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Par  festivāla laukumu iekār-
tošanu jau laikus pašvaldība ir
priecīga, bet pilsētnieki jūt neērtī-
bas,  dažas ielas ap parku bija
slēgtas jau vakar. "Citās vasarās
tehnika ieradās dienu iepriekš, lai
uzstādītu visas teltis reizē, bet tā
kā tagad, kad laukumu iekārtoša-
na parkā notiek pamazām, ir la-
bāk. Pils parks ir viens no Cēsu
dārgumiem, pret to jāizturas  sau -
dzīgi. Zināms, ka cilvēki nav prie-
cīgi, ja jābrauc pa apvedceļiem.
Cēsnieki attiecībā uz satiksmes
organizēšanu pilsētā šogad jau bi-
juši īpaši pacietīgi, bet lūdzam pa-
cietību saglabāt vēl šīs nedēļas
nogalē," saka Cēsu novada domes
Komunikācijas un klientu servisa
pārvaldes vadītājs Kārlis Pots.

Uz jautājumu, kāpēc sarunu fes-
tivāls "Lampa" no gada gadā no-
tiek  tieši šeit, K. Pots sniedz atbil-
di: "Nav labāka varianta, kā parā-
dīt Cēsis - caur festivāliem, arī šo.
Mēs taču esam pilsētu pozicionē-
juši kā vietu kultūrai un tūrismam.
Protams, Oktobra, Festivāla vai
citu ielu iedzīvotājiem ir neērtī-
bas. Taču dažas nedēļas nogales
vasarā, kad mainīta satiksmes or-
ganizācija, atsver pati skaistā vie-
ta. Lūdzu iedzīvotāju sapratni un
palīdzību," teic pašvaldības pār-
stāvis un aicina uzrunāt pašvaldī-
bas policistus, ja nedēļas nogalēs
transportlīdzekļu plūsma un no-
vietošana organizēta tā,  kā  nav
vēlams. 

Pašvaldībā atzīst, ka tā ir līdzat-
bildīga par festivālu, kurš, rīdzi-
nieku iecerēts, notiek Cēsīs. Kā
šovasar festivāls beigsies, tikšot
rezervēta tam nākošā  reize Cēsīs.
Jautājums esot tikai viens - uz ku-

ru pusi no Cēsu Pils parka teritori-
jas sarunu festivāls varētu izples-
ties. 

Cēsu  novada dome festivāla
"Lampa" rīkošanā līdzdarbojas arī
satura radīšanā, uzrunājot cēsnie-
kus. "Ar katru gadu redzams, ka

cēsnieki arvien vairāk atzīst  saru-
nu festivālu," saka Kārlis Pots.
"Pirmie divi gadi  pagāja bez saru-
nām tieši cēsniekiem. Pēc tam
gan! Kādas paceltas balsis pagā-
jušajā gadā izskanēja teltī sarunās
par pilsētu. Cilvēks savu sāpi ska-
ļi izteicis, pēc tam arī sāka ieklau-
sīties citos, jo nevienam jau nav
absolūta taisnība." 

"Lampa" tiem, kas interesējas

par šo notikumu, ir pazīstama, un
zināms, ko tā piedāvā. Par  nepa-
rasto festivālā šajā vasarā pasāku-
ma producente Lelde Prūse saka:
"Būs politiķu disko. Esam aicinā-
juši pa pāriem uzstāties sešus.
Viņi aicinās dejot pēc mūzikas,
kuru izvēlējušies. Politiķi centī-
sies pārliecināt dejotājus, ka viņu
izvēlētās melodijas vislabāk der
deju solim. Vienā no dīdžeju pā-

riem būs Cēsu mērs Jānis
Rozenbergs un Nacionālās apvie-
nības LNNK vadītājs Raivis
Dzintars.”

Turpinājums  3.lpp.Ä

Piekto gadu Cēsīs 
uzstādīta "Lampa"

nbaznīCaS JubILeJa.
Cēsu Sv. Jāņa baznīca sāk
dievnama 735.jubilejas svinī-
bas.  Šodien baznīcā skanēs
"Gregoriskās impresijas", svi-
nības turpināsies rīt un parīt ar
dažādiem koncertiem.

nnoVadpētnIekIem.
Vecpiebalgā, brīvdabas muzejā

“Vēveri”, rīt un parīt mācīsies
esošie un topošie novadpētnie-
ki, lai paplašinātu izpratni par
novadpētniecību, lokālās vēs-
tures pētniecībā nepieciešamās
prasmes un iemaņas darba
kvalitātes celšanai, sadarbības
un savākto materiālu publicē-
šanas veicināšanai.

nSaLIdoJumS audžu-
ģImenēm. Līgatnes novadā,
atpūtas kompleksā “Ratnieki”,
nedēļas nogalē notiek kārtējais
Latvijas audžuģimeņu salido-
jums. Pasākumā paredzēti gan
izzinoši, gan izklaidējoši pasā-
kumi.
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amata 
CēSIS 
JaunpIebaLga
Līgatne
pārgauJa
prIekuļI
rauna
VeCpIebaLga

Veids, kā sarunas veidot 
par festivālu,  noskatīts
Skandināvijā, un šonedēļ  
jau piekto vasaru  sarunu 
festivālam “Lampa” Cēsu 
novada dome atvēl Pils 
parku. 

ISSn 1691-0400

abonē
un saņem pēcDIVāM
darba dienām! 
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Vēlos piederēt
Cēsīm
daCe VaLnere ir Cēsu klīnikas 
sabiedrisko attiecību speciāliste, uz
Cēsīm viņa kopā ar ģimeni pārcēlās
pirms nepilna gada.

3. lpp.

nJau domā par nākamo. kā “Lampa” beigsies, Cēsīs tikšot rezervēta vieta jau nākamā gada festivālam. Jautājums tikai viens - uz kuru pusi
no pils parka teritorijas tas varētu izplesties.
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SArmītE FELdmANE

Pēc “Lursoft” pētījuma da-
tiem aptuveni piektajai daļai
Latvijas uzņēmumu nodokļu pa-
rāds pārsniedz 150 eiro. Savukārt
uzņēmumu kopējais nodokļu pa-
rāds sasniedz 611,74 miljonus ei-
ro, un parādnieku rindās atrodami
vairāk nekā 39 tūkstoši uzņēmu-
mu, kas nozīmē, ka nodokļu mak-
sāšanas disciplīnas problēmas ir
piektdaļai Latvijas uzņēmumu.
Brīvprātīgi  patlaban Latvijā no-
dokļus nomaksā vien 57%, kamēr
Zviedrijā  90%.  

“Lursoft” iepriekš veiktajā pē-
tījumā par ēdināšanas nozari at-
klāja, ka 46,39% procenti (nozarē
reģistrēti 4622 uzņēmumi)  sekto-
rā strādājošo uzņēmumu pēdējā
pusgada laikā bijis parāds. Atzīts,
ka ēdināšanas nozares uzņēmumi

neievēro nodokļu maksāšanas dis-
ciplīnu. Vēl sliktāk ar nodokļu no-
maksu sokas vien mēbeļu ražotā-
jiem, starp kuriem nodokļu parāds
pēdējā pusgada laikā reģistrēts
46,96% uzņēmumu (nozarē reģis-
trēti 1003 uzņēmumi). Balstoties
uz VID sniegtajiem datiem, “Lur -
soft” aprēķinājis, ka ceturtā daļa
mēbeļu ražotāju nodokļu parād-
nieku sarakstos atrodami jau se-
šus mēnešus pēc kārtas, savukārt
nozares nodokļu parāda summa
pēdējā pusgada laikā saglabāju-
sies nemainīga – aptuveni 3,7 mil-
joni eiro.  

Vislielākais nodokļu parāds
patlaban reģistrēts vairumtirdz -
niecības nozarē. No teju 12,6 tūk-
stošiem reģistrēto uzņēmumu no-
dokļu parāds pēdējā mēnesī reģis-
trēts 3333 komersantiem. To ko-
pējais parāds sasniedzis 125,80
miljonus eiro. Pēdējā pusgada lai-
kā nozares nodokļu parāda ap-
joms audzis par 12,78%. Savukārt
no 19,27 tūkstošiem mazumtirdz -
niecībā reģistrēto uzņēmumu no-
dokļu parāds, kas pārsniedz 150
eiro, reģistrēts ceturtajai daļai, un
to kopējā parāda summa ir 40,86
miljoni eiro.

Pētījumā izmantoti dati par lai-
ku no pērnā gada 7. decembra līdz
šīgada 7. maijam.

Lieli skaitļi un tikpat liels to ie-
spaids uz katra iedzīvotāja ikdie-
nu.  Tā jau šķiet – kas tur, nesa-
maksāšu dažus eiro nodokļos, bet,
ja tāpat domā vēl viens, otrs, sim-
tu piecdesmitais un tūkstošais, al-
gas skolotājiem, ārstiem pacelt
nevar, par pensijām nemaz neru-
nājot. Nodokļu parādnieku sarak-
stā izbrīna neražojošās nozares –
vairumtirdzniecība, mazumtirdz -

niecība, arī ēdināšana. No viena
nopērk, uzliek savus procentus,
pārdod. Ne laika apstākļi ietekmē
kā lauksaimniekus, ne iztērētie
Eiropas fondi kā būvniekus, ne
nesaprašanās ar Lielbritānijas
"Brexit"  kā mēbeļu ražotājus...
Kāds ir aprēķins atsevišķās noza-
rēs strādājošu uzņēmumu īpašnie-
kiem nemaksāt nodokļus? Cik
dzirdēts, algas tajos daudz nepār-
sniedz minimālās. Iespējams, visa
nauda, kas ienāk kasē, tiek iegul-
dīta attīstībā. Redzam, ka tirgotāji
aizvien atver jaunus veikalus, ēdi-
nāšanas uzņēmumi jaunas sava zī-
mola kafejnīcas un restorānus.
Pieprasījums ir, jānodrošina pie-
dāvājums, jāpelna, kamēr var. Bet
parāds kā tāds samilzis mākonis
kļūst aizvien tumšāks, un skaidrs,
ka kaut kur nolīs. Un tad būs brē-
ka – mēs strādājam, nodrošinām
cilvēkiem darbu, viņi paliek Lat -
vijā, bet valsts (tā, kas vienmēr ir
tā sliktā un vainīgā) piedzen parā-
du, uzliek procentus, un nu ban-
krots klāt. Kā sabiedrībai tādus
nepažēlot! Protams, kurš tad te tas
godīgais, katrs kuļas, kā māk. Tā
gan!

Tāda tā filozofija. Jocīga.
Dzīvojam nabadzībā, bet paši ļau-
jam tādu radīt. Iecietīgi pasmai-
dām par tiem, kuri māk vai tomēr
nekaunīgi atļaujas nemaksāt no-
dokļus, aizstāvam tos, kuri iema-
nījušies dzīvot uz citu rēķina.
Aizbildinājumus, attaisnojumus
var izdomāt vienmēr un katrs. Bet
valstī, vienalga kāda kuram pret
to attieksme, ir likumi, kas jāievē-
ro. Kamēr tā nebūs, nav  iemesla
sūkstīties par paša nabadzību un
kaimiņa bagātību. q

Lai negods
nemaksāt 
nodokļus!

KomentārSPar nodokļiem tiek runāts 
vienmēr un visur. lai kādi tie
būtu, katram šķiet, ka  tas paša
nopelnītais eiro tiek atņemts
nepamatoti. tā pasaulē, ne tikai
latvijā, iegājies – ja māki 
nemaksāt, tad kāpēc maksāt.
taču, nedzīvojot uz vientuļas
salas, to noslēpt grūti. 

Jau  piekto vasaru pēc
Jāņiem, Pēteros, Cēsīs notiks  de-
mokrātijas festivāls. Tajā no tie-
sas var sajust demokrātiju, ja kā-
dam ikdienā tās trūkst.
Ar katru, kuru sarunu festivālā

"Lampa" satiec un gribi runāt,
tiešām vari  parunāt.  Cilvēks ne-
brīnīsies, ka esi viņu uzrunājis,
parkā ieraugot. Kas zina, jūsu sa-
runa izrādīsies pat kaismīga, ja
jums būs dažādi viedokļi.  Dažs
piestās, paklausīsies jūsu sarunā,
un arī viņam  būs savs sakāmais. 
Uz sarunu festivālu "Lampa"

nāk dažādi domājoši cilvēki, dis-
kusiju grupiņas veidojas, lai saru-
nai atvēlētajā stundā izteikumi
būtu skaļi, sāktos  domu apmai-
ņa. Iespējams, pretinieki saplēšas,
bet vārdos, darot to cieņpilni at-

tiecībā  pret  sarunu partneri un
klausītājiem. To festivālā
"Lampa" nekad nav trūcis. Ne ti-
kai vietējie, daudzi atbrauc, lai
sarunātos, darītu to ar argumen-
tiem, nevis dusmām.  

Arī šodien nelaidīšu garām
"Lampu". Klausītājos esot, atkal
varēšu piedalīties īsteni demokrā-
tiskās stundās. Man arī zinību
stundās. Galu galā universitātes
gadi jau sen pagājuši, daudz kas
no augstskolā apgūtā  pārska-
tāms. No pagājušās vasaras prātā
palikusi diskusija, kurā ar lielu

interesi klausījos politologu un
juristu spriedumus par valsts lie-
tām. Kurp tad tā Latvija virzās?
Iespaidu atstāja, cik argumentēti
savu sakāmo izteica Eiropas
Tiesas tiesnesis Egils Levits, cik
kaismīgi un saprotami prata
skaidrot  politologs Ivars Ījabs.

Festivāla sarunas ir tik tālas no
tām, kuras risinām ikdienā virtu-
vēs vai viesistabās pēc labi ietu-
rētas maltītes, kad steigas nav ne-
kādas, jo svinam jubileju.  Šo sa-
runu noslēgumu fāze diezgan zi-
nāma. Kad vēderi pilni, domas

pie galda sēdētājiem raisās ap
vienu secinājumu - nekad tik
slikti Latvijā nav dzīvots kā ta-
gad. Kurš gan strīdēsies pretī?
Visi māj ar galvu. Vēders neļauj
veikt tik asas kustības, kā to pra-
sa īsta diskutēšana. 
Vasarās, kopš Cēsīs rīkotas  sa-

runu  dienas un vakari, nevienā
diskusijā neesmu pamanījusi vie-
sību sarunas.  Runātāji nenonāk
pie sadzīves līmeņa  secinājuma,
ka Latvija iet pa nepareizu ceļu.
"Lampas" teltīs vienmēr runāts,
ko paši varam  un paši gribam un
ko  varam darīt, lai dzīve, kā ta-
gad teic - dzīves kvalitāte -, vēl
vairāk uzlabotos. Kā nekā dzīvo-
jam demokrātiskā valstī,  un tajā
nav liegts dzīvot labi.  q
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tiem,  kam patīk demokrātija

mAiritA KAņEpE

Gunta
pensionāre, 72 gadi

- Jā, noteikti došos uz Cēsu
pilsētas svētkiem, ļoti gribētos
uz Valmieras svētkiem arī aiz-
braukt, skatīšos, vai būs iespē-
jams. Ļoti patīk koncerti, it īpaši
koru un deju kolektīvu uzstāša-
nās. Pilsētas svētkos  vienmēr
meklēju, kur tirgo amatnieku iz-
strādājumus, pērku māla trau-
kus un rotaslietas. Tā man jau
kā tradīcija, tāpēc ļoti gaidu
svētku tuvošanos. Cenas gan
man nepatīk.

Edgars
darbinieks, 45 gadi

- Došos uz Cēsu svētkiem, ja
sieva aizvilks aiz rokas. Citur
neesmu plānojis braukt. Ļoti
patīk burzmas, kuras vienmēr ir
pilsētas svētkos, arī tirdziņus
gaidu, interesanti paskatīties,
ko pārdod. Tikai nepatīk lietus,
ja tas svētku dienā būs, no mā-
jas ārā neiešu.

Liene
darbiniece, 42 gadi

- Šogad uz nevieniem svēt-
kiem neesmu bijusi un laikam
arī nesanāks aiziet. Diemžēl arī
uz Cēsu svētkiem netieku, bū-
šu prom. Ļoti gribētos uz
Ventspili aizbraukt apskatīties,
kā tur tiek svinēts, bet tālu jā -
brauc. Parasti jau svētkus ap-
meklēju bērnu dēļ, gribas, lai vi-
ņi redz ko jaunu un interesantu.
Šādos svētkos bieži  var satikt
draugus un radus, tas ļoti prie-
cē. Nepatīk gan, ka šādos pa-
sākumos gadās redzēt arī stipri
piedzērušos cilvēkus.  

Sandis
pārdevējs, 26 gadi

- Ja nebūs jāstrādā, apmeklēšu
Cēsu svētkus, gan jau arī aizie-
šu uz vakara ballīti Fonoklubā.

Citur gan nekur nebraukšu, ne-
patīk tie tirdziņi, bet garšīgi pa-
ēst svētkos man patīk.

Amanda
darbiniece, 22 gadi

- Dzīvoju, strādāju Rīgā, tur
uz pilsētas svētkiem noteikti ie-
šu, gribētos atbraukt arī uz
Cēsu svētkiem, tad arī vecākus
satikt, bet laikam tajā dienā būs
jāstrādā. Reizēm man patīk  cil-
vēku pūļi, pat gribas to burzmu,
Rīgā tās pietiek. Patīk koncerti,
vispār pilsētas svētki mani vien-
mēr interesē, vienīgi, kad ap-
kārtējie sāk dzert, tad es eju
prom.

Normunds,
uzņēmējs, 44 gadi

- Šādos lielos svētkos vien-
mēr jāstrādā. Cilvēku daudz,
būšu darbā. Pa dienu vedu bēr-
nus uz pasākumiem, kad sa-
nāk. Vakarā aizeju apskatīties,
kas tad pieaugušajiem notiek.

Sagatavojusi Vidzemes
Augstskolas studente

KriStiāNA LīvA SoKoLovA 

Sākas novadu un pilsētas svētki.
vai esat plānojis kādus apmeklēt?
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nKāzu dienā 
zem stobriem

“Pagājušajā sestdienā Cēsīs
bija lieli svētki, Cēsu kauju jubi-
leja. Saprotu, ka tādās svinībās
tiek demonstrēta kara tehnika,
tomēr domāju, ka to nevajadzēja
novietot pie Dzimtsarakstu no-
daļas ēkas. Tajā diena bija kāzas
manai meitai, gājām namā iekšā,
nācām ārā, kādu laiciņu pie tā
arī stāvējām, bija nepatīkama
sajūta, ka brīžam pret mums pa-
vērsās šaujamieroču stobri.

Manuprāt, izvietot bruņu tehni-
ku šajā vietā nebija prātīgs lē-
mums. Vismaz es jutos ļoti slik-
ti, kaut apzinājos, ka tie stobri
jau nešaus, ka ložmetēji vai liel-
gabali, nezinu, kā tos sauc, nebi-
ja pielādēti,” sacīja cēsniece L.P.

Zvani jau tūlīt 
64161903,
64120586,
64127012.(
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sarmīte Feldmane, 
teksts un foto

Arheoloģiskā parka apmek-
lētāju centra būvniecība tuvojas
nobeigumam, atlikuši daži iekš-
darbi,   apkārtnes labiekārtošana,
tomēr, kā iecerēts,  septembrī
centru atvērt noteikti nepagūs.

Pašvaldībai bija kavēšanās ar
kredīta saņemšanu celtniecībai
Valsts kasē, bet drīzumā tiks iz-
sludināts iepirkums ekspozīcijas
izveidošanai. “Dzirdēts ne ma-
zums pārmetumu, pašvaldības
reizē sadomā būvēt, tāpēc trūkst
naudas. Taču katrai ES program-
mai ir termiņi, katra pašvaldība
izvērtē vajadzības un iespējas.
Nav pamatoti arī pārmetumi, ka
pašvaldības kavē darbus, ka plāni
nesaskan ar darbiem. Iepirkumu,
pārsūdzību iznākumu neviens ne-
var paredzēt. Aizņēmumu būv-
niecībai nācās pagaidīt, labi, ka
ne ilgi, cik ātri tiksim pie naudas
ekspozīcijas izveidei, kā veiksies
iepirkumā, neviens nevar pare-
dzēt,” ieceru un to  īstenošanas
problēmas pastāsta Amatas paš -
valdības izpilddirektors Māris
Timermanis un uzsver, ka apmek-
lētāju centrs arheoloģiskajā parkā
ir ļoti nepieciešams, ja tiek do-
māts par Āraišu ezerpils ne tikai
kā novadam nozīmīgas vietas at-
tīstību. “Tie laiki pagājuši, kad
biļetes tirgo vagoniņā. Tūristiem

nepieciešama mūsdienīga infra -
struktūra,” atgādina izpilddirek-
tors.

Āraišu arheoloģiskā parka vadī-
tāja Jolanta Sausiņa labprāt izva-
dā pa jaunajām apmeklētāju cen-
tra telpām, kurās vēl rosās būv-
nieki.  Ēkā būs darba vietas parka
speciālistiem, tūristu apkalpoša-
nai, kā arī ekspozīcijai par Āraišu
ezerpili. Centra kopējā platība -
260 kvadrātmetri. Ēka tiks apsil-
dīta ar gāzi. “ Vienā telpā būs in-
formācija par laiku, kad cilvēki
dzīvoja ezerpilīs ne tikai Latvijā.
Īpaša būs telpa, kurā varēs uzzi-
nāt par arheologu, Āraišu ezerpils
atklājēju, pētnieku un izveidotāju
Jāni Apalu. Dzīvesbiedre Zigrīda
Apala uzticējusi viņa grāmatas,
daudzās lapiņas ar arheologa pie-
zīmēm. Te arī būs informācija par
Āraišu fonda darbību. Telpā, kurā
pa logu var redzēt ezerpili, varēs
vairāk uzzināt par pašu Āraišu
ezerpili,” atklāj Jolanta Sausiņa
un atzīst, ka darbiniekiem ēka un
telpas ļoti patīk.

Tiesa, pirmais izstrādātais  pro-
jekts paredzēja krietni lielāku
ēku, bet, zinot, kāds ir ES līdzfi-
nansējums, un izvērtējot pašval-
dības iespējas, tika nolemts pro-
jektu pārveidot, lai vispār varētu
uzcelt apmeklētāju centru.
Būvniecības izmaksas - 471 003

eiro (bez PVN).  Protams, ne vi-
siem sabiedrībā Āraišu arheolo-
ģiskais parks ir īpašs un ieguldī-
jums šķiet  saprotams. Taču
Eiropas finansējums Amatas no-
vada pašvaldībai, tāpat citām pie-
šķirts, lai aizsargātu un attīstītu

Latvijas kultūras un dabas vērtī-
bas, ne vien tās saglabājot un at-
jaunojot, bet arī paaugstinot to
pieejamību sabiedrībai, kā arī ra-
dot jaunus, mūsdienīgus pakalpo-
jumus un sekmējot katras vietas
potenciāla pilnvērtīgu izmantoša-
nu. Ekspozīcijas izveides provi-
zoriskās   izmaksas  tiek lēstas
vairāk nekā simts tūkstoši eiro.
Iepirkumā tiks noteikts, cik tā iz-
maksās.
“Ekspozīcijai jābūt kvalitatīvai,

mūsdienīgai,” uzsver J.Sausiņa
un atzīst, ka, par to runājot, bijis
daudz  diskusiju, jo saprotams, ka
ne visu var iekļaut, bet viss šķiet
svarīgs.  Ekspozīcijā tiks izman-
totas arī mūsdienu tehnoloģijas.
Ekspozīcijas koncepciju izstrādā
dizaina birojs “H2E”,  kuram ir
pieredze ekspozīcijas “Latvijas
gadsimts” veidošanā, viņu darbs
redzams arī Motormuzejā, Alūk -
snes bānīša stacijā.

“Āraišu ezerpils saista tūristus
no daudzām, daudzām valstīm. Šī
sezona sākusies veiksmīgi. Iz -
veidotas jaunas programmas, ku-
ras ieinteresē skolas, kuras iesais-
tījušās valsts finansētajā projektā
“Skolas soma”, kas dod iespēju
skolēniem bez maksas apmeklēt
kultūras un vēstures objektus.
Parādās tūristi no Amerikas,
Kanādas, kuru līdz šim nebija.
Visvairāk uzņemam igauņus, lie-
tuviešus un vāciešus. Šogad jan-
vārī pirmie bija tūristi no Spā -
nijas,” pastāsta Jolanta Sausiņa.
Kopš Āraišu arheoloģisko parku
apsaimnieko pašvaldība, apmek-
lētāju skaits palielinās, pērn bija
par četriem tūkstošiem vairāk ne-
kā gadu iepriekš -  vairāk nekā 20
tūkstoši apmeklētāju.

Tuvākajā laikā šī paša projekta
ietvaros tiks papildināta ezerpils
brīvdabas ekspozīcija, uzbūvējot
Āraišu ezerpils koka aizsargcel-
tnes fragmentu. To savulaik jau
iecerējis arheologs Jānis Apals un
arhitekts Dzintars Driba, lai pilnī-
gāk parādītu ezerpils apbūvi.

“Āraiši piesaista cilvēkus.
Daudzi te atgriežas vairākkārt.
Vai katrā gadalaikā te var ierau-
dzīt ko citu, kā jau parkā,” uzsver
J.Sausiņa. q
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Āraišu arheoloģiskajā parkā
tiek īstenots patlaban 
vērienīgākais ES fondu 
līdzfinansētais Amatas novada
pašvaldības projekts. Eiropas
Savienības (ES) finansējums
iegūts deviņu pašvaldību 
kopprojektā “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”.

Āraišu apmeklētāju
izziņai un ērtībām ÄTurpinājums no 1.lpp.

Protams, sestdienas vakarā
būs arī daudzu iecienītā
“Politiķu cepināšana”, taču divu
dienu garumā apmeklētāji varēs
klausīties un paši piedalīties sa-
runās par ļoti daudziem sabied-
rībā aktuāliem jautājumiem, ru-
nāt un dzirdēt politiķus, valsts
ierēdņus, sabiedrisko organizā-
ciju pārstāvjus, viedokļu līderus.
Pietiek nosaukt dažus, lai rastos
priekšstats par pasākuma dota-
jām iespējām. “Lampā” piedalī-
sies  jaunievēlētais Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits,
Latvijas Universitātes rektors
Indriķis Muižnieks, Rīgas
Stradiņa universitātes Politikas
zinātnes katedras vadītāja Ilga
Kreituse, bijusī totalitārisma se-
ku dokumentēšanas centra dar-

biniece Lidija Doroņina,
Latvijas Bankas padomes locek-
lis Mārtiņš Kazāks, Valsts ieņē-
mumu dienesta vadītāja Ieva
Jaunzeme un citi.    

Festivālā  domāts arī par ma-
zākajiem  - smilškastes vecuma
bērniem.  Ar viņiem "Lampā"
notiek rotaļu sarunas.  Ja ne ar
svešiem onkuļiem un tantēm,
tad ar vecākiem, kuri arī labprāt
iesaistās bērniem paredzētajās
izzinošajās spēlēs. 
Sabiedrības "Dots" virzītais de-

mokrātijas festivāls "Lampa"
pirmās vasaras divās dienās pul-
cēja ap trīs tūkstošiem apmeklē-
tāju, kuri nāca diskutēt.
Pagājušās vasaras ceturtais festi-
vāls pulcējis  jau ap 20 tūksto-
šiem apmeklētāju. Atšķirībā no
pirmā festivāla, uz kuru Cēsīs
traucās pārsvarā trīsdesmitgad-
nieki, 2018. gada vasarā
"Lampā" bija pārstāvētas visas
paaudzes. q

Piekto gadu Cēsīs 
uzstādīta "Lampa"

arita lejiņa

Biedrība “Cēsu rajona lauku
partnerība” kopā ar vēl četrām
biedrībām no dažādiem Latvijas
novadiem īsteno projektu
"Kopa", kura mērķis ir sekmēt
iedzīvotāju iesaisti kopienas  va-
jadzību apzināšanā un risināju-
mu īstenošanā. Cilvēkiem, kuri
vēlas uzlabot dzīvi savā apkai-
mē un grib aktīvi iesaistīties ša-
jās darbībās, tiks piedāvāta ie-
spēja mācīties, kā to labāk darīt,
un apgūt šīs jomas pieredzi.
Projektā aicināti iesaistīties vie-
tējie esošie vai topošie līderi no
19 novadiem, no vēsturiskā
Cēsu rajona novadiem šo iespē-
ju var izmantot Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Priekuļu, Raunas un

Vecpiebalgas novada, kā arī
Pārgaujas novada Raiskuma  pa-
gasta un Cēsu novada Vaives pa-
gasta aktīvisti. 

Projekta laikā tiks organizētas
apkaimes darbnīcas partneru
darbības teritorijās, kas aptver
19 Latvijas novadus. Darbnīcu
laikā vietējie iedzīvotāji apzinās
un praktiski risinās aktuālos jau-
tājumus un izaicinājumus savās
kopienās.
Projekta laikā tiks organizētas
kopienu līderu mācības, piere-
dzes braucieni, apzināti un elek-
troniski fiksēti iesaistīto kopienu
resursi, izveidoti video stāsti par
kopienu aktivizēšanu, kā arī iz-
veidots informatīvs materiāls
par kopienu aktivizēšanu un ie-
saisti.

Projektu līdzfinansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds. q

Mācības vietējiem
līderiem

Parādās tūristi no
Amerikas, Kanādas, 
kuru līdz šim nebija.
Visvairāk uzņemam
igauņus, lietuviešus un
vāciešus. Šogad janvārī
pirmie bija tūristi no
Spānijas.

Laika 
ziņas

nKā mūsdienās pieKlājas. āraišu arheoloģiskā parka vadītāja jolanta sausiņa  pie apmeklētāju centra
jaunās ēkas.
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moniKa sProģe

Prokurore Daiga Gavariņa
minēja, ka šī Latvijā esot pirmā
tiesvedība par cilvēktirdzniecību,
kad ar to saprot ekspluatāciju dar-
bā un turēšanu kalpībā, izmanto-
jot ievainojamību un atkarību.

Atgādināsim, ka policija un pro-
kuratūra uzskata, ka ekspluatāci-
jas nolūkos 2016. un 2017. gadā
kalpībā turēti divi palīgstrādnieki
– tolaik 60 gadus vecais Uldis un
tikpat vecā Marita (vārdi mainīti -
red.).

Apsūdzētais D. Gipters noliedz
sliktu izturēšanos pret strādnie-
kiem. Turklāt laika gaitā izrādī-
jies, ka abi strādnieki bijuši slimi
un nespējīgi pienācīgi veikt darba
pienākumus. Tā kā fermā darāmā
bijis daudz, bet palīgstrādniekus
laukos atrast grūti, saimnieks vi-
ņus pacietis, turklāt apgalvo, ka
esot samaksājis visu līgto, pat ve-
dis zāles un pārtiku. To, ka D.
Gipters vedis pārtiku un zāles,
tiesas sēdēs apliecināja arī vairāki

liecinieki. Tāpat D. Gipters ap-
galvo, ka ar varu nevienu nav tu-
rējis: gan viens, gan otrs strād-
nieks jebkurā brīdī varējis doties
projām.

Prokurore prasa reālu 
cietumsodu

Aizvadītajā nedēļā notika tiesu
debates, kurās prokurore D.
Gavariņa atzina, ka Gipters ir vai-
nīgs un būtu sodāms ar divarpus
gadu cietumsodu, kā arī viņam
valstij būtu jāatmaksā 2660 eiro,
ko valsts samaksāja cietušajiem.
Tāpat Gipteram būtu jāatlīdzina
nesamaksātā alga Uldim 1098 ei-
ro, Maritai 1975 eiro, Uldim mo-
rālā kompensācija 1500 eiro,
Maitai – 5000 eiro. 

Debašu laikā prokurore piesau-
ca vairākus aspektus, kas liecina
par sliktu D. Gipteram, piemē-
ram, neskaidro naudas plūsmu
uzņēmumā. Neesot pietiekamu
un pārliecinošu pierādījumu, ka
Gipters tiešām maksājis cietuša-
jiem par padarīto. Pierādījumi
drīzāk apliecinot Giptera iedzīvo-
šanos uz cietušo rēķina, apzino-
ties, ka Marita un Uldis ir bezpa-
līdzīgi savā situācijā, turklāt ze-
mā intelekta dēļ nespējīgi    par
 sevi pastāvēt.

Debašu runas nobeigumā proku-
rore sacīja, ka cilvēktirdzniecība
ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums
un šajā gadījumā tā izpaudusies
kā turēšana kalpībā, kas  esot pil-
nīgi pierādīta.

Likums par cilvēktirdzniecību
paredz bargu sodu – tikai brīvības
atņemšanu -, tāpēc arī prokurore
nolēmusi prasīt divarpus gadus
cietumā. Eiropas Savienībā ar-
vien vairāk tiekot aicināts cilvēk-
tirdzniecību tulkot arī kā turēšanu
kalpībā, kā cilvēku ievainojamī-
bas un uzticēšanās izmantošanu.
Bet biedrības “Patvērums “Drošā
māja”” un Maritas pārstāve Gita
Miruškina lūdza tiesu Gipteram
noteikt vēl bargāku sodu – četrus
gadus cietumā.

Advokāte vērtē - 
izmeklēšana drīzāk 
bijusi tendencioza

Arī Giptera advokāte Ita Megne
tiesas debatēs runāja vairāk nekā
divas stundas, lūdzot savu klientu
attaisnot - nevajagot sagraut cil-
vēka dzīvi tikai tā   pēc, ka La  t vijā
va jag uz  r   ādīt pr o g resu
 cilvēk  tirdz     n iecības novēršanā.
Viņasprāt, cilvēktirdz niecības ob-
ligātā sastāvdaļa - ļaunprātīga iz-

mantošana, izmantojot bezpalī-
dzības stāvokli - neesot attiecinā-
ma uz šo gadījumu. Turklāt advo-
kāte uzskata, ka procesa virzītājs
uzdevis gan Uldim, gan Maritai
tādus jautājumus, lai atbildes bū-
tu saimnieku apsūdzošas. Viņa
vairākkārt uzsvēra, ka viņas ska-
tījumā izmeklēšana nav bijusi go-
dīga, drīzāk pavirša un tendencio-
za.

Teju katras tiesas sēdes laikā
daudz tika apspriesti antisanitārie
apstākļi pašā lopu novietnē, dzīv-
nieku badināšana un virkne citu
nekārtību, taču I. Megne norādīja,
ka šie fakti nav attiecināmi uz lie-
tu pēc būtības, jo tiesa nav par lo-
pu labturības pārkāpumiem, bet
gan cilvēku turēšanu kalpībā. Vēl
advokāte norādīja, ka tieši darbi-
nieku nolaidības dēļ D. Gipteram
nodarīti nopietni zaudējumi, jo
sabojāts izslauktais piens, tādēļ
saimnieks neesot saņēmis “piena
naudu”, un, ja reiz nav ienākumu,
nav arī naudas algām. Advokāte
nepiekrīt apgalvojumam, ka D.
Gipters iedzīvojies no saimnie-
ciskās darbības ieņēmumiem.
Prokurores teiktajam par lieliem
ieņēmumiem neesot pamata, jo
tiem pretim jāliek saimnieciskie
izde  vumi. “Kādi tur lielie tēriņi
perso  niskām vaja dzībām, ja
 sai m nieks pat ņēmis ātros kredī-

tus, lai saglābtu savu saimniecī-
bu?” retoriski jautāja I. Megne.

Advokāte arī uzsvēra, ka gan
Uldim, gan Maritai bijušas visas
iespējas doties prom no fermas,
ko cietusī vienu reizi arī izdarīju-
si, un kā gan Gipters varējis zināt,
ka Maritai ir garīgās attīstības
traucējumi. I. Megne vēl piebilda,
ka tad jau katram lauksaimnie-
kam, pieņemot darbā palīgstrād-
nieku, jāprasa sertificēta speci -
ālista atzinums par  palīgstrādnie-
ka psihoemocionālo stāvokli.
Viņasprāt, psiholoģes atzinums
par Maritas traumatisko veselības
stāvokli un viņas prāta spēju pie-
līdzinājums 9-12 gadīgam bēr-
nam esot vērtējams kritiski. Arī
Maritas uzvedība tiesā apšauba
pamatu domāt, ka Marita esot
bērna līmenī un nevarot pastāvēt
uz savām tiesībām, jo vai gan de-
viņgadīgs bērns spētu vērsties
Valsts darba inspekcijā ar iesnie-
gumu, tiesā saturīgi atbildēt uz
jautājumiem un apzināties, ka ne-
ērtos jautājumos jāaizbildinās ar
frāzi “Es neatceros”. 

Advokāte stingri palika pie sa-
va, ka izmeklēšana aizgājusi ne-
pareizā virzienā tāpēc, ka Uldis
un Marita dzīvojuši uz vietas fer-
mā. Ja cietušie dzīvotu citur, šī
būtu tiesa par nodarbināšanu bez
darba līgumiem, nevis par cilvēk-
tirdzniecību. 

Līdz ar prokurores, advokātes
un M pārstāves G. Miruš kinas ga-
rajām debašu runām darba diena
bija galā. Tiesnesis Lauris Šņep -
sts atlikušās replikas un apsūdzē-
tā pēdējo vārdu nozīmēja uz nā-
kamo tiesas sēdi, kas paredzēta
18. septembrī.q

Jau vairākkārt esam
rakstījuši par Vidzemes 
rajona tiesas Cēsīs skatīto 
lietu, kurā par divu cilvēku 
turēšanu kalpībā Cēsu novada
Vaives pagasta fermā
“Mežmaļi” apsūdzēts Dainis
Gipters.

Tiesa par cilvēku 
turēšanu kalpībā turpinās

Stāsti par sirdsapziņu un varonību
jānis GaBrāns, 
teksts un foto

Lasītāju atzinīgi vērtētās 
grāmatas “Latvijas klusie varoņi”,
kurā stāsta par cilvēkiem, kuri
20.gadsimta 40.,50. gados 
okupācijas apstākļos spēja 
nezaudēt līdzjūtību, mēģināja un
arī glāba cilvēkus, kuru dzīvība
karājās mata galā, atkārtotajā 
izdevumā lasāmi arī seši stāsti no
Cēsu ekspozīcijas “Sirdsapziņas
ugunskurs”.

Atkārtotā un papildinātā iz-
devuma “Latvijas klusie varoņi.
Sirdsapziņas ugunskurs” atvērša-
na notika Cēsīs, ekspozīcijas
“Sirdsapziņas ugunskurs” māj-
vietā. 

Pirmā grāmata iznāca 2017.
gadā, to izpirka īsā laikā.
Grāmatā lasāmi  autoru Pētera
Bolšaita, Agneses Lūses un
Annas Žīgures veidotie 15 stāsti
par cilvēkiem, kuru dzīves tikpat
kā nav krustojušās, tomēr, paši to
neapzinādamies, viņi bijuši do-
mubiedri. Viņi bija tie, kuri laikā,
kad Latvija bija Staļina vadītās
Padomju Savienības un Hitlera
vadītās Vācijas okupēta, sekoja
savai sirdsapziņai un glāba cilvē-
kus, kurus vajā okupācijas vara.

Grāmatas ideja pieder Liepājas
ebrejam, profesoram Eduardam
Andersam (Alperovičam), ku-

ram, pateicoties paša atjautībai
un līdzcilvēku atbalstam, kopā ar
māti izdevās  izglābties no holo-
kausta. Viņš gadiem ilgi nodar-
bojies ar ebreju glābēju pētniecī-
bu, grāmatā apkopoti vairāki vi-
ņa atklātie varonības stāsti.
Eduards Anderss tāpat kā viens
no grāmatas autoriem Pēteris
Bolšaitis līdz šim nesavtīgi atbal-
stījis un turpina atbalstīt ekspozī-
cijas “Sirdsapziņas ugunskurs”
darbību Cēsīs.

Pēteris Bolšaitis sarunā ar
“Druvu”, stāstot par grāmatas
ideju, uzvēra, ka vislielāko varo-
nību parāda cilvēki, kuri glābj ci-
tus, riskēdami ar savu dzīvību:
“Ir varoņi, kurus apbrīnojam
publiski, par kuriem vēsta skaļi
virsraksti, bet ir tie, kuri klusībā
glābj citus. Viņi to darījuši pašsa-
protami, jo tuvākajam ir jāpalīdz.
Tas ir balstīts uz kristīgo ticību
vai jebkādu citu morāli un ētisku
jēdzienu. Bet viņi to ir likuši
praksē un nav nemaz domājuši
par to kā kādu īpašu varonību.
Mums likās svarīgi izcelt tieši vi-
ņus, jo tā ir tā īstā sirds varonība.
Šādu cilvēku bijis ļoti daudz,
vairums gan no viņiem aizmirsti,
jo padomju okupācijas laikā par
viņiem nedrīkstēja runāt, viņi par
savu veikumu nestāstīja pat sa-
viem bērniem.” 

P. Bolšaitis arī pastāstīja, ka vi-
ņam ir saikne ar šo pusi, jo vec-
tēvs bijis Straupes dzirnavu īpaš-
nieks, māte Cēsīs gājusi skolā,
divi viņas brāļi piedalījušies
Cēsu kaujās: “Manai ģimenei ar
Cēsīm ir cieša saite, tāpēc prieks
atbalstīt notiekošo Cēsīs.”

Visus izdevumā “Latvijas klu-
sie varoņi. Sirdsapziņas uguns-

kurs”  publicētos stāstus vieno
grāmatas pirmā izdevuma autoru
paustā un otrā izdevuma līdzau-
torei, ekspozīcija kuratorei Elīnai
Kalniņai tuvā atziņa: “Cilvēki to-
reiz neapzinājās savas rīcības lie-
lumu. Nav zināms, ka kāds sevi
būtu uzskatījis par īpašu varoni
un plātījies ar to; viņi vienīgi rī-
kojās tā, kā lika sirdsapziņa.”

Grāmatas atvēršanas brīdī E.
Kalniņa īsumā pastāstīja par
šiem sešiem klusajiem varoņiem,
kuru stāsti skatāmi ekspozīcijā

un tagad lasāmi arī grāmatā.
Sakot paldies grāmatas izdevē-
jiem un autoriem, viņa uzsvēra,
ka kluso varoņu apzināšana  ir
ļoti vērtīga un apsveicama inici -
atīva: “Tāpēc esmu pagodināta,
ka man bija iespēja dot arī savu
pienesumu.” 

Pasākumā piedalījās arī izdev-
niecības “VESTA-LK”, kas izde-
vusi pirmo grāmatu un arī papil-
dināto izdevumu, vadītāja Ligita
Kovtuna. Viņa norādīja, ka ek-
spozīcijai “Sirdsapziņas uguns-

kurs” dāvātās grāmatas varēs ie-
gādāties pret ziedojumu,  kas pa-
liks ekspozīcijas attīstībai. Viņa
ļoti atzinīgi novērtēja šo ekspozī-
ciju, uzsvērdama, ka centīsies
turpmāk par to stāstīt iespējami
plašāk, lai cilvēki uzzina par šo
vietu, ka to vērts apmeklēt. 

“Tas nekas, ka šoreiz esam pul-
cējušies tik mazā skaitā, daudz
svarīgāks ir pats  notikums, ka
grāmata iznākusi, ka tā ir nonā-
kusi šajā vietā,” teica
L.Kovtuna.q

nPie lasītājiem. Cēsu ekspozīcijas “sirdsapziņas ugunskurs” kuratore elīna Kalniņa iepazīstina ar  atkārto-
tā un papildinātā izdevuma “latvijas klusie varoņi. sirdsapziņas ugunskurs” varoņiem, par kuriem lasāms šajā
grāmatā. Pasākumā piedalās izdevniecības “Vesta-lK” vadītāja ligita Kovtuna un viens no grāmatas autoriem
Pēteris Bolšaitis.



MoniKa Sproģe

- Kur dzīvojāt, pirms pār-
cēlāties uz Cēsīm?

- Ar vīru Pēteri satikāmies Rīgā,
tur arī meklējams mūsu ģimenes
aizsākums. Piedzima bērni, nolē-
mām pārcelties uz Inčukalnu, kur
aizvadīta mana bērnība. Vēlē -
jāmies būt tuvāk dabai un manai
mammai. Savulaik Inčukalnā at-
radās bērnu sanatorija, tāpēc teju
meža vidū uzceltas daudzdzīvok-
ļu mājas. Manai mammai, bērnu
ārstei, tur bija dzīvoklis. Bērni
paaugās, sāka  mācīties desmit ki-
lometrus attālajā Krimuldas vi-
dusskolā, bet mēs ar vīru brau-
cām uz darbu Rīgā, man ceļā bija
jārēķinās ar 45 minūtēm, vīram ar
stundu. Lielākais laika zaglis bija
ikrīta sastrēgumi, iebraucot Rīgā.
Vakaros visi pārradāmies mājās
un saticīgi dzīvojām trīsistabu
dzīvoklī. Nevarējām sūdzēties,
taču vienā brīdī sapratām, ka bēr-
ni aug un vietas kļūst mazāk.
Turklāt bērniem, lai nokļūtu sko-
lā, bija jābrauc ar autobusu. Pat
vienojoties ar kaimiņiem par bēr-
nu vešanu, tik un tā bija ļoti liela
atkarība no transporta. Vēlē -
jāmies  to mazināt un ļaut bēr-
niem izmantot tās iespējas, ko
piedāvā ārpusskolas interešu iz-
glītība. Bez šaubām, bija arī kla-
siskais latvieša sapnis par savu
māju un stūrīti zemes. Šajā ziņā
Cēsīs ir lieliska kombinācija –
gan dabas, gan pilsētas piedāvā-
tās priekšrocības.

- Cik liela ir jūsu ģimene?
- Mums ir četri bērni vecumā no

sešiem līdz 15 gadiem. Aug trīs
meitas un dēls. Mazākā meitiņa
šogad pabeidza  gaitas bērnudār-
zā un rudenī sāks mācības pirma-
jā klasē Pastariņa sākumskolā.
Vidējie bērni noslēdza pirmo mā-
cību gadu Pastariņos,  vecākā
meita pabeidza devīto klasi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijā. 

- Kāpēc Cēsīm tika laimīgā lo-
ze?

- Par savu māju domājām jau
vairākus gadus, bet diezgan ab-
strakti. Tā kā nebija lieku līdzek-
ļu, sapņi bija nekonkrēti – labi
būtu, ja mums būtu sava mājiņa.
Tajā brīdī, kad vīram radās iespē-
ja Kurzemē pārdot tēva lauku īpa-
šumu, radās līdzekļi pirmajai ie-
maksai. Sākām konstruktīvāk bū-
vēt  plānus ar jautājumiem, vai
mēs veidotu kaut ko no jauna, pir-
ktu renovējamu jeb uzreiz apdzī-
vojamu māju. Sarakstījām uz pa-
pīra svarīgos priekšnosacījumus,
tā saprotot, kas mums der un kas
nav atbilstošs. Mums bija svarīgs
infrastruktūras tuvums, bet vien-
laikus daba, gribējām, lai ir dār-
ziņš, lai mājā var dzīvot uzreiz,
neieguldot lielus līdzekļus re-
montos. Vēlējāmies, lai bērniem
ir iespējas brīvi apmeklēt ārpus-
skolas pulciņus. Pati vēlējos, lai
darbs ir tuvu, pēc iespējas sama-
zinot ceļā pavadīto laiku. Kad sā-
kām meklējumus, vispirms lūko-
jām kaut ko iegādāties pēc iespē-
jas tuvāk reģionam, kurā jau dzī-
vojām. Drīz vien sapratām, ka
Pierīgā īpašumiem, ieskaitot
Sigul du, ir ļoti lielas cenas. Sig -
uldā apmēram divi tūkstoši kvad-
rātmetru  māja labā vietā ar ko-
munikācijām  bija pieejama par
40 līdz 50 tūkstošiem eiro. Sākām
domāt - vai tāpēc mēs pārdevām
15 hektārus zemes ar labi izaugu-
šu mežu Kurzemē, lai nopirktu
mazu kancīti plikas zemes?  Nē.
Sākām skatīties plašāk. Jāpie -
zīmē, ka mums šajā lielajā dzīves
projektā ir bijusi liela Dieva vadī-
ba. Esam kristieši,  vadību apzi-
nāti lūguši, lai viņš palīdz izvēlē-
ties. Pirms trim gadiem sākām
braukt uz Cēsīm, jo šeit ir katoļu
draudze, kurā sāka kalpot mums
labi pazīstams priesteris. Mēs vi-
ņam sekojām, biežāk bijām Cēsīs
un iepazināmies ar cilvēkiem.
Lēnītēm sākām skatīties uz šo pu-
si, domājām, kāpēc ne šeit?
Turklāt esam pārsteigti, cik har-
moniski viss sakārtojās. Pat lū-
dzām, ja kaut kas nav paredzēts
mums, tad lai neizdodas. Taču
pirmā māja, kuru atbraucām
Cēsīs aplūkot, tā arī palika vienī-
gais īpašums, ko šeit apskatījām,
jo mums iepatikās gan māja, gan
tās iepriekšējie saimnieki. Tā bija
neaprakstāma sajūta. Tā jutās arī
mans vīrs un, nav mazāk svarīgi,
mana mamma, jo viņa pārcēlās
kopā ar mums. Savukārt Inču -
kalna dzīvoklis jaunos īpašniekus
atrada četrās nedēļās. Viss notika
viegli un raiti.

- Kā bija ar darba iespējām,
nebijāt nobažījusies, ka ar to
būs grūtības?

- Vīrs joprojām strādā Rīgā, da-
ra darbu, kas patīk, es sākumā
darbu pat nemeklēju, jo man šķita
nepareizi, pārceļoties uz svešu
vietu, bērnus kā kaķēnus iemest
upē, lai viņi paši ķepurojas. Mans
uzdevums bija palīdzēt viņiem
adaptēties, pierast pie jaunā un
skatīties, kur viņi var nokļūt paši,
ar ko paši tiek galā, bet kur vajag
mūsu atbalstu. Pieļāvu iespēju
nākotnē arī braukāt uz Rīgu, ja
būs nepieciešams. Taču, diendie-
nā vedot bērnus uz dažādām no-
darbībām, sajutos Cēsīs kā tūris-
te, un šī sajūta nebija laba. Visur,
kur skatījos, cilvēki rosījās, kaut
ko darīja, arī man gribējās te iede-
rēties, kļūt piederīgai. Tā kā man
šajā pilsētā nav sakņu, sapratu, ka
nepieciešams meklēt veidu, kā
rast piederību, tāpēc iespēja strā-
dāt Cēsīs kļuva ļoti svarīga. Ar
laiku sapratu, ka jāvaicā pazīsta-
miem cilvēkiem, kur šeit varētu
būt kādi darba piedāvājumi. Tā
nokļuvu Cēsu klīnikā uz darba in-
terviju un jau sarunas laikā sapra-
tu, ka man ļoti simpatizē klīnikas
attīstības vīzija. Saskatīju daudz
iespēju radoši izpausties un kā sa-

biedrisko attiecību speciālistam
darīt labas lietas. Zinu, ka esmu
īstajā vietā un daru darbu, kas
man patīk un padodas. 

- Kā vērtējat atalgojumu Rīgā
un Cēsīs?

- Strādājot komunikācijas noza-
rē Rīgā, vidēji ir lielākas algas,
taču ar savu atalgojumu esmu ap-
mierināta, turklāt visu nevar mē-
rīt tikai naudā. Arī laikam ir būtis-
ka loma. Ja varu būt mājās no dar-
ba piecos pēcpusdienā, man tas ir
milzīgs bonuss. Mūsu ģimene ir
absolūta ieguvēja arī no ātrā vil-
ciena, kas jūnijā sācis kursēt uz
Rīgu. Parēķinājām, ka mums ne-
dēļā tas nozīmē desmit stundu
vairāk kopā būšanai, jo vīrs uz
darbu var celties stundu vēlāk un
stundu agrāk pārrasties mājās.

- Kā sekmējās ar bērnu iekār-
tošanu izglītības iestādēs - nebi-
ja grūtību, vietas atradās?

- Visilgāk bija neskaidrība par
bērnudārzu. Meitai bija jānodro-
šina vieta pirmsskolas vecuma
grupā, taču arī te mums  palaimē-
jās, jo kāds izstājās no bērnudār-

za, kas ir vistuvāk mājām. Visiem
bērniem un arī vecākajai meitai ir
ļoti labas sekmes, viņa bez aiz-
ķeršanās iekļuva ģimnāzijā, kurā
pati vēlējās. Pašlaik bērni ar sa-
vām skolām ir ļoti apmierināti.
Apgalvo, ka klases kolektīvi ir
vēl draudzīgāki nekā bija iepriek-
šējie. Protams, es izjutu atbildību
par notiekošo, jo lēmums pārcel-
ties bija mūsu, bērniem nācās se-
kot. Viņu draugi palika Krimuldā
un Inčukalnā, draudzības sāka irt,
bet jaunas veidojas pamazām. Nu
jau viņi ir “apbružājušies” un viss
iet pareizā virzienā. 

- Kādu raksturojat tipisko cēs-
nieku? Vai sajūtat viņos lepnu-
mu par savu pilsētu?

- Mans vērtējums noteikti ir pil-
nīgi subjektīvs, jo pazīstu ne-
daudz cilvēku. Manuprāt, cēsnie-
ki apzinās dzimtās pilsētas nozī-
mīgumu Latvijas kontekstā, tas
ceļ pašapziņu. Kad bijām te no-
dzīvojuši vien pāris mēnešu, ma-
zais pārradās mājās no bērnudār-
za un paziņoja: “Mamma, tu zini,
Latvijā ir divas svarīgākās pilsē-
tas – vissvarīgākā ir Cēsis, jo šeit
ir radies Latvijas karogs, nu, un
otra ir Rīga.” Mani tas mazliet sa-
smīdināja, bet, ja bērnudārzā bēr-
niem māca šādu attieksmi, tad ir
skaidrs, tas ir lokālpatriotisms.
Esmu pamanījusi, ka tipiskais
cēsnieks ir liels dabas mīļotājs,
apkārt ir ainaviska vide, katrs
mazdārziņš ir sakārtots. Cēsnieki
ir arī ļoti kustīgi ļaudis. Par savu
veselību rūpējas ne tikai jaunieši,
sporto un kustas arī seniori. Vēl
man šķiet, ka cēsnieki ir pašpie-
tiekami – vairāk balstās pieredzē
un tradīcijās, tik ļoti nemeklē ār-
pasauli. Un tas var būt gan pozitī-
vi, gan negatīvi. Pozitīvi tāpēc, ka
ceļ pašapziņu, bet negatīvi, jo var
bremzēt labas pārmaiņas. Pilsētas
lielais un skaistais mērķis ir, lai tā
kļūtu par labāko dzīvesvietu
Latvijā, lai uz šejieni pārceltos
daudz cilvēku. Tas nozīmē jaun -
ievedumus, bet ir sajūta, ka vidē-
jais cēsnieks nemaz tik ļoti nevē-
las, lai šurp pārceļas daudz svešu
cilvēku un maina tradīcijas, kas
gadiem iesakņojušās. 

- Noapaļojot visu runāto - par
ko esat īpaši priecīga, dzīvojot
te? 
- Cēsis noteikti ir ģimenēm drau-

dzīga pilsēta. Šeit ir ļoti labas
sko las, brī nišķīgi pedagogi un
daudz dažnedažādu iespēju bērnu
talantu izkopšanai. Esam sastapu-
ši pedagogus, kurus noteikti varu
dēvēt par izciliem. Tas liecina, ka
pilsētai ir nākotne.q
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Vēlos piederēt Cēsīm

nKādreiz. 
Foto: no Cēsu Vēstures un MāKslas Muzeja

nTagad. 
Foto: no albuMa 

Cēsīs, Cīrulīšu apkaimē, no 
smilšakmens nišas iztek 
neaizsalstošais avots, saukts
Svētavots. Tiek uzskatīts, ka tā 
ūdenim ir dziednieciskas īpašības.
Jau 1764. gadā šo vietu apmeklējuši
pētnieki, 1772.  gadā J. K. Broce to
zīmējis. Avota izplūšanas vieta 
saukta  par  Dzelzs vārtiem, bet
pirmskara brīvvalsts laikā par
Māras avotu.  Tagad avota ūdens 
ieguvi veic SIA "Vigo". Avots ir arī 
tūrisma objekts.

dace valnere ir cēsu klīnikas
sabiedrisko attiecību 
speciāliste, uz cēsīm viņa kopā
ar ģimeni pārcēlās pirms 
nepilna gada. Kāpēc šāda 
izvēle un kādi izaicinājumi 
sagaidīja ģimeni, kurai šeit nav
ne radu, ne sakņu, par to un
daudz ko citu sarunā ar jauno
cēsnieci. 

pastaigā CAURI GADSIMTIEM

Foto: Marta Martinsone - Kaša 

- Cēsis noteikti ir ģimenēm draudzīga pilsēta. Šeit ir ļoti 
labas skolas, brīnišķīgi pedagogi un daudz dažnedažādu 
iespēju bērnu talantu izkopšanai.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||” dace valnere
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SARmīTe FeLdmANe

Raunas novads var lepoties ar
daudziem kokapstrādes uzņēmu-
miem, amatniekiem, mežizstrā-
dātājiem, tas ir bagāts ar mežiem,
alejām, parkiem, tāpēc arī sapro-
tams, kāpēc šoreiz godā tika celts
koks. Dabas galerijā  Raunas cen-
trā visu vasaru apskatāma izstāde,
kurā stāsti par  koku Raunas un
raunēniešu dzīvē,  vēsturē un
mūsdienās. 

Festivāls ieskanēja Drustos
Piltiņkalnā ar līgošanu un koncer-
tu, bet sestdienā Raunā, pilsdrupu
apkaimē, visas dienas garumā no-
tika tirdziņš un meža un dārza
tehnikas demonstrējumi, koncerti
un degustācijas, meistarklases un
izrādes. Festivāla rīkotāji cauri
gadiem pratuši ieinteresēt apmek-
lētājus, ne tikai novadniekus, arī
daudzus viesus, dodot viņiem ie-
spēju uzzināt ko jaunu, līdzdarbo-
ties un atpūsties. Izraugoties fes-
tivāla tēmu, prast līdzsvarot un
ļaut mijiedarboties kultūrai un
uzņēmējdarbībai.

“Novada uzņēmēji ir atsaucīgi.
Jau gada sākumā nācām kopā, iz-
teicām idejas, kā iespējami vairāk
pastāstīt un atklāt koku, kā arī celt
godā mūsu uzņēmējus,” saka
Raunas pagasta kultūras dzīves
vadītāja Linda Kručāne.  

Ne tikai puikas un vīri vai visu
dienu bija gatavi pavadīt, lai ap-
skatītu mūsdienīgu mežizstrādes
tehniku. Artis Zvaigznītis un
“Meža eksperti” no Drustiem ne-
noguruši stāstīja un rādīja, kā
strādā mežā. Kāds vīrs jau cienī-
jamos gados, kad visu bija no-
klausījies,  noteica: “Drīz jau gu-

lēs gultā, spaidīs pogas un kokus
gāzīs.” Puikas azartiski kāpa liel-
jaudas kokgāzēju kabīnēs un iz-
mēģināja, cik viegli vai smagi pa-
griezt stūri. Savukārt SIA “Lau -
kuma” Husqvarna meža un dārza
tehnikas centra Cēsīs pārstāvji bi-
ja sagādājuši pārsteigumu – robo-
tu, kas pļauj mauriņu -, bet bērni
ar lapu pūtēju mēģināja iepūst
vārtos futbola bumbu.

Bija arī interesantas sacensības.
Spēcīgākie vīri vispirms pavēro-
ja, kā darbojas Pasaules kokgāzē-
ju čempionāta kombinētās saga-
rumošanas disciplīnas zelta me-
daļas ieguvējs Pēteris Ķepītis no
Smiltenes, pēc tam paši centās
pierādīt, ka var būt cirvja meša-
nas meistari. SIA “Zanderi” no

Raunas sagādāja baļķus, ko zāģēt
čempionam, un sarīkoja cirvja
mešanas sacīkstes. Ne tikai viesi,

arī paši raunēnieši labprāt apska-
tīja fabrikas “Rauna” ražotni un
tās gatavotās mājas. Netrūka to,
kuri, raunēnieša Ausekļa Tūtera
pamācīti, gribēja izgatavot kādu
koka rotaļlietu. Vēl mucu meis-
tars rādīja, kā izgatavot mucu, au-
dējas auda zāļu deķi, varēja pa-
taustīt dažādu koku dziju, izvei-
dot ko no māla. Raunas mednieki
vārīja zupu un kārdināja ar kūpi-
nātu medījumu gaļu. Tirgū, kā uz-
svēra festivāla rīkotāji, netika aiz-
mirsti arī iepriekšējos gados go-
dātie: piens, medus, zemenes,
zivs, alus, maize, puķes un ķip-
loks.

Īpašu noskaņu prata radīt LNT
laika ziņu  vīrs Māris Grigalis.
Viņam izdevās palīdzēt pārdot arī

pēdējo gabaliņu speķa. “Ko viņš
saka – kāds būs laiks?” ne viens
vien jautāja un atmeta ar roku,
kad festivāla vadītājs slavēja
Raunas amatu meistarus un svēt-
ku rīkotājus, nevis solīja, ka
Raunai tuvojas lietus mākoņi un
kļūs vēsāks.

“Svētkos vienmēr ir svarīgi, lai
ko darīt būtu dažādām paaudzēm,
lai var atnākt ģimenes un visiem
būtu interesanti,” uzsver L.Kru -
čāne. Tikpat uzmanīgi kā bērni
leļļu teātra izrādi skatījās tēti un
vecmāmiņas, bet teātra izrādi
“Čikāgas piecīši – leģendu atgrie-
šanās” noskatījās vairāki simti
skatītāju.  

Mūziķus, iestudējumus, ar ku-
riem priecēt festivāla apmeklētā-
jus, rīkotāji izraugās īpaši. Klu -
sajā koncertā un saulgriežu nakts
mistērijā Piltiņkalnā muzicēja ri-
tuālā kopa “Trīs gaisi” un latviešu
pasaules mūzikas grupa “Pērkon -
vīri”. Raunā Skaļajā koncertā
spēlēja “Credo”, un pilskalna es-
trāde bija klausītāju pilna. 

Festivāla  pārsteigums bija
Dzīvdabas vakarēšanā Cimzas
galdniecības telpās. “Dzīvs –
tāds, kas aug un attīstās, tāds, kas
dzīvo”- ar tādu moto ļaudis bija
aicināti kopā baudīt vakaru. Ar
īpašu sagatavošanos, noskaņu,
mūziku un maltīti, sarunām, iz-
klaidi. Maltīti gatavoja pavāri
Jānis Ērglis no Drustiem un Juris
Sapožņikovs – Pētersons no
Raunas. 

“Cimzas galdniecība ir Jeļenas
un Pētera Šmitu darbavieta, kur
ikdienā top mēbeles, logi un
daudz kas cits. Viņi atvēlēja gald -
niecību pārvērst, arī paši izgata-
voja daudz ko  vakarēšanai nepie-
ciešamā,” pastāsta L.Kručāne un
uzsver, ka produktus vakarēšanai
– jēra gaļu, makaronus, zemenes -
atvēlēja vietējie, bet novada do-
mes priekšsēdētājas vietnieks
Aivars Damroze izcepa maizi.
Par noformējumu vakarēšanas
zālē gādāja Justīne Buliņa, kura
komandā iesaistīja pašvaldības
darbiniekus. Viņi arī bija viesmīļi
un gādāja, lai ikviens justos labi.

“Tas bija mūsu visu kopīgs
darbs. Bija patīkami dzirdēt, ka
vakarēšana, citi festivāla pasāku-
mi patikuši,” gandarīta saka L.
Kručāne un piebilst, ka šovasar
festivālā Raunā apmeklētāju bija
vairāk nekā citus gadus.  q

Koks godā celts, 
festivāls nosvinēts

Devīto vasaru aizritēja 
festivāls “Rodam Raunas 
novadā”. Šoreiz tas bija veltīts
kokam, mēģinot rast atbildes
uz tik pierastiem jautājumiem:
ko mums dod koks un ko mēs
paņemam no tā; kā koks 
bagātina mūsu dzīvi. Festivāla
moto bija  “Cilvēks kokam 
rada!”. 

nBūS NodeRīgS. Puikas ieinteresēti darbojās ar kokapstrādes instrumentiem un paši mēģināja kaut ko iz-
gatavot.

Foto: MARTA MARTINSONE - KAŠA

Šovasar festivālā
Raunā apmeklētāju
bija vairāk nekā 
citus gadus.

IveTA RozeNTĀLe,
teksts un foto

Vasarās publisko dīķu krastos bieži 
vien redzamas ģimenes, kas labprāt 
baro pīlītes un gulbjus.

Cēsnieki zina, ka Maija parkā eso-
šos melnos gulbjus barot nedrīkst, to-
ties citviet pīles un arī baltos gulbjus
labprāt pabaro. Lai gan visbiežāk
ūdensputniem tiek dota baltmaize, tiem
ļoti garšo pieneņu lapas, lapu salāti, zir-
nīši, vārīti rīsi un kartupeļi, kukurūza,
auzas un, protams, sēklas.

Mārtiņš Platacis, putnu pazinējs un
Latvijas Ornitoloģijas biedrības Cēsu
vietējās grupas biedrs, teic, ka ūdens-

putni paši prot sevi apgādāt ar ēdamo,
tāpēc šāda barošana ir vairāk cilvēku
priekam. Bērnam, pīlītēm pametot ēda-
mo, ir interesanti putnus vērot, jo iespē-
jams tos redzēt no neliela attāluma.
Tomēr jāatzīst, ka putnam šāda cilvēka
izklaide ir drīzāk kaitīga gan baltmaizes
dēļ, jo tā nav piemērota barība, gan arī
tādēļ, ka putns pierod pie barošanas un
var vilcināties meklēt piemērotu ziemo-
šanas vietu. Pīles, kas dzīvo pilsētā, ir
pieradušas, ka cilvēki tās baro, tomēr,
ja nepieciešams, spēj barību atrast arī
pašas. Cilvēkiem jāuzmanās, ja viņi
piebarojot vēlas pieradināt nelielus put-
nus, piemēram, zīlītes, jo zīlītēm viel-
maiņa ir ātrāka nekā lielajiem putniem,
tāpēc bez ēdiena tās var iztikt īsāku lai-
ku. Tieši tāpēc ziemā, kad barību atrast
grūtāk, ja cilvēks zīlītes pārtrauc barot,
tās var aiziet bojā.    

Cēsīs vasarā pīles vērojamas dažādās

ūdenstilpēs, piemēram,  Dubinskas dīķī
un Pils parkā. Parkā vērojama intere-
santa tendence, ka baltmaizi, kuru cil-
vēki met dīķī putniem, labprāt ēd zivis.
To ir ievērojušas arī sudrabkaijas,  ja
kāds maizi aizmet līdz sudrabkaijai, kas
parasti turas nostāk, putns sagaida ēst
gribošās zivis un noķer tās. 

Ziemā pīles pulcējas Avotu ielejas
parkā, kur ūdens neaizsalst. Kad
Mārtiņš tur skaitījis ziemojošos ūdens-
putnus, viņš ievērojis, ka cilvēki tos ba-
ro arī ar piemērotu ēdamo, piemēram,
graudu putriņām. Meža pīles, kas nepa-
liek pilsētas centrā, ziemā ļoti daudz
novērojamas attīrīšanas iekārtu silto
ūdeņu baseinos, kā arī Gaujas malā.
Tomēr atšķirībā no pilsētā esošajām pī-
lēm šeit putni ir ļoti tramīgi un lido
prom, tiklīdz cilvēks pienāk par tuvu. 

Ja pilsētā dzīvojošās pīles ziemo tur-
pat vai tuvākajā apkaimē, tad putni, kas
vasaras pavada tālāk no apdzīvotājām
vietām, ziemošanai pulcējas tuvākajās
neaizsalstošās ūdenstilpēs. Stabila me-
ža pīļu ziemošanas vieta ir Gaujas mala
Taurenē, turklāt ūdensputnu vērotāji un
skaitītāji pamanījuši, ka dažreiz tur zie-
mo arī krīklis. Mārtiņš skaidro, ka zie-
mojoši ūdensputni Eiropā tiek skaitīti
katru gadu, arī Cēsīs un apkārtnē. q

nSATIKŠANĀS. Laumai ļoti patīk barot pīles gan ar
maizīti, gan pieneņu lapām un vērot tās pavisam tu-
vu. 

Pīļu barošana bērnu
un pieaugušo priekam 
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arita Lejiņa

Vizmai Kronītei ir apaļi 60
gadi, un savu jaunības skaitli at-
klāt viņa nekautrējas. V.Kronīte
dzi musi Rīgā, bet turpmākā dzīve
ritējusi un rit Cēsu pusē. Skais -
tākie skolas gadi aizvadīti Ren -
cēnu pamatskolā un Cēsu vidus-
skolā. Sieviete ir laimīgi precēju-
sies un izaudzinājusi divus bēr-
nus – meitu un dēlu. Pati sevi rak-
sturo kā “pedantisku un kārtību
mīlošu cilvēku, iespējams, tāpēc
arī krustvārdu mīklu minēšana un
sastādīšana tik ļoti iet pie sirds, jo
mīklu veidotājiem ir jāpiemīt šīm
rakstura īpašībām”. 

Patīk pats process
Uz jautājumu – kāpēc tieši

krustvārdu mīklas – V.Kronīte
viegli pasmaida un, nedaudz sa-
mulstot, atbild: “Grūts jautājums!
Ja būtu zinājusi šo jautājumu ie-
priekš, visu nakti prātotu atbildi.
Krustvārdu mīklu minēšanas un
sastādīšanas laikā vienmēr ir ie-
spēja uzzināt un apgūt ko jaunu.
Man patīk viss tas process – citas
atbildes nav!”

Tas aizsācies jau bērnībā, kad
žurnālos “Zvaigzne” un “Lies -
ma” asināts prāts un minētas
krustvārdu mīklas. “Sākotnēji ģi-
menē vidējā māsa minēja mīklas,
un arī mani tas ieinteresēja.
Atrisinājumi bija nākamajos žur-

nālu numuros, un tas mudināja ik
reizes ieskatīties pastkastītē, vai
abonētais preses izdevums jau at-
nests,” stāsta V.Kronīte.

Šķirstot līdzpaņemto biezo kla-
di, kurā pieraksti par darīto un ie-
līmētas visas publicētās krustvār-
du mīklas, V.Kronīte stāsta:
“Savu pirmo krustvārdu mīklu
sagatavoju 1981.gada 15.septem-
brī. Tad ik pa laikam tapa vēl kā-
da, bet tikai 2000.gadā pievērsos
mīklu sastādīšanai aktīvāk un
manas krustvārdu mīklas sāka
publicēt preses izdevumos.”
Pirmā krustvārdu mīkla “Druvā”
publicēta 2000.gada 16.septem-
bra numurā. Viņas sarakstā ir vēl
20 preses izdevumi, kuros drukā-
tas V.Kronītes sagatavotās  mīk-
las – “Copes Lietas”, “Latvijas
Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”,
“Kūmiņš”, “Mezgls”, “Mūsmā -
jas” un daudzi citi.

Viss bija 
jāsaraksta ar roku

Vaļasprieka pirmsākumus
Vizma atceras ar patīkamu smai-
du. “Agrāk, kad visa saziņa noti-
ka ar uz papīra rakstītām vēstu-
lēm, sūtīju redakcijām ar lieliem
drukātiem burtiem rakstītas
krustvārdu mīklas, lai publicētājs
varētu skaidri salasīt manu rok-
rakstu. Katra mīkla tika pārrakstī-
ta ar roku, tas aizņēma vislielāko
laiku. Kad pamazām sāka parādī-
ties datori, pašai vēl tā nebija, de-
vos pie paziņām, lai palīdz uzrak-
stīt datorrakstā. Es diktēju, un
otrs cilvēks rakstīja.” Pēc tam
Vizma apmeklējusi datorkursus,
un šobrīd viss jau tiek izdarīts vir-
tuālajā vidē. Tomēr viņa mūsdie-
nu tehnoloģijām līdz galam neuz-
ticas, jo tās mēdz niķoties.
“Pietiek tikai datorā nenospiest
podziņu “Save”, kad viss paga-
lam. Savas krustvārdu mīklas sa-
glabāju arī zibatmiņā un pēc tam
drukātā veidā arī  kladē, jo ir patī-
kami pāršķirstīt lapaspuses un sa-
taustīt, kādas ir pašas veidotās
mīklas.” 

Par to, kā notiek krustvārdu
mīklu sastādīšana, Vizma stāsta:
“Izvēlos rāmīti no sagataves un

ievietoju vārdus. Vienmēr pa ro-
kai uz rakstāmgalda ir latviešu
valodas vārdnīca, svešvārdu
vārd nīca un enciklopēdijas. Tas
viss iet roku rokā! Ja kāds vārds ir
galvā, pie tā spītīgi turos, tam  jā-
būt  krustvārdu mīklā. Brīžiem
mīklas ļoti ātri top gatavas, brī-
žiem staigāju pa māju un skaļi
domāju vārdus. Ja kādu mīklas
rāmi neizdodas viegli aizpildīt, to
tomēr nekad neizdzēšu, agrāk vai
vēlāk tas tiek pabeigts.”

Vizma stāsta, ka mūsdienās
krustvārdu mīklas  sastāda arī da-
torprogrammās, bet “tā tu pats
neko neiegūsti! Dators vēl jopro-
jām “izmet” tos pašus vārdus, ko
pirms desmit gadiem, bet laiks rit
uz priekšu, un latviešu valodas
leksikā tiek izmantoti arī jauni
vārdi. Tāpēc viena no iecienītāka-
jām nodarbēm man ir šķirstīt lat-
viešu valodas vārdnīcu, tad “ie-
krīt” īstais vārds, ko ievietot
krustvārdu mīklā. Tas viss notiek
tik dabiski!”

Krustvārdu mīklās der
tautas mīklas

Vizmai patīk sastādīt dažāda
veida krustvārdu mīklas, arī
zviedru, tomēr sirdij tuvākas ir
klasiskās. “Ļoti patīk veidot te-
matiskās krustvārdu mīklas.
Mīļākais temats ir latviešu tautas
mīklas,” saka V.Kronīte un atklāj,
ka viņas māte pierakstījusi latvie-
šu tautas mīklas un atminējumus,
pēc tam vēlāk pati Vizma šo mīk-
lu sarakstu papildinājusi. Vizma
smejoties bilst: “Minētāji gan sa-
ka, ka tieši latviešu tautas mīklas
esot visgrūtāk atminēt!”

Krustvārdu mīklu minētājiem ir
arī savs klubiņš. “Agrāk tikāmies
sestdienās vēl nerekonstruētajā
Cēsu Centrālajā bibliotēkā un ko-
pīgi minējām, pārspriedām krust-
vārdu mīklas. Bibliotēkas rekons-
trukcijas laikā tikšanās vieta un
laiks mainījās, es diemžēl darba
dēļ netiku. Taču arī tagad šie cil-
vēki sanāk kopā un vēl joprojām
min mīklas – aicināts ikviens in-
teresents pievienoties!

V.Kronīte pati garākos izbrau-
kumos līdzi labprāt ņem krustvār-

du mīklas, tas ceļā ir interesants
laika kavēklis. “Šomēnes nopirku

trīs krustvārdu mīklu grāmatiņas,
bet visas jau atminēju pirmajā
dienā – tagad vairs nav, ko darīt,”
smejoties stāsta Vizma. Papildus
stimuls krustvārdu mīklu atminē-
šanai ir arī naudas balvas, ko pie-
dāvā žurnālu veidotāji. Vizma at-
klāj, ka šādos konkursos ir laimē-
jusi gan naudu, gan dažādas citas
vērtīgas balvas. Viņa arī nekad
neatsaka draugiem un paziņām, ja
tie, risinot krustvārdu mīklas,
lūdz palīdzību. Vizma saka:
“Tiem, kuri vēl nav sākuši minēt
krustvārdu mīklas, noteikti jāsāk
tas darīt, bet tie, kuri jau min –
turpiniet!” q

Pašai visvairāk patīk 
klasiskās krustvārdu mīklas

Saulainā un siltā vasaras rītā
laikraksta “Druva” redakcijā
uz sarunu ar vairākām 
līdzpaņemtām biezām kladēm
ieradās VIzma Kronīte.
Lasītājiem viņa pazīstama kā
“Druvas” krustvārdu mīklu 
sastādītāja. tā ir viņas 
aizraušanās jau 40 gadu.

nVizma kronīte.
Foto: Sarmīte Feldmane

Vizma Kronīte ir 
sastādījusi 944 mīklas,
“Druvā” no tām 
publicētas  303. Ik 
mēnesi viņa sagatavo
divas līdz sešas jaunas
krustvārdu mīklas.

Lāči līdzās
sarmīte FeLdmane

Aizvien biežāk dzirdams, ka
Vidzemes pusē manīti lāči. Tas
vairs nav nekas pārsteidzošs. Par
lāčiem Vecpiebalgas pusē
“Druva” vairākkārt rakstījusi.
Bet tie satikti arī Valkas pusē.

Kāda ērģemiete plašsaziņas lī-
dzekļiem vēstījusi par diviem lā-
čiem, kas mierīgi savā nodabā
pārgājuši ceļu un devušies vietē-
jo kapu virzienā. Viņa no rīta pēc
astoņiem braukusi uz darbu un

iepretim vietējiem kapiem redzē-
jusi pār ceļu no labās puses uz
kreiso pārejam divus vidēja lielu-
ma lāčus. Tie pāri grāvim iznā-
kuši uz ceļa no kādas vecas, ne-
apsaimniekotas mājas teritorijas.
Lāči mierīgi pārrāpušies pāri
kapsētas akmens mūrim un devu-
šies iekšā kapos. Arī Kārķu pa-
gastā, domājams, redzētas lāču
atstātas zīmes. Ap Jāņiem, visti-
camāk, lācēni saskrāpējuši kādas
saimniecības skābbarības rituļus,
kas stāvējuši pie Pelēdas ezera.

Vietējie mednieki atzinuši, ka
Ērģemes un Kārķu pusē pēdējā

laikā ir savairojušies lāči. Kāds
Ķeizarpurva kūdras purva strād-
nieks stāstījis, ka, braucot no 
darba mājās, uz ceļa redzējis pat
vairākus šos lielos, plēsīgos
dzīvniekus.  Ķeizarpurvs 
atrodas samērā tuvu pilsētas 
teritorijai.  q

nVai būs jāsāk baidīties?
Lielie dzīvnieki aizvien biežāk 
redzami Latvijā, un tie nāk arvien
tuvāk cilvēku dzīvesvietām. 

Foto: no albuma



tĀLis PumPuriņš, 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja vēsturnieks

Cēsu kauju atceres reizēs
pirms 2. pasaules kara un arī pēc
valsts neatkarības atjaunošanas
godināja gan kritušos varoņus,
gan igauņu un latviešu karavīrus,
kuri piedalījušies 1919. gada jū-
nija cīņās. Ierasti vairāk runāts
par skolu jaunatni, kura brīvprātī-
gi stājās karaspēka rindās, izvei-
dojot 2.Cēsu pulka Skolnieku ro-
tu. Mazāk pieminētas citas vienī-
bas. Zināms, ka jūnija sākumā, kā
vēlāk rakstīja pulka komandieris
Krišjānis Berķis, 2.Cēsu kājnieku
pulkam bija jāuzņem kauja zem
ļoti nelabvēlīgiem apstākļiem, jo
pulkā bija tikai trīs daudzmaz ap-
mācītas rotas (1.,3. un 7.). 5. un 6.
rota bija atstātas karantīnē Rū -
jienā, un tikai dienu pirms kaujas,
5. jūnijā steidzoši saformētas 4.,
8. (Skolnieku rota) un 9. rota arī
pa lielākai daļai no neapmācītiem
kareivjiem, kas 5. jūnija vakarā
steidzoši apbruņoti. 1934. gadā
žurnālā “Militārais Apskats”
(Nr.8.) K. Berķis rakstīja, ka “5.
jūnija pēcpusdienā saformēta 4.
rota zem virsleitnanta Veitmaņa
komandas. Šī pēdējā sastāvēja
galvenā kārtā no bijušajiem arti-
lēristiem, kuriem kājnieku taktika
bija pilnīgi sveša; arī ar šautenēm
viņi maz prata apieties”. 

6. jūnija rītā, kad jau vairākas
stundas bija karots un 2. Cēsu
pulka vadība redzēja, ka ar tās rī-
cībā esošajiem spēkiem būs prob-
lemātiski apturēt ienaidnieka uz-
brukumu pilsētas pievārtē, radās
pārdroša ideja ar pēdējām rezer-
vēm gar Gaujas malu apiet preti-
nieku un uzbrukt tam no mugur-
puses.  

Jau no paša rīta pulka štābā sā-
ka ierasties brīvprātīgie: Cēsu
ugunsdzēsēji, pilsoņi, strādnieki.
Viņi nekavējoši tika apbruņoti un
virsleitnanta Geikina vadībā pa-
kļauti 4. rotas komandierim virs-
leitnantam Veitmanim, apejošās
kolonnas priekšniekam. 2. Cēsu
kājnieku pulka komandieris

Krišjānis Berķis1919. gada 6. jū-
nija  Cēsu kaujas kritisko situāci-
ju aprakstījis 1921. gadā kauju
pārskatā, kura manuskripts glabā-
jas Latvijas Valsts vēstures arhī-
vā: “Rezervē pie pulka štāba uz
Hermeistera ielas Nr.16 [tagad
Gaujas iela Nr.16] bija 4. rota
(vltn. Veitmaņa vadībā) un 9. rota
(vltn. Lauberta vadībā) izlūku ko-
manda un 4  mašīnflintes.”

“Ap plkst. 6 tika izsūtīti 2 vadi
no 4. rotas un 9. rota (100 štiku)
zem vltn. Veitmaņa vadības un
brīvprātīgo pulciņš no Cēsu pil-
soņiem zem vltn. Geikina vadības
ar 2 mašīnflintēm uz labo spārnu
gar Gaujas krastu pie 1.rotas, lai
no turienes dotos uzbrukumā, ap-
ejot ienaidnieka kreiso spārnu.
Pret apejošo kolonnu ienaidnieks
sakopoja stipru uguni, krita ko-
lonnas priekšnieks vltn. Veit -
manis uzbrukuma sākumā, caur
ko iestājās mazs pārtraukums va-
dībā, kuru izmantoja vācieši
priekš rezervu pievilkšanas, pēc
kam apejošā kolonna tika savā
uzbrukumā apturēta. Pēc ievāk-
tām ziņām no aculieciniekiem,
kuri pa kaujas laiku bijuši pie lan-
desvēra, apejošās kolonnas
straujš uzbrukums sacēlis ienaid-
niekā paniku un apjukumu, un
viņš panikā bēdzis 5 līdz 6 ver-
stes, tikai varonīgā 4. un 9. rotas
komandiera vltn. Veitmaņa nāve
radīja apjukumu mūsu rindās un
aizturēja minētās kolonnas strau-
jo uzbrukumu, un varbūt pat glā-
ba vāciešus no galīgas sakauša-

nas.” 
Pulka labajam spārnam (1.,4.

un 2 vadiem 9. rotas, un brīvprātī-
go komandai) atiešanas ceļš no
Cēsīm Raunas virzienā bija at-
griezts. Virsleitnanta Geikina va-
dībā vāciešiem atņēma trīs lož-
metējus, kurus tomēr nevarēja lī-
dzi paņemt, tādēļ ložmetēji tika
sabojāti. Vāciešiem tika nodarīti
lieli zaudējumi. Plkst.16 Geikina
vadītās vienības pārgāja uz
Gaujas labo krastu zem ienaid-
nieka lielgabalu, ložmetēju un
flinšu uguns, daļa pār Raiskuma
tiltu, daļa, brienot pār Gauju, tur-
pināja atiešanas kustību Lenču
muižas virzienā uz Valmieru, lai
nākamajā dienā pievienotos pārē-
jām pulka daļām pie Lodes staci-
jas.

Līdztekus komandiera skatīju-
miem uz šo kauju ir saglabājušās
kāda notikuma ierindas dalībnie-
ka atmiņas, kas ar nosaukumu
“Triecienu grupas Cēsu kaujās”
publicētas “Cēsu Avīze” 1929.
gada 8. jūnijā. Lai gan rakstā da-
žas pretrunas trofeju uzskaitīju-
mā, tomēr tas no ierindas karavīra
skatu punkta rāda cēsnieku līdz-
dalību pilsētas aizstāvēšanā.

“6.jūnija kaujās pie Cēsīm
lielu varonību parādīja triecienu
grupas virsleitnantu Veitmaņa un
Geikina vadībā. Virsltn. Veitmaņa
triecienu grupā bij apm. 40 vīri,
pa lielākai daļai zemnieki. Bet
virsltn. Geikina grupu sastādīja
galvenā kārtā brīvprātīgie, Cēsu
un apkārtnes inteliģenti, studenti
un skolēni. Geikina grupā skaitī-
jos arī es – 17 gadus vecs zēns,
dienu iepriekš vēl skolnieks, pir-
mo reizi savā mūžā turēju rokās
un apbrīnoju šauteni.

Plkst. 7 rītā mēs izgājām uz
kaujas līniju. Cilvēku trīsdesmit.
Ar vienu patšauteni. Pa priekšu
soļoja stalts virsnieks krievu ar-
mijas porutčika uzplečos, bet ar
nacionālo kokardi pie cepures.
Aiz jostas rokas granātas. Pār ple-
cu karabīns. Tāds bij mūsu ko-
mandieris – virsltn. Geikins.

Ar vislielāko uzmanību mēs
steigā tuvojāmies vietai, kura
mums bija jāieņem. Beidzot no-
gūlāmies ķēdē iepretim Cīruļu
mājām pie Meijermuižas. Starp
mums un ienaidnieku atradās

liels rudzu lauks. Ja piecēlās kā-
jās, varēja redzēt, ka 250 līdz 300
soļu attālumā no mūsu ķēdes mā-
jas otrā stāva logos intensīvi strā-
dāja divi vācu ložbēri. Šī ziņkārī-
ba prasīja no mums upuri, - smagi
ievainoja kādu kareivi. Arī ie-
naidnieka artilērija mūs apdrau-
dēja: nosita vienu, ievainoja di-
vus.

Mēs nešāvām. Virsnieki ap -
sprie dās par uzbrukumu. Abu
triecienu grupu komandieri bij
nolēmuši doties straujā uzbruku-
mā. Nekāds apiešanas manevris
nebij iespējams. Uzbrukuma virs-
vadību uzņēmās virsltn. Veit -
manis. Tas bij enerģisks, aukst -
asinīgs un apķērīgs vadonis. Viņa
apķērību spilgti raksturo sekojošs
komisks skats.

Uz fronti bij atsūtīti (daži arī
brīvprātīgi atnākuši) kādi 20 ve-
čuki. Viņus ieraugot, starp ķēdē
gulošajiem tūlīt izplatījās zobga-
līgs spriedums: ieradies nacionā-
lais “landšturms”.  Nevarēja no-
skaidrot, kas večukus atsūtījis uz
fronti bez ieročiem. Viņiem

teikts, ka ieročus dabūšot frontē,
un, ja arī nedabūšot, tad viņi no-
derēšot pie ievainoto pārsiešanas.
Veitmanis apķērās, ka šādam spē-
kam kritiskā momentā nevar ļaut
stāvēt dīkā. Viņš “landšturmu”
sastādīja pusriņķī un paskaidroja:
“Pēc granātas sprādziena mēs do-
simies uzbrukumā. Jums jāstāv
uz vietas un jākliedz, cik tik jau-
das, – urā!”

Kad mūsu ķēde cauri rudzu
laukam gāja uzbrukumā, večuki
gravā kliedza kā negudri. Lan -
desvēristi nodomāja, ka viņiem
uzbrūk melnais tūkstotis karotā-
ju, - neizturēja un bēga. Mūsu acu
priekšā viņi lēca ārā pa logiem un
sabēga gravā. Ieņemot Cīruļu mā-
jas, atradām divus smagos ložbē-
rus ar patronlentēm. Atlika tikai
pagriezt  pret bēgošo ienaidnieku.
Divi smagie ložbēri, 8 zirgi bij
mūsu trofejas.

Pēc šīs kaujas 9 triecienu gru-
pu karavīrus, to starpā arī mani,
solījās apbalvot. Bet toreiz ne-
viens nezināja, kāda tā balva va-
rētu būt. Tik ļoti maz tā interesēja
mūs. Neesmu dzirdējis, ka kāds
no šī uzbrukuma dalībniekiem
būtu apbalvots vēlāk. Toreizējie
cīnītāji apmierinās ar apziņu, ka
viņi godam aizsargājuši savu
dzimteni. Brīvā, neatkarīgā Lat -
vija ir viņu balva.”

Par apbalvojumiem gan jā -
precizē. 1921. gadā par izrādīto
varonību 6. jūnija kaujā ar Lāč -
plēša Kara ordeņa III šķiru pēc
nāves apbalvoja virsleitnantu
Arvīdu Aleksandru Veitmani,
kurš apglabāts dzimtā Rāmuļu
pagasta kapos. Ar Lāčplēša Kara
ordeņa III šķiru 1921. gadā tika
apbalvots arī Cēsu apriņķa ko-
mandantūras virsleitnants Rū -
dolfs Geikins. Apbalvojuma pie-
teikumā bija rakstīts, ka viņš
1919. gada 6. jūnijā pie Cēsīm
“vadīja 30 cilvēku lielu nodaļu ie-
naidnieka aizmugurē pie Meijer -
muižas, atsita pārspēkā esošu pre-
tinieku un atņēma ložmetēju.
Nokļuvis ielenkumā, bez zaudē-
jumiem atkāpās pāri Gaujai”. Pēc
ordeņa piešķiršanas viņš vai viņa
piederīgie tika meklēti ar laikrak-
sta sludinājumu. Izrādījies, ka vi-
ņa īstais vārds Žanis Ābele, kurš
pierakstīts Zvārdes pagastā un
karaspēka rindās pieteicies ar
svešu vārdu un uzvārdu. Ordeņa
dokumentos kļūda tika izlabota,
taču kādreizējais Cēsu kauju va-
ronis vairākkārt krimināli sodīts,
un 1928. gadā ar Lāčplēša Kara
ordeņa Domes lēmumu ordenis
viņam atņemts.

Tā Cēsis kritiskā brīdī aizstā-
vēt devās gan dažādu vecumu,
gan dažādu sociālo slāņu cēsnie-
ki. Arī pēc uzvaras ļoti dažādi iz-
vērtās bijušo pilsētas aizstāvju
likteņi. q

DRUVA  l Piektdiena, 28. jūnijs, 2019. 8Novadnieks

Cēsis aizstāvēja
arī večuki…

...Kad mūsu ķēde cauri
rudzu laukam gāja 
uzbrukumā, večuki 
gravā kliedza kā 
negudri. Lan desvēristi
nodomāja, ka viņiem
uzbrūk melnais 
tūkstotis karotāju, - 
neizturēja un bēga.

nLKo kavalieris Arvīds veitmanis. 

nLKo kavalieris Žanis Ābele.
Attēli no Latvijas Nacionālā arhīva,

Latvijas Valsts vēstures arhīva

1919. gads jaunajai Latvijas
valstij bija pilns izaicinājumu. Pirmām
kārtām, protams, tās pastāvēšana bi-
ja jāizcīna ar militāru spēku, karojot
pret vairākiem ienaidniekiem, taču bi-
ja arī jāsāk īstenot valstiskās funkci-
jas atbrīvotajā teritorijā. Lūk, pār-
stāsts no Cēsu apriņķa un pilsētas
pašvaldības iestāžu izdevumā (tajā
laikā tas saukts -orgāns) “Cēsu
Vēstnesis” 1919.gada nogalē publicē-
tās informācijas, kas dod ieskatu par
dažiem svarīgiem un neatliekamiem
darbiem.

26.novembris
Publicēts Ministru prezidenta

Kārļa Ulmaņa rīkojums par labības
kulšanu karā iesaukto saimniecībās.

Tajā paredzēts:
nja no saimniecības kara dienestā

iesauc vienīgo darba spējīgo strād-
nieku, vietējām pagasta sabiedrībām
jārūpējas, lai šajā saimniecībā izkultu
kārtējā gada labību;

nšie darbi izpildāmi klaušu kārtā
pēc pagastu izpildkomiteju rīkojuma;

npagastu izpildu komitejām jāzina,
kādos apmēros vajadzīgs atbalsts la-
bības nokulšanai, jāsadala klaušas
un jānosaka laiks, kad darbi izpildā-
mi, un jārūpējas, lai tas tiktu paveikts;

nnoteiktajā laikā neizdarītie klaušu
darbi jāliek izdarīt par maksu, un iz-
maksātā nauda jāpiedzen administra-
tīvā kārtībā (acīmredzot no tiem, kas
nav uzliktās klaušas paveikuši).

Rīkojumā norādīts arī, kam ie-
sniegt sūdzības par pagastu pašval-

dību rīkojumiem, kā tās izskata. 
Izdevumā arī norādīts, ka  pēc

Veselības departamenta 13.novem-
bra priekšraksta pagastos un pilsētās
nekavējoši jāorganizē baku potēšana,
kura “ir obligatoriska visiem, kas nav
potēti vācu okupācijas laikā”, kā arī
ienācējiem, ja viņi nevar pierādīt, ka
bijuši potēti.

3.decembris
Cēsu apriņķa valde visām apriņ-

ķa izpildu komitejām “liek priekšā
spert soļus alkohola (alus un kan-
džas) apkarošanas lietā”, aicinot ne-
raudzīties uz to, kādu stāvokli ieņem
noziedzīgā persona. Īpaši tiek uzru-
nātas mātes un sievas, kas visvairāk
cieš no alkohola sekām, palīdzēt ļau-
numu apkarot. Norādīt, ka akcīzes ie-

rēdņiem vajadzētu saņemt lielāku pa-
līdzību no vietējās varas iestādēm un
iedzīvotājiem.

Ziņās no Cēsīm lasāmā informā-
cija, ka 23.novembrī Cēsu pilsonim
L., braucot uz pilsētu, nezināmu ie-
meslu dēļ pret Dukuru muižu satrū-
cies zirgs, tas izmetis braucēju no ka-
manām un skrējis tālāk. Pajūgs bez
braucēja Cēsīs apturēts un nogādāts
policijā, tā, pārmeklējot kamanas, at-
radusi divas kandžas pudeles, kuras,
kā vēlāk izrādījies, zirga saimnieks
pircis uz ceļa no it kā rīdzinieka. L.par
kandžas pirkšanu sodīts ar 300 rub-
ļiem vai mēnesi cietumā. 

31.decembris
Iekšlietu ministrija uzlikusi par

pienākumu karā neizpostītajos pa-

gastos, atkarībā no to teritorijas, uz-
ņemt septiņus līdz 15 nespējniekus.
Pamatojums – lielās pilsētas grūti ap-
gādāt ar pārtiku un malku, dzīve pil-
sētās un līdz ar to patversmju uzturē-
šana  ir dārgāka, kā arī grūtāk organi-
zēt darbu tiem, kuri spēj strādāt.
Valdība arī apņemas segt nespējnie-
ku uzturēšanas izdevumus. Cēsu ap-
riņķa valde liek nekavējoties paziņot,
cik nespējnieku pagastā var uzņemt,
cik var novietot ārpus patversmes, cik
var izvietot trūcīgo bezdarbnieku, cik
var izvietot nespējniekus, kas var
strādāt vieglāku darbu. q

Senajā izdevumā ielūkojās 
AritA LejiņA

Jāizkuļ labība, jāapkaro kandža, jāpalīdz nespējniekiem
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LATVIJAS TV 1
1000 jūdzes Gruzijā.
Piedzīvojums dabā.
LR valsts himna.
Province.
Rīta “Panorāma”.
“Mīlas viesulis”. Ser.
“Atmaksa”. Ser.
Televeikals.
“Labu apetīti no Žerāra
Depardjē”. Dok.f.
Deviņdesmitie.
Televeikals.
Citādi latviskais.
“Lēna, mana mūža mī-
lestība”. Ser.
Televeikals.
Krustpunktā.
“Atmaksa”. Ser.
“Mīlas viesulis”. Ser.

5.00
5.30
6.00
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.50

11.50
12.45
13.05
13.50

14.40
15.00
16.00
17.00

Šodien. Ziņas.
Province.
Sirmais. Kulta ēdieni.
Panorāma.
Tas notika šeit.
“Darelu ģimene”. Ser.
Nakts ziņas.
“Vera”. M.f.
“Vasaras gaisma”. M.f.

LTV 7
LTV-60. Zelta arhīvs.
LR valsts himna.
700 pasaules brīnumi.
Kuba.
Multf.
Jetiņš lasa.
“Ja es būtu dzīvnieks”.
Dok.f.
Eiropa fokusā.

18.00
19.00
19.30
20.30
21.15
22.15
23.00
23.25
1.10

5.00
6.00
6.03

6.30
6.55
7.13

7.25

Sporta spēks.
Piedzīvojums dabā.
Aizliegtais paņēmiens.
“Eņģeļu iela. Pelnruš -
ķītes mantojums”. Ser.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
“Dzīvoklis”. Ser.
“Izmeklētājs un jūra”.
Ser.
Vienmēr formā!
“Kaut kur uz Zemes.
Kvebeka”. Dok.f.
“Kaut kur uz Zemes.
Bolīvija”. Dok.f.
“SOKO Štutgarte”. Ser.
Melu laboratorija.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
Šovakar. Ziņas.
“Drosmīgie: zibens

7.55
8.30
9.00
10.00

11.00

11.55
12.50

14.30
15.00

15.35

16.05
17.00
18.05

19.00
19.35

spēriens pudelē”.
Dok.f.
“Jaunzēlande no putna
lidojuma”. Dok.f.
“SOKO Štutgarte”. Ser.
Futbols.
Vienmēr formā!

TV 3
“Aklā zona”. Ser.
“Iebraucēji”. Ser.
Multf.
“Pilna māja”. Ser.
“Briesmīgās frizūras
diena”. M.f.
Multf.
Televeikals.
Multf.
“Bīstamās mājsaimnie-
ces”. Ser.

20.05

21.00
21.50
2.00

5.00
5.50
6.25
7.55
8.55

10.50
11.10
11.25
12.00

“Īstās mājsaimnieces.
Beverlihilsa”. Ser.
“Būve”. Ser.
“Pilna māja”. Ser.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Divarpus vīru”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
“Īpašo uzdevumu vie-
nība Hawaii5-0”. Ser.
“Skorpions”. Ser.
“Aklā zona”. Ser.
Multf.
Smieklīgie video.
“Ugunsgrēks”. Ser.
TV3 ziņas.

12.55

13.55
14.55
15.55

17.05

18.00
19.00
19.35
20.20

21.00

22.00
23.00
23.55
0.20
0.50
3.35

Bez tabu.

LNT
Humora raid.
Kristīgā progr.
Multf.
900 sekundes.
“Daktere Kvinna”. Ser.
“Lieliskais gadsimts”.
Ser.
Televeikals.
“Uzvarētājas un zaudē-
tājas”. Ser.
“Līgavaiņa māsas”. M.f.
Televeikals.
Degpunktā.
Kulinārijas raid.
Izdzīvotāji.
“Radu būšana”. Ser.
“Jaunava Džeina”. Ser.

4.05

5.00
5.25
5.50
6.00
8.10
9.20

10.25
10.40

11.40
13.45
14.00
14.25
14.55
15.50
16.55

LNT ziņas.
Mani virtuves noslēpu-
mi.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
LNT ziņas.
Degpunktā.
“Pie velna patiesību!”
M.f.
“Amerikāņi”. Ser.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
“Daktere Kvinna”. Ser.
Piedzīvojums bez robe-
žām. Šovs.
Degpunktā.
900 sekundes.

17.50
18.00

19.00

20.00
20.40
21.10

23.05
0.05

1.05
1.50

2.40
3.05
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LATVIJAS TV 1
1000 jūdzes Gruzijā.
Citādi latviskais.
LR valsts himna.
Province.
Rīta “Panorāma”.
“Mīlas viesulis”. Ser.
“Atmaksa”. Ser.
Televeikals.
“Eņģeļu iela. Pelnruš -
ķītes mantojums”. Ser.
“Mēnessakmens”. Ser.
Televeikals.
Saknes debesīs.
“Lēna, mana mūža mī-
lestība”. Ser.
Televeikals.
Krustpunktā.
“Atmaksa”. Ser.
“Mīlas viesulis”. Ser.
Šodien. Ziņas.

5.00
5.30
6.00
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.55

12.00
12.55
13.15
13.50

14.40
15.00
16.00
17.00
18.00

Province.
Sirmais. Kulta ēdieni.
Panorāma.
Latloto izloze.
“Dubultslazds”. M.f.
Es mīlu ēdienu!
Nakts ziņas.
“Liecinieki”. Ser.
Tas notika šeit.
Dzintara puse.

LTV 7
700 pasaules brīnumi.
Kuba.
Piedzīvojums dabā.
LR valsts himna.
700 pasaules brīnumi.
Kuba.
Multf.
Kas te? Es te!

19.00
19.30
20.30
21.13
21.20
22.35
23.05
23.25
0.30
1.30

5.00

5.30
6.00
6.03

6.30
7.00

Projekts Nākotne.
Ar sapni mugursomā.
Deviņdesmitie.
Province.
Saknes debesīs.
“Eņģeļu iela. Pelnruš -
ķītes mantojums”. Ser.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
“Dzīvoklis”. Ser.
Eiropa fokusā.
Latvijas teātru vēsture.
“Lucavsala. Piemēslot
aizliegts!”. Dok.f.
“Jaunzēlande no put-
na lidojuma”. Dok.f.
“SOKO Štutgarte”.
Ser.
Melu laboratorija.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.

7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00

11.00

11.55
12.50
13.20
14.55

15.15

16.05

17.00
18.05

Šovakar. Ziņas.
“Bezceļu tūrisms”.
Dok.f.
“Svētās vietas”. Dok.f.
“Drosmīgie: zibens
spēriens pudelē”.
Dok.f.
Ghetto games dienas-
grāmata.
Futbols.
Eiropa fokusā.

TV 3
“Aklā zona”. Ser.
“Iebraucēji”. Ser.
Multf.
“Pilna māja”. Ser.
“Mans draugs Fins”.
M.f.
Multf.

19.00
19.35

20.05
21.05

21.35

21.50
2.00

5.00
5.50
6.25
7.55
8.55

11.00

Televeikals.
Multf.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Īstās mājsaimnieces.
Beverlihilsa”. Ser.
“Būve”. Ser.
“Pilna māja”. Ser.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Divarpus vīru”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
Tētis stāvoklī. Šovs.
Ekstrasensu cīņas.
“Mika”. Ser.
“Ugunsgrēks”. Ser.

11.10
11.25
12.00

12.55

13.55
14.55
15.55

17.05

18.00
19.00
19.35
20.20

21.00
22.25
0.00
1.00

TV3 ziņas.
Bez tabu.

LNT
Humora raid.
Kristīgā prog.
Multf.
900 sekundes.
“Daktere Kvinna”. Ser.
“Lieliskais gadsimts”.
Ser.
Televeikals.
“Uzvarētājas un zaudē-
tājas”. Ser.
“Pie velna patiesību!”
M.f.
Televeikals.
Degpunktā.
Kulinārijas raid.
Izdzīvotāji.

3.45
4.15

5.00
5.25
5.50
6.00
8.10
9.20

10.25
10.40

11.40

13.45
14.00
14.25
14.55

“Radu būšana”. Ser.
“Jaunava Džeina”. Ser.
LNT ziņas.
Mani virtuves noslēpu-
mi.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Zebra.
“Sirds dakteris”. Ser.
“Svešais”. M.f.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
“Daktere Kvinna”. Ser.
Degpunktā.
900 sekundes.

15.50
16.55
17.50
18.00

19.00

20.00
20.40
21.10
21.25
22.30
0.50

1.35
2.15
2.40
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LATVIJAS TV 1
1000 jūdzes Gruzijā.
Saknes debesīs.
LR valsts himna.
Province.
Rīta “Panorāma”.
“Mīlas viesulis”. Ser.
“Atmaksa”. Ser.
Televeikals.
Videofilma “Mūžīgais
pērļu zvejnieks Jānis
Poruks”.
“Darelu ģimene”. Ser.
Televeikals.
Dzirdi balsis ar Kārli
Kazāku.
“Lēna, mana mūža mī-
lestība”. Ser.
Televeikals.
Krustpunktā.
“Atmaksa”. Ser.

5.00
5.30
6.00
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.55

12.00
12.55
13.15

13.50

14.40
15.00
16.00

“Mīlas viesulis”. Ser.
Šodien. Ziņas.
Province.
Sirmais. Kulta ēdieni.
Panorāma.
“Tēvs Nakts”. M.f.
Latvijas filmas Latvijas
simtgadei..
Nakts ziņas.
100g kultūras. Nacio -
nālie dārgumi.
Daudz laimes, jubilār!
LTV-60. Zelta arhīvs.

LTV 7
700 pasaules brīnumi.
Kuba.
“Bezceļu tūrisms”.
Dok.f.
LR valsts himna.
700 pasaules brīnumi.

17.00
18.00
19.00
19.30
20.30
21.15
22.50

23.20
23.35

0.20
1.05

5.00

5.30

6.00
6.03

Kuba.
Multf.
Kas te? Es te!
Pie stūres.
100 līdz 100.
Sajūti Latgali!
Vides fakti.
Dzimis Eiropā.
“Eņģeļu iela. Pelnruš -
ķītes mantojums”. Ser.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
“Dzīvoklis”. Ser.
Divpadsmit elementi
ainavā.
Projekts Nākotne.
100g kultūras. Perso -
nība.
“Svētās vietas”. Dok.f.
“SOKO Štutgarte”. Ser.
Melu laboratorija.
“Muhtars atgriežas”.

6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00

11.00

11.55
12.55

13.25
14.00

15.00
16.05
17.00
18.05

Ser.
Šovakar. Ziņas.
“Izmeklētājs un jūra”.
Ser.
“SOKO Štutgarte”. Ser.
Klausītājs
Futbols.
Ghetto games dienas-
grāmata.
Melns.Sarkans.Zelts.
Četri vīri Ugandā.
Projekts Nākotne.

TV 3
“Aklā zona”. Ser.
“Iebraucēji”. Ser.
Multf.
“Pilna māja”. Ser.
“Pērsijs Džeksons:
monstru jūra”. M.f.
Multf.

19.00
19.37

21.20
22.10
22.40
0.40

1.00

1.30

5.00
5.50
6.25
7.55
8.55

11.00

Televeikals.
Multf.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Īstās mājsaimnieces.
Beverlihilsa”. Ser.
“Būve”. Ser.
“Pilna māja”. Ser.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Divarpus vīru”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
“Vajātie. Lielbritānija
2”. Ser.
“Atcerēties visu”. M.f.
“Īpašo uzdevumu vie-
nība Hawaii5-0”. Ser.

11.10
11.25
12.00

12.55

13.55
14.55
15.55

17.05

18.00
19.00
19.35
20.20

21.00

22.15
0.30

“Ugunsgrēks”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.

LNT
Humora raid.
Kristīgā prog.
Multf.
900 sekundes.
“Daktere Kvinna”. Ser.
“Lieliskais gadsimts”.
Ser.
Televeikals.
“Uzvarētājas un zaudē-
tājas”. Ser.
“Māja vasarai” M.f.
Televeikals.
Degpunktā.
Ceļojums kā piedzīvo-
jums.
Izdzīvotāji.
“Radu būšana”. Ser.

1.30
3.40
4.10

5.00
5.25
5.50
6.00
8.10
9.20

10.25
10.40

11.40
13.45
14.00
14.25

14.55
15.50

“Jaunava Džeina”. Ser.
LNT ziņas.
Mani virtuves noslēpu-
mi.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Izdzīvotāji. Šovs.
Uz nažiem.  Šovs.
“Dāvana ar raksturu.
M.f.
“Hūberts un Štallers”.
Ser.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
Degpunktā.
900 sekundes.

16.55
17.50
18.00

19.00

20.00
20.40
21.10
22.10
23.20

1.05

1.55

2.40
3.00
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LATVIJAS TV 1
Ekspedīcija Sumatrā.
Klausītājs.
LR valsts himna.
Province.
Rīta panorāma.
“Mīlas viesulis”. Ser.
“Atmaksa”. Ser.
Televeikals.
Te!
VIP. Spēle.
Televeikals.
“Klausītājs”. īsf.
Aculiecinieks.
“Lēna, mana mūža mī-
lestība”. Ser.
Televeikals.
Krustpunktā.
“Atmaksa”. Ser.
“Mīlas viesulis”. Ser.
Dienas ziņas.

5.00
5.30
6.00
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.55
11.55
12.45
13.05
13.35
13.50

14.40
15.00
16.00
17.00
18.00

“Aizaugušā grāvī viegli
krist”. M.f.
Panorāma.
“Šekspīra un Heta -
vejs”. Ser.
“Daktere Fostere”. Ser.
Nakts ziņas.
Latvijas sirdsdziesma.
Te!
“Liecinieki”. Ser.
Rīgas tautas deju an-
sambļu koncerts.
“Vienpadsmit”. Dok.f.

LTV 7
700 pasaules brīnumi.
Kuba.
Sajūti Latgali!
LR valsts himna.
700 pasaules brīnumi.
Kuba.

18.55

20.30
21.15

22.10
23.10
23.25
0.20
1.10
2.10

4.30

5.00

5.30
6.00
6.03

Multf.
Euromaxx.
“Savējie”. Ser.
LTV-60. Zelta arhīvs.
Ciemos. Spēle.
“Eņģeļu iela. Pelnruš -
ķītes mantojums”. Ser.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
“Dzīvoklis”. Ser.
2018. Latvijas hronika.
Anekdošu šovs.
Pie stūres.
Sāras mūzika.
100g kultūras. Nacio -
nālie dārgumi.
100g kultūras. Perso -
nība.
“SOKO Štutgarte”. Ser.
Melu laboratorija.
“Muhtars. Pa jaunām
pēdām”. Ser.

6.30
7.25
7.55
9.00
9.15
10.00

11.00

11.55
12.45
13.00
13.30
14.00
14.20

15.05

16.05
17.00
18.05

Šovakar. Ziņas.
Futbols.
“Tas neveiklais brīdis”.
M.f.
Eiropa koncertos.
Futbols.
Olimpisko spēļu vēstu-
re.
Astro’n’Out koncerts.
Pie stūres.

TV 3
“Aklā zona”. Ser.
“Iebraucēji”. Ser.
Multf.
“Pilna māja”. Ser.
“Pamāj ar spārnu!”
Multf.
Televeikals.
Multf.
“Bīstamās mājsaimnie-

19.00
19.35
22.00

23.55
0.50
2.55

3.25
4.30

5.00
5.50
6.25
7.55
8.55

11.00
11.15
11.40

ces”. Ser.
“Īstās mājsaimnieces.
Beverlihilsa”. Ser.
“Būve”. Ser.
“Pilna māja”. Ser.
Tētis stāvoklī. Šovs.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Divarpus vīru”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
“Grega dienasgrāma-
ta. Garais ceļojums”.
M.f.
“Kailais ierocis 21/2:
baiļu smarža”. M.f.
“Atzīt par nevainīgu!”
Ser.
“Ugunsgrēks”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.

12.40

13.40
14.40
15.40
17.05

18.00
19.00
19.35
20.20

22.15

0.00

0.55
3.40
4.10

LNT
Humora raid.
Kristīgā prog.
Multf.
900 sekundes.
“Daktere Kvinna”. Ser.
“Lieliskais gadsimts”.
Ser.
Televeikals.
“Uzvarētājas un zaudē-
tājas”. Ser.
“Vīna darītava
Meroux”. M.f.
Televeikals.
Degpunktā.
Izdzīvotāji.
“Radu būšana”. Ser.
“Jaunava Džeina”. Ser.
LNT ziņas.
Mani virtuves noslēpu-
mi.

5.00
5.25
5.50
6.00
8.10
9.20

10.25
10.40

11.40

13.35
13.50
14.20
15.50
16.55
17.50
18.00

“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
LNT ziņas.
Degpunktā.
“Erkils Puaro”. Ser.
“Tiesnesis”. M.f.
“NCIS Losandželosa”.
Ser.
“Čikāgas sardzē”. Ser.
900 sekundes.

Turpinājums 
10. lpp.

19.00

20.00
20.40
21.10
23.10
1.40

2.20
3.00

LATVIJAS TV 1
LR valsts himna.
700 pasaules brīnumi.
Azerbaidžāna.
Rīta “Panorāma”.
“Mīlas viesulis”. Ser.
“Atmaksa”. Ser.
Televeikals.
“Savvaļas oleandrs”.
M.f.
Televeikals.
Mans zaļais dārzs.
Mēs ar brāli - kolosāli.
“Lēna, mana mūža mī-
lestība”. Ser.
Televeikals.
Krustpunktā.
“Atmaksa”. Ser.
“Mīlas viesulis”. Ser.
Šodien. Ziņas.

6.00
6.02

6.30
8.35
9.35
10.35
10.55

12.45
13.05
13.35
13.50

14.40
15.00
16.00
17.00
18.00

Province.
Sirmais. Kulta ēdieni.
Panorāma.
“Saplēstā krūze”. M.f.
Nakts ziņas.
“Divi ezeri. Viens dum-
pis”. Dok.f.
Dzimtas detektīvs.
100g kultūras. Nacio -
nālie dārgumi.

LTV 7
LTV-60. Zelta arhīvs.
LR valsts himna.
700 pasaules brīnumi.
Ziemeļindija.
Multf.
“Varžu karalis”. M.f.
100g kultūras. Nacio -
nālie dārgumi.

19.00
19.30
20.30
21.15
23.15
23.35

0.15
1.20

5.00
6.00
6.03

6.30
7.10
8.15

Citādi latviskais.
Vienmēr formā.
“Eņģeļu iela. Pelnruš -
ķītes mantojums”. Ser.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
“Dzīvoklis”. Ser.
Bez aizvainojuma.
Euromaxx.
Izgudrotāji.
Latvijas sirdsdziesma.
“Kamieļu atgriešanās”.
Dok.f.
700 pasaules brīnumi.
Bosnija un Hercego -
vina.
Melu laboratorija.
“Muhtars atgriežas”.
Ser.
Šovakar. Ziņas.

9.00
9.30
10.00

11.00

11.55
12.50
13.30
14.00
14.30
15.00

16.00

17.00
18.05

19.00

Bez aizvainojuma.
“Kaut kur uz Zemes.
Kvebeka”. Dok.f.
“SOKO Štutgarte”. Ser.
“Midsomeras slepkavī-
bas”. Ser.
Futbols.
Euromaxx.

TV 3
“Aklā zona”. Ser.
“Iebraucēji”. Ser.
Multf.
“Pilna māja”. Ser.
“Jupiteras ceļš”. M.f.
Multf.
Televeikals.
“Bīstamās mājsaimnie-
ces”. Ser
“Īstās mājsaimnieces.

19.35
20.10

21.10
22.00

23.45
1.45

5.00
5.50
6.25
7.55
8.55
11.30
11.45
12.00

12.55

Beverlihilsa”. Ser.
“Būve”. Ser.
“Pilna māja”. Ser.
“Viņas melo labāk”
Ser.
“Bīstamās mājsaim-
nieces”. Ser.
“Divarpus vīru”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
“Viņas melo labāk”.
Ser.
Pilsētnieces pret lauci-
niecēm. Šovs.
“Atzīt par nevainīgu”.
Ser.
“Noziedzīgie prāti: ār-
pus robežām”. Ser.
Sveika, Rīga!
Smieklīgie video.

13.55
14.55
15.55

17.05

18.00
19.00
19.35
20.20

21.00

22.00

23.00

0.00
0.35

“Ugunsgrēks”. Ser.
TV3 ziņas.
Bez tabu.

LNT
Humora raid.
Kristīgā progr.
Multf.
900 sekundes.
“Daktere Kvinna”. Ser.
“Lieliskais gadsimts”.
Ser.
Televeikals.
“Uzvarētājas un zaudē-
tājas”. Ser.
“Vasara, ko atcerēties”.
M.f.
Televeikals.
Degpunktā.
Piedzīvojums bez robe-

1.05
3.45
4.15

5.00
5.25
5.50
6.00
8.10
9.20

10.25
10.40

11.40

13.45
14.00
14.25

žām. Šovs.
Izdzīvotāji.
“Radu būšana”. Ser.
“Jaunava Džeina”. Ser.
LNT ziņas.
Mani virtuves noslēpu-
mi.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Ekstrasensi detektīvi.
“Dubrovskis”. M.f.
“Sievišķīgās atriebības”.
Ser.
“Daktere Kvinna”. Ser.
Degpunktā.
900 sekundes.

14.55
15.50
16.55
17.50
18.00

19.00

20.00
20.40
21.10
22.45
1.15

2.00
2.40
3.05
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LATVIJAS TV 1
100g kultūras. Nacio -
nālie dārgumi.
LR valsts himna.
100g kultūras. Perso -
nība.
Multf.
Kas te? Es te!
Multf.
Jetiņš lasa.
“Ja es būtu dzīvnieks”.
Dok.f.
“Brālītis un māsiņa”.
M.f.
2018. Latvijas hronika.
Dievkalpojums.
Esmu latvietis.
Kūku kari.

5.20

6.00
6.03

7.00
9.00
9.30
9.55
10.15

10.30

11.45
12.00
13.00
13.30

“Vienas vasaras
zieds”. Iestud.
“Aizaugušā grāvī viegli
krist”. M.f.
“Labu apetīti no Žerāra
Depardjē”. Dok.f.
Ziņas.
Dzirdi balsis ar Kārli
Kazāku.
“Vasara Romā”. M.f.
Panorāma.
“Vera”. Ser.
“Noliegums”. M.f.
“Pireneju dabiskā ro-
beža”. Dok.f.
“Viktorija”. Ser.
LTV-60. Zelta arhīvs.
100g kultūras. Nacio -
nālie dārgumi.

14.25

15.15

17.00

18.00
18.20

18.50
20.30
21.05
22.50
0.55

2.00
3.50
4.35

LTV 7
Province.
Es mīlu ēdienu!
LR valsts himna.
Kas te? Es te!
Karaliste.
Mans zaļais dārzs.
Sajūti Latgali!
Biznesa pasaule.
Ghetto games dienas-
grāmata.
Daudz laimes, jubilār!
Nedēļas apskats.
Brīnumu laboratorija.
“Mazais spoku detek-
tīvs”. Multf.
Ķepa uz sirds.
Balss pavēlnieks.

5.00
5.30
6.00
6.03
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00

9.20
10.00
10.30
11.00

12.35
13.05

“Planēta Dzintars”.
Dok.f.
Bērnu talantu šovs
“Bravo”.
Aculiecinieks.
Rallijkross.
“Ekstrēmie ceļojumi”.
Dok.f.
Futbols.
“Kamieļu atgriešanās”.
Dok.f.
“Policijas patruļa 19-2”.
Ser.
“Okupācija”. Ser.
Rallijkross.
Eiropa koncertos.
Dziesmu diena Dikļos.
Brigitas Vīnšteines no-
slēpums.

14.10

15.50

14.40
15.00
17.00

17.50
20.15

21.15

22.10
23.05
1.05
2.00
3.35

Karaliste.

TV 3
“Aklā zona”. Ser.
Amerikāņu nindzjas.
Šovs.
Multf.
Pasaules spožākie ta-
lanti. Šovs.
Superbingo.
Dziesmu duelis.
Džungļu izaicinājums.
Šovs.
“Mīlestība no pirmā acu
uzmetiena”. M.f.
“Ceļojums uz Zemes
centru”. M.f.
“Pelnrušķīte”. Multf.

4.30

5.00
5.50

6.50
9.25

10.00
11.10
12.40

13.40

15.30

17.25

TV3 ziņas.
“Vella kalpi Vella dzirna-
vās”. M.f.
“Čārlija eņģeļi”. M.f.
“Automata”. M.f.
“Vajātie. Lielbritānija 2”.
Ser.
“Ugunsgrēks”. Ser.

LNT
Humora raid.
“Jauniņā”. Ser.
Kontakts kopā ar dok-
toru Čārlzu Stenliju.
“Hūberts un Štallers”.
Ser.
“800 vārdi”. Ser.
Kulinārijas raid.

19.00
19.10

21.05
23.05
1.15

2.30

5.00
5.25
6.10

6.40

7.40
8.40

Zebra.
Ceļojums kā piedzīvo-
jums.
Izdzīvotāji. Šovs.
“Radu būšana”. Ser.
LNT ziņas.
“Erkils Puaro”. Ser.
LNT ziņas.
“Ievainotā mīlestība”.
Ser.
“Slepenais aģents. Cīņa
pret Eskobaru”. M.f.
“Pēdējie Grimmi”. Ser.
“Garšas detektīvs. Ēd,
dzer un mirsti”. M.f.
Māmiņa vai savedēja?
Šovs.
“Jauniņā”. Ser.

9.45
10.00

11.00
12.00
17.50
18.00
20.00
20.10

22.05

0.35
1.25

2.45

3.10
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LATVIJAS TV 1 
Ekspedīcija Sumatrā.
Dzirdi balsis ar Kārli
Kazāku!
LR valsts himna.
100g kultūras. Perso -
nība.
Multf.
Kas te? Es te!
Multf.
Mans zaļais dārzs.
“Mazais spoku detek-
tīvs”. Multf.
Pukša dziedāšanas
svētki.
Es mīlu ēdienu!
Latvijas filmas Latvijas
simtgadei.
Latvijas sirdsdziesma.

“Viktorija”. Ser.
“Pireneju dabiskā ro-
beža”. Dok.f.
Ziņas.
Koncerts “Varoņu
gads”.
Panorāma.
Latloto izloze.
Koncerts “Varoņu
gads”.
“Šekspīra un
Hetavejs”. Ser.
“Daktere Fostere”. Ser.
“Tas neveiklais brīdis”.
M.f.
LTV-60. Zelta arhīvs.
100g kultūras. Nacio -
nā lie dārgumi.

15.10
17.00

18.00
18.20

20.30
21.13
21.20

23.20

0.15
1.15

3.30
4.35

LTV 7
700 pasaules brīnumi.
Kuba.
Adreses.
LR valsts himna.
Kas te? Es te!
Dardarija.
Province.
Latvijas novadu cīņas.
Oskara laboratorija.
VIP. Spēle.
Klase. No apcelšanas
līdz upurim.
Klausītājs.
Bērnu talantu šovs
“Bravo”.
Liepāja izAICINA. Jau -
nie šu koncerts.
Eiropa koncertos.

5.00

5.30
6.00
6.03
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.15

10.40
11.10

13.30

16.00

Aizliegtais paņēmiens.
Futbols.
“Ekstrēmie ceļojumi”.
Dok.f.
“Midsomeras slepkavī-
bas”. Ser.
Daudz laimes, jubilār!
“Izmeklētājs un jūra”.
Ser.
Dziedātspēks.
Mikrofona dziesmas.
12 elementi ainavā.

TV 3
“Aklā zona.” Ser.
Amerikāņu nindzjas.
Šovs.
Multf.

16.50
17.50
20.05

21.00

22.45
0.05

1.50
2.55
4.30

5.00
5.50

6.50

“Aizraujošās zoomīk-
las”. Ser.
Televeikals.
Sveika, Rīga!
Auto ziņas.
Tēta nedienas Latvijā.
Šovs.
“Pēdējā dziesma”. M.f.
“Mans draugs Fins.”
M.f.
“Grega dienasgrāma-
ta. Garais ceļojums”.
M.f.
TV3 ziņas.
“Pelnrušķīte”. Multf.
“Ceļojums uz Zemes
centru”. M.f.
“Atcerēties visu”. M.f.
“Ugunsgrēks”. Ser.

8.40

9.45
10.00
10.35
11.10

12.50
15.00

17.05

19.00
19.35
21.10

23.00
1.20

TV3 ziņas.

LNT
Humora raid.
“Jauniņā”. Ser.
“NCIS: Losandželosa”.
Ser.
Sagraizītie. Šovs.
“Zemākais stāvs”. Ser.
“Nofilmēts. Avionega -
dījumu liecinieki”. Dok.f.
Māmiņa vai savedēja?
Šovs.
Piedzīvojums bez robe-
žām. Šovs.
Mani remonta noteiku-
mi. Šovs.
Reiz Krievijā.

4.00

5.20
5.40
6.20

7.00
8.00
9.30

10.30

11.00

11.35

16.40

LNT ziņas.
“Vokers. Teksasas rein-
džers”. Ser.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Koncerts “Uz dziesmotā
viļņa”.
“Garšas detektīvs. Ēd,
dzer un mirsti!” M.f.
“Mīlas dēka”. Ser.
“Vokers. Teksasas rein-
džers”. Ser.
“Nofilmēts. Avionega -
dījumu liecinieki”. Dok.f.

17.50
18.00

20.00
20.40
21.10

0.10

1.45
2.40

4.05

5.00
5.30

6.00
6.03

7.00
9.00
9.30
10.00
10.30

12.10

13.10
13.40

14.15

līmeniSki:  3. Grauzdētu, sa-
grūstu kaņepju sēklu eļļaina masa;
kaņepju sviests. 4. Līdzekļi slimību
profilaksei, ārstēšanai un diagnos-
tikai; medikamenti. 7. Audums (pa-
rasti zīda) ar mīkstu, biezu matiņ-
veida pūku virspusē. 8. Kaula vai
metāla rīks rakstīšanai uz vasko-
tām koka plāksnēm, ar kura neaso
galu varēja izlīdzināt kļūdas. 9.
Neliels, gluds, noapaļots akmens.
13. Izstrādājums, ko izmanto preču

iesaiņošanai (lai šo preci glabātu,
transportētu). 14. Kasieris, kas ci-
tās iestādēs, uzņēmumos saņem
naudu vai citas vērtības. 15. Veikls,
žigls. 19. Saldskābs bezalkoholisks
dzēriens, ko gatavo parasti no rupj -
maizes vai rudzu miltiem un iesala.
21. Bieza burtnīca. 22. Kom -
fortabls. 24. Virve, aukla. 25.
Plēsīgs naktsputns ar lielām acīm.
26. Piecstūrains, uz priekšu izvir-
zīts nocietinājums (cietokšņa mūra

stūros); mūra daļa, kas izvirzīta uz
priekšu. 27. Jautra luga ar dzies-
mām un dejām; dziesmuspēle. 31.
Neliels, parasti ripas vai puslodes
formas, priekšmets (ar caurumi-
ņiem vai kājiņu), ko parasti piešuj
apģērbam, veidojot tā aizdari. 32.
Taukvielu piedeva (ēdienam); aiz-
dars. 34. Sevišķa gaisotne, ko iz-
staro vai kas raksturīga kādai vie-
tai, cilvēkam u.tml. 35. Neliels izcil-
nis zemā, purvainā vietā. 36. Tāds,
kas nesatur šķidrumu, tvaikus vai
satur tos ļoti maz. 39. Samērā
sekls, garens (koka, cementa, me-
tāla u. tml.) trauks dzīvnieku baro-
šanai. 40. Enkurs, ko izved ar laivu
un izmanto kuģu pārvilkšanai, no-
vilkšanai no sēkļa u.tml. 41. Stāvs,
apaļš māla trauks. 44. Sevišķa gai-
sotne, ko izstaro vai kas raksturīga
kādai vietai, cilvēkam u. tml. 45.
Bagātas, varenas (sin.). 47.
Spēles daļa tenisā, galda tenisā,
volejbolā. 48. Zemāka, nearta, ar
zāli apaugusi vieta tīruma vai pļa-
vas vidū. 49. Garākā, spīdīgākā,
rupjākā spalva (dažu kažokzvēru
apmatojumā).

StateniSki: 1. Tāds, kam nav
redzes spēju; neredzīgs. 2. Josla,
ko izkapts vēziena platumā vienā
gājienā nopļauj pļāvējs. 3. Vīrs iet
pa tīrumu, rats uz muguras (latvie-
šu tautas mīkla). 5. Priežu mežs. 6.
Persona, kas pieder pie noteiktas

valsts. 7. Īpašums, ko sievietei,
kad viņa stājas laulībā, dod vecāki.
10. Vertikāls veidojums, parasti no
dēļiem, kārtīm, stieplēm (kā) noro-
bežošanai. 11. Čemurziežu dzim-
tas augs, kura sēklās ir smaržīga
ēteriska eļļa, ko izmanto medicīnā
un par garšvielu. 12. Jauna zāle,
kas izaugusi nopļautās vai noganī-
tās vietā (tajā pašā gadā). 13.
Sens pūšamais mūzikas instru-
ments, arī signalizācijas instru-
ments (parasti ar konusveidīgi pa-
plašinātu galu). 16. Apgais -
mošanas ķermenis, ko gatavo no
taukvielām ar degli vidū. 17.
Apgaismošanas ierīce, kurā iestip-
rina sveces vai sveci. 18. Neliels
asteru dzimtas kalnu augs ar dzel-
teni baltiem ziediem. 20. Knaibles.
21. Fantastiska cilvēkveidīga būt-
ne, pa pusei cilvēks, pa pusei ma-
šīna. 23. Detaļa (ierīcē, iekārtā u.
tml.) ar iedaļām. 25. Ieguvums,
darba algas vai citu ienākumu vei-
dā. 28. Sānu siena, sāni (kuģim,
laivai). 29. Vidusāzijas musulmaņu
sieviešu virsējais apģērbs. 30.
Pirkstu laipa (stīgu instrumentiem)
– plāksne, pie kuras spēlējot pie-
spiež stīgas. 32. Sejas daļa starp
uzacīm un matiem (cilvēkam). 33.
Skumbriju dzimtas zivs. 37. Mak -
sa, atlīdzība par darbu. 38. Stikla
miesa, koka kauli (latviešu tautas
mīkla). 42. Trauks, kurā glabā sa-
dedzināta mirušā pelnus. 43. Koku

un krūmu audze viscaur kādā (lie-
lākā) platībā. 45. Kokā izdobts, iz-
cirsts vai dabisks dobums bišu lig-
zdai. 46. Nopļautu augu (parasti
zāles, āboliņa, vīķu) kopums, kurus
tūlīt pēc pļaušanas izbaro dzīvnie-
kiem.

Sastādījusi 
Vizma kronīte
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krustvārdu mīkla

atBildes
līmeniSki:  3. STAKS 4. ZĀLES
7. PANS 8. STILS 9. OLIS 13. TA-
RA 14. INKASENTS 15. ĀTRS
19. KVASS 21. KLADE 22. ĒRTS
24. STRIĶIS 25. PŪCE 26. BAS-
TIONS 27. VODEVIĻA 31. POGA
32. PAVALGS 34. AURA 35. CI-
NIS 36. SAUSS 39. SILE 40. OR-
PENKURS 41. PODS 44. AURA
45. DIŽAS 47. SETS 48. APARA
49. AKOTS

StateniSki: 1. AKLS 2. VĀLS
3. SUNS 5. SILS 6. PILSONIS 7.
PŪRS 10. SĒTA 11. ANĪSS 12.
ATĀLS 13. TAURE 16. SVECE
17. SVEČTURIS 18. ĒDELVEISS
20. STANGAS 21. KIBORGS 23.
SKALA 25. PEĻŅA 28. BORTS
29. PARANDŽA 30. GRIFS 32.
PIERE 33. SAIRA 37. ALGA 38.
LOGS 42. URNA 43. MEŽS 45.
DORE 46. SĒKS

nizglābj dzīvību

Limbažu novads. Glābēji stei-
dzās uz Umurgas pagastu, kur dī-
ķī slīka divi cilvēki. Ierodoties
notikuma vietā, konstatēts, ka
viens cilvēks atrodas apmēram
20 metru no krasta, bet otrs - ap-
mēram 50 metru. Izmantojot
glābšanas dēli, glābēji abus slīk-
stošos cilvēkus izglāba un node-
va mediķiem. 

nPiederīgi novadam

Siguldas novads. Sanita
Griezīte bija nolēmusi noformēt
Siguldas novada iedzīvotāja ID
karti, lai dotos braucienā ar vago-
niņu pār Gaujas senieleju. Viņa
kļuva par 13 000 ID kartes īpaš-
nieci.  Novada uzņēmēji, ID kar-
šu projekta sadarbības partneri,
viņai bija sarūpējuši dāvanas. 

nBūs teātru svētki
Alūksnes novads. Novadnieki

gatavojas, lai jūlija vidū uzņemtu
ap 1800 dalībnieku no  115
Latvijas amatierteātriem.
Alūksnē notiks  14. Latvijas ama-
tierteātru salidojums.  Trīs dienas
novadā  kolektīvi rādīs savas la-
bākās izrādes un priecēs skatītā-
jus. Uz pilsētas un novada skatu-
vēm būs iespēja redzēt 52 izrā-
des.

nCept kūkas 
baznīcas 
atjaunošanai

Lubānas novads. Lubānas
evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcā notiks labdarības akcija
“Aiviekstes svētku kūka". Tās
mērķis ir vākt ziedojumus
Lubānas dievnama griestu atjau-

nošanai. Ziedotāji būs gan kūku
cepēji, gan svētku dalībnieki, ku-
ri baudīs kūkas. Pērn tika pabeig-
ta baznīcas jumta seguma maiņa,
un, lai varētu uzsākt ērģeļu res-
taurācijas darbus, vispirms ir ne-
pieciešams atjaunot griestu segu-
mu. 

Sagatavojusi 
Sarmīte Feldmane

vidzemes ziņas
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"Ir" 

OiK cilpā
Elektrības «obligātā iepirkuma
komponente» kļuvusi par
lamuvārdu vai vismaz sinonīmu
krāpniecības shēmām. Kā šis
dāsnais valsts atbalsts tapa? Un
vai tā ir tikai sakritība, ka OIK
uzņēmēji partijām saziedojuši

pamatīgu summu — 1,3
miljonus eiro? Šajā un divos
nākamajos žurnāla numuros “Ir”
pēta OIK biznesu.

Ģimene ir plašs jēdziens 
Jurists Lauris Liepa ir
pārliecināts, ka jaunais
dzīvesbiedru likumprojekts, ko
Saeimā noraidīja, atbilst gan
Satversmei, gan sabiedrības
interesēm. Turklāt prasība
noregulēt attiecības ģimenēs,
kuras nevēlas vai nevar
laulāties, ir krietni vecāka par šo
likumprojektu un noteikti
nepazudīs arī pēc Saeimas 20.
jūnija balsojuma.

dome bez kapteiņa
Lai arī opozīcijai ir izdevies līdz
šim neiedomājamais — gāzt
Rīgas mēru —, tomēr šķelšanās
sākusies arī pašā opozīcijā. Vai
cerības uz ārkārtas vēlēšanām ir
pāragras?

Par ātru ietvei, par lēnu
brauktuvei 
Elektrisko skrejriteni

iemēģinājušie saka — nav
ērtāka un «zaļāka»
transportlīdzekļa! Bet gājēji ceļ
trauksmi par skūteriem, kas
milzu ātrumā traucas pa ietvēm.
Kur un kā atļauts pārvietoties ar
šiem braucamajiem?

Peldēt! 
Nacionālā teātra aktrise Dita
Lūriņa pievērsusies režijai —
Liepājas teātrī pirmizrādi
piedzīvojis viņas iestudējums
“Ķiršu dārzs”, un tuvākajos
gados aktrisei būs jāizvēlas,
kurā virzienā turpināt iet.

Pierādījumos balstīta… tautas
medicīna 
Latviešu ticējumos pieminēts
vairāk nekā 200 ārstniecisko
augu, bet cik daudzu iedarbība ir
zinātniski pierādīta? Topošā
zinātniece Inga Sīle to ir
pārbaudījusi — ceturtdaļas! Un
daudzu citu ārstnieciskais efekts
vienkārši nav vēl pētīts.

žurnāls

Dita Lūriņa pēc debijas 
režijā: iztukšotība un 
krustceles

Zinātniece testē 
ārstniecības augus. 
Iedarbība nav mīts

Rīgas dome bez 
kapteiņa. Trīs attīstības 
scenāriji

Politbizness 
OIK biznesmeņi partijām 
saziedojuši 1,3 miljonus eiro

"ievas Padomu
avīze"

nKas Latvijā atstāj bērnus
slimnīcu glābējsilītēs? 
nKas jāievēro, ja gribi savu
saimniecību rādīt citiem? Ko
meklē un prasa tūristi? 
nVai tiešām aizliegs malkas
krāsnis?
nSiera šķīvis Jāņu vakaram.
nKā sadziedēt nelielu
apdegumu? 
nCik bieži jālaista tomāti
siltumnīcā?
nLai zibens nesper mājā!
nSkaistas un saldenas
jāņogas.
nGurķis ādas svaigumam.

Tālr. 64122107; 
26430060.

reklama@druva.apollo.lv

Reklāma 
“DRUVĀ”

tuvojoties ogu un sēņu sezonai,
iedzīvotāji aizvien biežāk dodas
mežā, bet diemžēl sēņotājiem 
un ogotājiem gadās apmaldīties
un ar grūtībām izdodas atrast 
izeju no meža masīva. viens 
tāds gadījums vidzemē 
reģistrēts jau šonedēļ. 

Valsts policijas Vidzemes re-
ģiona pārvaldes Madonas iecir-
knī 26.jūnijā tika saņemta infor-
mācija, ka 25.jūnijā Madonas no-
vadā, Lazdonas pagastā, sēņojot
apmaldījusies pensionāre. Mado -
nas policijas amatpersonas neka-
vējoties uzsāka sievietes meklē-
šanu. 27.jūnija rītā kundzi izde-

vās atrast. Sieviete nodota medi-
ķiem.

Situācijās, kad vecāka gadagā-
juma cilvēki nolemj mežā doties
sēņot, Valsts policija aicina  tuvi-
niekus tomēr  doties viņiem līdzi.
Tā tiktu pavadīta ne tikai kāda
kopīga pēcpusdiena, bet arī būtu
iespēja parūpēties par viņu drošī-
bu. 

Ja nu tomēr cilvēks uz mežu do-
das viens, policija iesaka iepriekš
paziņot tuviniekiem, uz kuru vie-
tu konkrēti viņš nolēmis doties,
pēc iespējas precīzāk informēt tu-
viniekus, kas atrodas konkrētās
vietas tuvumā (autobusa pietura,
mājas, upes, tilti, kāds ceļš, kurš
kilometrs, kurā ceļa pusē esat ie-
gājuši mežā), lai, ja tomēr notiek
nepatīkamais un iznāk nomaldī-
ties,  policijas darbiniekiem būtu
vieglāk atrast konkrēto vietu, iz-

lemt par nepieciešamo spēku ie-
saistīšanu un apmaldījušos perso-
nu varētu ātrāk sameklēt.

Ja gadījies apmaldīties, nevaja-
dzētu krist panikā, bet mēģināt ie-
klausīties, vai apkārt ir dzirdama
autotransporta skaņa, censties at-
rast meža celiņus vai klajāku vie-
tu, kur nav lapotnes un kuru var
vieglāk pamanīt no augstuma. 

Valsts policija vēlreiz atgādina,
pirms doties sēņot vai ogot, parū-
pējieties par savu drošību, neejiet
dziļi mežā, pārliecinieties, ka uz
mežu līdzi tiek paņemts mobilais
telefons saziņai, un pabrīdiniet
līdzcilvēkus par savu atrašanās
vietu un iespējamo atgriešanās
laiku.q

Sagatavojusi 
ariTa Lejiņa

Aicinājums ogotājiem un sēņotājiem

1. - 3. jūlijs 
Pirmdiena, 01.07.
24/7. Televeikala skatlogs, atk.
“Dzīves pulsā ar t/c “Valleta”“.
Televeikala skatlogs, atk.
“Autoplacis”, atk.
Latvijas ziņas.
“Ikdiena”.
“Vidzemnieki”, atk.

OTrdiena, 02.07.
“Vidzemnieki”, atk.
“Vidzemnieki”, atk.
“Vidzemē”.

21.00
21.30
23.00

10.15
13.30

17.30

21.00
21.30

Latvijas ziņas.
“Ikdiena”.
“Autoplacis”, atk.

Trešdiena, 03.07.
“ Vidzemē”, atk.
“Dzīves pulsā ar t/c “Valleta”“.
Televeikala skatlogs, atk.
“Limbažu novada vēstis”.
Televeikala skatlogs, atk.
Latvijas ziņas.
“Ikdiena”.

08.30
11.00

13.30
21.00
21.30
23.30

11.00
17.00
18.45

vidzemes tv

Vidzemes TV programmu publicējam trešdienās un piektdienās.

Uzzini par aktualitātēm un 
jaunākajiem notikumiem arī

www.edruva.lv!

žurnāls dažādi sēru vēstis

Viss satumst, viss izgaist, un
gājiens ir galā,
Lai cik arī cilvēka dzīvības žēl,
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt, cik lappušu
tai.

(J. Tabūne)
Skumju brīdī esam kopā ar

Sarmīti Vītoliņu, brāļa dēlu
mūžībā pavadot.

Kolēģi Dzērbenē un 
Taurenē

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509,  ir vadošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Vidzemē, kas nodrošina kvalitatīvuatkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, un atvērts jaunu tehnoloģijuieviešanai procesu optimizācijai.
Aicinām darbā:

LAbIekārtOšAnAS StrādnIeku (9214 03) 
cieto sadzīves atkritumu poligonā “daibe” – 

2 vakances.
Mēs piedāvājam:
vpilnu darba slodzi, normālo darba laiku;
vlabus darba apstākļus;
vbruto atalgojums 600.00 EUR mēnesī;
vsociālās garantijas;
vveselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu pēc pārbaudeslaika;
viespēju ar uzņēmuma transportu nokļūt uz un no (Valmieras un Pārgaujas novada iedzīvotājiem).

darba pienākumi:
vpoligona teritorijas uzkopšana, zālāja pļaušana, sniega tīrīšana;
vtehnoloģisko iekārtu tīrīšana un sagatavošana darbam;
vlīdzdalība produkcijas iekraušanas / izkraušanas darbos;
vlīdzdalība poligona objektu remonta darbos (siltumtrase, caur-   tekas, šķirošanas apcirkņi u.c.);
vlielgabarīta atkritumu (koksnes, metāla, autoriepu) šķirošana;
viemaņas remontdarbu veikšanā tiks uzskatītas par priekšrocību.
Prasības:
vvidējā vai pamatizglītība;
vgodprātīga attieksme pret darbu;
vspēja strādāt komandā kvalitatīvi un intensīvi.
Pieteikties: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesniegt personīgi Rīgasiela 32, Valmierā, vai sūtīt e-pastā silvija.vilcane@zaao.lv.

tālrunis: 29334472.
Pieteikties līdz 2019.gada 19.jūlijam.
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PIEdāvā dARbU

KAS? KUR? KAd?

Ūdens dziļurbumu izbūve, aprī -
košana un filtru uzstā dī šana.
Tālr. 26626267.
SIA "Vidzeme lauks" veic lauk -

saim  niecības zemju, meliorā ci -
jas grāvju, mežmalu attīrīša nu
no krūmiem un kokiem. Par
rupju materiālu veicam samaksu.
iepērk sagatavotu  šķeldojamo
materiālu. Tālr. 29222182,
www.ekomezs.lv.

Rok dīķus, grāvjus, sagatavo
būvlaukumus. Tālr. 28818688.
www.vidzemesjumts.lv. Tālr.

24555255.
SIA “KL Transports” piedāvā

paš iz gāzēja ar iekrāvēju  pakal -
po jumus  (1-7m3), kā arī piedā vā
melnzemi, smilti, granti, oļus
utt., malku, savāc būvgružus.
Tālr. 29478633, 29331265.
Miniekskavatora pakalpojumi.
Tālr. 20034344.

Pārdod metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 4,95 EUR/m2. Tālr.
28653076.

Pārdod skaldītu malku ar
piegādi. Tālr. 29445512.
Pārdod sausu, skaldītu malku

mai   sos ar piegādi. Tālr.
29197566.
Pārdod skaldītu malku ar pie -

gādi. Tālr. 29120080.
Pārdod kvalitatīvu, skaldītu

mal  ku ar piegādi. Tālr. 29197566.
Pārdod skaldītu malku ar pie -

gādi. Tālr. 20256441.
Betona pakāpieni un sētas

stabi. Tālr. 29154381.
Pārdod grodus Ø 1 un 1.5m.

Tālr. 29265450.
Pārdod granti, ceļa granti, frak -
 cija 0-16 un 0-32, šķembas,
smilti, melnzemi, oļus. Tālr.
29999244.
Pārdod malku, skaldītu malku.

Tālr. 29265450.
Pārdod svaigi sviestu medu, 20

EUR 3l. Piegāde. Tālr. 29412910.
Pārdod Audi A4, 1996.g. Labā

tehn. stāvoklī. 500 EUR. Tālr.
28399113.
Pārdod sausu, skaldītu lapu ko-

ka malku ar piegādi. 30 EUR
sterā. Tālr. 28298205.
Pārdod dažādus zāģmateriālus.

Iespējama piegāde. Tālr.
26524671.
Pārdod skaldītu alkšņa malku ar
bezmaksas piegādi. Tālr.
29437441.

Pārdod sausu malku (bērza
klucīšus). Cena ar piegādi: 40L
maiss - 2 EUR, 1m3 maiss - 35
EUR. Tālr. 24986777.

Latvijas investīciju fonds pērk
me ža un lauksaimniecības īpa -
šu mus. Tālr. 26411450.
Pērk visu veidu metāllūžņus un

nolietotu lauksaimniecības teh -
ni ku. Samaksa tūlītēja. Mūsu
transports. Tālr. 22028068.

SIA "WOLF SYSTEM" aicina
darbā būvstrādniekus. Ie priek -
šē ja pieredze un derīga "B" kate-
gorijas autovadītaja apliecība tiks
uzskatītas par priekšrocībām.
Informācija pa tālr. 64120468.
Kokapstrādes uzņēmums meklē

darbiniekus.Tālr. 26332522.
Darbs Vācijā gaļas kombinātā.

Stun das likme 8.85 eiro, no dro -
šinām ceļu un dzīvošanu Vā cijā
(66 eiro mēnesī). Sīkāka in for mā -
cija pa telefonu. SIA “ALMA M”,
reģ. nr. 40003543608, lic. nr.
22/2017. Tālr. 20227843.

PāRdOd

PĒRK

dAžādI

Dziedniece Marta ozola pa -
līdz atbrīvoties no alkohola,
smēķēšanas, azartspēļu atka -
rī    bas. Risina ģimenes un sa -
dzīves problēmas, noņem lās -
tu. Zīlēšana ar kārtīm. Pie -
ņems Cēsīs 2. jūlijā. Tālr.
26452804.

Kapu vietu labiekārtošana. Piedāvā
granīta un betona kapu apmales lau -
ku   ma norobežošanai, kapu kopi ņai.
Nodrošina piegādi un uzstādī šanu.
www.darbikapos.lv. Tālr. 27633166.

Jums ir mežs?
mežā nav, ko cirst?
atradīsim tieši jums
labāko risinājumu!Tālr. 29227712.

Izdevīgi! www.stoned.lv. KA -
PU PiE Mi nEKļi, APMA -
lES, So liņi. Kapu lab -
iekār tošana. Tālr. 26060909.

SIA Lauku Miesnieks ie  pērk
M ā j  l o P U S. Augstas

cenas. Sa maksa tūlītēja. Svari.
T ā l r .  2 0 2 0 7 1 3 2 .T ā l r .  2 0 2 0 7 1 3 2 .

sIa "GRaaNUL INVesT" iepērk 
skUjkokU Un 

laPUkokU malkU 
meža kraUTUvēs 

Pie ceļa.Cena pēc vienošanās.
Tālr. 26442219. 

SIA"LATVIJAS 
GAĻA"

I e p ē r k
liellopus, jaunlopus, zirgus,

aitas. Samaksa tūlītēja.Svari.
Tālr. 28761515.

SIA “Aibi” iepērk 
liellopus, 

jaunlopus, 
teļus, jērus.

Par augstām
cenām iepērk arī gaļas

šķirnes lopus eksportam.
Paaugstinātas cenas, apjoma
piemaksas.Samaksa tūlītēja.

Svari. Tālr. 20238990.

kapu pIemIne k Ļu 
IzgataVošana, betona
un granīta apmales,

kapu labIekārtošana.
Lauku iela 24. 
Tālr. 28684114.

Veselavas muižas
parka estrādē 

30.jūnijā plkst.14.00
Izrāde "dullaIs

barons bunduls".
Režisore – Ināra Čakste.

Kultūras centra “Iļģuciems”
teātra studija “Rampa”. 

Ieejas maksa 3.00 EUR.
www.veselava.lv

AGRORESURSU UN
EKONOMIKAS INSTITŪTA
Priekuļu pētniecības centrs
aicina darbā apkopēju 

uz nenoteiktu laiku.
Darba alga 2.75 EUR/st. 

CV sūtīt uz e-pastu:
priekuli@arei.lv.
Tālr. 26595438.

UzņēmumsBez maksas izkopjno krūmiem un kokiemaizaugušas lauksaimniecības platības,tīrumus, meliorācijasgrāvjus, mežmalas.
Par lieliem apaugumiem

veicam piemaksas!

Pērk cirsmas.samaksa tūlītēja.
Tālr. 26191989.

Pašvaldības aģentūra Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs 
izsludina 2019.gada

OTRO KULTŪRAS PROJEKTU FINANSĒŠANAS KONKURSU.
Aicinām iesniegt projektus, kas veicina sabiedrības 

līdzdarbošanos Cēsu novada kultūras norisēs.
Pieejamais finansiālais atbalsts vienam projektam līdz 700 EUR.

Konkursa nosacījumi publicēti www.cesis.lv sadaļā “Kultūra”. Projektu pieteikumi 
jāiesniedz līdz 23.jūlijam. Papildu informācija: tālr. 25770498, kultura@cesis.lv.

Ārzemju latvietis pērk meža,
lauksaimniecības zemes da žā dā
stāvoklī. Tālr. 28959391.
Pērk mežu ar zemi, izcirtumus,

cirsmas. Tālr. 29433000. 
“AMG Forestry” pērk mežus. Tālr.
29420502. www.amgforestry.lv.

"Craftwood" PĒRK MEŽA
ĪPAŠUMUS visā Latvijā, cena
no 1000 - 10000 EUR/ha. Samak -
sa darījuma dienā. Tālr.
26360308.

Pērk traktorus, piekabes,
inventāru. Tālr. 26104984.

Sniedz universālā ekskavatora,
buldozera, pašizgāzēja, trei le ra
pakalpojumus. Tālr. 29999244.

Siltinām mājas ar ekovati,
granulām un termoputām. Tālr.
26748235.
Aizdodam savējiem. Cēsu ko -

ope  ratīvā krājaizdevu sabiedrība
tur pmāk aizdos ne tikai nozares
arod  biedrības biedriem, bet arī
Ama  tas, Cēsu novada iedzīvo  tā -
jiem un uzņēmējiem. Tālr.
uzziņām 29252056.
Zāles pļaušana. Tālr. 20261515.
SIA "Silavs" jumta darbi, auto-

groza īre. Tālr. 26157996.
Skaldu malku, 5,25 EUR/m3.

SMS, tālr. 29392558.

IEVIETO SLUDINĀJUMUS 
LAIKRAKSTĀ “DRUVA”,

NEIZEJOT NO MĀJAS!

www.307.lv




