīdiem. Palasot internetā 
atrodamos faktus, atklājas interesants un savā 
ziņā pat baiss stāsts. 
  Ainavu parks šajā vietā izveidots jau  
20. gadsimta sākumā. Toreiz to sauca par Pētera 
parku. Kā nojaušat – par godu Krievijas caram 
Pēterim. Pēc Latvijas valsts izveidošanas šo 
vietu pārdēvēja par Uzvaras laukumu, godinot 
uzvaru pār bermontiešiem. 30. gados tur notika 
gan militārās parādes, gan Dziesmu svētki. Pēc 
prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosmes parkā bija 
iecerēts būvēt milzu stadionu, arī velodromu, 
sporta halli, vēl citas celtnes. Laukumā bija 
domāts ierīkot Uzvaras aleju, kuras galā būtu 
60 m augsts tornis. Tā smailē svinīgos pasāku-
mos degtu uguns, bet pakājē būtu svētnīca tau-
tas varoņu piemiņai. Blakus alejai bija plānots 
izveidot laukumu parādēm un pasākumiem, arī 
pastāvīgu Dziesmu svētku estrādi. Jau tapa vē-
rienīgās būvniecības projekts, ideju īstenošanai 
tauta ziedoja naudu (līdz 1940. gada sākumam 
bija savākti vairāk nekā astoņi miljoni latu), ta-
ču grandiozos plānus pārtrauca padomju oku-
pācija un karš. 1944. gadā šī vieta ieguva paš-
reizējo nosaukumu, tikai šoreiz vārdam uzvara 
bija cits skaidrojums nekā sākumā. Biedējošs 
notikums šai vietā risinājās 1946. gada 3. febru-
ārī, kad laukumā pakāra septiņus vācu virsnie-
kus. Tā bija pēdējā publiskā nāvessoda izpilde 
Latvijas teritorijā. 80. gados parkā tika nolemts 
izveidot padomju varu slavinošu monumentu. 
Un tā 1985. gadā atklāja tagad tik strīdīgi vēr-
tēto pieminekli Padomju Latvijas un Rīgas at-
brīvotājiem no fašistiskajiem iebrucējiem. Baisi 
notikumi pie pieminekļa risinājās 1997. gadā 
naktī no 5. uz 6. jūniju. Pērkoņkrusta dalībnieki 
bija nolēmuši monumentu iznīcināt, bet spridzi-
nāšanas laikā divi no viņiem gāja bojā…
  Pārdomājot kaut vai tikai šos faktus, ir 
skaidrs, ka Uzvaras parks pārsteidzoši skaudri 
atklāj mūsu zemes vēstures līkločus un 
traģēdijas – varu maiņas, iekarojumus un sa-
kāves. Fantastiski būtu, ja šajā parkā to visu 
varētu arī parādīt, par to at-
gādināt. Varbūt parks tiešām 
pelnījis labiekārtošanu? Tie-
sa, ar citiem akcentiem nekā 
to droši vien plāno Saskaņas 
politiķi. 

Laila Paegle

OC Limbaži basketbola 
čempionātā 
  Olimpiskā centra (OC) Limbaži basketbo-
la čempionātā šādi rezultāti: Limbažu ceļi un  
TZT – 98:65; Spartaks un BK Salacgrīva – 
68:95; Pārgauja un Pāle – 82:66; Grīva un 
Umurga – 71:67; Grīva un Salacgrīvas vidus-
skola – 90:53; BK Aloja/ Graintech un BK Rak-
ši – 72:59.

Limbažu novada domes 
redzeslokā biedrības
  Februāra sēdē Limbažu novada de-
putāti apstiprināja jaunus noteikumus, 
kas definē pašvaldības līdzfinansējumu 
nevalstiskajām (NVO) un reliģiskajām 
organizācijām. Tūlīt jāpiebilst, ka nova-
dā joprojām spēkā ir arī dažādi biedrību 
un fizisku personu (piemēram, sportis-
tu) atbalsta veidi, bet nule pieņemtie 
saistīti ar līdzfinansējumu organizāciju 
darbības nodrošināšanai. 

Pašiem vērtētājiem 
bažas par subjektivitāti
  Šādi noteikumi bijuši jau spēkā ga-
dus astoņus, šobrīd, konsultējoties ar 
vairāku biedrību pārstāvjiem, tapuši 
jauni. 13 punktu nosaka, kas var pre-
tendēt uz šo līdzfinansējumu. Tās ir 
organizācijas, kuras īsteno pašvaldības 
kompetencē esošās funkcijas, darbojas 
jauniešu, senioru, invalīdu labā, minē-
ta arī tāda aktualitāte kā reemigrācija 
un, protams, novada tēla spodrināšana 
un ne tikai. Vārdu sakot, vai katra or-
ganizācija varētu atrast iemeslu, kāpēc 
tās darbības nodrošināšanai pienāktos 
pašvaldības atbalsts. Tiesa, NVO jābūt 
vismaz viena gada stāžam. Ir arī nosacī-
jumi, kādiem mērķiem naudu nepiešķir, 
teiksim – atalgojumam, pabalstiem, 
politiskiem vai militāriem pasākumiem 
utt. Pieteikumi jāiesniedz līdz katra ga-
da 1. novembrim. Maksimālā pieejamā 
summa – līdz 3000 eiro gadā. 
  Atšķirībā no līdzšinējās kārtības lē-
mumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 
pieņems nevis deputāti, bet gan NVO 
projektu konkursa vērtēšanas komisi-
ja. – Nebūtu normāli, ja dome ievēlētu 
komisiju un pēc tam neuzticētos tās lē-
mumam, – uzskata pašvaldības izpild-
direktors Ainārs Liniņš. Noteikumos 
paredzēti arī izņēmuma gadījumi – ja 
pieteikumus neiesniedz noteiktajā laikā 
pirms nākamā gada budžeta veidošanas, 
par tiem jau lemj dome. Saprotams, ja 
vēl palikusi šim mērķim atvēlētā nauda. 
Deputāts Aigars Legzdiņš, kurš vada 
NVO projektu konkursa vērtēšanas ko-
misiju, gan izteica bažas par pieteikumu 
vērtēšanas kritērijiem. – Ja atteiksim, 
pamatojumu vajadzēs rakstīt man, – 
viņš secināja un piebilda, ka vērtējums 
var sanākt arī subjektīvs. Pašvaldības 
Juridiskās nodaļas vadītāja Aiga Brie-
de skaidroja – ja novērtēšanai paredz 
punktus, var arī norakt labu ideju. Ce-
ļamaizei vērtēšanā komisijai tika dots 
noteikumos ierakstītais, ka priekšroka 
atbalstam ir biedrībām ar sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu, kuru dar-
bība saistīta ar labdarību, brīvprātīgo 
darbu, kas negūst ienākumus no saim-
nieciskās darbības un labums no tās 
darbošanās pieejams plašākam personu 
lokam. Biedrību iesniegumi līdzfinan-

sējumam, gaidot jaunos noteikumus, 
šogad vēl nav izskatīti. Tas acīmredzot 
notiks tuvākajā laikā.

Nauda organizāciju 
līdzfinansēšanai ir 
ierobežota
  Ja arī par organizāciju līdzfinansēša-
nu lēma deputāti, tad šī procesa virtuvi 
tomēr vairāk pārzināja pašvaldības iz-
pilddirektors. Viņš neuzskata, ka nule 
pieņemtie noteikumi varētu rosināt pie-
teikumu īpašu pieplūdumu līdzfinansē-
juma saņemšanai. Pēdējos pāris gados 
to skaits pieaudzis vien par kādiem pie-
ciem. A. Liniņš skaidroja, ka ne vien-
mēr naudas prasītāji orientējas, no kura 
maka atbalstu saņem, tad nu viņa ziņā 
ir novirzīt pieteikumu. – Drīzāk mani 
uztrauc, ka finansējums ir ierobežots, –  
viņš noteica. Gadā līdzfinansējumam or-
ganizāciju darbībai paredz 25 000 eiro, 
tiesa, ir gadījumi kā pērn, kad varēts pie-
šķirt vēl 10 000, jo neiztērēts palika ci-
tu aktivitāšu atbalstam paredzētais. Bet 
parasti – ja finansējums nepietiek, orga-
nizācijām piešķir mazāku summu nekā 
prasīts, pavisam atteikts līdz šim neesot.
  Dzirdētas diskusijas par to, vai paš-
valdībai būtu jāatbalsta reliģiskās or-
ganizācijas. – Bet dievnami ir mūsu 
kultūrvēstures pieminekļi. Draudzes ir 
mazas, tām jāpalīdz, mēs taču negri-
bam vairot graustus. Bez tam arī tās nāk 
ar savu devumu sabiedrībai, baznīcās 
notiek koncerti, – atbalstu skaidroja iz-
pilddirektors. A. Briede pastāstīja, ka 
draudzes uzrunātas palīdzēt cilvēkiem 
atbrīvoties no atkarībām. – Izrādās, ka 
tās to arī dara, tikai nepopularizē. Pērn 
izskanēja neizpratne, kāpēc pašvaldība 
finansē nekustamā īpašuma apsaimnie-
košanu. Runa bija par Limbažu Brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB).  
A. Liniņš atcerējās, ka, pieņemot lēmu-
mu finansēt apkures sistēmas ierīkošanu 
BUB piederošajā ēkā, deputātu domas 
dalījušās. Ja šogad būtu līdzīgs lūgums, 
izpilddirektors pārliecināts, ka dome to 
neatbalstītu. – Biedrībai ir īres telpas, 
tai pašai jādomā, kā tās uzturēt, vai 
arī jāpārdod – kaut vai pašvaldībai par 
eiro. Tad mēs arī domāsim, kā tās uztu- 
rēt, – viņš sprieda. Vēl sarunā piemi-
nējām biedrību Limbažu Filcs, kam arī 
ir īpašums un vēl maksas pakalpojumi.  
– Bet tā ir visaktīvākā pilsētas biedrī-
ba, – argumentu par labu šai NVO min 
juriste.

Tuvākas attiecības ar 
NVO neizveidojas
  Pagājušonedēļ pašvaldība aicināja 
uz sarunu Limbažos reģistrēto biedrī-
bu vadītājus, solot, ka tādas tikšanās 

notiks arī pagastos. Domes priekšsē-
dētāja pirmā vietniece Ineta Zariņa ie-
skicēja, kādas dažādas NVO darbojas 
novadā, sākot jau no apsaimniekoša 
nas – daudzdzīvokļu māju, ezeru – un 
beidzot ar kultūras, sporta jomas at-
balstītājām utt. Pirms 10 gadiem bija 
reģistrētas 93 biedrības, bet šogad jau 
186. Tikšanās reizē gan bija atnākušas 
vien nepilni divu desmitu pārstāvji. 
Viņa iepazīstināja ar dažādajām prog-
rammām un konkursiem, kuros var 
startēt un piesaistīt finansējumu gan 
vienreizējām aktivitātēm, gan ikdienas 
darbam. Parēķināts, ka kopumā tādējā-
di pašvaldība gadā tam atvēl aptuveni 
150 000 eiro. Vēl gan tiek līdzēts arī 
Eiropas fondu projektu īstenošanai, 
kur nepieciešams 10% līdzfinansē-
jums, tāpat atsevišķu nozīmīgu pasā-
kumu atbalstam. Viņa uzsvēra – lai arī 
dažādie noteikumi finanšu piešķiršanai 
nedaudz atšķiras, tomēr visiem vienā-
da prasība ir par atskaišu iesniegšanu 
pēc aktivitātes īstenošanas. Novērots, 
ka īpaši ar to grēkojot sporta jomas 
naudas saņēmēji. – Ja nebūs laikus 
iesniegtas atskaites par naudas izlieto-
jumu, nākamajā gadā uz to nav ko ce- 
rēt, – viņa norādīja. 
  I. Zariņa runāja arī par februārī 
pieņemtajiem noteikumiem, kā paš-
valdība līdzfinansē nevalstiskās un re-
liģiskās organizācijas. Viņa arī bilda, 
ka noteikumi nav akmenī iecirsti, tos 
var uzlabot. Klātesošā Inese Vaivare, 
kurai ir liela pieredze darbā ar NVO, 
gan pārmeta pašvaldībai, ka tā nav 
pieņēmusi viņas piedāvāto palīdzību 
noteikumu izstrādē. Viņasprāt, konsul-
tācijas notikušas šaurā personu lokā un 
finansējumu biedrībām nesadala go-
dīgi. – Tas ir jūsu viedoklis, – atteica 
priekšsēdētāja vietniece. Nekādi īpaši 
komentāri vai jautājumi no klātesošo 
vidus neizskanēja. Ja nu vienīgi biedrī-
bas Daugavas vanagi Latvijā Limbažu 
nodaļa vadītājs Gunārs Grīnbergs ap-
jautājās, vai atbalstu var saņemt vien 
tad, ja aktivitāte notiek novada teri-
torijā. I. Zariņa minēja, ka pašvaldība 
piešķīrusi līdzekļus arī pasākumiem 
citviet, piemēram, Likteņdārzā vai 
Tautas frontes jubilejai galvaspilsētā, 
bet no cita finansējuma. Viņa ietei-
ca rūpīgi izlasīt noteikumus, kādu fi-
nansējumu katrā gadījumā iespējams  
saņemt. 
  Tikšanās organizētāja atzina, ka tā-
da tiek rīkota pirmoreiz, un mēģināja 
izprast, vai biedrības atbalsta šādu sa-
runu rīkošanu. Varbūt tām ir vēlme vei-
dot kādu savu darba grupu vai padomi, 
lai sadarbība ar pašvaldību veidotos 
auglīgāka? Atsaucības nebija. 

Regīna TAMANE

Cenšas saglabāt valsts ceļus mūspusē 
  Sniegiem un ledum kūstot, atklājas 
pavasara ceļu sērga – bedre un rises. 
Kā pārziemojuši mūspuses ceļi? VAS 
Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) 
Limbažu ceļu rajona nodaļas vadītājs 
Pēteris Knospiņš skaidro, ka mazāk 
vai vairāk, bet bedres pēc ziemas ir 
uz visiem ceļiem. Tomēr vissliktākajā 
stāvoklī ir autoceļš Limbaži–Salacgrī-
va, jo īpaši posmā no Korģenes. – Tas 
aizvadītajās brīvdienās kļuva neiz-
braucams. Šonedēļ tur vedām un bē-
rām šķembas, – stāsta nodaļas vadītājs.  
– Lielās bedres, kas bīstamas satiks-
mei, lāpām regulāri, arī ziemā. Kad 
sāksim remontdarbus masveidā, grūti 
prognozēt. Parasti agrāk par pusap-
rīli tas nenotiek. Nodaļas vadītājs lēš, 

ka divas brigādes strādās noteikti un, 
iespējams, būs trešā, ja izrādīsies, ka 
ceļi ir vēl bēdīgāki nekā prognozēts. 
Pirmie rindā ir ceļš no Limbažiem uz 
Raganu, tāpat uz Valmieru, arī ceļi uz 
Tūju, Aloju, Staiceli, jo īpaši virzienā 
uz Matīšiem. – Taču jāņem vērā gai-
sa temperatūra. Ja tā būs zemāka par 
plus pieciem grādiem, sāksim ar mazā-
kiem ceļiem, un pirmais būs Stienes jeb 
Dūču ceļš.
  Jārēķinās, ka, nākot pavasarim, aiz-
vien sliktāki kļūs grants ceļi. Pašlaik 
zeme vēl nav atlaidusies un ceļi nežūst. 
Uzlabot segumu varēs tikai tad, kad tas 
apžūs un atgūs nestspēju. P. Knospiņš 
stāsta, ka šonedēļ uzlikti autotranspor-
ta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. 

Ierobežojumi tāpat kā pērn attiecas 
gandrīz uz visiem grantētajiem valsts 
autoceļiem. 
  Atgādinām, ka par satiksmei bīs-
tamām jeb avārijas bedrēm uz valsts 
autoceļiem var ziņot, zvanot uz LAU 
Satiksmes informācijas centra dien-
nakts bezmaksas informatīvo tālruni 
80005555. Par avārijas bedrēm asfalta 
segumā uzskatāmas tās, kuras lielumā 
ir apmēram 32x32 centimetri un dziļā-
kas par 5 cm. Pēc paziņojuma šīs bed-
res autoceļu uzturētājiem uz A klases 
autoceļiem jānovērš 24 stundu laikā, 
uz B klases ceļiem – piecās diennaktīs, 
uz C klases ceļiem – nedēļas, bet uz  
D klases ceļiem – divu nedēļu laikā.

Aija SEDLIŅA



Kādēļ 
lauksaimniecībā 
trūkst 
darbaspēka?
Salacgrīviete  
Mudīte Silvanoviča:  
– Zems atalgojums, 
bet kur gan Latvijā 
tas ir augsts! Jopro-
jām ir daudz roku 
darba, bet cilvēki 
taču redz, kā šajā 
nozarē strādā citās 
valstīs. Tāpat fermās ir caurvējš, smarža. 
Jā, tieši smarža, nesaku smaka. Jaunie 
laukos negribēs strādāt, ja nu vienīgi tie, 
kuri no paaudzes paaudzē ir laucinieki. 
Limbažnieks Aigars Āboliņš: – Nauda ir 
viens no galvenajiem iemesliem. Ja cil-
vēks var aizbraukt, piemēram, uz Angliju 
vai Zviedriju un nopelnīt vairāk, kāpēc 
lai strādātu Latvijā. Šeit algas, salīdzinot 
ar Eiropas valstīm, ir ļoti mazas. Teiksim, 
Dānijā vidējā stundas likme ir 42 eiro. 
Latvijā tik daudz pat dienā nevar nopel-
nīt. Darbs lauksaimniecībā ir smags. 
Limbažniece  
Maira Paegle:  
– Lielākā problēma 
ir komforta zona, 
ko grūti pamest un 
sākt strādāt laukos. 
Turklāt cilvēki vairāk 
meklē darbu tajā jo-
mā, ko mācījušies, un 
tā nav lauksaimniecība. Tāpat gadās, ka 
abas puses – gan saimnieki, gan strādnie-
ki – nevar atrast kopēju valodu. 

Pierakstīja Līga LIEPIŅA
Gunitas OZOLIŅAS foto
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Ekoskolu Ziemas forums – 
jubilejas gada iesākums
  Ekoskolu Ziemas forums, ko rīko Vides 
izglītības fonds, kļuvis par tradīciju, kas ik 
gadu pulcē 150–200 skolēnu un pedago-
gu no visas valsts. Šoreiz forums, kas trīs 
dienas notika Valmieras sākumskolā, bija 
ar īpašu nozīmi, jo ievadīja starptautiskās 
ekoskolu programmas 25 gadu jubileju. No 
mūspuses izglītības iestādēm forumā pieda-
lījās Limbažu 3. vidusskolas direktora viet-
niece Daiga Rudzīte kopā ar ekopadomes 
aktīvistiem – astotklasnieku Endiju Celmu 
un 9. klases skolniecēm Betiju Martinsoni 
un Annu Kublicku. Vēl forumu apmeklēja 
Vidrižu pamatskolas skolotāja Ilona Pērse 
un Liepupes pamatskolas direktores viet-
niece Ira Janiša. 
  Par forumu un citām ekoskolu aktivitā-
tēm runājāmies ar D. Rudzīti, E. Celmu, 
B. Martinsoni, arī astotklasnieci Katrīnu 
Kuduli, 9. klases skolnieci Liānu Lapiņu, 
vienpadsmitklasniecēm Madaru Zeidmani 
un Ketiju Timermani. 
  Ziemas foruma programma jau ierasti 
bijusi plaša un daudzveidīga. Pirms doša-
nās uz Valmieru ekoskolām bija jāsagatavo 
mājasdarbs – plakāts par savu darba pie-
redzi. Saieta pirmajā dienā ar jauniešiem 
un pedagogiem tikās Valmieras domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks, bet nodarbību 
par vides problēmu risināšanu vadīja do-
mes sabiedrisko attiecību speciāliste vides 
komunikācijā Līga Bieziņa. Valmiera ir 
viena no divām pašvaldībām, kur domē ir 
šāds vides speciālists. – Uzzinājām, kā Val-
mierā cenšas sasaistīt zaļo dzīvesveidu ar 
rosīgu saimniecisko darbību un dažādām 
pilsētnieku aktivitātēm. Izrādās, valmierie-
ši domā par pāreju uz videi draudzīgiem 
autobusiem, – sacīja D. Rudzīte. Endijam 
neparasta likusies Valmierā rīkotā akcija, 
kad noteiktā laikā meistari bez maksas 
labo dažādas elektropreces, arī parāda ie-
dzīvotājiem, kā var novērst vienkāršākas 
kļūmes, lai šie priekšmeti turpinātu kalpot 
un netiktu izmesti. – Zero Waste jeb bez-
atkritumu dzīvesveids ir tas, ko aktualizē 
arī ekoskolas, – uzsvēra D. Rudzīte. – Šis 
princips ļoti tika uzsvērts visās foruma 
nodarbībās – paņemt no dabas tik, cik 
nepieciešams, atteikties no liekā, saudzēt 
resursus un ikvienā situācijā izvērtēt savu 
rīcību. 
  Foruma dienās dalībniekiem notika 
daudz izglītojošu nodarbību, arī prasmju 
darbnīcas. Vērtīga bijusi Daces Akules 
vadītā saruna par ātrās modes ietekmi uz 
vidi un cilvēku. Ar to sasaucās Madaras 
pieredzētais, pērnā gada nogalē apmeklējot 
Kaņepes kultūras centru, kur bija izveido-
ta Brīvbode. Cilvēki varēja nodot apģērbu, 
kas vairs neder vai nepatīk, un izvēlēties 
citu. Demonstrēta arī filma Patiesā cena. 
Vēlāk tā rādīta 3. vidusskolā, lai jaunie-
ši saprastu, kādos apstākļos jaunattīstības 
valstīs strādā sievietes un bērni, šujot lētus 
apģērbus. – Varbūt arī skolā sarīkosim gan 
apģērbu, gan rotaļlietu nodošanas un mai-
ņas akciju, – sacīja direktora vietniece. Div-
padsmitklasnieki pamēģinājuši no lietotiem 
T krekliem darināt auduma maisiņus. – Zi-

nu, ka arī Salacgrīvā jaunieši aktualizē šīs 
problēmas, – piebilda D. Rudzīte. 
  Savā pieredzē, kā zero waste dzīvesveids 
kļuvis par biznesu, ar foruma dalībniekiem 
dalījusies Marija Sološenko. Viņa Rīgā at-
vērusi veselīgas pārtikas beziepakojuma 
veikalu Burka. Pircēji turp dodas ar savu 
burku, maisiņu, kastīti. Uzsākt darbu nav 
bijis viegli, piegādātāji nelabprāt piekritu-
ši piegādāt vaļējus, nesafasētus produktus, 
turklāt nelielā daudzumā. Tomēr veikals 
darbojas. Dažādu speciālistu vadītajās 
nodarbībās runāts arī par zivju resursiem 
Baltijas jūrā, energoefektivitāti, bioloģisko 
daudzveidību, atkritumu apsaimniekošanu, 
kas Latvijā ir ļoti aktuāla problēma. 3. vi-
dusskolas skolēni atzina, ka arī mūsu valstī 
beidzot vajadzētu ieviest dzērienu iepako-
juma depozīta sistēmu, tāpat vairāk popu-
larizēt atkritumu šķirošanu. Tas nozīmē gan 
sabiedrības ikdienas paradumu maiņu (un 
tas nenotiek ātri), gan valstiski sakārtotu 
sistēmu. – Šobrīd Latvijā atšķiro tikai ap-
mēram ceturto daļu no visiem atkritumiem. 
Tas ir ļoti maz, – sacīja D. Rudzīte. Forumā 
izskanēja stāsts par zviedru skolnieci Grē-
tu Tūnbergu, kura vairākas nedēļas katru 
dienu sēdēja Stokholmā pie parlamenta 
ēkas, prasot politiķiem noregulēt dabas un 
klimata aizsardzības jautājumus. Viņas ai-
cinājums: beidzam runāt, sākam rīkoties, 
mainām attieksmi pret klimata problē 
mām – piesārņojumu, atkritumiem, biolo-
ģiskās daudzveidības izzušanu. 
  Foruma dalībnieki piedalījušies arī aiz-
raujošās meistardarbnīcās. Nodarbību, kā 
pagatavot videi draudzīgas uzkodas, va-
dījis pavārs Reinis Grants. Arī viņam ve-
selīgais dzīvesveids kļuvis par biznesu, jo 
savās kafejnīcās galvaspilsētā viņš piedāvā 
tikai ēdienus no bioloģiskiem produktiem.  
– Mēs mācījāmies, kā no šokolādes masas, 
pievienojot sēklas un riekstus, pagatavot 
veselīgus našķus, – pastāstīja Endijs. Sa-
vukārt Maija Krastiņa stāstījusi par augu 
valsts virtuvi un mācījusi gatavot zirņu fa-

lefelu jeb īpašu plācenīti, arī dārzeņu sau-
tējumu. Interesanti, ka visās maltītēs foru-
ma dalībniekiem piedāvāts tikai veģetārais 
ēdiens, bijusi iespēja izvēlēties arī vegānu 
produktus. Ēdienkarte bijusi daudzveidīga, 
un visi jutušies apmierināti. 
  D. Rudzīte atzina, ka viņai īpaša bijusi 
meistardarbnīca par debatēm. – To vadīja 
mūsu bijusī skolniece Rota Lāce, kura sa-
vulaik Limbažos aktīvi iesaistījās arī vides 
aktivitātēs. Tagad Rota Rīgā studē, dzied 
korī «Kamēr», iesaistījusies debašu ap-
mācībā un tiesāšanā, – par bijušo audzēk-
ni priecājās skolotāja. Rotas ieteikumi, kā 
sarunā argumentēt savu domu, pārliecināt 
klausītājus, bijuši noderīgi. Skolēniem nā-
cies darboties arī praktiski. 
  Vēl saietā Valmierā bija sportiskās akti-
vitātes, ballīte, kurā spēlēja Viestura vidus-
skolas ansamblis, tāpat priekšnesumi, ar 
kuriem skolēnus priecēja Vidzemes Augst-
skolas improvizācijas teātris. Neparasts bi-
ja trešās dienas rīts, kad visi foruma dalīb-
nieki devās kopīgā akcijā pa Valmieru, ne-
sot plakātus. Šis pienākums bija uzticēts arī 
Endijam. Garāmgājēji uzdevuši jauniešiem 
jautājumus, mašīnas taurējušas, piebremzē-
jušas, lai varētu izlasīt aicinājumus saudzēt 
vidi. Katrā ziņā – uzmanība pievērsta. 
  – Gan ziemas, gan vasaras forumi, tā-
pat zaļo karogu pasniegšana ir ekoskolu 
plašākie pasākumi. Skolotājiem tā ir arī 
jauka tikšanās ar kolēģiem, bet skolēniem 
iespēja iepazīt savus vienaudžus no citām 
skolām, saprast, ka mēs ar savām zaļa-
jām aktivitātēm neesam vieni, – secināja  
D. Rudzīte. Dažādi vides izglītības pasā-
kumi 3. vidusskolā notiek visu laiku. Šo-
brīd rit konkurss par putniem, tāpat skolēni 
piedalās ZAAO rīkotajās akcijās. Tagad 
skolēni gatavojas Pasaules ūdens dienai –  
22. martam. Savukārt ekopadome domā, kā 
skolas vides kodeksu padarīt uzskatāmāku, 
lai sauklis Planēta zeme mums lietošanā 
nodota vienreiz radītu pārdomas ikvienā. 

Laila PAEGLE

Ekoskolu Ziemas foruma dalībnieki gājienā pa Valmieru. Priekšplānā ar plakātu – Limbažu 
3. vidusskolas astotklasnieks Endijs Celms

Skolotāji gatavojas 20. marta piketam
  20. martā Rīgā pie Saeimas nama pare-
dzēts Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrības (LIZDA) organizēts 
skolotāju pikets, prasot ievērot pedagogu 
algu solītā pielikuma grafiku. Tiek prog-
nozēts, ka piketā piedalīsies apmēram 
2500 pedagogu. LIZDA Limbažu starp-
novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja 
Edīte Kaimiņa informēja, ka uz Rīgu do-
sies arī skolotāji no Alojas, Limbažu un 
Salacgrīvas novada. Kopskaitā tie varētu 
būt vairāk nekā 70 cilvēki. 
  Galvenās piketētāju prasības ir – no-
drošināt skolotājiem cienīgu atalgojumu, 
pildīt Izglītības likuma normas un ievē-
rot valdības apstiprināto algu pieauguma 

grafiku. Tas paredz, ka šogad septembrī 
skolotāji par vienu slodzi saņemtu 750 ei  
ro, nākamruden septembrī – 790, savu-
kārt 2021. gada septembrī – 830 eiro, bet  
2022. gadā – 900. Par šādu grafiku  LIZDA 
pirms Saeimas vēlēšanām parakstīja vie-
nošanos ar piecām partijām, kas šobrīd 
iekļuvušas parlamentā. Taču, lemjot par 
2019. gada valsts budžetu, politiķi par 
parakstīto vienošanos jau ir piemirsuši. 
 LIZDA nosūtījusi vēstuli premjeram Kriš-
jānim Kariņam ar ierosinājumiem, kur 
varētu atrast finansējuma avotus skolotāju 
algu palielināšanai. Piemēram, atlikt Lie-
pājas cietuma būvniecību vai liberalizēt 
mežu apsaimniekošanu. Premjera atbildi 

LIZDA gaidīs līdz 19. martam. Tāpat or-
ganizācija par esošo situāciju ir informē-
jusi Eiropas Komisiju, aicinot sākt disku-
sijas ar Latvijas valdību. 
  E. Kaimiņa uzsvēra, ka arī skolotāji, 
kuri trešdien nepiedalīsies piketā, var at-
balstīt kopīgās prasības, pie apģērba pie-
spraužot zilu lentīti un papīra nozīmīti ar 
uzrakstu Atbalstu LIZDA prasības. Tāpat 
ikviens iedzīvotājs aicināts no 18. līdz  
20. martam iesaistīties zibakcijā – savā 
Facebook kontā publicēt īsu ziņu (arī no-
sūtīt to uz epastu aksels@lizda.lv), kurā 
pauž atbalstu pedagogu piketa prasībām. 

Sagatavoja
Laila PAEGLE
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Cēsīs aizvadīts 
bioekonomikas 
forums
  Vidzemes koncertzālē Cēsis norisi-
nājās vērtīgām atziņām bagāts forums 
Bioekonomika – inovāciju iespējas. 
Pasaulē atzīti bioekonomikas un apri-
tes ekonomikas eksperti kopā ar dalīb-
niekiem diskutēja par bioekonomikas 
attīstību un izaicinājumiem Latvijā. 
Forumu organizēja Vides risinājumu 
institūts un Vidzemes Plānošanas re-
ģions, kas kopā ar partneriem no So-
mijas, Norvēģijas, Polijas un Igaunijas 
projektā RDI2CLuB izstrādā plānu Zi-
nāšanās balstītas bioekonomikas ino-
vāciju ekosistēmas attīstīšanai reģionā. 
Latvijas viedās specializācijas stratēģi-
jā bioekonomika identificēta kā viena 
no nozīmīgākajām Latvijas attīstības  
jomām. 

Rozes dienā 
sveica režisori 
Kristu Burāni
  Valmierā vakar norisinājās Rozes 
diena, kas saistīta ar 8. martu, Starp-
tautisko sieviešu solidaritātes dienu. 
Tajā Valmieras Zonta klubs teātra un 
kino režisorei, scenāristei Kristai Bu-
rānei par spēju iedvesmot pasniedza 
atzinības rakstu un metālmākslinieka 
Andra Dukura darinātu unikālu sveč-
turi – rozi. Jau tradicionāli Rozes die-
nā tādu pasniedz kādai izcilai sievietei 
par nozīmīgu ieguldījumu Valmieras, 
tās apkaimes un pārnovadu dzīves  
attīstībā.

Skatāma 
Vidzemes 
inovāciju izstāde
  Šogad pirmo reizi notika Vidzemes 
Inovāciju nedēļa ar mērķi mudināt eso-
šos un topošos uzņēmējus, darbiniekus 
un vadītājus saskatīt inovāciju potenciā-
lu savā ikdienā. Lai iepazīstinātu plašā-
ku sabiedrību ar Vidzemē radītām ino-
vācijām un inovatīviem uzņēmumiem 
un iedvesmotu arī citus, tika atklāta 
izstāde. To līdz 30. martam var aplūkot 
Valmieras integrētās bibliotēkas foajē 
un 1. stāva lasītavā. Izstādē var iepazī-
ties ar 24 Vidzemes uzņēmumu inovāci-
jām informācijas tehnoloģiju, produktu 
dizaina, procesu un ražošanas tehnolo-
ģiju jomā. Izstādē iekļautie 24 inova-
tīvie uzņēmumi pārstāv 17 Vidzemes 
pašvaldības.

Var kļūt par 
Siguldas 
Šūpoļu festivāla 
līdzautoru
  Lieldienu laikā Siguldā jau ceturto 
gadu notiks Latvijā vienīgais Šūpoļu 
festivāls. Tā rīkotāji ikvienu novad-
nieku vai interesentu aicina piedalīties 
festivāla tapšanā un radīt savas īpašās 
šūpoles. Tās var būt radītas no jebkā-
diem materiāliem, praktiski izmantoja-
mas vai baudāmas tikai ar acīm. Fes-
tivāla līdzautori aicināti līdz 29. mar-
tam sūtīt pieteikumu uz epasta adresi  
kultura@sigulda.lv, kurā jāaprak
sta šūpoļu ideja, jāpievieno skices, kā 
arī jānorāda konstrukcijas izmērs un 
izmantotie materiāli. Pērn festivālā  
36 vietās izvietotie vairāk nekā 100 vi-
des objekti un interaktīvas šūpoles prie-
cēja vairākus desmittūkstošus apmeklē-
tāju no visas Latvijas un ārzemēm.

Lēdurdzieši pateicas labo darbu veicējiem
  Krimuldas novada Lēdurgas kultūras 
namā 8. martā godināja vides iniciatīvas 
100 darbi Latvijai dalībniekus. Pateicības 
rakstus saņēma Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolas, Lēdurgas pagasta pensionā-
ru, invalīdu, politiski represēto biedrības 
Kamolītis, biedrības Smailes un novada 
domes ļaudis. 
  Vides iniciatīvu 100 darbi Latvijai jau 
2016. gada vasarā uzsāka SIA ZAAO, ai-
cinot valsts iedzīvotājus apvienot savas 
zināšanas, prasmes, spēkus un līdz Latvi-
jas lielajai jubilejai kopīgi paveikt vismaz  
100 nozīmīgu darbu vides izglītībā, sa-
kopšanā un labiekārtošanā. Šis uzdevums 
ir izpildīts. Dažādu vecuma un nodarbo-
šanās ļaudis no 42 novadiem kopīgiem 
spēkiem paveikuši 171 darbu. Krimuldas 
novadā tie ir četri apjomīgi darbi, kas pa-
liek kā dāvana valstij un savam novadam. 
  Biedrība Kamolītis, turpinot darboties 
pašu veidotajā parkā, paplašināja to par 
2,2 ha, šajā teritorijā ierīkojot taciņas, 
zālājus, stādījumus un uzstādot soliņus. 
Biedrība Smailes 2017. gada pavasarī 
Lēdurgas pagasta Jaunurčos organizēja 
Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krū-
miņa publisko lekciju par Latvijas vēstu-
ri. Pēc lekcijas notika ozolu stādīšana, tā 
papildinot Jaunurču ceļmalas ozolu gatvi. 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas  
7. klases audzēkņi pagasta centrā izvietoja 
deviņus pašgatavotus apjomīgus vides ob-
jektus, kas simbolizē Lēdurgas piederību 
Krimuldas novadam un Latvijas valstij. 

Dekoratīvajos objektos redzamas latvju 
rakstu zīmes, kas iekļautas ābolformas ie-
tvarā. Ideja sasaucas ar Krimuldas novada 
ģerboņa deviņiem zelta āboliem. 7. klases 
skolēni arī izstrādājuši projektu Mēs par 
tīru Latviju. Šajā projektā paredzēts paga-
tavot atkritumu urnas un izvietot tās Lēd
urgas ciemata autobusu pieturās. Urnām 
iecerēts izmantot lielos krāsu iepakojumu 

spaiņus, atbrīvojot tos no krāsu paliekām, 
noberžot ar smilšpapīru un apgleznojot ar 
zīmējumiem. Skolēni apņēmušies arī sa-
kopt ciemā autobusu pieturvietas. Krimul-
das novada dome ZAAO pateicību saņēma 
par atbalstu vides iniciatīvai un informatī-
vo darbu. 

Aija SEDLIŅA
Madaras LIEPIŅAS foto

Pateicības rakstus par dalību vides iniciatīvā 100 darbi Latvijai saņēma Krimuldas novada 
domes, biedrības Kamolītis, biedrības Smailes un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 
pārstāvji: Gunita Ozoliņa (1. rindā no kreisās), Inga Ķerzuma, Olga Juhņeviča, Eva Keiša, 
Līvija Gridjuško, Karolis Treijs (2. rindā no kreisās), Vilnis Krišjānis un Linards Kumskis

VKKF atbalsts literatūras nozares un citiem 
projektiem mūspusē
  Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) 1. kultūras projektu konkurss da-
žādās nozarēs. Tajā atbalsts piešķirts arī 
vairāku ieceru īstenošanai mūspusē. Bied-
rības Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» 
iesniegtais projekts Stāsts rada stāstītāju 
ieguvis 720 eiro. Salacgrīvas novada bib-
liotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa 
pastāstīja, ka tas paredz četras tikšanās ar 
šobrīd topā esošām, balvas literatūrā saņē-
mušām latviešu rakstniecēm Ingu Žoludi, 
Janu Egli, Lauru Vinogradovu un Daci 
Vīganti. Pirmā tikšanās jau 25. martā ar 
L. Vinogradovu. Pasākumi tiks rīkoti sa-
darbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
kā vadītājai piedaloties tās speciālistei 
Liegai Piešiņai, un Salacgrīvas vidussko-
lu. – Interesanti, ka viešņas stāstīs ne ti-

kai par pašu daiļradi, ko skolēni jau šo-
brīd iepazīst, bet arī par saviem elkiem 
un iedvesmas avotiem literatūrā, – atklāja  
H. I. Podziņa. 
  Arī Alojas bibliotēka guvusi VKKF 
atbalstu – 840 eiro –, lai Alojas Ausekļa 
vidusskolā vecāko klašu skolēniem orga-
nizētu tikšanos ar dažādiem literātiem pro-
jektā Ieklausīties un sadzirdēt. Bibliotēkas 
vadītāja Sarmīte Frīdenfelde pastāstīja, ka 
pavisam ciemos uz Aloju atbrauks septiņi 
viesi – trīs pavasarī un četri rudens pusē. 
Tie ir Ieva Plūme, I. Žolude, Inga Ābele, 
Anna Auziņa, Andris Akmentiņš, Arno 
Jundze un Māris Olte. 
  Kultūras mantojuma nozarē 1200 eiro 
atvēlēti Limbažu baznīcas solu polihromi-
jas papildu izpētei un metodikas izstrādei 

restaurācijai un marmorējuma rekonstruk-
cijai. 
  Mērķprogrammas konkursā Mūzikas 
un dejas mākslas izglītības iestāžu ma-
teriāli tehniskās bāzes uzlabošana par  
7000 eiro marimbas iegādei ļoti priecājas 
Salacgrīvas novada mūzikas skolas di-
rektore Katrīna Borozdina. – Divreiz jau 
mēģinājām iegūt finansējumu šim instru-
mentam, nu tas beidzot izdevās, turklāt te-
ju par maksimālo prasīto summu. Ar trūk-
stošo palīdzēs Salacgrīvas novada dome. 
Tagad varēsim rīkot muzikāli vēl daudz-
veidīgākus koncertus. Nesen ar pašvaldī-
bas atbalstu tikām arī pie laba kahona un 
džambas, – viņa ir gandarīta. 

Ilva BIRZKOPE

Staiceles 
muzejā 
skatāma 
šī gada 
simbolam 
veltīta izstāde
  Staiceles Lībiešu muzejā Pivālind līdz 
5. aprīlim skatāma izstāde Si-si-dra, kas 
veltīta šī gada simbolam Dzeltenajai cūkai. 
Izstādē izvietota staicelietes Zigmāras Va-
rapogas suvenīrcūciņu kolekcija. Muzeja 
vadītāja Indra Jaunzeme teic, ka izstādē 
apkopots aptuveni 220 ļoti dažādu cūciņu – 
gan mīkstās mantas, gan krājkasītes, tāpat 
čības, krūzes, svečturi un matusprādzes, 
arī vizītkaršu turētāji un citas lietas. Stai-
celiete Z. Varapoga savu kolekciju nesen 
uzdāvināja muzejam, lai no viņas Staicelei 
kaut kas paliek par piemiņu. Šobrīd kun-
dze, slimības pievarēta, ir taisaulē. – Turpi-
nāsim krāt cūciņas. Gluži kā Mazsalacā ir 
peļu muzejs, mēs būsim cūciņu un stārķīšu 
muzejs. Ikviens var kaut ko ar šo dzīvnieku 
saistītu nest uz muzeju un šo kolekciju pa-
pildināt, – aicina I. Jaunzeme. 
  Izstāde muzejā tika atklāta kopā ar Stai-

celes pamatskolas jaunāko klašu skolē-
niem. I. Jaunzeme izstādes papildināšanai 
sagatavojusi arī informatīvus stendus, lai 
atgādinātu apmeklētājiem, ka cūkas vār-
du izmanto arī daudz kā cita, piemēram, 
sēnes (cūcenes), puķes (cūkausis), krāsns 
neiekurēšanos (melnā cūka) vai sušķīga 

cilvēka (sivēnaste) apzīmēšanai. Tāpat ap-
kopota informācija par cūku mūsu folklorā 
un šī dzīvnieka izmantošanu dažādu svēt-
ku mielastā. Noslēgumā ar skolēniem kopā 
noskatīta arī latviešu multfilma Si-si-dra. 

Līga LIEPIŅA
Indras JAUNZEMES foto

Staiceles pamatskolas 1. klases audzēkņi kopā ar skolotāju Baibu Eglīti izstādes Si-si-dra 
atklāšanā, rādot savu pienesumu tās papildināšanai

mailto:kultura@sigulda.lv
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Latvijā
t Mērķtiecīgas informēšanas darbs 

ārvalstīs, tūristiem saistošu pasā-
kumu kopums un kopējā nozares iz-
augsme Rīgai pērn ļāvusi piesaistīt 
rekordlielu skaitu tūristu – 2018. ga-
dā Latvijas galvaspilsētu apmeklējuši  
3,5 miljoni ārvalstu viesu. Vislielāko 
viesu skaitu Rīgā 2018. gadā veidoja 
tūristi no Vācijas – 176,9 tūkstoši jeb 
11,9% no visiem ārvalstu viesiem. Vi-
ņiem seko viesi no Krievijas (173,8 tūk-
stoši jeb 11,7%), Igaunijas (109,8 tūk-
stoši jeb 7,4%), Lietuvas (100,4 tūkstoši  
jeb 6,7%) un Lielbritānijas (98,7 tūkstoši 
jeb 6,6%). 

t AS Rīgas Dzirnavnieks kopā ar lauk-
saimniekiem šogad iesēs aptuveni 

20 t jaunās auzu šķirnes Herkuless 
Baltic sēklu. Tās uzņēmuma vajadzībām 
vairāku gadu garumā radītas Somijā lie-
lākajā graudu selekcionēšanas institūtā 
Boreal par godu Latvijas simtgadei. Pēc 
savām unikālajām īpašībām un piemēro-
tības mūsu klimatiskajiem apstākļiem to 
var dēvēt par auzu dižšķirni, ko plānots 
nākotnē izmantot Herkuless produkcijas 
ražošanā. 

t Lai mazinātu tabakas izstrādāju-
mu un alkohola atkarību izplatību, 

Veselības ministrija uzsākusi informa-
tīvo kampaņu Spēks pateikt NĒ!, mo-
tivējot cilvēkus atteikties no atkarību 
izraisošām vielām. Kampaņa ilgs asto-
ņus mēnešus un sastāvēs no četriem pos-
miem. Tajā izveidotas piecas izglītojošas 
filmas, lai informētu par pašreizējo si-
tuāciju, atkarību sekām un iespējamiem 
risinājumiem un veicinātu pozitīvus uz-
skatus un rīcības maiņu. 

t Vien puse (46%) Latvijas iedzīvotā-
ju diennaktī uzņem vismaz 1–1,5 l 

ūdens, liecina jaunākais Mana Aptieka 
& Apotheka Veselības indekss. Eksperti 
norāda, ka nepietiekams ūdens patēriņš 
var rezultēties ar daudzveidīgām vese-
lības problēmām – traucētu vielmaiņu 
un dažādu orgānu darbību, lieko svaru, 
sausu, neelastīgu ādu utt. Mediķi aicina 
dzert pat vairāk ūdens, un pret šo ietei-
kumu nevajadzētu izturēties vieglprātīgi, 
ja vēlamies pienācīgi rūpēties par savu 
veselību un arī izskatu. 

Pasaulē
t Šonedēļ ANO Vides programmas 

galvenajā mītnē Nairobi, Keni-
jā norisinās ANO Vides asamblejas  
4. sesija (UNEA-4). Tajā piedalās ANO 
dalībvalstu vides ministri, augsta līmeņa 
amatpersonas, starptautisko organizāciju 
vadītāji, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
un privātā sektora pārstāvji. Latvijas de-
legāciju vada Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, kurš 
vakar uzstājās ar runu. UNEA4 Latvija 
pauž savu nostāju un dalās ar pieredzi 
inovatīvu risinājumu piemērošanā vides 
aizsardzības jomā, kā arī virzībā uz ilgt-
spējīgu patēriņu un ražošanu.

t Marakeša, kas ir viena no Marokas 
ikoniskākajām pilsētām, ir kronēta 

par pirmo Āfrikas kultūras galvaspil-
sētu, kas ar šo godu leposies 2020. ga- 
dā. Šāds tituls piešķirts tās arhitektūras, 
mākslas un kultūras mantojuma dēļ. Ma-
rakeša jau ir slavena ar divām UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā iekļautām 
vietām – slaveno Džema al Fina lau-
kumu un vecpilsētu, kas ieskauta mū-
ros. Ārvalstu tūristu skaits Marokā no  
2017. līdz 2018. gadam pieauga par 
15% un jo īpaši daudz turp devušies 
ceļotāji no Amerikas Savienotajām val-
stīm. Liels nopelns ir tam, ka Marakešā  
2017. gadā tika atklāts Īva Senlorāna 
muzejs. Īvs Marakešā dzīvoja vairākus 
gadus un popularizēja pilsētu kā pasa-
kainu vietu mākslai un dizainam.

Ziņas no preses relīzēm un aģentūras 
«LETA» materiāliem sagatavoja

Una MEDNE

Tūjā tikšanās ar 
aktieri Gunāru 
Placēnu un 
kordiriģenti  
Māru Skridi
  Sieviešu dienā Tūjas bibliotēkas Zinī-
bu centrā norisinājās sirsnīgs pasākums 
gan šo svētku, gan Šveika zīmē. Apmek-
lētāji varēja satikties ar divām brīnišķī-
gām radošām personībām – joprojām spē-
lējošo Dailes teātra cienījamā vecuma ak-
tieri Gunāru Placēnu un kordiriģenti Māru 
Skridi. Ar šo sarīkojumu noslēdzās Tūjā 
apskatāmā M. Skrides gleznu izstāde Ar 
dziesmu un otu, kurā bija arī G. Placēna 
un viņa kundzes portreti. Tikšanās pulcēja 
vairāk nekā 40 interesentu. 
  Ideju par iespēju izstādes noslēgumā 
tikties ar vienu no gleznas varoņiem izlo-
loja Tūjas bibliotēkas vadītāja Zeltīte Mil-
lere. – Viņa prot radīt tādu gaisotni, ka 
visi jūtamies gaidīti. Sanākušajiem bija 
saistoši redzēt gleznas oriģinālu. Gunārs 
Placēns ārkārtīgi jauki uzstājās. Viņš 
joprojām ir spēlējošs aktieris, vienmēr ir 
formā un ir ļoti cienīts un mīlēts. Domā-
ju, viņa ciemošanās bija dāvana Sieviešu 
dienā, – pastāstīja M. Skride un piebilda, 
ka Zeltīte todien tika arī pie jauniem lasī-
tājiem. Placēna kundze Ruta pieteicās pa 
vasaru, ko pavada Skultes pusē, braukt un 
šeit ņemt grāmatas. 
  Z. Millere pauda gandarījumu, ka sarī-
kojums izdevās: – Māra Skride un Gunārs 
Placēns sadarbojās, runāja arī Placēna 
kundze un ar auditoriju izveidojās tāda 

jauka saruna. Mākslinieks bija nopietni 
gatavojies pasākumam, līdzi paņemot da-
žādus atribūtus, piemēram, cepures. Viņu 
var tikai apbrīnot. Augustā viņš svinēs  
92 gadu jubileju, bet joprojām pats brauc 
ar auto, uzdejo, ir tik dzīvīgs un humora 
pilns. Arī Tūjas bibliotēkas lasītāja Gunta 
Dzene bija pārsteigta par sarīkojuma gai-
sotni un to, ka G. Placēns ar savu šarmu 
apbūris. Viņai šķitis, ka mākslinieks vien-
kārši kaut ko par sevi pastāstīs, bet pār-
steigumi sekoja cits citam. Tika dziedāts, 
deklamēts, stāstīti atgadījumi un anekdo-
tes. – Tas bija stāstošs un dziedošs pasā-
kums. Māra mūs diriģēja. Pie mums ne-
viens sarīkojums nenotiek vienkārši. Gan-
drīz katrā dziedam, – teica bibliotēkas 
vadītāja. M. Skride viņu par šādu spēju 
sarīkot svētkus apmeklētājiem uzlielīja: 
– Ārkārtīgi apbrīnoju lauku bibliotekāru 

darbu. Zeltīte šo dažu gadu laikā, kopš te 
darbojas, tik daudz paguvusi, strādādama 
viena. Viņa nes kultūru, mākslu un gaišu-
mu visā apkārtnē, bibliotēku ir pārvērtusi 
par kultūras centru. Starp citu, M. Skride 
pasākuma izskaņā visiem sanākušajiem 
bija sarūpējusi svētku cienastu. 
  Šobrīd un vēl vismaz pāris mēnešu 
Tūjas bibliotēkas Zinību centrā skatāmi 
Salacgrīvas muzeja pastāvīgās ekspozī-
cijasizstādes Zutiņš murdā materiāli par 
nēģu zvejas vēsturi un tradīcijām Vidze-
mes jūrmalā. Z. Millere dalījās iecerē, ka 
vasarā Tūjā varētu norisināties Džoņa un 
Sandras Delgalvju, pie kuriem glezno-
šanu apgūst M. Skride, un viņu studijas  
JD ART plenērs. 

Līga LIEPIŅA
Astras TOMSONES foto

Kordiri-
ģente Māra 

Skride un 
aktieris 
Gunārs 

Placēns, 
uzstājoties 
sarīkojumā 

Tūjas 
bibliotēkas 

Zinību 
centrā

  8. marta Tulpju ballē Liepupes Birz-
gaiļos sumināja Salacgrīvas novada kon-
kursa Ziemas rota uzvarētājus un svinēja 
Starptautisko sieviešu dienu. Jāpiemin, 
ka vērtēšanas komisija – Evija Keisele, 
Gundega UpīteVīksna, Ineta Cīrule, Ai-
ja Kirhen šteine, Gunita Bisniece, Ilona 
Jēkabsone un Ilze Ozoliņa – konkursam 
pieteiktos objektus apskatīja janvāra pir-
majās dienās. Nominācijā Daudzdzīvokļu 
mājas un māju kooperatīvi godalgotās vie-
tas šoreiz tika ainažniekiem no Krišjāņa 
Barona ielas. 1. vieta 12., 2. vieta 3. un  
3. vieta 7. nama 2. korpusam. Apsveica-
ma un apbrīnas vērta ir ainažnieku salie-
dētība, vienotība un darbošanās, gatavojot 

Ziemassvētku noformējumu! Nominācijā 
Privātmāja 1. vieta īpašumam Salacgrīvā, 
Jūrmalas ielā 31. Šis nams ir glīti sakopts 
un apskates vērts gan ziemā, gan vasarā, jo 
saimnieki laikus gatavojas katrai sezonai 
un izstrādā plānu, kā pagalmam un mājai 
jāizskatās. Piedomāts pie katra sīkuma, lai 
interesanti būtu visiem! 2. vieta īpašumam 
Salacgrīvā, Sila ielā 22, 3. – Jaunbrantiem 
Ainažu pagastā. Pirmo trīs vietu ieguvēji 
katrā nominācijā saņēma naudas balvas – 
attiecīgi 150, 110 un 70 eiro. Goda rakstu 
par piedalīšanos konkursā saņēma saim-
nieki Jelgavkrastos, Līvānu ielā 13, Salac-
grīvā, Smilšu ielā 1 un Salacgrīvas pagasta 
Jūrmalās.

  Vakara vadītājs Aivars Stafeckis atzina, 
ka tik daudz cilvēku šajā zālē vēl nav bijis, 
un sveica dāmas svētkos. Visus uzrunāja 
arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs. Viņš pateicās kon-
kursa dalībniekiem, jo viņu izgaismotie 
nami un sētas atgādina bērnībā redzētās 
Ziemassvētku kartītes: – Man prieks, ka 
novada ciemi un pilsētas ar katru gadu 
kļūst arvien krāšņāki un priecē lielus un 
mazus, savējos un svešus. 
  Balles dalībniekus priecēja arī Saulkras-
tu mūsdienu deju apvienības Fractus se-
nioru grupa un dejas kopā ar grupu Apved-
ceļš.

Ilgas TIESNESES teksts un foto

Konkursa Ziemas rota dalībnieki gandarīti par paveikto un tā labo novērtējumu

Sumina Salacgrīvas novada 
konkursa Ziemas rota uzvarētājus

https://www.liveriga.com/lv/


2019. gada 15. marts  l  6

Atsaukties aicinājumam – 
grūta izvēle
  Lai gan pret dievkalpojumu, ar ko tika 
atzīmēta Mārtiņa iecelšana mācītāja kār-
tā, draudzes un viņa kolēģu attieksme bija 
nopietna, vienlaikus tajā valdīja jautra no-
skaņa. Labdabīgā humora notī izskanēja 
fakts, ka brīdī, kad puisis pieņēma Dieva 
aicinājumu kļūt par mācītāju, viņš atradās 
kapos. Intriģējoši! – Nesen biju aizbraucis 
uz to vietu – kapiem Kolkā… Tajā laikā biju 
“simtlatnieks”, – atminas sarunbiedrs, ku-
ram pašam notikušais šķiet nedaudz ami-
zanti. Varētu domāt – jauns puisis izmanto 
jebkādu iespēju, lai mainītu apstākļus, iz-
lemdams kļūt par mācītāju… Ne gluži. To-
laik viņš bija viens no piejūras ciema Pit-
raga aptuveni 25 iedzīvotājiem. Tur darba 
nebija vispār, tāpēc simtlatnieka statusam 
bija sava vērtība. – To atceroties, domāju, 
ka ir labi sākt no lejas. Nezinu, kā citādi ta-
gad runātu ar cilvēkiem, kuriem nav nekā, 
arī darba, – spriež sarunbiedrs. Aicinājumu 
viņš saņēma ar toreizējā Baptistu draudžu 
savienības bīskapa Pētera Sproģa starpnie-
cību. Kamēr Mārtiņš luterāņu kapos cirta 
krūmus, viņa telefonā krājās neatbildēti 
zvani – kādi 30. – Neatbildēju, jo zināju, 
kurš zvana un kāds būs jautājums. Beigās 
viņš tomēr izdarīja grūto izvēli, teica jāvār-
du un devās mācīties uz Baltijas Pastorālo 
institūtu (BPI) Rīgā. Viens viņš galvaspil-
sētā bija pirmo reizi. Pat tramvajā tolaik 
neuzdrošinājās kāpt. 
  Bet kāpēc šādu uzaicinājumu saņēma 
puisis no dziļiem laukiem? Mārtiņš pa-
skaidro, ka BPI rīko drafta (izlases) nomet-
nes kristīgiem puišiem. Tur viņus fiziski un 
garīgi pārbauda. Tas ir vērtīgi personīgai 
izaugsmei, taču viens no mērķiem ir šādi 
saskatīt jauniešos līdera spējas, potenciālu 
kļūt par mācītāju. – Pēc vienas šādas no-
metnes Pēteris Sproģis man bija ierakstī-
jis blociņā “atradām tevi krūmos, krūmi 
apcirpti, ir parādījies cilvēks”, – aptuveni 
tā atceras Mārtiņš. Nevar noliegt – trāpīgi 
teikts. Pitragā gan aizvien dzīvo viņa tētis 
un mamma. Viņš reizi gadā turp dodas, lai 
atpūstos no visa, izbaudītu tādu mieru un 
klusumu, kāda nav nekur citur. Padzīvo 
teltī, pārdomā dzīvi. – Man tur ir ļoti labi. 
Introverti cilvēki atgūst enerģiju, būdami 
vienatnē, – komentē mācītājs. 

Kad ieskanas 
augstprātība, cilvēks 
pārtrauc klausīties
  Mārtiņa ienākšanu Limbažu draudzē ko-
lēģi sauc par veiksmes stāstu. Ne vienmēr 
draudze spēj pieņemt gados jaunu mācītā-
ju. Vienmēr var norādīt uz pieredzes trūku-
mu, sakot ko tu vispār saproti? Limbažos 
tā nebija. Ar šejieniešiem izveidojās labs 
kontakts, attiecības, kas balstās savstarpē-
jā cieņā. – Arī tagad es nepretendēju uz to, 
ka man ir visas atbildes, – saka mācītājs. Ja 
kaut ko nezina, tā arī saka. Arī attiecībā uz 
teoloģiskiem jautājumiem. Un ne tāpēc, ka 
nebūtu lasījis Bībeli. Tā lieta ne vienmēr ir 
tik vienkārša. – Reizēm jauno kļūda ir tā, ka 
viņi vēlas visu sagāzt, – spriež sarunbiedrs. 
Viņš pats, pēc dabas nebūdams straujš cil-
vēks, draudzes namā neienāca ar šādu do-
mu. Pirms kaut ko darīt, viņš apskatīsies, 
vērtēs un apspriedīsies ar draudzes padomi. 
  Taču paveikts piecos gados ir pietiekami 
daudz. Piemēram, izveidota svētdienas sko-

la, ko apmeklē aptuveni 20 bērnu. Draudzei 
tā bijusi vajadzīga, bet nav bijis skaidrības, 
kā to izdarīt. Sākuši par to lūgt dievkal-
pojumos. Un Dievs deva! Atradās cilvēki, 
kuri palīdzēja remontēt tobrīd nodarbībām 
vēl nepiemēroto zāli. Ar padomu atbalstī-
ja limbažniece Lāsma Bome – Augstrozes 
baznīcas Betijas Svētdienas skolas vadītāja. 
Kopā viņus saveda it kā nejaušība – viņa 
piedalījās kādā baptistu pasākumā, kur pie 
sienas kartē ar sarkaniem punktiem bija at-
zīmētas pilsētas, kurās nav svētdienas sko-
las. Limbažniece piedāvāja palīdzēt. Tagad 
jau draudzē ir savi vadītāji, atbildīgie. – Pa-
rasti cenšos, lai kāda joma nekļūst par vie-
na cilvēka teātri. Mācītājam nav viss jāda-
ra vienam. Tas nav veselīgi. Bībelē rakstīts, 
ka viņš ir tikai daļiņa no draudzes. Un ne 
tā lielākā, – Mārtiņš skaidro. Viņa princips 
ir būt vienam no visiem, nevis pārākam vai 
augstākam. – Kādreiz gadījies, ka brīdī, 
kad mācītājs ienāk telpā ikdienišķā situāci-
jā, cilvēki tā kā noraustās, aprauj valodas 
un sāk izturēties citādāk. Daru visu, lai 
mana ienākšana sarunas nepārtrauktu un 
nevienam neliktu satrūkties, domājot, ka 
mācītājs ieradies, lai rādītu ar pirkstu uz 
citu grēkiem, – viņš uzsver. 
  Pirms ordinācijas dievkalpojuma pārē-
jiem teicis: – Jā, tas ir svarīgs. Taču runa 
nav par personīgajiem svētkiem, bet Dieva 
gribu, tās piepildījumu. Klausoties sarun-
biedrā, secinu, ka viņā nav augstprātības. 
Visiem zināms stāsts, kā čūska Paradīzes 
dārzā kārdināja Ievu un Ādamu, aicinot 
iekost ābolā, lai iegūtu Dievam līdzvēr-
tīgu statusu. Arī tāpēc lepnība ir viens no 
smagākajiem grēkiem. Taču Mārtiņš uz to 
skatās arī no cita aspekta. – Ar mūsu bīska-
pu Kasparu Šternu esam runājuši, kādam 
jābūt 21. gadsimta mācītājam. Nedrīksti 
būt augstprātīgs ne savās runās, ne darbī-
bā. Vairs nav tie laiki, kad mācītāja teiktais 
ir pilsētas likums, – uzskata sarunbiedrs. Ja 
mācītāja runā ieskanas kaut druska augst-
prātības, cilvēks pārstāj viņu dzirdēt, pat ja 
teiktais ir pareizs un labs.

Par ticību jārunā 
saprotamā valodā
  Runājam arī par to, ka baptistu draudzes 
atšķiras cita no citas. Mācītājam ir zinā-
ma brīvība veidot dievkalpojumu pēc sa-
viem ieskatiem. Viņam, piemēram, ir sava 
pieeja liecināšanai. Liecināt – tas nozīmē 
pastāstīt apkārtējiem, kā kristietis sajutis 
Dieva klātbūtni savā dzīvē, atbalstu ikdie-
nā. Tā ir ļoti būtiska dievkalpojuma daļa. 
Var iepriekš apzvanīt draudzes locekļus, 
sarunāt… Bet Mārtiņam bija sajūta, ka tas 
būtu mēģinājums no cilvēka izdabūt to, kā 
tobrīd nav. Tā vietā viņš pēc dievkalpoju-
ma apsēžas malā un piedāvā kaut ko teikt 
klātesošajiem. Vispirms iestājas pauze.  
– Nekas, Dievs radīja arī klusumu, – noteic 
mācītājs. Pēc tam vienmēr kāds sāk runāt. 
– Tas ir stiprinoši, jo parāda, ka Dievs ir 
reāls, nevis abstrakts. Arī viņam pašam ir 
būtiski dzirdēt draudzes locekļu teikto, ne-
vis būt vienīgajam, kurš nostājas priekšā un 
uzrunā pārējos. Sarunbiedrs gan norāda, ka 
te ir arī bīstamība – aizmest Bībeli un darīt 
pēc sava prāta. – Ir lietas, no kā neatkāpja-
mies. Tomēr vienlaikus ir iespēja darīt, kā 
labāk, nevis tā, kā notika, piemēram, pirms 
200 gadiem, – viņš spriež. Nevar mainīt la-
bo vēsti, atkāpties no evaņģēlija, bet jāiet 
laikam līdzi un tas jāpasniedz mūsdienu 

Limbažu 
baptistu 

draudzes 
mācītājs 
Mārtiņš 

Anševics 
ordinācijas 
dievkalpo-
jumā kopā 

ar sievu 
Lieni, dēlu 

Oskaru, 
meitām 

Līgu (no 
labās) un 

Mariju

Mācītājs ir daļiņa no 
draudzes, un ne tā 
lielākā

cilvēkam saprotamā valodā un veidā. Viņš 
stāsta par kādu šķietami kuriozu gadījumu. 
Pagājušā gadsimta 90. gados baptistiem 
bija liegts izmantot projektoru. Bija disku-
sijas, vai tikai šī pasaulīgā tehnoloģija nav 
velnišķs aparāts… Tagad visi ir sapratuši, 
ka ļoti ērti, ja dievkalpojuma laikā dziesmu 
vārdus projicē uz sienas vai ekrāna. Mārtiņš 
gan mēnešos, kad ir piecas svētdienas, vie-
nā rīko retro dievkalpojumu, kurā iedzīvina 
nedaudz senākas paražas. 
  Vēl viens no mācītāja mērķiem ir veidot 
tādu baznīcu un draudzi, kas būtu redza-
ma un atvērta visiem pilsētniekiem, līdz 
ar to vēsts par Kristu būtu viņiem pieeja-
māka. – Citādi var šķist, ka draudze dzīvo, 
paslēpusies savos mūros. Negribu, lai mēs 
tā izskatītos. Bībelē rakstīts, ka draudze ir 
kā pilsēta kalnā, kas nedrīkst būt apslēp- 
ta, – teic sarunbiedrs. Tāds kārdinājums rei-
zēm ir, bet šāda pieeja liedz citiem sajust, 
ka jebkurš pilsētnieks, ja vēlas, var būt da-
ļa no draudzes. Mācītājs uzsver – jāizprot, 
ka ne vienmēr ir viegli pārkāpt baznīcas 
slieksni, arī pašam nav viegli ieiet jaunā, 
nepazīstamā vietā. Tādēļ jāsper solis pre-
tim cilvēkiem. Piemēram, Ziemassvētku 
un Lieldienu dievkalpojumus draudze rī-
ko Limbažu novada pašvaldības ēkas zālē. 
– Šajā laikā cilvēki kļūst garīgāki, – viņš 
smaida. Dievnama telpās kļūst par šauru, 
tās plāno paplašināt. Viņš priecājas diev-
kalpojumos redzēt visus – neatkarīgi no 
pārliecības un reliģiskās piederības, tāpēc 
tos reizēm rīko vietā, kur vieglāk ienākt, jo 
tur būts iepriekš. – Ejam tur, kur cilvēkus 
var satikt, nevis pasīvi gaidām pie sevis, – 
viņš stāsta. Droši vien kādam ir sajūta – ja 
aiziešu uz draudzes namu, nez ko ar mani 
tur izdarīs? Varbūt mēģinās kaut ko iestās-
tīt, pārliecināt?... – Ir nostāsti, ka kristieši 
tā mēdz darīt, un nevar noliegt, ka reizēm 
tā arī ir. Bet mēs tā nerīkojamies. Ir sva-
rīgi respektēt cilvēku šaubas par ticību, ka 
Jēzus Kristus ir glābējs, – uzskata mācītājs. 
Viņam neesot ar to jāsamierinās, bet tāpēc, 
ka nepiekrīt cilvēka argumentam, nav jāuz-
sāk ar viņu strīds vai jāmet ar Bībeli. Jābūt 
gatavam runāt gan ar ērtākiem, gan neēr-
tākiem ļaudīm. Mārtiņš piebilst, ka cilvēki 
bieži vien negrib izšķirties par kādu ticību, 
jo redz, kādi ir kristieši. Nav iemesla apvai-
noties – par to arī Bībelē rakstīts. Cilvēki 
Dievu nav redzējuši sejā, tāpēc par to spriež 
pēc kristiešu izturēšanās. Ar to jārēķinās. 
  Limbažu baptistu draudze organizē arī 
citus pasākumus, kas pieejami apkārtējiem. 
Vasarā notiek Bībeles skola, ko apmeklē 
apmēram 40 bērnu. To vada viesi – kristieši 
no Oklahomas ASV. Bērni nometnē mācās 
kristīgās vērtības, angļu valodu un piedalās 
dažādās spēlēs. Noslēgumā notiek pikniks 
kopā ar ģimenēm. – Nākamā grupa ir jau-
nieši. Tie, kuri uzskata, ka paši visu labi sa-
prot, – komentē sarunbiedrs. Viņus aicina 
uz nometnēm nedēļas garumā. Tur regulāri 
viesi ir bērnu sociālās aprūpes centra Zī-
les iedzīvotāji, kā arī citi. – Ierobežojumu  
nav – ja negribi dzirdēt par Dievu, ne-
klausies, – saka mācītājs. Savukārt vasarā 
notiek pasākums Svētki tavā pilsētā, kur 

ģimenes piedalās spēlēs, bērni jautrojas 
piepūšamajās atrakcijās. 

Ierodoties bērniem, uzzini 
par sevi daudz jauna
  Limbažos pavadītajos gados nozīmīgas 
izmaiņas notikušas arī Anševicu ģime-
nē. Kad viņi ienāca draudzes namā, dēlu 
Oskaru vēl vizināja ratiņos. Tagad puisis 
kļuvis par lielo brāli trīsgadniecei Marijai 
un divgadniecei Līgai. Māsiņas ar viņiem 
kopā dzīvo gandrīz gadu. Piedaloties diev-
kalpojumā un redzot, kā mazās pieglaužas 
vecākiem, redzams, ka visi pieci ir ģimene. 
Mārtiņš gan saka – adopcija bijusi pēdējo 
gadu lielākais izaicinājums. Par to, ka va-
rētu dot mājas kādam bērnam, kam dzīvē 
nav veicies, ar Lieni runājuši jau laulības 
sākumā. Bet process bija ilgs – četri gadi. 
Vispirms pāri novērtēja, pēc tam viņi gaidī-
ja rindā… Visbeidzot saņēma uzaicinājumu 
braukt iepazīties ar meitenēm. 
  Mārtiņš atzīst, ka ģimenes pieaugums iz-
maina visu. Viņš sākumā domājis, kā neaiz-
mirst, ka uz dārziņu jāved trīs bērni, nevis 
viens, kā ierasts. Protams, to viņš nesaka 
gluži nopietni. Bet nācās rūpīgi pārdomāt, 
kā ikdienas dzīvē iesaistīt divas meitiņas. 
– Kad ierodas bērni, par sevi uzzini daudz 
jauna. Esmu mierīgs cilvēks, bet trīs bērnu 
kopums tomēr ir izaicinājums… Un tas ir 
labi! – viņš nosaka. Viņaprāt, bērni pieau-
gušajam iemāca vairāk nekā viņš tiem. Bie-
ži vien, kad cilvēki uzzina, ka kāds nolēmis 
adoptēt, pirmais jautājums bieži esot: – Vai 
tad pašiem nevar būt bērnu? Bet ne jau par 
to patiesībā ir runa. – Atbraucām šeit un re-
dzējām, ka mājā ir brīva vieta, mašīnā ir 
brīva vieta, – skaidro sarunbiedrs. Tad do-
mājuši – kāpēc neatvēlēt šo vietu kādam, 
kurš pēc tās ilgojas. Kas gan var būt svarī-
gāk, kā palīdzēt cilvēkbērnam? Runājot par 
aizspriedumiem, jāuzsver, ka bieži tiekot 
pieminēti gēni. – Bet kā varu zināt, ka ma-
nis paša gēni ir ļoti labi? – spriež mācītājs. 
  Jāpiemin, ka tieši Baptistu draudžu sa-
vienība iniciēja Bāreņu svētdienu, eku-
menisku pasākumu novembrī, kurā uzma-
nību pievērš ar adopciju saistītiem jautāju-
miem. Jāatgādina, ka ir bērniņi, kuriem ļoti 
vajadzīgi mīloši un gādīgi vecāki. Ģimene 
baptistu draudzēs ir ļoti svarīga. Apmek-
lējot dievkalpojumu, tas ir acīmredzams – 
piedalās pat mazākie, no kuriem nevar pra-
sīt, lai viņi sēdētu rāmi un mierīgi. Viņi to 
arī nedara, bet neviens neiebilst. To redzot, 
rodas doma, ka pieaugot šiem bērniem 
baznīca būs vieta, kur justies labi un brīvi. 
Mācītājs apstiprina – tiek daudz darīts, lai 
ģimenes stiprinātu. Šo atbalstu viņi ar sie-
vu Lieni paši izbaudījuši. Kāds no draudzes 
uzņemas pieskatīt bērnus, kamēr abi dodas 
uz randiņiem. Laiks divatā ir ļoti svarīgs, 
jo īpaši adopcijas procesā var gadīties, ka 
pāris pazaudē savstarpējās attiecības. 
  Sarunas noslēgumā mācītājs apliecina, 
ka Limbažos vēl daudz darāma. Tāpēc arī 
turpmāk dzīvi saistīs ar šo pilsētu. Viņam ir 
sajūta, ka te ir īstā vieta, kur būt.

Lindas TAURIŅAS teksts un foto

  Lieldienās apritēs pieci gadi, kopš Mārtiņš ANŠEVICS kopā ar sievu Lieni un dē-
liņu Oskaru pārcēlās uz Limbažiem. Šis brīdis iemūžināts arī Ausekļa lappusēs. Toreiz 
rakstījām, ka atbildību par pilsētas baptistu draudzi uzņēmies jauns mācītājs, ienācējs no 
Kurzemes, tikko pabeidzis praksi Liepājā. Viņš bija ļoti gaidīts, jo kādu brīdi draudzei 
nācās iztikt bez sava gana. Mārtiņš tolaik bija vien 24 gadus vecs, nesen precējies un kļu-
vis par tēti. Savukārt februāra beigās atkal tikāmies svarīgā notikumā Limbažu baptistu 
draudzes dzīvē. Mārtiņš no sludinātāja kļuva par pilntiesīgu mācītāju. Pieci gadi – daudz 
vai maz? Grūti teikt. Taču to laikā gana daudz ir padarīts un mainījies. Par to arī runājām. 



7  l  2019. gada 15. marts

Svei cam nedēļas gaviļniekus!

2019

18. marts
Ilona, Adelīna

Zvaigzne ABC 
piedāvā... 
  Līdz 31. martam visās Zvaigznes grāmatnīcās norisinās 
akcija Milzu atlaides. Vairāk nekā 100 grāmatu iespējams 
iegādāties par puscenu un pat ar 70% atlaidi. Gaidot atnā-
kam pavasari, Zvaigzne ABC marta egrāmatu atlaižu ak-
cija norit īsteni tādās noskaņās. Tai izraudzītas sešas egrā-
matas, uz kuru vākiem ir ziedi, koki vai pirmais pavasara 
taurenis, ko visi ilgojamies ieraudzīt. 
  Pirktāko grāmatu TOP 10 Zvaigznes grāmatnīcās
1. Ērina Hantere Klanu kaķi 6. Nestundā (Zvaigzne ABC).
2. Akvelīna Līvmane Tā teica Dieviete (Zvaigzne ABC).
3. Zane Zusta, Diāna Zande Tarakāni manā galvā 
(Zvaigzne ABC).
4. Jū Nesbē Makbets (Zvaigzne ABC).
5. Uldis Pīlēns (mans) uzņēmēja kods (Zvaigzne ABC).
6. 100 izcili Latvijas aktieri 1-2. Sast. Silvija Radzobe 
(LU Akadēmiskais apgāds). 
7. Inga Jēruma Teātra bērni (Zvaigzne ABC).
8. Inguna Bauere Jānis Lūsēns trešais (Zvaigzne ABC).
9. Imants Ziedonis Minimismi (Imanta Ziedoņa fonds 
Viegli).
10. Valdis Rūmnieks No Raiņa 
līdz Čakam (Zvaigzne ABC).
  Kuru latviešu rakstnieci ap-
draudēja traktors? Kā Čaks savā 
simtgadē neļāva Valdim Rūm-
niekam atvērt diplomātu? Kāpēc 
Rakstnieku savienībā ieradās po-
licijas specvienība? Kā divi vīri 
sāka kopā rakstīt romānus? At-
bildes uz šiem un citiem jautāju-
miem, kā arī draiskulīgus un no-
pietnus stāstus par 20. gs. pēdējo 
20 gadu un 21. gs. pirmo 18 gadu 
kultūras personībām savā autobiogrāfijas otrajā grāmatā 
No Raiņa līdz Čakam piedāvā rakstnieks V. Rūmnieks. 
Pirmajā grāmatā Starp Mežaparku un Murjāņiem (2018) 
autors iemūžinājis atmiņas par bērnību, kas aizritējusi ra-
došu cilvēku sabiedrībā, par studiju un pirmajiem patstāvī-
gā darba gadiem, bet otrajā grāmatā – par vēlākajiem savas 
dzīves gadiem, sākot ar 1980. gada janvāri.
  Iepriekšējā lasītāju konkursa atbilde: Akvelīnas 
Līvmanes astroloģisko prognozi var lasīt iknedēļas žurnā-
lā Ieva. Viņas grāmatu Tā teica Dieviete redakcijā saņemt 
aicināta Diāna Girgensone.

Krustvārdu 
mīkla

1  
1

2 3 4 5

6  
2

7 8

9 10
3

11

12

13  
4

14

15 16 17
5

18 19 20 21 22 23

24

25 26

27  
6

28 29
7

30 31 32  
8

33

34 35 36 37 38

39 40

41  
9

42 43

44  
10

45  
11

46

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
11

  Horizontāli. 1. Hronisks alerģisks 
ādas iekaisums. 3. Desmitkāju kār-
tas vēzis. 6. Cieta, poraina masa, ko 
iegūst no akmeņoglēm vai kūdras.  
9. Izkususi, šķidra iežu masa, kas 
atrodas Zemes dzīlēs un vulkāna iz-
virduma laikā lavas veidā izplūst Ze-
mes virspusē. 10. Deviņas dievietes 
sengrieķu mitoloģijā. 12. Sengrieķu 
mitoloģijā – varavīksnes dieviete.  
13. Vār gums, gurdums. 14. Īsa mut-
vārdu pavēle. 15. Magnētiskās in-
dukcijas mērvienība. 18. Kāršu kom-
plekti. 21. Balsts. 24. Tiesneši sporta 
sacensībās. 25. Pretējās dalībnieku 
puses tiesas sēdē. 26. Daudzgadīgs 
lakst augs vai kokaugs ar vijīgu vai 
kāpelējošu stumbru. 27. Trauki zupas 
pasniegšanai galdā. 28. Militāra pa-
rāde. 31. Zināšanu, prasmes pārbau-
de ar standartizētiem uzdevumiem.  
35. Guļamvietas uz kuģa. 39. Liku-
miem, pieņemtajām rīcības normām 
neatbilstoša valdonība, varmācība.  
40. Pašapzinīgums. 41. Galvas priek-
šējā daļa ar muti un nāsīm dzīvniekiem 
(dsk.). 42. Uzšuve formastērpam.  
43. Ārkārtīgas, neparastas. 44. Garena 
dažu augu ziedkopa. 45. Apcerējumi. 
46. Atturīgs cilvēks, kas atsacījies no 
visiem pasaulīgajiem priekiem.
  Vertikāli. 1. Ierīce, uz kuras virs-
mas projicē filmas. 2. Lēkmjveidīgas 
galvas sāpes. 4. Īsi secināt, izdarīt 
kopsavilkumu. 5. Seģenes, villaines. 
6. Svilt, kvēlot. 7. Balts, smērējošs 
nogulumiezis. 8. Nepatīkam aromāts. 
9. Karnevāla atribūts. 11. Uzlabot uz-
ņēmuma, rūpnīcas finansiālo stāvokli. 
16. Valsts varas noteikts aizliegums 
izvest no kādas valsts vai ievest kādas 
preces. 17. Apslēpta, neredzama. 18. 
Tīrs, kārtīgs. 19. Leģendārās Liepā-
jas rokgrupas Līvi dalībnieks (1964.). 

20. Lente, virve, aukla. 21. Karst. 22. 
Sengrieķu mitoloģijā – debess dievs. 
23. Sporta sacensībās – noteikta dis-
tances daļa. 29. Noteikt biržas kursu 
vērtspapīriem. 30. Cauruļveida elpo-
šanas orgāns cilvēkam. 32. Latviešu 
rakstnieks (1906–1993), romāna Lī-
gavu mednieki autors. 33. Skaņdarba 

atskaņošanas ātrums. 34. Aizbāznis, 
tapa. 35. Kur pju daļas. 36. Pārvie-
tojams mājoklis tjurku un mongoļu 
klejotājtautām. 37. Klusā okeāna rūp-
nieciski nozīmīga zivs. 38. Ķīmisks 
elements – zilganpelēks, ciets, trausls 
metāls. 

Sandra VILSONE

8. marta mīklas atrisinājums
  Horizontāli. 5. Ibsens. 6. Pikolo. 9. Mulla. 11. Amēba. 12. Anotācija.  
15. Andora. 18. Salūts. 19. Paziņot. 20. Alpaka. 21. Barons. 24. Astarte.  
26. Saites. 27. Starts. 31. Estragons. 33. Niķis. 34. Pīķis. 35. Struma. 36. Tracis. 
  Vertikāli. 1. Ābels. 2. Ancāns. 3. Litijs. 4. Flāmi. 7. Lubāns. 8. Oblāta.  
10. Kārlis. 13. Brūklenes. 14. Laringīts. 16. Barkass. 17. Kobalts. 22. Markas. 
23. Dadzis. 25. Stūris. 28. Islāms. 29. Angārs. 30. Kioto. 32. Līcis.
  Atminējumus atsūtīja G. Lapšuka, R. Bičule, M. Bērziņa, Maija R.,  
A. Tomsone un R. LiepiņšLiepa, Z. Ābelīte, V. Ozola, R. Tipa un H. Veide.

Glābēja, kura tic – 
viss labākais vēl būs
  Pirmdienas gaviļniece Ilona LŪKINA 
ir īsta limbažniece – šai pilsētā dzimusi, 
uzaugusi, pabeigusi 1. vidusskolu un pēc 
neliela pasaulē izmesta loka atkal atgrie-
zusies. Šobrīd Ilona ir glābēja Olimpiskā 
centra Limbaži apsaimniekotajā peldbasei-
nā. Trauslās sievietes nodarbošanās šķiet 
pārsteidzoša, taču pati Ilona par šiem aiz-
spriedumiem tikai dzidri smejas. – Tā jau 
liekas, ka glābējam jābūt muskuļotam, liela 
auguma puisim. Bet varbūt trausla sieviete 
ir izturīgāka par to smagsvaru, – skaidro 
sarunbiedre, piebilstot, ka viņa – ja vajag – 
var no baseina izcelt 105 kg smagu kungu. 
  Pārsteidzoši arī tas, ka Ilona ir glābēja 
ar grādu vadības zinātnēs. Pēc vidusskolas 
beigšanas viņa iestājās Latvijas Univer-
sitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. 
– Skolā man ļoti pie sirds bija matemāti-
ka. Patika risināt sarežģītus uzdevumus, 
meklēt īsto formulu, lai tiktu pie rezultāta, –  
savu izvēli tagad pamato Ilona. Taču pēc 
augstskolas kādu laiku pastrādājot apdro-
šināšanas jomā, meitene apjauta, ka tā nav 
viņas īstā vieta. Darbs birojā pie datora un 
daudzo dokumentu kārtošana bija pārāk 
vienmuļa. Gribējās kaut ko aktīvāku. 
  Tad dzīve tā sagriezās, ka Ilona gandrīz 
gadu nodzīvoja ASV, strādāja apģērbu vei-
kalā, vadīja ziedu tirgotavu. Vērtīgākais 
šī laika ieguvums ir lieliski apgūtā angļu 
valoda. – Skolā mums mācīja to, ko sauc 
par britu valodu, bet amerikāņi runā vien-
kāršāk. Sākumā visu sapratu, bet bija bail 
atbildēt, – stāsta Ilona. Kad saņēmusies, 
vietējie teikuši, ka viņa runā lieliski, vien 
ar tādu kā ņujorkietes akcentu. Lielākajai 
daļai amerikāņu par Latviju nebija nekāda 
priekšstata. Daudziem šķitis, ka tā ir Krie-

vijā. – Skaidroju, ka esam 
Krievijas kaimiņi, ilgi 
bijām PSRS sastāvā, bet 
tagad esam brīva valsts. 
Iemesls, kāpēc Ilona no-
lēma atgriezties mājās, 
bija skumjš. Izjuka attie-
cības, un viņa saprata, ka 
vienai svešumā ir pārāk 
smagi, gribas, lai tuvumā 
būtu ģimene. Tiesa, pēc 
atgriešanās vairākus mē-
nešus vēl pastrādāja Izra-
ēlā. – Amerikā iepazinos 
ar brīnišķīgu ebreju ģimeni, kuri uzaicināja 
aizbraukt uz viņu dzimteni. Tad kādu laiku 
Ilona strādāja Narvesen  veikaliņā Lim-
bažos, pabeidza masieru kursus, apguva 
nagu modelēšanu. Tās gan ir prasmes, ko 
viņa izmanto tikai, rūpējoties par sevi un 
tuviniekiem. Taču lielākais notikums pēc 
atgriešanās bija sastaptā mīlestība, kāzas 
un meitiņas piedzimšana. Drīz mazajai būs 
četri gadi. – Viņa ir burvīga. Blonda, zilām 
acīm, mazliet čirkainiem matiem. Tieši tā-
da, kāda es gribēju būt bērnībā, – nosmej 
māmiņa.
  Jāteic, ka sarunbiedre ir aizrautīga stāst-
niece. Daudz un emocionāli gatava stāstīt 
arī par savu tagadējo darbavietu. Sākumā 
bijusi doma pieteikties baseina administra-
tores amatam. Taču padomājot sapratusi, 
ka tas atkal būs darbs pie telefona. Uzzinot, 
ka ir glābēja vakance, pieteikusies tai. Pro-
tams, bija jāapmeklē kursi, lai apgūtu glāb-
šanas iemaņas ne tikai baseinā, bet arī plud-
malē, tāpat prasmes, kā palīdzēt cilvēkiem 
ar apdegumiem, apsaldējumiem, avārijās. 
Mācījusies sniegt pirmo palīdzību. – Jā, 

šis darbs ir ļoti atbildīgs, taču man patīk. 
Mēs esam šeit, lai palīdzētu cilvēkiem, un 
zinām, kā to izdarīt. Mums ir fantastisks ko-
lektīvs, esam lieliska komanda. Pirmoreiz 
tiešām savu darbu mīlu, nāku uz baseinu ar 
prieku. Un lieliski, ka vienmēr esmu cilvē-
kos, – priecājas jaunā glābēja. Tāpat viņai 
prieks, ka baseins parasti ir ļaužu pilns. Ap-
meklētāji novērtē, ko peldēšana un ūdens 
dod veselībai, kā nomierina. Arī Ilonai pa-
šai peldēšana ir tuva, tāpat vismaz divreiz 
nedēļā viņa skrien, regulāri apmeklē sporta 
zāli. – Tas man vajadzīgs darbam, lai būtu 
formā, taču arī pašai ļoti patīk. Pēc treniņa 
vienmēr jūtos labāk, ir papildu enerģija. 
Taču gaviļniecei tuvas ir arī mierīgas va-
kara stundas, palasot kādu grāmatu, agrāk 
daudz adījusi. Vasarās Ilona labprāt brauc 
uz laukiem pie vecvecākiem Tiegažos.  
– Bērnībā tur devāmies kopā ar mammu, 
kopā ravējām, rušinājāmies. Tagad vedu 
savu meitiņu un abas rosāmies pa dobēm. 
Un vēl viens no Ilonas vaļaspriekiem ir ēst-
gatavošana. Patīk izmēģināt jaunas recep-
tes, eksperimentēt, īpaši ar dažādiem deser-

tiem, kas ļoti garšo mazajai saldummīlei. 
Arī svētku reizēs jubilāre var ciemiņus 
pārsteigt ar saviem meistardarbiem. Tomēr, 
izrādās, Ilonai savus svētkus īpaši nepatīk 
svinēt. Vairāk tīk sagādāt pārsteigumu un 
prieku citiem. Arī dāvanas viņa labprātāk 
dod, nevis saņem. – Tas brīdis, ka dāvanas 
saņēmējam iemirdzas acis, mani emocionā-
li uzlādē.  
  Jautāta par savu vārdu, gaviļniece teic, 
ka viņas mammai bijušas divas izvēles – 
Ilona vai Ivonna. – Mamma ir baltkrieviete, 
tāpēc vēlējās meitai vārdu, ko viegli varētu 
izrunāt visās valodās, arī krieviski, kā saru-
nājamies ar saviem radiem, – stāsta sarun-
biedre un piebilst, ka viņai pašas vārds ļoti 
patīk. Savai meitiņai izraudzījusies nepa-
rastu vārdu – Amina. – Izraēlā iepazinos ir 
brīnišķīgu sievieti Aminu – tik pozitīvu, ar 
tādu gaišu starojumu, ka uzreiz nodomāju –  
ja man būs meita, es viņai došu šo vārdu.
  Sarunas izskaņā pajautāju, kādu velti 
gaviļniece kārotu saņemt no dzīves. Acu-
mirklī Ilona atbild: – Lai maniem vecākiem 
ilgs mūžs un stipra veselība. Tad piebilst, 
ka to novēl visiem. Bet tieši sev? – Lai man 
izdodas palikt tikpat pozitīvai, kāda esmu, 
un vienmēr ticēt – ja arī ir bēdas, tad tas 
nav pasaules gals. Viss labākais vēl tikai 
nāks…   

Lailas PAEGLES teksts un foto
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PIRMDIENA,
18. marts

LTV 1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g  
kultūras. 6.00 1000 jūdžu 
pa ledāja pēdām. 6.30 Rīta 
«Panorāma». 8.35  «Mīlas 
viesulis». 9.35  «Atmaksa». 
10.35 top-shop piedāvā. 10.50  
n «Sirds trīsas» 1.d. 12.45  
top-shop piedāvā. 13.05 Ķepa 
uz sirds. 13.35 Mēs ar brāli – 
kolosāli!. 13.50  «Lēna, mana 
mūža mīlestība». 14.40 top-shop 
piedāvā. 15.00 Krustpunktā. 
16.05  «Atmaksa». 17.00  
 «Mīlas viesulis». 18.00 Dienas 
ziņas. 18.55 Ceturtā studija. 
19.30 Aizliegtais paņēmiens. 
20.30 Panorāma. 21.15 V.I.P. –  
Veiksme. Intuīcija. Prāts. 
22.00 Sporta studija. 22.45 
Aculiecinieks. 23.00 Nakts ziņas. 
23.20 De facto. 23.50 Pusnakts 
šovs septiņos ar Jāni Skuteli. 
0.50 Pasaules panorāma. 1.20  
LV jaunatklāšanas raidījums Te!.

LTV 7
5.00 Biznesa pasaule. 5.30  
Nedēļas apskats. 6.00 1000 jūdžu 
Urālu kalnos. 6.30 Mult. f. 7.25  
n «Runcis zābakos». 8.35 
Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras. 9.20 Vienmēr formā!. 
9.50 Laipni lūgti «Interalias» 
Republikā!. 10.00  «Eņģeļu 
māja». 11.00  «Muhtars. Pa 
jaunām pēdām». 11.55 Bez 
aizvainojuma (kr. val.). 12.30 
v «No Krievijas līdz Irānai: 
mežonīgā robeža». 13.25 
Labākais no «Euromaxx». 13.55 
700 pasaules brīnumi. Vjetnama. 
14.25 Latvijas sirdsdziesma. 
15.20 v «Igaunija ar Mariju Vīi». 
15.55 v «Negantie augi». 17.00 
Dzīve šodien (kr. val.). 18.05  
 «Muhtars. Pa jaunām pēdām» 
19.00 Šovakar (kr. val.). 19.35 
Bez aizvainojuma (kr. val.). 20.10 
v «Tohoku reģiona atdzimšana. 
Ceļojums pa dzelzceļu». 21.10  
 «SOKO Štutgarte». 22.00  
v «Senie festivāli». 23.00 
Pasaules meistarsacīkstes 
biatlonā. 0.45 v «Igaunija ar 
Mariju Vīi». 1.15 Labākais no 
«Euromaxx».

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.55 Mult. f. 6.00  
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Doktors 
Mārtins». 11.40 n «Vīriešu 
noslēpumi». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā.  
14.30  «Mūsu Čārlijs». 15.30  
 «Doktors Mārtins». 16.35  
 «Krist kārdinājumā». 17.40 
Mani virtuves noslēpumi. 17.50 
Ziņas sešos. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.35 Transports šodien, rīt.  
20.40 Degpunktā. 21.10 
Ekstrasensi – detektīvi.  
22.20 v «Visu laiku skaļākie 
noziegumi». 23.30  «NCIS: 
Losandželosa». 0.25 «Dzīvīte» 
brīvdienās. 0.55 Laimīgs 
un vesels. 1.20 Atspēriens 
izaugsmei. 1.45 Attīstības 
kods. 2.10 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru. 2.35 
Degpunktā. 2.55 900 sekundes.

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Ikdienas 
ainiņas». 6.30 Mult. f. 8.05  
 «Divarpus vīru». 9.00  
 «Kobra». 10.00  «Makgaivers». 
11.05 Televeikala skatlogs. 11.25  
Mult. f. 11.55 Mazas telpas –  
lielas idejas!. 12.50  «Viņas 
melo labāk». 13.55  «Tētuka 
meitiņas». 15.00  «Draugi». 
16.00  «Viss pa jaunam!». 17.05 
Mazas telpas – lielas idejas!. 
18.00  «Divarpus vīru». 19.00 
TV3 ziņas. 19.35 Bez tabu. 20.20 
 «Viss pa jaunam!». 21.00  
 «Radiņi». 22.00  «Ilūzija». 
23.00  «Kvantiko». 23.55 Nekā 
personīga. 1.00 Sveika, Rīga!. 
1.30  «UgunsGrēks». 3.40 TV3 
ziņas. 4.10 Bez tabu.

OTRDIENA,
19. marts

LTV 1
5.00 Ceturtā studija. 5.30 Citādi 
latviskais (Cytaidi latviskais). 6.00 
1000 jūdžu pa ledāja pēdām. 6.30 

TV programma
Rīta «Panorāma». 8.35  «Mīlas 
viesulis». 9.35  «Atmaksa». 
10.35 top-shop piedāvā. 10.50 
Latvijas sirdsdziesma. 11.45 
Sporta studija. 12.30 Kultūršoks. 
100 g kultūras. 12.45 top-shop 
piedāvā. 13.05 Ielas garumā. 
13.35 Momentuzņēmums. 13.50  
 «Lēna, mana mūža mīlestība». 
14.40 top-shop piedāvā. 15.00 
Krustpunktā. 16.05  «Atmaksa». 
17.00  «Mīlas viesulis». 18.00 
Dienas ziņas. 18.55 Ceturtā 
studija. 19.30 Tālā zeme Sibīrija. 
Tālie Austrumi 1949., Sivaki –  
59. kilometrs. 20.00  «Divi 
vienā». 20.30 Panorāma. 21.15 
1:1. Aktuālā intervija. 22.05  
v «Dubultā dzīve. Sekss un 
PSRS». 23.15 Nakts ziņas.  
23.30  «Agata Reizina». 1.15  
n «Mustangs».

LTV 7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs 
Latvijā. 5.30 v «Neparastās 
profesijas». 6.00 1000 jūdžu 
līdz Eņģeļu pilsētai. 1.s. 6.30 
Mult. f. 7.25 Eiropa fokusā. 7.55 
Ceturtā studija. 8.20 Aizliegtais 
paņēmiens. 9.20 Adreses. 
9.50 Laipni lūgti «Interalias» 
Republikā!. 10.00  «Eņģeļu 
māja». 11.00  «Muhtars.  
Pa jaunām pēdām». 11.55  
v «Akonkagva: jauna iespēja». 
12.50 Punkti uz i (kr. val.).  
14.25 Vienmēr formā!. 14.55  
v «Tohoku reģiona atdzimšana. 
Ceļojums pa dzelzceļu». 15.55 
v «Sprādzienizturīgs audums». 
16.05  «SOKO Štutgarte». 17.00 
Dzīve šodien (kr. val.). 18.05  
 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». 
19.00 Šovakar (kr. val.). 19.35 
v «Drosmīgie: pūķu pilnas 
debesis». 20.05 v «Āzijas dabas 
atklājumi». 21.05  «SOKO 
Štutgarte». 22.00 v «Dzīve pie 
Polārā loka» 1.s. 22.55 Pasaules 
meistarsacīkstes biatlonā. 0.45 
v «Drosmīgie: pūķu pilnas 
debesis». 1.15 Vienmēr formā!.

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.55 Mult. f. 6.00  
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Doktors 
Mārtins». 11.40 n «Sieviete 
viņam blakus». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā.  
14.30  «Mūsu Čārlijs». 15.30  
 «Doktors Mārtins». 16.35  
 «Krist kārdinājumā». 17.40 
Mani virtuves noslēpumi. 17.50 
Ziņas sešos. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.40 Degpunktā. 21.10  
n «Lieliskais ķēriens». 23.05  
 «Tie esam mēs». 24.00 
«Dzīvīte» brīvdienās. 0.30 
Transports šodien, rīt. 0.35  
 «Sievišķīgās atriebības». 
1.30  «Daktere Kvinna». 2.15 
15 minūtes virtuvē ar Džeimiju 
Oliveru. 2.35 Degpunktā. 3.00 
900 sekundes.

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Ikdienas 
ainiņas». 6.30 Mult. f. 8.05  
 «Divarpus vīru». 9.00  
 «Kobra». 10.00  «Makgaivers». 
11.05 Televeikala skatlogs. 11.25  
Mult. f. 11.55 Mazas telpas –  
lielas idejas!. 12.50  «Viņas 
melo labāk». 13.55  «Tētuka 
meitiņas». 15.00  «Draugi». 
16.00  «Viss pa jaunam!». 17.05 
Mazas telpas – lielas idejas!. 
18.00  «Divarpus vīru». 19.00 
TV3 ziņas. 19.35 Bez tabu. 20.20 
 «Viss pa jaunam!». 21.00  
 «Kobra». 22.05  «Speciālo 
uzdevumu vienība sWAt».  
23.05  «Zibsnis». 24.00  
 «Ilūzija». 0.55 Mult. f. 1.25  
 «UgunsGrēks». 3.35 TV3 ziņas. 
4.05 Bez tabu.

TREŠDIENA,
20. marts

LTV 1
5.00 Ceturtā studija. 5.30 Ielas 
garumā. 6.00 12 elementi ainavā. 
6.30 Rīta «Panorāma». 8.35  
 «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 top-shop 
piedāvā. 10.50  «Eņģeļu iela 9.  
Pelnrušķītes mantojums». 11.50 
Personība. 100 g kultūras. 12.45 
top-shop piedāvā. 13.05 Vides 
fakti. 13.35 Momentuzņēmums. 
13.50  «Lēna, mana mūža 
mīlestība». 14.40 top-shop 

piedāvā. 15.00 Krustpunktā. 
16.05  «Atmaksa». 17.00  
 «Mīlas viesulis». 18.00 Dienas 
ziņas. 18.55 Ceturtā studija. 
19.30 Pasaules panorāma. 20.00 
 «Divi vienā». 20.30 Panorāma. 
21.10 Latvijas Loto izlozes. 21.20 
Tieša runa. 22.30 Latviešu jaunie 
režisori. Elita Kļaviņa «Karalis». 
22.45 Latviešu jaunie režisori. 
Gints Zilbalodis «Prioritātes». 
23.00 Nakts ziņas. 23.15  
 «Izmeklētāja Lanca». 1.25  
v «Dubultā dzīve. Sekss un 
PSRS».

LTV 7
5.00 Visas durvis vaļā. SeMS 
dokumentālie stāsti. 5.30  
LTV – 60. Zelta arhīvs. 6.00  
1000 jūdžu līdz Eņģeļu pilsētai. 
6.30 Mult. f. 7.00 Kas te? Es te!. 
7.30 Projekts «Nākotne». 8.00 
Ceturtā studija. 8.25 De facto. 
9.00 Province. 9.30 saknes 
debesīs. 10.00  «Eņģeļu māja». 
10.30 Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. Īsā programma 
sievietēm. 14.00 Eiropa fokusā. 
14.30 Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. Īsā programma 
pāriem. 17.00 Dzīve šodien 
(kr. val.). 18.05  «Muhtars. Pa 
jaunām pēdām». 19.00  Šovakar 
(kr. val.). 19.35 Hokeja laukums. 
20.05 v «Varenais vējš». 21.25  
 «SOKO Štutgarte». 22.15  
v «Atmiņu iznīcināšana». 23.20 
Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. 1.20 LTV – 60. 
Zelta arhīvs. 1.45 Eiropa fokusā.  

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.55 Mult. f. 6.00 
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Doktors 
Mārtins». 11.40 n «Lieliskais 
ķēriens». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā.  
14.30  «Mūsu Čārlijs». 15.30  
 «Doktors Mārtins». 16.35  
 «Krist kārdinājumā». 17.40 
Mani virtuves noslēpumi. 17.50 
Ziņas sešos. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.40 Degpunktā. 21.10 Zebra.  
21.25  «Sirds dakteris». 22.35  
n «Pilsēta». 1.00 n «Vīriešu 
noslēpumi». 2.25 Degpunktā. 
2.50 900 sekundes.

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Ikdienas 
ainiņas». 6.30 Mult. f. 8.05  
 «Divarpus vīru». 9.00  
 «Kobra». 10.00  «Makgaivers». 
11.05 Televeikala skatlogs. 11.25  
Mult. f. 11.55 Mazas telpas –  
lielas idejas!. 12.50  «Viņas 
melo labāk». 13.55  «Tētuka 
meitiņas». 15.00  «Draugi». 
16.00  «Viss pa jaunam!». 17.05 
Mazas telpas – lielas idejas!. 
18.00  «Divarpus vīru». 19.00 
TV3 ziņas. 19.35 Bez tabu. 
20.20  «Viss pa jaunam!». 
21.00 Gatava pārvērtībām. 21.40 
Kauja pie plīts. 23.10  «Spoku 
brigāde». 0.05  «Kobra». 1.10 
Mult. f. 1.35  «UgunsGrēks». 
3.50 TV3 ziņas. 4.20 Bez tabu.

CETURTDIENA,
21. marts

LTV 1
5.00 Ceturtā studija. 5.30 Vides 
fakti. 6.00 12 elementi ainavā. 
6.30 Rīta «Panorāma». 8.35  
 «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 top-shop 
piedāvā. 10.50 Aizliegtais 
paņēmiens. 11.50 1:1. Aktuālā 
intervija. 12.45 top-shop piedāvā. 
13.05 Pasaules panorāma.  
13.35 Momentuzņēmums. 13.50  
 «Lēna, mana mūža mīlestība». 
14.40 top-shop piedāvā. 15.00 
Krustpunktā. 16.05  «Atmaksa». 
17.00  «Mīlas viesulis». 18.00 
Dienas ziņas. 18.55 Ceturtā 
studija. 19.30 v «Literatūre». 
20.00  «Divi vienā». 20.30 
Panorāma. 21.15 Adreses. 21.45 
Aculiecinieks. 22.00  «Mafijas 
gūstā». 23.05 Nakts ziņas. 23.20 
Nacionālie dārgumi. 100 g  
kultūras. 0.05 Daudz laimes, 
jubilār!. 0.45 Latviešu jaunie 
režisori. Elita Kļaviņa «Karalis». 
1.00 Latviešu jaunie režisori. 
Gints Zilbalodis «Prioritātes». 
1.15 Tieša runa.

LTV 7
5.00 2018. Latvijas hronika. 

5.15 v «Dzīve pie Polārā loka» 
1.s. 6.00 1000 jūdžu līdz Eņģeļu 
pilsētai. 6.30 Mult. f. 7.00 Kas te?  
Es te!. 7.30 Pie stūres. 8.00 
Ceturtā studija. 8.30 Ielas 
garumā. 9.00 Vides fakti. 9.30 
Pasaules panorāma. 10.00  
 «Eņģeļu māja». 10.30 Pasaules 
meistarsacīkstes daiļslidošanā. 
Īsā programma vīriešiem. 13.55 
Projekts «Nākotne». 13.55  
v «Vēstures satriecošie stāsti». 
14.30 Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. Izvēles programma 
pāriem. 17.00 2018. Latvijas 
hronika. 17.20 Pasaules kausa 
izcīņa biatlonā. Sprints sievietēm. 
18.40 Aculiecinieks. 19.00 
Šovakar (kr. val.). 19.30 Latvijas 
meistarsacīkšu fināls hokejā. 
1. spēle. 22.05 Sporta studija. 
22.50 Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. 0.50 Aktuālā 
reportāža. 1.20 Projekts 
«Nākotne». 

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.55 Mult. f. 6.00 
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais 
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Doktors 
Mārtins». 11.40 n «Tu un es». 
13.45 Televīzijas veikals. 14.00 
Degpunktā. 14.30  «Mūsu 
Čārlijs». 15.30  «Doktors 
Mārtins». 16.35  «Krist  
kārdinājumā». 17.40 Mani 
virtuves noslēpumi. 17.50 Ziņas 
sešos. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.40 Degpunktā. 21.10 700 
pasaules brīnumi. Indija. 21.40 
Izdzīvotāji. 22.40 No rupekles 
par lēdiju. 0.45  «Hūberts un 
Štallers». 1.35  «Sievišķīgās 
atriebības». 2.20 Degpunktā.  
2.45 900 sekundes.

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Ikdienas 
ainiņas». 6.30 Mult. f. 8.05  
 «Divarpus vīru». 9.00  «Īpašo 
uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 
10.00  «Makgaivers». 11.05 
Televeikala skatlogs. 11.25 
Mult. f. 11.55 Mazas telpas – 
lielas idejas!. 12.50  «Viņas 
melo labāk». 13.55  «Tētuka 
meitiņas». 15.00  «Draugi». 
16.00  «Viss pa jaunam!». 17.05 
Mazas telpas – lielas idejas!. 
18.00  «Divarpus vīru». 19.00 
TV3 ziņas. 19.35 Bez tabu.  
20.20  «Viss pa jaunam!». 21.00 
 «Nāvējošais ierocis». 22.00  
n «Mežonīgā kārts». 23.50  
 «Kobra». 0.50 Mult. f. 1.20  
 «UgunsGrēks». 3.35 TV3 ziņas. 
4.05 Bez tabu.

PIEKTDIENA,
22. marts

LTV 1
5.00 Ceturtā studija. 5.30 saknes 
debesīs. 6.00 12 elementi  
ainavā. 6.30 Rīta «Panorāma». 
8.35  «Mīlas viesulis». 9.35  
 «Atmaksa». 10.35 top-shop 
piedāvā. 10.50  «Dzeguze». 
11.55 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 
Prāts. 12.45 top-shop piedāvā. 
13.05 Saknes debesīs. 13.35 
Momentuzņēmums. 13.50  
 «Lēna, mana mūža mīlestība». 
14.40 top-shop piedāvā. 15.00 
Krustpunktā. 16.05  «Atmaksa». 
17.00  «Mīlas viesulis». 18.00 
Dienas ziņas. 18.55 Kultūršoks. 
100 g kultūras. 19.10 Gudrs, 
vēl gudrāks. 20.30 Panorāma. 
21.15  «Nāve paradīzē». 22.15 
Pusnakts šovs septiņos ar Jāni 
skuteli. 23.15 Nakts ziņas.  
23.30 Latvijas sirdsdziesma.  
0.20  «Mafijas gūstā». 1.25  
 «Dzeguze». 2.25  «Izmeklētāja 
Lanca». 4.30 Sporta studija.

LTV 7
5.00 Ielas garumā. 5.30  
v «Mākslas pulss». 6.15 
Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. Īsā programma 
dejās uz ledus. 9.25 Labākais no 
«Euromaxx». 10.00  «Eņģeļu  
māja». 10.30 Pasaules 
meistarsacīkstes daiļslidošanā. 
Izvēles programma sievietēm. 
14.40 2018. Latvijas hronika. 
15.00 v «Pauls no Kalvenes». 
16.00 v «Varenais vējš». 17.20 
Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 
Sprints vīriešiem. 18.40 2018. 
Latvijas hronika. 19.00 Šovakar 
(kr. val.). 19.35 Personīgā lieta 
(kr. val.). 20.05 v «Izstāde: 
Matiss Teita modernās mākslas 
galerijā Londonā». 21.05 Eiropa 
koncertos. 22.00 n «Cita  
sieviete». 0.10 Pasaules 
meistarsacīkstes daiļslidošanā. 
2.40 v «Atmiņu iznīcināšana».  

3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. 4.00 
Kūku čempions.

LNT
5.00 Karamba!. 5.25 Ticīgo 
uzvaras balss. 5.55 Mult. f. 6.00 
900 sekundes. 8.10  «Daktere 
Kvinna». 9.20  «Lieliskais  
gadsimts». 10.25 Televīzijas 
veikals. 10.40  «Doktors 
Mārtins». 11.40 n «Saldi rūgtā 
mīlestība». 13.45 Televīzijas 
veikals. 14.00 Degpunktā.  
14.30  «Mūsu Čārlijs». 15.30  
 «Doktors Mārtins». 16.35  
 «Krist kārdinājumā». 17.40 
Mani virtuves noslēpumi. 17.50 
Ziņas sešos. 18.00 Mani virtuves 
noslēpumi. 19.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 20.00 LNT ziņas. 
20.40 Degpunktā. 21.10  
 «Segvārds Šmiti» 1.s. 22.10  
n «Krāmu tirdziņu mistērija. Viss, 
ka mirdz». 24.00  «Dzimuši 
policisti». 1.00  «Sievišķīgās 
atriebības». 1.40  «Daktere 
Kvinna». 2.25 Degpunktā. 2.50 
900 sekundes.

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Ikdienas 
ainiņas». 6.30 Mult. f. 8.05  
 «Divarpus vīru». 9.00  «Īpašo 
uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 
10.00  «Makgaivers». 11.05 
Televeikala skatlogs. 11.25 
Mult. f. 11.55 Mazas telpas – 
lielas idejas!. 12.50  «Viņas 
melo labāk». 13.55  «Tētuka 
meitiņas». 15.00  «Draugi». 
16.05 Amerikāņu nindzjas. 17.05 
Mazas telpas – lielas idejas!. 
18.00  «Divarpus vīru». 19.00 
TV3 ziņas. 19.35 Bez tabu.  
20.20 Mazā lielā zvaigzne.  
21.35 n «Tētuku kari».  
23.35 n «Klejotkāre». 1.35  
 «UgunsGrēks». 3.50 TV3 ziņas. 
4.20 Bez tabu.

SESTDIENA,
23. marts

LTV 1
5.15 Momentuzņēmums. 5.30 
Province. 6.00 Personība. 100 g 
kultūras. 7.00 Mult. f. 9.00 Kas 
te? Es te!. 9.30 Mult. f. 10.00 
Ķepa uz sirds. 10.30 v «Ja es 
būtu dzīvnieks». 10.50  
n «Amazonija». 12.30 Tālā zeme 
Sibīrija. Tālie Austrumi 1949., 
Sivaki – 59. kilometrs. 13.00 
Adreses. 13.30 v «Literatūre». 
14.00  «Divi vienā». 15.35 
Gudrs, vēl gudrāks. 17.00  
v «Debesu upe». 18.00 Dienas 
ziņas. 18.20 Aculiecinieks. 
18.35 Citādi latviskais (Cytaidi 
latviskais). 19.05 Vides fakti. 
19.35 Latvijas sirdsdziesma. 
20.30 Panorāma. 21.10 Latvijas 
Loto izlozes. 21.25  «Sarkanais 
mežs». 22.15 n «Salna pavasarī». 
23.55 n «Cita sieviete». 2.05 
 «Nāve paradīzē». 3.05 
Koncertuzvedums Dzejnieks un 
nāra. 4.30 Nacionālie dārgumi. 
100 g kultūras. 

LTV 7
5.00 Pies stūres. 5.30 Uzvelc 
tautastērpu!. 6.00 Kas te? Es te!. 
7.00 Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. Izvēles programma 
dejās uz ledus. 9.00 Veiksmīgs 
uzņēmējs Latvijā. 9.30 700 
pasaules brīnumi. Vjetnama. 
10.00 Hokeja laukums. 10.30 
Pasaules meistarsacīkstes 
daiļslidošanā. Izvēles programma 
vīriešiem. 14.40 Sporta studija. 
15.30 Aculiecinieks. 15.50 
Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 
Iedzīšanas sprints sievietēm. 
16.40 Aizliegtais paņēmiens. 
17.35 v «Bonsai: japāņu koku 
audzēšanas māksla». 18.05 
Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 
Iedzīšanas sprints vīriešiem. 
19.00 Latvijas meistarsacīkšu 
fināls hokejā. 2. spēle. 21.30 
Teātris.zip. 21.50 FRO. Rīgas 
Krievu teātra izrāde. 23.30  
 «Mājas, kur atgriezties». 1.45 
Kūku čempions. 2.50 LTV – 60.  
Zelta arhīvs. 3.10 Eiropa 
koncertos. 4.00 v «Bonsai: 
japāņu koku audzēšanas 
māksla». 4.30 Zemes stāsti.

LNT
5.20  «Ziemas saule». 7.00 
Sagraizītie. 8.00 Mans bērns 
var!?. 9.00 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru. 9.30 Rīta 
pietura. 10.00 Laimīgs un vesels. 
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās. 
11.00 Attīstības kods. 11.30 
Mani virtuves noslēpumi. 16.10 
Ekstrasensi – detektīvi. 17.50 
Ziņas sešos. 18.00  «Teksasas 
reindžers». 18.55 v «Visu laiku 
skaļākie noziegumi». 20.00 
LNT ziņas. 20.40 «Degpunktā» 
sestdienā. 21.05  «Ievainotā 

mīlestība». 23.05 n «Džulī un 
Džūlija». 1.30 n «Sieviete viņam 
blakus». 2.55  «Teksasas 
reindžers». 3.50 15 minūtes 
virtuvē ar Džeimiju Oliveru.

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Impērija». 
6.50 Muļķību zinātne. 7.30 Mult. f.  
8.40  «Zoodārza slepenā dzīve».  
9.45 Televeikala skatlogs. 
10.00 Sveika, Rīga!. 10.35 esi 
gardēdis. 11.10 Autoziņas. 11.40 
 «Radiņi». 12.50 Es mīlu tevi, 
Latvija!. 15.25 n «Spītnieces 
savaldīšana». 17.30 n «Mazais 
Stjuarts 2». 19.00 TV3 ziņas. 
19.35 Mult. f. «Drošsirde». 21.30 
n «Harijs Poters un Fēniksa 
ordenis». 0.10 n «Možonīgā 
kārts». 2.00  «UgunsGrēks». 
4.20 TV3 ziņas.

SVĒTDIENA,
24. marts

LTV 1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras. 6.00 Personība. 100 g 
kultūras. 7.00 Mult. f. 9.00 Kas 
te? Es te!. 9.30 Mult. f. 10.35 
Mult. f. «Gordons un Padija». 
11.45 Mēs ar brāli – kolosāli!. 
12.00 Dievkalpojums. 13.00 
Saknes debesīs. 13.30 Klase. 
Lielā izvēle – kur mācīties pēc 
9. klases?. 13.55  «Likteņa 
līdumnieki. Mantinieki». 14.55 
Latvijas sirdsdziesma. 15.50 
Ķepa uz sirds. 16.20 Nacionālie 
dārgumi. 100 g kultūras. 17.10 
Daudz laimes, jubilār! 18.00 
Dienas ziņas. 18.20 Province. 
18.50 v «Lustrum». 20.30 
Panorāma. 20.45 De facto.  
21.35  «Agata Reizina». 23.25  
n «Gausie Rietumi». 0.55  
v «Debesu upe». 1.50 Liepājas 
koncertzāles Lielais Dzintars 
atklāšanas ceremonija. 4.30 
Nacionālie dārgumi. 100 g 
kultūras.

LTV 7
5.00 Province. 5.30 Latgalieši 
Pēterpilī. 6.00 Kas te? es 
te!. 7.00 Zemes stāsti. 7.30 
Vides fakti. 8.00 Pasaules 
meistarsacīkstes daiļslidošanā. 
Paraugdemonstrējumi. 11.00 
Ielas garumā. 11.30  «Mājas, kur 
atgriezties». 13.35 v «Izstāde:  
Matiss Teita modernās mākslas 
galerijā Londonā». 14.35 
Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 
12,5 km ar kopīgu startu  
sievietēm. 15.30 n «Amazonija». 
17.05 2018. Latvijas hronika. 
17.20 Pasaules kausa izcīņa 
biatlonā. 15 km ar kopīgu startu 
vīriešiem. 18.10 Pasaules 
meistarsacīkstes daiļslidošanā. 
20.40 Aculiecinieks. 21.05  
 «Policijas patruļa 19-2». 22.00  
 «Restorāns Amigos». 23.00 
Jāņa Petera teātra dziesmu 
nakts Bez teātra mēs nevaram. 
1.20 2018. Latvijas hronika. 1.35 
Eiropa koncertos. 2.25 Sporta 
studija. 3.10 LTV – 60. Zelta 
arhīvs. 3.30 Zemes stāsti. 4.00  
LV jaunatklāšanas raidījums Te!. 

LNT
5.00  «Ziemas saule». 6.35 
Kontakts kopā ar doktoru  
Čārlzu Stenliju. 7.00  «Hūberts 
un Štallers». 8.05 Profesija – 
mamma. 9.05 15 minūtes virtuvē 
ar Džeimiju Oliveru. 9.45 Zebra. 
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās. 10.30 
Atspēriens izaugsmei. 11.00 700 
pasaules brīnumi. Indija. 11.35 
Izdzīvotāji. 12.30 v «Dzīvnieku 
dakteri». 13.25 n «Krāmu tirdziņu 
mistērija. Viss, kas mirdz». 15.20 
n «Džulī un Džūlija». 17.50 
Ziņas sešos. 18.00  «Teksasas 
reindžers». 18.55  «Segvārds 
Šmiti» 1.s. 20.00 LNT ziņas.  
20.10 LNT ziņu Top 10. 21.05  
 «Ievainotā mīlestība». 23.05  
n «Tu un es». 0.55  «Tirāns». 
1.45 n «Saldi rūgtā mīlestība». 
3.10  «Teksasas reindžers».

TV 3
5.00  «Kā izbēgt no soda par 
slepkavību». 5.55  «Impērija». 
6.50 Muļķību zinātne. 7.25 Mult. f.  
9.25 Dullā recepte. 10.00 
SuperBingo. 11.00 gatava 
pārvērtībām. 11.50 Mazā 
lielā zvaigzne. 13.00 Mult. f. 
«Brēmenes laupītāji». 14.25  
n «Harijs Poters un Fēniksa 
ordenis». 17.10 Mult. f. 
«Drošsirde». 19.00 Nekā 
personīga. 20.00 Es mīlu tevi, 
Latvija!. 22.25 n «Titānu cīņa». 
0.35 n «Spītnieces savaldīšana». 
2.15  «UgunsGrēks».

n Mākslas filma
 Seriāls
v Dokumentālā filma



9  l  2019. gada 15. marts

TUV PLĀNĀ
Darbaspēks laukos

Trūkst fermas  
strādnieku 
  Krimuldas novada Lēdurgas pagastā  
J. Gierkena zemnieku saimniecības ga-
nāmpulkā ir nepilni divi tūkstoši slaucamo 
govju un jaunlopu. Divās fermās maiņu 
darbā strādā vairāk nekā 30 cilvēku. Daļa 
strādnieku pieņemti kopš fermas iegādes 
un ir mācījušies un auguši reizē ar pašu ga-
dos jauno pārvaldnieku Mārtiņu Gierkenu. 
Saimniecības zelta fondam uztic jaunāko 
un modernāko tehniku un atbildīgus dar-
bus. Ar strādniekiem nokomplektēta ir jau-
nā ferma, kur govis slauc astoņi DeLaval 
roboti. Visbiežāk un arī šobrīd strādnieku 
trūkst vecajā kūtī, ko atjaunoja 2005. ga-
dā. – Stresa situācijas rodas tad, ja kāds 
pēkšņi izdomā aiziet. Nevienam nepatīk 
uzņemties citu darbu, jo slodze tāpat jau 
ir liela. Strādnieki tad kļūst nīgri. Uz vie-
tas Lēdurgā cilvēkus darbam tikpat kā nav 
iespējams dabūt. Ja es varētu nodrošināt 
strādniekus ar naktsmājām, situācija atri-
sinātos. Cilvēki no tālienes interesējas un 
piesakās darbam, bet viņiem nav, kur pa-
likt, – Mārtiņš sūrojas. Grūtāk atrast strād-
niekus visvienkāršākajam – t.s. melna 
jam – darbam. Uz to nereti piesakās tādi, 
kuri brāļojas ar alkoholu, dažkārt arī neno-
brieduši divdesmitgadnieki ar putniem gal-
vā. Mārtiņš stāsta, ka no piektdienas līdz 
pirmdienai viņi parasti slimo. – Es negribu 
saimniecībā bardaku. Man vajag kārtīgus 
strādniekus. Trīsdesmitgadnieki zina, par 
ko uzņemas atbildību, – viņš spriež.
  Mārtiņš kritizē kārtību, ka darbaspējīgie 
pārtiek no pabalstiem. – Manuprāt, nepa-
reizi arī tas, ka cilvēkiem, kuri strādāja ar 
pilnu slodzi par labu atalgojumu, izveido-
jies nodokļa parāds. Viņi ir aizvainoti. Sa-
nāk, ka ir sodīti. Par ko? Tomēr zemnieks 
uzsver, ka ir optimists un zina – ar laiku 
viss nokārtojas. Viņam ir plāns, kā rīkoties, 
risinot dzīvokļu problēmu nodarbināta-
jiem. 

Prasa Limbažos būvēt 
daudzdzīvokļu mājas
  To, ka problēmas ar darbaspēku ir, at-
zīst arī Limbažu pagasta Gravās esošo lie-
lo uzņēmumu Lādes piens, Grow energy 
u.c. īpašnieks Raivis Bundulis. Viņaprāt, 
abām blakus pagastos esošajām lielajām 
piensaimniecībām jāsadzīvo brālīgi. Šo-
brīd situācija ar darbaspēku tajās nav tik 
saspringta, jo netālu likvidējušās vairākas 
saimniecības. Sarunbiedrs atklāj, ka abi ar 
Mārtiņu Gierkenu dala cilvēkus, kuri tur 
zaudēja darbu. Tomēr, ja Limbažu tuvumā 
parādītos vēl kāds tikpat spēcīgs piena ra-
žotājs, ar darbaspēku būtu pavisam slikti. 
  Jāatgādina, ka Gravās esošie uzņēmu-
mi apsaimnieko aptuveni 3000 ha zemes, 
Lādes pienam pieder gandrīz 1000 slauca-
mo govju un grūsnās teles un ļoti moder-

na ferma. Auseklis jau rakstījis, ka tajā ar 
karuseļa veida iekārtu reizē slauc 40 gov-
ju. – Grūti atrast labus strādniekus. Kurš 
jaunietis mūslaikos vēlas strādāt fermā? 
Tomēr pašlaik divi cilvēki gaida rindā uz 
darbavietu pie mums. Pēdējos gados man 
nav bijis, ka traktori stāvētu un nebūtu, kas 
ar tiem brauc, bet gribas, lai ir labāk, – sa-
ka R. Bundulis. Kopā lielsaimnieka uzņē-
mumos nodarbina 60–80 strādnieku, t.sk. 
arī daudz speciālistu. Arī šobrīd portālā 
Kur darbs? lasāms, ka uzņēmumam Lādes 
piens vajadzīgs inženieris un elektriķis.  
R. Bundulis gari stāsta, ka gadā viņa uzņē-
mumi nodokļos nomaksā 1,2 miljonus ei-
ro, ar labām algām cenšas noturēt strādnie-
kus un panākt, ka viņi saliedējas komandā. 
– Pie mums labi traktoristi pēc nodokļu 
nomaksas mēnesī saņem 1000 eiro, – viņš 
saka. Valsts ieņēmumu dienests pat atrak-
stījis, ka Lādes piens maksā par 40% lielā-
ku algu nekā valstī vidēji.
  Pa vasaru uzņēmumos strādā skolēni un 
studenti. Kurš grib strādāt un nedraudzējas 
ar alkoholu, vietu parasti atrodot. Gravās 
ir elektronizēta darba uzskaite (ar kartēm), 
kas fiksē darbā pavadīto laiku. Alkometri 
uzrāda, kura strādnieka izelpā ir promiles. 
Žēlastības nav, jo īpašnieks neuzņemas 
atbildību par dzērājiem. Vairāki speciālis-
ti, kuri studiju laikā Lādes pienā izgājuši 
praksi, atgriezušies tur strādāt. Jauniem 
cilvēkiem patīk modernas tehnoloģijas, 
tāpēc nodarbināto vidū ir daudz jauniešu, 
lielākoties vietējie, un daži strādā, atgrie-
zušies no ārzemēm. Raivis teic, ka grūtāk 
atrast speciālistus ar inženiertehniskajām 
zināšanām. 
  Darbinieku problēma atrisinātos, ja 
Limbažos būtu dzīvokļi. Uzņēmējs prasa, 
kad te uzbūvēta kāda daudzdzīvokļu mā-
ja. Viņaprāt, dzīvokļu trūkums ir lielākais 
šķērslis pilsētas attīstībā. Ja būtu modernas 
mājas jauniem speciālistiem ar īres, izpirk-
šanas vai privātās partnerības iespējām, pil-
sēta ātrāk augtu un būtu konkurētspējīgāka, 
jo citi piedāvājumi šeit jaunām ģimenēm ir 
pievilcīgi. Labo speciālistu krējumu tagad 
nosmeļot Cēsis, Sigulda, Valmiera. – Pat 
mazajā Smiltenē jaunajām ģimenēm paš-
valdība tikko uzcēlusi īres māju! Cik ilgi 
Limbaži domās? – uztraucas R. Bundulis. 
– Esam piedalījušies izsolēs. Cenas par dzī-
vokļiem pilsētā iet mākoņos. Sākumā par 
nelielu mitekli prasīja septiņus tūkstošus, 
tagad 20. Ja pašvaldība iedalītu mums pil-
sētā vietu, kur būvēt mājas, mēs to darītu. 
Es arī būtu gatavs kā dalībnieks iekļauties 
ar investīcijām kādā pašvaldības projektā. 
Varbūt vecajā dzīvokļu fondā mums ļautu 
izbūvēt labierīcības, ūdens pieslēgumu, lai 
ir normāli apstākļi strādnieku ģimenēm, –  
saimnieks apliecina savu ieinteresētību, bet 
kritizē pašvaldību, ka tā nemēģina neko lie-
tas labā darīt. (Par dzīvokļiem un būvnie-
cību Limbažos Auseklis pagājušajā vasarā 
rakstīja Tuvplāna rakstu sērijā.)

Pieredze ar strādniekiem 
dažāda
  Problēmas ir arī ar zemkopībā nodarbi-
nātajiem. Alojas novadā lielākajā augkopī-
bas saimniecībā SIA Tēraudiņi darbinieku 
maiņa īpaši nav raksturīga. Pa ziemu vai-
rāki vīrieši dodas peļņā uz ārzemēm, bet, 
sākoties sējai, brauc mājās un strādā, līdz 
visa raža novākta. Tomēr uzņēmējs Val-
dis Možvillo atzīst: – Es nevaru teikt, ka 
ir ļoti labi. Nupat aizgāja viens strādnieks. 
Par laimi, jau ir atradies viņam aizstājējs. 
Viņš ir norūpējies. Būvniecībā, mežsaim-
niecībā strādniekiem dažs uzņēmējs maksā 
1,5 tūkstoti un pat lielākas algas, bet lauk-
saimnieks to nevar atļauties. – Nav kvalifi-
cētu strādnieku, kuri varētu uzreiz sēsties 
jaunā traktorā, tāpēc mēs viņus apmācām, 
sagatavojam darbam, ieguldām līdzekļus. 
Diemžēl pēc tam dažs ir pacēlis cepuri un 
aizgājis, – atklāj zemkopis. 
  Par savu saimnieku Tēraudiņu strādnie-
ki parasti izteikušies labi. Ir savas tradīci-
jas, reizēm visi kopīgi atpūšas. Arī novada 
Uzņēmēju dienas ballē, ko rīt pēc izstādes 
rīkos pašvaldība, Valdis saviem strādnie-
kiem uzsauks dalības maksu. Viņš teic, ka 
cilvēkiem vajag būt kopā ne tikai darbā. 
  – Arī mēs esam finansējuši mācības, bet 
vēlāk palikuši ar tukšām rokām, – apliecina 
Salacgrīvas novada z.s. Robežnieki saim-
niece Ieva AlpaEizenberga. Nesen sižetu 
par darbaspēku Robežnieku saimniecībā 
bija sagatavojusi un demonstrēja Vidzemes 
Televīzija. Eizenbergi par strādnieku trū-
kumu nesūdzas, bet neuzskata, ka situācija 
valstī šai ziņā ir sakārtota. Aptaujātās viņu 
fermas strādnieces spriež, ka liela nozīme 
ir ne tikai samaksai par darbu, bet arī pa-
šu saimnieku attieksmei pret viņām. Tam, 
ka viņi ir saprotoši, cenšas uzlabot darba 
apstākļus, nāk pretī un palīdz rast risināju-
mus, ja rodas vajadzība ko mainīt. Tomēr 
saimnieki ar nolūku ieguldījuši ļoti lielus 
līdzekļus augstražīgas tehnikas iegādē, kas 
ļauj samazināt darbinieku skaitu zemes 
apstrādes un ražas novākšanas periodos. 
Viņuprāt, ar tehniku strādāt gribošu un ap-
ķērīgu strādnieku atrast ir ļoti grūti. 
  – Daudz kas atkarīgs no tā, cik lielu 
atalgojumu saimnieks var maksāt, – spriež 
Latvijas Zemnieku federācijas un Limbažu 
Zemnieku biedrības valdes locekle Zai-
ga Blaua. Viņasprāt, pat 1000 eiro jaunai 
ģimenei, ja tajā ir nestrādājoša jaunā mā-
miņa un divi mazi bērni, nav nekas liels. 
Tomēr ne visi var atļauties to maksāt, īpaši, 
ja saimniecība ir neliela. Tāpēc daudzviet 
par lētu samaksu saimnieki pieņem un paši 
apmāca mazkvalificētus cilvēkus, kuriem 
tomēr nevar uzticēties, jo ir problēmas 
ar alkoholu. Viņi klīst no viena pie otra. 
– Jauniešiem galvā ir tikai viena doma – 
prasīt lielu samaksu, turpretī pieredzes un 
jēgas nav nekādas. Diemžēl arī speciālās 
izglītības iestādes nepiedāvā praksi, bet 
savas bāzes tādai apmācībai skolām un 
tehnikumiem nav, – Z. Blaua saka. Arī viņa 
dzīvokļu problēmu atzīst par būtisku. Ja tie 
šeit būtu, tas stimulētu jaunās ģimenes ar 
bērniem pārcelties uz laukiem. 
  Kādā piensaimniecībā saimnieks ielaida 
strādnieka ģimeni daudzdzīvokļu mājas 
dzīvoklī, ko pats tādam nolūkam bija no-
pircis. Saimniece gatavoja visiem pusdie-
nas, kopā ieturēja kārtīgu lauku maltīti. At-
nācēja ģimenei neliedza ņemt fermā pienu. 

Diemžēl reiz saimnieks pieķēra savu strād-
nieku brīdī, kad viņš no traktora bākas te-
cināja kannā degvielu... Laika gaitā līdzīgi 
sarūgtinājumi gadījušies daudziem. Nereti 
dzirdēts, ka slaucēju paviršības dēļ govīm 
sabojāti tesmeņi un ar sirdssāpēm nācies 
brāķēt labas piena devējas. Saimnieki sū-
rojas, ka atbildības pietrūkst jaunām sie-
vietēm, un cenšas lutināt tās, kuras uzskata 
par prasmīgām. Trūkst kvalificētu strād-
nieku, kam var uzticēt dārgu un modernu 
traktortehniku. Mazajās saimniecībās ar 
nelieliem piena ganāmpulkiem govis slauc 
un lielākoties visu dara paši saimnieki, tā-
dēļ daudzi aizmirsuši, ko nozīmē brīvdie-
nas. Senāk Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrā bija mācību programma, 
kas sagatavoja aizvietotājus fermās, tomēr 
nekas no tās nav sanācis. Saimnieki nebija 
gatavi regulāri izmantot brīvdienas. 
  Nodarbinātības valsts aģentūras Lim-
bažu filiāles nodarbinātības organizatore 
Vanda Purmale apliecina, ka vēlmi strādāt 
lauksaimniecībā izsaka ļoti maz cilvēku, 
lai gan pieprasījums pastāv. Reiz pat kāda 
projekta laikā darba meklētāji bija aizvesti 
skatīt uzņēmumu Lādes piens. Visi redzē-
juši, cik tur efektīvi modernizēta ražošana, 
kādas jaunākās tehnoloģijas ieviestas. Cil-
vēki tās apbrīnojuši, tomēr vēlmi strādāt 
nav izteikuši. – Darbs lauksaimniecībā, 
īpaši fermās, tomēr ir smags, arī netīrs, 
jāstrādā caurvējā, aukstumā, smakās. Tas 
darba ņēmējiem nepatīk. Viņi drīzāk izvē-
las vasaras mēnešus strādāt kādā no pur-
viem, – viņa saka. Lai arī filiālē iespējams 
iegūt traktoru vadītāja tiesības, darba mek-
lētāji labprātāk izvēloties darbu ceļu būvē, 
mežizstrādē vai citās nozarēs. 

Pieļauj, ka nodarbinās 
viesstrādniekus
  Nupat Bulduros par šo problēmu disku-
tēja biedrības Zemnieku saeima kongresā. 
Tās priekšsēdētājs Juris Lazdiņš sprieda, 
ka, tuvojoties sezonai, arvien asāk izpau-
žas strādnieku trūkums. Raisījās saruna par 
viņu prasmēm, motivāciju strādāt, mobi-
litāti, ko zemnieki un valsts var darīt, lai 
nodarbinātību reģionos stabilizētu. Liela 
daļa saimnieku uzskata, ka valstī šī prob-
lēma jārisina ar viesstrādniekiem, bet pret 
to strikti iebilst nozares vadītājs, zemkopī-
bas ministrs Kaspars Gerhards. – Jāpadara 
lauksaimniecība pievilcīga jauniešu acīs. 
Jāstrādā arī pie atalgojuma vidējā līmeņa 
paaugstināšanas, lai aizbraukušie tautieši 
atgrieztos mājās. Tur, kur ir darbs, vieta 
nepaliek tukša, – spriedis ministrs. I. Alpa
Eizenberga, kura piedalījās kongresā, uz-
skata, ka viesstrādnieki Latvijā bijuši visos 
laikos. Svētciemiete ilgi darbojusies bied-
rības Zemnieku saeima valdē un vadījusi 
piena ražotāju asociāciju, tāpēc ir lietas 
kursā par situāciju arī daudzās citās saim-
niecībās. – Ja nav, kam strādāt, citas izejas 
nav. Iebraucēji motivēti nopelnīt, strādā 
labi, tāpēc nav žēl viņiem maksāt nozarē 
noteikto vidējo algu, – spriež piensaimnie-
ce. Viņa ir pārliecināta, ka viesstrādnieki 
bieži būs sastopami Latvijas laukos, jo 
dārzeņu, ogu novākšanā un piensaimniecī-
bā bez viņiem neiztiks. Arī citi saimnieki 
piekrīt, ka viesstrādnieki ir vajadzīgi. 

Gunitas OZOLIŅAS
teksts un foto

  Gada sākumā milzīgu reklāmu ar darba piedāvājumu Auseklī ievietoja kāds mež-
izstrādes uzņēmums no Igaunijas. Limbažos un mazpilsētās pat kursēja mašīna, kuras 
piekabē bija uzstādīta liela, uzmanību saistoša darba piedāvājuma aģitācijas planšete. 
Sak, te ir brīva vieta, esat gaidīti. Konkurence darba tirgū saasinās. Strādniekus mūs-
pusē vervē arī AS Valmieras stikla šķiedra un citi uzņēmumi ārpus bijušā Limbažu 
rajona. Tomēr darbaroku trūkums jau vairākus gadus aktuāls arī vietējās zemnieku 
saimniecībās un lauksaimniecības uzņēmumos. Fermās vajadzīgas slaucējas un strād-
nieki, saimnieki piedāvā pastāvīgu, tāpat arī sezonas darbu traktortehnikas vai kravas 
transporta vadītājiem u.c. Grūtas situācijas veidojas lielajās un arī vidējās saimniecī-
bās. Tās apgādātas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, kurās ieguldītas lielas investīcijas, 
tāpēc modernas ierīces aizstāj pašu smagāko roku darbu, tomēr strādnieki mijas un 
viņu nepietiek. Par šo problēmu savs stāsts ir vai katram zemniekam, kuram nākas 
pieņemt darbā cilvēkus ārpus savas ģimenes un radu loka.
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Telpu orientēšanās sarīkojumam 
Limbažos necerēta atsaucība
  Piektdienas vakarpusē Limbažu 3. vi
dusskolā norisinājās Limbažu novada paš-
valdības aģentūras ALDA rīkotā orientēša-
nā seriāla Iepazīsti orientēšanos 1. posms – 
telpu orientēšanās. Kopumā sarīkojumam 
ir trīs posmi – vēl viens gaidāms aprīļa 
sākumā pilsētvidē, bet maijā būs orientē-
šanās apvidū Lādezerā. Telpu orientēšanās 
aktivitātei pieteicās 45 dalībnieki. Viņu vi-
dū bija daudz bērnu un jauniešu, kas, tāpat 
kā necerētā atsaucība, jo īpaši iepriecināja 
organizatorus. – Šis pasākums ir mūsu no-
vada iedzīvotājiem, lai rosinātu viņus kļūt 
aktīvākiem. Nāk pavasaris! – teic ALDA 
pārstāve Linda Viļumsone.
  Viena no pasākuma organizatorēm, 
jaunsargu instruktore Liene Rozenberga 
sanākušajiem izskaidroja, kā šī orientē-
šanās notiek. Norisē tika izmantota elek-
troniskās atzīmēšanās sistēma. Katram da-
lībniekam iedeva čipu, kuru nopīkstinot, 
varēja atzīmēties stacijā attiecīgajā kon-
trolpunktā (KP), kas bija jāatrod, vadoties 
pēc izsniegtās skolas kartes. Bija sagata-
voti divi maršruti (A variantā bija jāatrod  
20 KP, B – 21 KP), un katram orientie-
ristam, lai posms tiktu ieskaitīts, bija jā-
izskrien abi. Tā kā sarīkojums norisinājās  
3. vidusskolā, tās audzēkņi vienu no šī 
posma maršrutiem varēja izskriet jau pa 
dienu. L. Viļumsone ir gandarīta par otr-
klasniekiem, kuri ļoti ātri apjauta, kas 
jādara un kā telpā orientēties pēc kartes. 
Gribētāji varēja pievienoties vakara skrē-
jējiem un mērot arī otru maršrutu, lai cī-
nītos par medaļām šajā posmā. Adrians 
Podenskis no 3. vidusskolas 5.b klases ie-
radās orientēties arī vakarā. Zēns atzīst, ka 
bijis diezgan grūti, daudz jāskrien un jā-
meklē. Skrienot vakarā, viņš sapratis, kas 
un kā jādara, tādēļ ar savu rezultātu jutās 
apmierināts. Pociemietis Dainis Homko 
startēja kopā ar dēlēniem Jāni un Danie-
lu. Savas spējas ne tikai telpu orientēšanās 
aktivitātē, bet orientēšanās sportā vispār 

viņi pārbaudīja pirmoreiz. Ģimenē priori-
tāte ir riteņbraukšana. – Labi, ka kāds kaut 
ko tādu organizē. Ja nebūs dalībnieku, ne-
viens neko arī nerīkos. Tāpēc piedalāmies, 
lai atbalstītu organizatorus, – uzsvēra  
D. Homko. Umurdziete Anta Bojane telpu 
orientēšanos mēģināja pirmoreiz. – Izman-
toju iespēju, ka šādu aktivitāti piedāvā arī 
Limbažos. Tiešām prieks par bērniem un 
jauniešiem, kuri iesaistījušies. Manā ve-
cuma grupā gan varēja būt vairāk dalīb-
nieku. Pašai pirmajā maršrutā bija zināms 
apjukums. Tā bija vairāk iesildīšanās. Ot-
ru mēroju jau krietni raitāk. Man patika! 
Noteikti startēšu arī atlikušajos posmos, – 
teica A. Bojane. Viņa atklāj, ka nesen ar 
māsu tieši bijušas mācībās par orientēša-
nos apvidū un uzzinājušas nianses. 
  Daudziem uzrunātajiem šīs bija pirmā 
pieredze telpu orientēšanās distancē, bet 
kādreizējā limbažniece Zane Pīpkalēja 
ar dēlu Dāvidu jau ir gana pieredzējuši. 
Šādos pasākumos gan Rīgā, gan Siguldā 
un citviet viņi startē jau vairākus gadus. 
Izmēģinājuši dažādus orientēšanās vei-
dus. Pagaidām nav izmēģināta tikai velo-
orientēšanās. – Šis ir tiešām labs sporta 
veids, īpaši bērniem. Mūsdienās, kad teju 
visi pārvietojas, izmantojot «Waze» vai 
«Google maps», ir ļoti labi pašam saprast, 
kur tu pēc kartes atrodies. Tas attīsta tel-
pisko domāšanu. Ļoti priecājos, ka šādu 
pasākumu rīko arī Limbažos. Ļoti ceru, 
ka tā šeit kļūst arvien populārāka aktivitā- 
te, – bilda Zane. Viņa solījās piedalīties 
arī nākamajos posmos: – Neesmu skrējē-
ja. Vienkārši skriet man šķiet garlaicīgi, 
bet šeit, kad steidzies no punkta uz pun-
ktu, rodas azarts, tas ir pavisam citādi. 
Arī Lādezera pamatskolas 8. klases skol-
nieces Krista Aistere un Linda Hirte ar 
orientēšanās sportu jau bija pazīstamas, jo 
jau dažus gadus darbojas jaunsardzē pie  
L. Rozenbergas. Skola viņām nav pazīsta-
ma, tādēļ sākumā nebijis viegli. – Ir jāsāk 

loģiski domāt, apjēgt, kas redzams kartē 
un kur izvietoti kontrolpunkti. Bija labi. 
Mums pašām bija prieks izskriet un punkta 
atrašana jau bija kā balva, – teica Linda. 
  No jaunietēm (S16) 1. posmā visātrākā 
bija Lilita Bērziņa (abus maršrutus viņa 
mēroja 36 minūtēs), otrā – Kerija Emīli-
ja Ozola (36 min 41 s), bet 3. vietu dalīja  
L. Hirte un K. Aistere (42 min 37 s). Savu-
kārt jauniešu (V16) vidū 1. vietu izcīnīja 
Dāvids Kalniņš (31 min 31 s), bet 2. un 
3. vietā ierindojās attiecīgi Pēteris Rozītis 
(36 min 25 s) un Reinis Strods (38 min  
12 s). Sieviešu konkurencē 1. vieta bi-
ja Z. Pīpkalējai (31 min 26 s), otrā bija  
A. Bojane. Kā ātrākos šī posma vīriešus 
apbalvoja Ričardu Andersonu (21 min  
44 s), Reini Rozenbergu un D. Homko. Pie 
pārsteiguma balviņām tika arī visjaunākie 
sacensību dalībnieki – Jānis un Daniels 
Homko un Klāvs Rozenbergs. Pasākuma 

norisi atbalstīja Limbažu 3. vidusskola, 
balvu fondu sarūpēja arī ziedu veikals 
Amadini un veikals top!. 
  L. Viļumsone atgādina, ka uzvarētājus 
(dažādās vecuma grupās) apbalvo katrā no 
orientēšanās posmiem, bet, lai cīnītos par 
uzvaru kopvērtējumā, jāpiedalās visos tri-
jos. – Piedalās ne tikai uzvaras dēļ. Tā ir 
aktīva un lieliska laika pavadīšanas iespē-
ja, sevis pārbaudīšana. Ideāls pasākums 
ģimenēm! – secināja sarunbiedre. Lindai 
šī bija pirmā pieredze šāda veida orientē-
šanās sarīkojuma organizēšanā, tādēļ tiek 
gaidīti ieteikumi to labākai norisei. Pasā-
kumā piedalījās arī Limbažu sākumskolas 
audzēkņi, tādēļ iecerēts uzrunāt skolas va-
dību un, iespējams, sarīkot telpu orientē-
šanos arī tur.

Līgas LIEPIŅAS
teksts un foto

Sacensību organizatore Liene Rozenberga (centrā) reģistrē telpu orientēšanās pasākuma 
dalībnieku rezultātus

Starpteritoriāls sadarbības projekts «Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai»
Projekta numurs: 19-00-A019.332-000007

23. martā plkst 11.00–13.00
Puikules tautas namā

aicinām fotoprojekta

«Salaca, Latvijas pērle,  
no Burtnieka līdz jūrai»
dalībniekus uz noslēguma prezentāciju

Pieteikšanās līdz 21. martam, rakstot uz e-pastu Liga@brasla.lv vai
zvanot pa tālr. 26137342

Vairāk informācijas www.brasla.lv

Pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

SIA «Lauku Miesnieks»
iepērk mājlopus.

Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20207132.

Liellopu kautuve  
«Ceplīši A.S.»  

iepērk
lopus 
par paaugstinātu 
cenu.

Tālr. 29184771, 29478719.
Z.s. «Kalnpierbes»

iepērk

mājlopus.
Tālr. 29497789.

SIA «AIBI»
iepērk 

liellopus, 
jaunlopus, 

aitas, zirgus.
Augstas cenas. 

Tūlītēja samaksa. Svari.

T. 20238990

Pārdod 1 istabas dzīvokli (mazģi-
meņu, 33 m², lodžija) 4. stāvā Jug-
lā. Tālr. 27853902.
Pārdod labiekārtotu 3 istabu dzī-
vokli (96 m²) Umurgas pag., Oli-
ņos. Ierīkota centrālā apkure, ir 
istaba ar kamīnu, arī garāža un 
šķūnītis. Pēc pārdošanas, virtuves 
iekārta ar tehniku paliek. Cena –  
16 000 eiro. Tālr. 29709969.
Pārdod 14 ha aizaugušu zemi 
Limbažu novadā. Tālr. 26329581.
Pārdod remontējamu «Audi 80» 
(1987.g.). Tālr. 29845636.
Pārdod metāla jumtus un notek-
sistēmas no ražotāja. Cena no 
4,95 EUR/m². Tālr. 20211377.
VISA VEIDA AUTOSTIKLI, TO UZ-
STĀDĪŠANA. Tālr. 20222353.
Pārdod malkas zāģi, vienkorpusa 
arklu. Tālr. 26254075.
Pārdod sausu, skaldītu malku mai-
sos ar piegādi. Tālr. 29197566.
Pārdod kvalitatīvu skaldītu malku 
ar piegādi. Tālr. 28490265.

Pērk 3 istabu dzīvokli. Samaksa 
pa daļām. Tālr. 27828607.
Ģimene vēlas pirkt lauku viensētu 
Limbažu novadā. Vēlamā zemes 
platība – 9 ha un vairāk, kurā ie-
tilpst neizstrādāts mežs no 3 ha un 
vairāk. Tālr. 20041100.
Pērk zemes gabalu vai māju pie 
jūras no Duntes līdz Salacgrīvai 
pirmajā līnijā. Tālr. 29445465.
Pērk traktorus, piekabes, inven-
tāru. Tālr. 26104984.
Pērk automašīnu 2 ciparu numu-
rus. Tālr. 29445465.

MARTĀ
«Kunturu» veikalā Limbažu tirgū 

kotletes un
cepamgaļa

par īpaši pievilcīgu cenu!

Vairāk – www.kunturi.lv
Tālr. 26471205

LATVIJAS MEŽU FONDS pērk 
cirsmas, mežus un lauksaimnie-
cības zemi visā Latvijā. Var būt ar 
apgrūtinājumu un bez taksācijas. 
Cenas augstas. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29711172.
«AMG Forestry» pērk mežus. Tālr. 
29420502, www.amgforestry.lv.
LATVIEŠU UZŅĒMUMS SIA «ME-
ŽA APSAIMNIEKOTĀJS» PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMUS UN CIRSMAS. 
TĀLR. 26 106 212.
«Craftwood» pērk MEŽA ĪPAŠU-
MUS visā Latvijā, cena 1000– 
10 000 EUR/ha. Samaksa darīju-
ma dienā. Atjauno taksācijas. Tālr. 
26360308.

Latvijas investīciju fonds iepērk 
meža un zemes īpašumus Vidze-
mē un Latgalē. Tālr. 26411450.
Pērk zemi ar derīgo izrakteņu 
SMILTS-GRANTS iespējamām 
atradnēm. Dīķu rakšana apmai-
ņā pret derīgiem izrakteņiem. Tālr. 
29445465.

Pērk

Pārdod

Pārdod kvalitatīvu, skaldītu malku 
ar piegādi. Tālr. 29197566.
Pārdod sausu, skaldītu malku 60 l 
maisos ar piegādi. Tālr. 28119109.
Pārdod dažādus zāģmateriālus. 
Iespējama piegāde. Tālr. 26524671.
Pirmdien, 18. martā, Alojas kultū-
ras namā «BĪNE» tirgos lietotus 
apavus.
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Žurnālā Ir
l  216 miljoni eiro – šādu sum-
mu 10 gados Rīgas satiksme sa-
maksājusi par etalona uzturētā-
ja Rīgas karte pakalpojumiem. 
Kamēr pasažieru skaits krīt, 
Rīgas kartes peļņa aug. Līdzīgi 
kā politiķiem dāsni ziedojušā 
valdes locekļa Aleksandra Bran-
dava turība.
l  Pedagogi draud streikot, 
ja nesaņems algas pielikumu. 
 Valdība sola naudu tikai kom-
plektā ar skolu reformu. Pērn 
pašvaldības jau reorganizēja  
63 skolas, taču eksperts vērtē –  
tā ir butaforija, jo skolotāju 
skaits īsti nesamazinās.
l  Gadu ilgā cīņa par to, kā 
likvidēt ABLV un pārbaudīt tās 
naudas tīrību, ir savilkusi tum-
šus mākoņus pār banku uzrauga 
Pētera Putniņa galvu. Finanšu 
ministrija nav pārliecināta, ka 
FKTK izpratne atbilst Latvijas 
interesēm.
l  Šogad divas Rīgas ģimnāzi-
jas piedzīvoja traģisku zaudē-
jumu – skolēna nāvi. Viens no 
viņiem savu dzīvi beidza tīši. 
Kā ar jauniešiem runāt par vien-

audžu nāvi, lai šoks nepāraugtu 
depresijā?
l  Literātes Agnese un Madara 
Rutkēvičas iejūtas 20. gadsimta 
dzejnieču lomās Alvja Hermaņa 
izrādē Atnāc mani vēl satikt. 
Kā jaunajām māksliniecēm bija 
strādāt ar izcilo režisoru?
l  – Nevar viennozīmīgi skatīties 
uz šo sarežģīto laiku, – secina 
režisors Gatis Šmits pēc savas 
jaunās filmas 1906 pirmizrādes. 
Kur ir robeža starp revolucionā-
ro ideālismu un bandītismu?

Līdzjūtības

Iepērk skujkoku mizu. Tālr. 26467067

Uzņēmums SIA «Staļi» iepērk 
svaigi zāģētus

priedes zāģbaļķus.
Diametrā no 28 cm. 

Garumā taisnus, bez zilējuma un trupes
Garumā virs 4,9 m. 
Cena – 80 EUR/m³.

Tālr. 26569897.

APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMI
DIENNAKTS TĀLR. 26478011

JUMS IR MEŽS?
MEŽĀ NAV KO CIRST?
ATRADĪSIM TIEŠI JUMS 
LABĀKO RISINĀJUMU!

Tālr. 29227712.

Pērk baltalkšņa
cirsmas

kamīnmalkas eksportam.
Tālr. 29222650.

Limbažos,
Klostera 4a
(poliklīnikas
iekšpagalmā),
tālr. 26102667.

n  Izsaukums -
  mirušā transportēšana 
  uz «Alia&Co 8» un pilsētas 
  morgu visu diennakti, 
  tālr. 29138148.
n  Apbedīšanas pakalpojumi, 
  piederumi.
n  Sēru ceremonijas un 
  kremēšanas pakalpojumu 
  organizēšana.
n  Sēru lentes, vainagi, štrausi.
n  Mirušā uzglabāšana 
  aukstuma kamerā.

APBEDĪTĀJU ASOCIĀCIJAS BIEDRS

«Alia&Co 8»

Dažādi

SIA «VALPOR» 
granīta izstrādājumu 
tirdzniecības salons

Adrese – Mazā Stacijas iela 2, Valmiera. Mob.tālr. 29351515.
Mūsu darba laiks: 

O., T., C., P. – 10.00–18.00; sestdien – 9.00–14.00

l  Izgatavojam kapu pieminekļus 
  no melnā Zviedrijas, sarkanā Somijas un 
  citu krāsu Skandināvijas granīta, 
  kā arī no sarkanbrūnajiem un pelēkajiem 
  Latvijas laukakmeņiem.
l  Izgatavojam granīta kapu apmalītes: 
  standarta, slēgtās, daļēji slēgtās – 
  cena, sākot no 80 EUR/gab.
l  Izgatavojam granīta maliņas kapu laukumiem – 
  cena, sākot no 28 EUR par metru.
l  Izgatavojam granīta soliņus, kapu plāksnītes.
l  Piedāvājam izgatavot granīta būvelementus 
  pēc pasūtījuma.

Atlaides granīta kapa pieminekļiem!
Akcija no 15. marta līdz 15. aprīlim.

MALKA
n  sagarināta, sakrāmēta 1 m³ kastē
	  lapu koku šāļu – 29 EUR;
n  sausa malka 1,8 m³ kastē – 90 EUR.

Tālr. 29168662.

Labdien, cienījamie Limbažu iedzīvotāji!
23. martā Limbažu slimnīcā

kāju vēnu izmeklēšana
ar konsultāciju EUR 40

Vidzemes vēnu centra vadošais speciālists
ķirurgs, flebologs Dzintars Krasts.

Lielākā pieredze vēnu slimību diagnostikā Vidzemē.

Pieteikties pa tālr.

64174186
www.veselasvenas.lv

Lopu pārvadāšana
(vedam uz izsolēm, 

no novietnes uz novietni).
Ir sertifikāts un licence.

Tālr. 25656843.

SIA «MUNDABIT» meklē darbiniekus
teritorijas apsaimniekošanas, 

uzturēšanas un būvniecības jomā
Darba pienākumi:
  l  apsaimniekojamās teritorijas pļaušana ar zāliena 
    traktoru un trimeri;
  l  apsaimniekojamās teritorijas regulāra apsekošana;
  l  dažādi darbi ar universālo minitraktoru 
    (traktora tiesības tiks uzskatītas par priekšrocību);
  l  veikt citus ar apsaimniekošanu saistītus darbus.
Prasības kandidātiem:
  l  B kategorijas autovadītaja apliecība;
  l  vēlama traktortehnikas vadītāja apliecība;
  l  spēja pielāgoties, fiziskā izturība, precizitāte un 
    atbildība par veicamo darbu;
  l  iemaņas būvniecībā (tiks uzskatītas par priekšrocību).
Mēs piedāvājam/nodrošinam:
  l  stabilu un regulāru ikmēneša atalgojumu, 
    darba algu 1200 EUR (bruto);
  l  darba apģērbu, apavus;
  l  profesionālu darba inventāru;
  l  darbu Salacgrīvā un Salacgrīvas novadā.

CV sūti uz e-pastu mundabit.latvia@gmail.com
līdz 25. martam.

Suņu, kaķu čipēšana
un vakcinācija 

pie klienta mājās.
Tālr. 29375210.

“... lai mana dvēsele meklē Tēva 
roku, kas balsta un ved cauri 
tuksnesim”.
  Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
skolotājai VELTAI KUPCEI, brāli 
pavadot mūžības ceļos.

Limbažu Mūzikas un mākslas 
skolas kolektīvs,

Limbažu mākslinieku organizācija
			

Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājās stipra
Mūsu atmiņu dārzos.

(P. Vīlips)
  Izsakām līdzjūtību VELTAI 
KUPCEI ar ģimeni, brāli mūžībā 
pavadot.
Vidzemes mākslinieku organizācija

			
Vēl tikko biji te,
Nu klusums pretī brien,
Un sirdī tukšumu 
ar saltiem pirkstiem sien.

(K. Apškrūma)
  Skumjās esam kopā ar INĀ-
RU, vīru VLADIMIRU mūžībā pa-
vadot.

Kaimiņi «Sniedzēs»
			

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

(R. Skujiņa)
  Izsakām līdzjūtību INĀRAI, vī-
ru mūžībā pavadot.
Kolēģi Liepupes pagasta pārvaldē

Jumiķa pakalpojumi.
Tālr. 26257866.

Z.s. «Zivtiņas» 

pārdos karpas
Limbažu tirgū sestdien, 

16. martā, pl. 9.00.
Saimniecībā varēs iegādāties

1 gadīgas un 2 gadīgas karpas,
interesēties pa tālr. 26559605.

Veic visa veida celtniecības 
darbus, iekšdarbus un āra dar-
bus. Kvalitatīvi un atbildīgi.  Tālr. 
28378791.
Siltinām mājas ar ekovati, gra-
nulām un termoputām. Tālr. 
26748235.
SIA «Vidzeme lauks» veic lauk-
saimniecības zemju, meliorā-
cijas grāvju, mežmalu attīrīša-
nu no krūmiem un kokiem. Par 
rupju materiālu veicam samaksu. 
Iepērkam sagatavotu šķeldoja-
mo materiālu. Tālr. 29222182,  
www.ekomezs.lv
Piedāvā malkas zāģēšanu 
un skaldīšanu ar iekārtu. Tālr. 
20284442.

			
Vēl tev bija jāpaliek šeit,
Vēl tik daudz sapņu, ko piepildīt,
Vēl tik daudz laba, ko izdarīt...
  Skumjās esam kopā ar AN
DRA TOSUNOVA tuviniekiem, 
viņu pāragri zaudējot. Mums pie-
trūks viņa padoms, humors un 
čaklās darba rokas. 

Kluba ielas 6. nama kaimiņi 
Alojā

Uz tikšanos veikalā 
«Mājai. Dārzam. Atpūtai» Pasta ielā 3, Limbažos

Tavai ikdienai 
un svētkiem

veikals

Tev un tava dārza
kaimiņam patiks!

l  15 šķirņu 
  kvalitatīvi vairsīpoli
  no Holandes;
l  80 tomātu
  šķirņu sēklas;                                                                   
l  daudzveidīgs sēklu,
  sīpolpuķu un 
  peoniju piedāvājums
  un vēl, un vēl...

Abonē «Ausekli» šodien, 
lasi pēc divām darba dienām!

Zāģējam baļķus dēļos klienta sē-
tā. Tālr. 26547957.
Bez pacēlāja zāģē bīstamu ko-
kus pie ēkām, vadiem, kapsētās. 
Kokaugu vainagu veidošana. Tālr. 
27833107.
Bīstamo koku un zaru nozāģēša-
na. Tālr. 28889556.
Kopjam vecus un jaunus aug-
ļu kokus, ogu krūmus, vīnogas, 
dzīvžogus, tūjas un citus košum-
krūmus. Kopjam arī komercdār-
zus. Dārznieks Jānis Akmentiņš. 
Tālr. 26270043.  
Pārvietojamā gatera pakalpoju-
mi. Tālr. 26586062.
Pakalpojumi ar pārvietojamo ga-
teri «WOOD MIZER» (benzīna dzi-
nējs). Tālr. 26382303.

Lauksaimniecības uzņēmums SIA 
«Euroscape» ar 11 gadu pieredzi 
graudkopībā vēlas nomāt lauk-
saimniecībā izmantojamu zemi 
Limbažos un 30 km rādiusā ap 
Limbažiem. Iekopjam arī neap-
strādātus laukus. Slēdzam nomas 
līgumus, par samaksu vienosimies. 
Tālr. 20232363.
Ūdens dziļurbumu izbūve, ap-
rīkošana un filtru uzstādīšana. 
Tālr. 26626267.
GRANTS, SMILTS, ŠĶEMBAS, 
BULDOZERS, EKSKAVATORS, 
DEMONTĀŽAS DARBI, BETONA 
BŪVGRUŽU SAVĀKŠANA. Tālr. 
29445465.
Limbažos, Lauku ielas 12. nama 
pagalmā atrasts atslēgu saišķis ar 
sarkanu piekariņu. Tālr. 26527325.

Māmiņa un tēti,
pavasarīga izpārdošana

veikalā «Elisandra»! 
Visiem bērnu
apģērbiem
   -30%
Pasta ielā 3,
Limbažos



Lasiet         -laikrakstu jau no rīta!
Abonē mājaslapā www.auseklis.lv, 3,80 EUR/mēnesī
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Iznāk otrdienās,
trešdienās un piektdienās

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ausekli» obligāta

Indekss 3027, reģ. apliecība 1449.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība Auseklis».
Iespiests SIA «Latgales druka» tipogrāfijā
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. 
Tirāža – 4260 eksemplāru.

Adrese: Jūras ielā 6, Limbažos, LV-4001
www.auseklis.lv, 
e-pasts redakcija@auseklis.lv

Redaktore  Regīna Tamane 64023854, 26544004
Izpilddirektore  Ineta Zariņa 64070224, 29392515
žurnālistes  Ilva Birzkope 64070327, 20223628
     Līga Liepiņa 64022861, 29477319
     Gunita Ozoliņa 64022983, 28631699
     Laila Paegle 64022284, 29109421
     Aija Sedliņa 64022284, 29401343
     Linda Tauriņa 64022983, 29155104
automātiskais atbildētājs 64070327

Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar raksta autora viedokli.

Reklāmas nodaļa - 64070223, 29241155, 
inita@auseklis.lv.

SIA «Izdevniecība Auseklis» reģ. Nr. 44103005799.
Norēķinu konts Nr. LV44UNLA0013003467903,

AS «SEB banka».
Par sludinājuma tekstu atbild tā autors.

Grāmatvedība - 64070224, 29392515

Piedāvā darbuEsi moderns –
izveido regulāro maksājumu internetbankā, 
saņem un lasi laikrakstu «Auseklis» visu gadu!

Izdevīgāk abonēt nekā pirkt!

Banka katru mēnesi norādītajā datumā  
pārskaitīs abonēšanas maksu.
Maksājuma laiku izvēlies līdz 28. datumam.
Noformēšana internetbankā bez maksas, 
bankas filiālē 3 EUR.

Paraugs regulārā 
maksājuma 
rīkojumam 

pieejams mājaslapā 
www.auseklis.lv

Meliorācijas
iela 17A,
Limbaži

Šoferīt! Tikai 15. un 16. martā 
auto daļu un ķīmijas

pavasara
noliktavas tīrīšana

veikalā 
Limbažos, 

Rīgas ielā 2.
www.eoltas.lv

www.mezaenergĳa.lv

SIA «LAUGA» vajadzīgi:
n  ekskavatora vadītāji;
n  autoiekrāvēja vadītāji;
n  palīgstrādnieki
  grieztās  gabalkūdras 
  uzkraušanai.
Nodrošinām ar transportu no Limbažiem.

Tālr. 22331180.

(reģ. Nr. 46603001941)

aicina darbā
PĀRDEVĒJU 

mazumtirdzniecības veikalā 
(vēlams ar pieredzi).

Tālr. 29106524.

Komunistiskā genocīda upuru
70. gadadienas atceres un piemiņas brīdis

pie represēto skulptūras 
Rīgas ielā 9, Limbažos
25. martā plkst. 11.00.

Pēc tam Limbažu novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē, Rīgas ielā 16, 

“degsim” atceres ugunskuru, baudīsim kafiju un
literāri muzikālu kompozīciju 

Anitas Ozolas un Vijas Bebrišas izpildījumā.

Mīļi lūgti visi represētie! 

2. seno un reto tautas mūzikas instrumentu
spēlmaņu saietā skanēs:
v  cītarkokle,
v  cimbole,
v  dūdas,
v  trīsstīgu base,
v  manuāļu cītara,
v  havajiešu ģitāra,

v  ksilofons,
v  Pēterburgas
  ermoņikas,
v  Ieviņa ermoņikas 
  u.c. instrumenti.

30. martā plkst. 13.00 
atpūtas kompleksā
«Birzgaiļi»
Duntē, Liepupes pagastā,
Salacgrīvas novadā

Svētku laikā būs iespēja aplūkot 
mūzikas instrumentu izstādi.  
Pasākuma otrajā daļā interesenti 
varēs tikties ar seno instrumentu 
spēlmaņiem sarunās un praktiskās 
nodarbībās.

Pasākums pie galdiņiem 
ar „groziņiem”.

Ieeja – 2 EUR, 
skolēniem, 

pensionāriem – 1 EUR.

Tautas
mūzikas 

svētki

Limbažu novada pašvaldība informē, ka pasākumā var tikt filmēts un/vai fotografēts. 
Fotogrāfijas un/vai video ieraksti var tikt izmantoti pasākuma publicitātes nodrošināšanai.

IEEJA BEZ MAKSAS

Biedrības «Jūrkante» 2019. gada pilnsapulce
22. martā «Birzgaiļos», Liepupes pagastā

Darba kārtībā:
13.00  informatīvā daļa (temats – mājražošana)
  l  plānošanas periods 2015.–2020. gadam finiša taisnē – Zane Jakušenoka, Lauku atbalsta dienesta 
    Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta LEADER pasākumu daļas vadītāja;
  l  sadarbības projekti, realizācija  2019.–2020.gads – Dzintra Eizenberga;
  l  mājražotāju–amatnieku iespējas (E. Zvīnis, A. Sirmā, S. Muskare, I. Zaķe u.c.).
14.00  pilnsapulces daļa «Jūrkantes» biedriem
  l  atskaites par biedrības padomes un valdes darbu 2018. gadā, 
  l  grozījumi biedrības statūtos.  

Biedrības «Jūrkante»
valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga 

Būs mājražotāju, amatnieku darbu izstāde un degustācijas, iespēja kaut ko iegādāties.

Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr. 90000059796,
aicina pieteikties darbā uz 

Salacgrīvas novada muzeja struktūrvienības
Ainažu ugunsdzēsības muzeja
VADĪTĀJA amata vietu.

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.salacgriva.lv. Dokumentus līdz 29. marta plkst. 16.00 
iesniegt personiski Salacgrīvas novada domes personāla 
speciālistei kab. Nr. 204, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033,  
vai pa e-pastu personals@salacgriva.lv.

22. martā plkst. 20.00 Liepupes pagasta «Birzgaiļos»

LAUKSAIMNIEKU UN LAUKU UZŅĒMĒJU
GADA BALLE.

Spēlēs grupa «Kalna ielas muzikanti».
Dalību pieteikt līdz 20. martam
pa tālr. 29397490.  Limbažu Zemnieku biedrības valde

Aicinām darbā malkas sagatavo-
šanā. Tālr. 26872836.
Vajadzīgi darbinieki kokzāģētavā 
Lauvās (var pieteikties arī sievie-
tes). Nodrošina transportu no Sa-
lacgrīvas un Pāles. Tālr. 29168662.
Kokapstrādes uzņēmums Āda-
žos meklē 5 darbinieces/-kus 
produktu kvalitātes pārbaudes 
nodaļā maršrutā no Salacgrīvas, 
Liep upes, Tūjas utt. Nav nepie-
ciešama iepriekšēja pieredze, no-
drošinām apmācību. Piedāvājam 
bezmaksas transportu, stabilu al-
gu 450–700 EUR (neto), sociālās 
garantijas, veselības programmu, 
darbu maiņās. Pieteikties līdz  
29. martam pa tālr. 29322881.

*akcija PVC logiem līdz 29.03.2019.


