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AGITA LATKOVSKA:
VAI ESMU ČĪKSTOŠAIS 
LATVIETIS?

2. lpp. 

Olaine 
Atbalsta lielākus novadus
Īstenojot administratīvi teritoriālo re-
formu, vajadzētu veidot vēl lielākus 
novadus, pauda Olaines novada domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs (LSDSP). Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izstrādātā jauno administra-
tīvo teritoriju karte paredz Olainei pie-
vienot daļu Ķekavas novada. Pēc Berga 
teiktā, pievienojamā teritorija ir mazap-
dzīvota, tajā ir viensētas un dārzkopības 
sabiedrības, taču dārzkopības sabiedrību 
problemātika novadam ir zināma. «Esmu 
par to, lai būtu lielāki novadi, tajā skaitā 
Pierīgā,» uzsvēra Olaines novada domes 
vadītājs, piebilstot, ka vienu lielāku paš-
valdību varētu izveidot, Rīgai pievienojot 
teritorijas līdz galvaspilsētas apvedceļam.

Ropaži
Satraukums par karjeru
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 
diskutētu par Ropažu novada teritorijas 
plānojuma 2019.–2031. gadam izstrā-
dātajā pirmajā redakcijā iekļauto dolo-
mīta ieguves karjeru teritorijas zonas pa-
plašināšanu, Ropažu novada pašvaldība 
vakar aicināja novada iedzīvotājus uz 
diskusiju Ropažu Kultūras un izglītības 
centrā. Karjeru teritorijas paplašināšana 
attiecas uz Villasmuižas, Vāverkroga un 
Lielkangaru teritorijām.  
Kā izdevās noskaidrot «Rīgas Apriņķa 
Avīzei», lielākā daļa vietējo iedzīvotāju ir 
nemierā par iespējamo karjera paplaši-
nāšanu dzīvojamās zonas virzienā. Tiek 
paustas bažas par to, ka akās sāk pazust 
ūdens, karjera izstrādes rezultātā iespē-
jama paaugstināta putekļu koncentrā-
cija, trokšņi, pastiprināta smago auto 
pārvietošanās. Tādēļ tikšanās tika gaidīta 
ar lielu interesi un arī bažām.

Avots: LETA un «Apriņķis.lv»
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JĀNIS DIMANTS 
PAR LATVIJAS 
TELEVĪZIJAS LIKSTĀM

3. lpp. 

IZGLĪTĪBA

VĒRTĒJAM 
SKOLĒNU 
DARBU VASARĀ

4.–5. lpp. 

NOVADOS

PIEKTDIENĀS PIELIKUMĀABONENTIEM PIELIKUMĀ
ROPAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

«ROPAŽU VĒSTIS»

T rešdien, 10. aprīlī, ofi-
ciāli publiskotā novadu 
karte uzdod daudz jau-
tājumu, bet sniedz maz 

atbilžu. To vietu aizpildīs pieņē-
mumi, hipotēzes, aizdomas, mi-
nējumi. Arī Pierīgu sagaida nozī-
mīgas pārgrozības, lai gan tieši tā 
minēta kā pašpietiekams reģions, 
kur ir daudz iedzīvotāju un darba-
vietu, kopumā pozitīva demogrāfi-
ja, apmeklētas skolas, kur daudzi 
novadi maksā pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā. Kādi iemesli 
bijuši, piemēram, iecerei apvie-

not spēcīgos Babītes un Mārupes 
novadus? Kas notiks iezīmētajā 
konglomerātā Ādaži–Garkalne–
Carnikava–Saulkrasti–Sēja? Kurš 
tajā būs, kā saka, priekšnieks? Un 
tā varētu turpināt.

Prezentācijā gan tika nosaukta 
skaitļu virkne, tāpat jaunās kartes 
izveidošanas kritēriji, taču netika 
sadzirdēti daži citi skaitļi. Piemē-
ram, cik lielā apjomā pret pašrei-
zējiem samazināsies jaunveido-
to pašvaldību administratīvie 
izdevumi? Cik cilvēku reformas 
rezultātā zaudēs darbu, un vai 

ir plānota kāda programma viņu 
pārprofilēšanai? Diemžēl bieži 
uz šiem pietiekami loģiskajiem 
jautājumiem nākas dzirdēt nevis 
atbildes, bet uzbrēcienus: ak tā?! 
Jūs, stagnāti, esat pret reformu! 
Bez skaidrām atbildēm lietas uz 
priekšu neies. Ministra kungs, 
gan pietiekami gudrs un piere-
dzējis vīrs, prezentācijā atstāja 
sev tādu kā rezerves izeju, sakot, 
ka «šis ir sākuma piedāvājums, 
šis nav beigu piedāvājums». Var 
saprast, ka racionāli argumenti – 
un Pierīgas gadījumā tādu būtu 

daudz – var pārmainīt arī iecerē-
to kartes veidolu. Svarīgi, lai tās 
būtu ekonomiski un sociāli pa-
matotas iebildes, nevis – cik ku-
ram stipra politiskā aizmugure. 

Carnikavas novada vadītāja 
Daiga Mieriņa jau paspējusi jau-
no karti nodēvēt par «saplēstu lu-
patu deķi». Kopumā respektējot 
argumentus, atliek tikai piebilst, 
ka deķis gan ir noausts, bet vēl 
nav saplēsts. Vai tā notiks – tas 
mūsu ziņā. «Rīgas Apriņķa Avī-
ze» turpinās sekot līdzi reformas 
notikumu attīstībai. 

Novadu reformas 
piedāvājums

Cilvēces vēstures pētnieks Juvāls Noass Harari, kura grāmata «Sapiensi» pieejama arī lasītājiem Latvijā, izvirza 
interesantu hipotēzi, proti, viens no cilvēka evolūcijas dzinējspēkiem bijusi t.s. neformālā komunikācija – baumas, 
aprunāšana, intrigu vērpšana u.tml. Ja tā, tad izsludinātā administratīvi teritoriālā reforma mūsu attīstību virzīs 
uz priekšu strauji un dikti. 

Apzīmējumi: 
ĀDAŽI – plānotais administratīvais centrs; 
36,1 – kopējais plānotās administratīvās teritorijas 
             iedzīvotāju skaits (tūkstoši)
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V iendien nejauši uz-
dūros ierakstam 
sociālajā vietnē «Fa-
cebook». Kāda kun-

dze savā stāstā centās apgāzt 
čīkstošo latviešu pieņēmumu, 
cik Latvijā viss ir slikti un 
ka citur Eiropā cilvēki dzīvo 
daudz labāk, strādā vieglāk, 
nopelna vairāk utt. Ierakstā 
pausto autore pamatoja, stās-
tot, ka regulāri uzturas eko-
nomiski attīstītākajās Eiropas 
valstīs, kā arī uztur kontaktus 
ar šo valstu pārstāvjiem, tāpēc 
ir redzējusi un varbūt zina vai-
rāk nekā vidusmēra Baložu, 
Olaines, Zantes, Vānes, Atašie-
nes vai Madlienas iedzīvotājs, 
kura darba specifika vai ceļo-
šanas tendences nav saistītas 
ar regulāriem braucieniem uz 
Eiropas ekonomiski attīstītāka-
jām valstīm. 

Kundze savā stāstā dara zinā-
mu, ka lielākajai daļai Eiropas 
iedzīvotāju nepieder neviens 
īpašums, ierasta prakse tur esot 
dzīvokļa vai mājas īre. Turklāt 
pat valstīs, kurās ekonomikas 
līmenis ir zemāks nekā Latvijā, 
neesot raksturīgas tādas čīkstē-
šanas kultūras nedz sabiedrībā, 
nedz medijos. Mēs gan uz to 
diemžēl esam visai naski.

Lasot šo aprakstu, es tomēr 
sapratu, ka neesmu čīkstošais 
latvietis; man neskauž citu dzī-
ves līmenis vai šķietami augs-
tāka labklājība; es nejūtos kā 
tāds apdalītais nabadziņš tikai 
tāpēc, ka man nepieder ne-
viens nekustamais īpašums un 
ir jādzīvo īrētā dzīvoklītī. Kun-
dze savā ierakstā čīkstuļiem 
pastāsta, ka pat Berlīnē ļaudis 
nedzīvo kā leiputrijā – ticiet vai 
ne, bet pat tur ir pensionāri, 
kuriem pensija ir mazliet virs 
1000 eiro un jāmitinās mazā 
dzīvoklītī, kas remontu pēdējo-
reiz pieredzējis pirms gadiem 
40, turklāt, nomaksājot visus 
rēķinus, cilvēkam pāri paliek 
knapi tik, cik paēst. 

Ceļojot pa Eiropas valstīm, 
ir ierasts, ka visur var sastapt 

omulīgus vācu pensionārus, 
kuri mūža nogalē bauda dzī-
vi, apceļojot pasauli. Parasti 
viņi ceļo bariņos, ir sportiski 
un veselīgi, var redzēt, ka labi 
situēti un var atļauties dārgu 
tūrisma ekipējumu; pēc pa-
staigas kalnos šie dzīvesprie-
cīgie vācu seniori krodziņos 
dzer alu, pasūta lielas porcijas, 
skaļi runā un daudz smejas. 
Tādos brīžos, protams, gluži 
automātiski iedomājos savu 
vecomāti, kurai liels ceļojums 
jau skaitās brauciens no Pla-
kanciema uz Jaunpiebalgu un 
kura savā vecumā veselības 
dēļ nespēj neko vairāk, kā aiz-
iet līdz piemājas dārziņam ap-
raudzīt savas ķiploku dobes. 
Tomēr fakts ir tāds, ka arī pen-
sionāriem dažādās ekonomis-
ki attīstītajās Eiropas valstīs 
klājas visādi, tāpēc stereotips 
par turīgajiem, lepnajiem vācu 
pensionāriem, kas vecumā ti-
kai ceļo un bauda dzīvi, ir mal-
dīgs, jo daudziem tomēr rocība 
neļauj baudīt dzīvi ar vērienu.

Es pazīstu jaunas, inteliģen-
tas latviešu sievietes, kuru ie-
nākumi ir stipri viduvēji, taču 
tas viņām nav šķērslis ģērbties 
gaumīgi, apmeklēt teātra izrādes 
un lasīt labas grāmatas. Turklāt, 
viņas redzot, neviens pat iedo-
māties nevarētu, ka apģērbs ie-
gādāts second hand veikalā, ne-
vis apskrienot visas iespējamās 
šikās akropoles, un uz teātra iz-
rādēm viņas pērk lētākās biļetes, 
lai vismaz reizi vai divas reizes 
mēnesī varētu apmeklēt teātri. 
Viss ir galvā, mīļie draugi, un 
tajā, kā uz lietām skatāmies! 

APTAUJA

Liene OZOLA

Pavasaris nāk arī ar bērzu un kļa-
vu sulas tecināšanu. Kļavu sulas 
periods jau beidzies, taču bērzu 
sulu vēl iespējams baudīt pavisam 
svaigu. Jau daudzkārt stāstīts, ka 
šis pavasara dzēriens attīra orga-
nismu, uzlabo imunitāti, aktivizē 
vielmaiņu, izskalo sāļu nogulsnē-
jumus no locītavām utt. Kam ir 
tādas iespējas, urbj bērzā un sulu 
tecina paši. Citi pērk tirgū vai no 
pazīstamiem novadniekiem, kas 
noteikti ir labāk, lai mazinātu ba-
žas par sulas tīrību vai atšķaidīša-
nu. Katrā ziņā – vajag izmantot šo 
iespēju, kas drīz vien beigsies.

MIHAILS, pensionārs
Es pats taisu sulas. 
Man ir zemesga-
bals, un tur aug 
gan bērzi, gan 
kļavas. Man ir lie-
la ģimene – esam 

pieci cilvēki, tāpēc dienā izdzeram 
apmēram 12–15 litrus sulas.

IRINA, pensionāre
Šogad vēl neesmu 
dzērusi ne bērzu, ne 
kļavu sulu. Parasti 
tās pērku vai nu vei-
kalā, vai tirgū, bet šo-
gad vēl nav sanācis.

ARTJOMS, IT speciālists
Vienu glāzīti bērzu 
sulas esmu izdzēris, 
un man garšoja. 
Man sulu māsa at-
nesa, viņai savukārt 
radi bija sagādājuši.

TATJANA, staigā ar sunīti
Šogad neesmu dzē-
rusi sulas. Kad dzīvs 
bija mans tēvs, paši 
tecinājām, bet ta-
gad pērkam vai nu 
veikalā, vai tirgū.

NORMUNDS, pašnodarbinātais
Kļavu sulu ne-
esmu dzēris, bet 
bērzu sulu gan – 
katru dienu. Esmu 
no laukiem, tāpēc 
paši tecinām un 

dzeram svaigu. Pārpalikušo liekam 
pagrabā, lai rūgst.  

 FOTO: LIENE OZOLA

Rīgā
Cik daudz bērzu 
vai kļavu sulas 
šogad esat izdzēruši? 

VIEDOKĻI
REDAKCIJAS KOMENTĀRS

Viss ir slikti? Nav tik traki

Agita LATKOVSKA, žurnāliste

Iedomājos 
savu vecomāti, 

kurai liels 
ceļojums jau 

skaitās brauciens 
no Plakanciema 

uz Jaunpiebalgu un 
kura savā vecumā 

veselības dēļ 
nespēj neko vairāk, 

kā aiziet līdz 
piemājas dārziņam 

apraudzīt savas 
ķiploku dobes
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AKTUĀLI

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdzis proku-
ratūrai par krāpšanu lielā apmērā apsūdzēt politiskās partijas «KPV 
LV» Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Zakatistovu (attēlā pa kreisi) un 
uzņēmēju Viesturu Tamužu. Pat ja apsveram, ka ne viss ir noticis un pie-
rādāms, pilnīgi bez pamata šāda rīcība diez vai ir iedomājama. Zaka-
tistova kungs ir viens no «protesta» partijas «KPV LV» kodola politiķiem. 
Bez tam jau iepriekš no partijas izslēgts skandalozais Aldis Gobzems, 
kuram, kā jau katrai savdabīgai personai, ir savs līdzjutēju pulciņš arī 
«KPV LV» Saeimas frakcijas iekšienē. Savukārt Zakatistova kungu, 
visticamāk, izdos kriminālvajāšanai. Tātad viņam būs jānoliek deputā-
ta mandāts. Attiecīgi – pārstāvētā partija kļūs vājāka. Lai nu ko par šo 
kompāniju varētu teikt, vēlētāji ir devuši tai pietiekami lielu mandātu – 
šobrīd 15 deputātu vietas Saeimā. Kas vēl svarīgāk – «KPV LV» ir viena 
no valdības koalīciju veidojošām partijām. Līdz ar ko neveiksmīgā un, 
iespējams, blēdīgā Zakatistova kunga dēļ jau tā grīļīgais varas centrs 
mūsu valstī kļūs vēl vājāks un, kas zina, vai izdzīvos vispār. Tomēr ir arī 
labā ziņa – neskatoties uz šādiem riskiem, iesmakusī lieta tomēr netiek 
paslaucīta zem tepiķa, bet virzīta uz priekšu pietiekami publiski.
Morāle – pirms ej politikā, paņem lukturīti un rūpīgi palūko, kādi skeleti 
ir tavā skapī. 

KO
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ĪSUMĀ
«Latvijas Pasts» plāno būtiski palielināt tarifus. Piemēram, parastas vēstules sūtīšanas 
maksa pieaugs līdz vienam eiro.

Lauku atbalsta dienests pirmajā pieteikšanās dienā 10. aprīlī ir saņēmis 573 pieteiku-
mus platību maksājumiem, kas ir vairāk nekā pērn, kad saņemti 300 pieteikumi.

Zviedrijas kokmateriālu, celulozes un papīra ražotājs «Svenska Cellulosa Aktiebolaget» 
iegādājies 10 000 hektārus meža un zemes Latvijā no Zviedrijas biržā kotētā uzņēmuma 
«Latvian Forest Company».

Eiropas Savienība ceturtdien ārkārtas samitā piedāvāja Lielbritānijas premjerministrei 
Terēzai Mejai «Breksit» atlikšanu līdz 31. oktobrim. Meja pieņēma šo piedāvājumu. 

  Avots: LETA

Zakatistova kunga skelets



3Piektdiena, 2019. gada 12. aprīlis REDZESLOKĀ
KRIMINĀLI

Pieķer 
maluzvejniekus 
Valsts vides dienesta inspektori kopā ar 
Ādažu novada pašvaldības policijas dar-
biniekiem pārbaudes laikā pie Gaujas 
pieķēruši maluzvejniekus ar automašī-
nā paslēptu lomu, informēja dienesta 
sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta 
Bukleviča. Divi spiningotāji, kuri pie 
Gaujas bija ieradušies ar automašīnu, 
inspektoriem pārbaudes laikā sacīja, ka 
esot noķēruši tikai vienu lašveidīgo zivi, 
ko pēcāk atlaiduši atpakaļ Gaujā. 
Pārbaudot bagāžnieka rezerves riteņa 
nodalījumu, inspektors maisā atrada 
divus paslēptus lašus. Par konstatēto 
pārkāpumu noformēts administratīvā 
pārkāpuma protokols.

Aiztur augstu 
amatpersonu
Iekšējās drošības birojs (IDB) aizturējis 
Valsts policijas (VP) Transporta remon-
ta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas 
priekšnieku Māri Rumpu un vēl kādu VP 
darbinieku. IDB apliecināja, ka iepriekš 
sāktā kriminālprocesā birojs aizturējis 
Nodrošinājuma pārvaldes Materiāli 
tehniskās un mantiskās apgādes biroja 
Transporta remonta, apgādes un eksplua-
tācijas nodaļas vadītāju un šīs nodaļas 
sektora vadītāju. Personas tiek turētas 
aizdomās par krāpšanu personu grupā 
pēc iepriekšējas vienošanās. 

Mazāk ugunsgrēku
Laikapstākļu maiņa veicinājusi strauju 
kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanos. 
Pagājušās nedēļas nogalē ugunsdzēsēji 
Pierīgas novados un Jūrmalā novērsa vai-
rāk nekā 60 sausās zāles degšanas gadī-
jumu, bet kopš šīs nedēļas sākuma – tikai 
sešus. Lielākais kūlas ugunsgrēks fiksēts 
pirmdien Slokas ielā Jūrmalā, savukārt 
postošākais ugunsgrēks noticis pirmdien 
pievakarē Siguldas novada Allažu pagas-
tā, kur dega divi šķūņi 250 m2 platībā.  

Avots: «Apriņķis.lv»

MEŽA ĪPAŠUMU BEZMAKSAS 
VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA 

PĀRDOŠANAS GADĪJUMĀ

D rīz vien jau tika skan-
dēts pretējais: šaus-
mas! Tas ir drauds 
demokrātijai, mediju 

neatkarībai un galu galā valsts 
drošībai, ja televīzijas vadībā 
tiek iebīdīti cilvēki bez piere-
dzes mediju darbā un aizdo-
mām par politisku aizmugu-
ri! Izskan prasība rīkot jaunu 
konkursu. Izvērsusies nervoza 
kustība politiķu aprindās; to 
gan pēc likuma un taisnīguma 
partijnieku frakcijas nedrīkstē-
tu darīt, jo var piešūt, ka tīko 
pēc sev vēlamas sabiedriskās 
televīzijas vadības. Lai viss 
būtu nevainīgi un korekti, Sa-
eima tagad iesaistījusi savu ju-
ridisko biroju. Nacionālā elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome savas nevainības no-
sargāšanai savukārt maķenīt 
mainījusi skaļo pieteikumu 
par jaunajiem laikiem un dek-
larē, sak, kā var labākos izrau-
dzīt, ja uz konkursu pieteiku-
šies tādi, kādi viņi ir!

Sabiedrība rātni 
stāv pie ratiem
Ko domāt sabiedrībai, mums 
visiem? Lai domā, ko grib?! 
Taču arī bez jelkādas domāša-
nas nākas secināt, ka tas dum-
jākais visās vairākus mēnešus 
ilgajās peripetijās ar LTV va-
dības izraudzīšanu ir pilnīgi 
jaņos atstāti televīzijas skatītā-
ji, it kā jau kuru dēļ viss ņigu 
ņegu sacelts. Pilnīgi nekas nav 
nācis atklātībā, kādi ieguvēji 
būs sabiedriskā medija bau-
dītāji. Ja sāksies jauni laiki 
tikai kolektīva iekšienē, – tas 
mūs gaužām maz interesē. Vai, 
pieņemot kā aksiomu, – ja būs 
klimata vai mikroklimata uz-
labojumi, būs arī radošais pa-
cēlums, un tad jau… Runājiet 
konkrēti – kas būs tie jaunumi, 

ko redzēsim ekrānā, kas un kā 
mainīsies mūsu uzturētās tele-
vīzijas programmās!

Var jau būt, ka tajā it kā da-
ļēji atklātajā, daļēji slēgtajā va-
dības pretendentu sanāksmē 
ar TV darbiniekiem klārēts arī 
kas konkrēts, bet tur nav ielais-

ti citu mediju pārstāvji, savu-
kārt paši uzrunātie zaķusalieši 
vai nu negrib, vai arī viņiem 
nav ko izpaust. Tiesa, nedēļu 
pēc jauno laiku izziņošanas 
tiešajā ēterā savu personīgo 
sāpi izteica raidījuma «1:1» 
vadītājs Gundars Rēders, sak, 
kārtējā idiotisma izpausme, un 
kā lai ar tik nekompetentu va-
dību tagad LTV darbojas infor-
matīvā kara apstākļos.

Varēja, bet neizdarīja 
Atļaujos bilst: cienītie bijušie 
kolēģi, vai paši nemaz nejūta-

ties vainīgi pie bēdīgi slavenā 
konkursa iznākuma? Varēja taču 
tas pats Rēders vai caurspīdī-
gumu allaž paģērošais Guntis 
Bojārs pusslepenības tīkotājiem 
izteikt protestu, sak, mūsmā-
jās tā nedrīkst notikt, mēs taču 
visur iestājamies par atklātību! 
Paši arī varēja nodemonstrēt, 
kā reāli īstenojama prasība pēc 
atklātības un gana nozīmīgo, 
savā ziņā izšķirošo pasākumu 
parādīt tiešraidē, neizslēdzot 
tik bieži piekopto skatītāju ap-
tauju. Šajā gadījumā varēja lūgt: 
1) kuru no sešiem kandidātiem 
jūs liktu par galveno priekšnie-
ku, 2) kuru – atbildīgo par sa-
turu, 3) negribam LTV vadībā 
nevienu. Vienlaikus pabrīdinot, 
ka izšķirošais tomēr būs žūrijas 
komisijas balsojums. Un, lai arī 
tas būtu pilnīgi atšķirīgs no TV 
skatītāju paustā, sekotu lietišķs, 
cilvēcisks izskaidrojums, kāpēc 
amati sadalīti tā un ne citādi. 
Atraktīvais Nacionālās elektro-
nisko plašsaziņas līdzekļu pa-
domes (NEPLP) runasvīrs Ivars 
Āboliņš varētu nodeklamēt: 
viss tik dēļ jums, dēļ jums…  
Protams, uzjautrinātos tie, kam 
balsojumā būtu sakritība ar god-
prātīgo žūriju, kādi paburkšķē-
tu, ja iecelšana būtu notikusi ne 
pēc viņu prāta. Bet tagad  mēs ne 
par uzvarētājiem, ne par četriem 
caurkritušajiem, viņu piedāvā-
jumiem un redzējumu itin neko 
nezinām. No izbrāķētajiem tikai 
viens pats pateicis, ka bijis labā-
kais redzējuma izklāstos un no-
teikti būtu labāks par Gielu TV 
vadītāja amatā. Baigi pārliecinā-
tais! Varbūt – vienkārši lecīgais. 
Bet varbūt… Neko nezinošajiem 

prātus tomēr uzjundījis un visā-
das aizdomas, pat sazvērestību 
domas raisījis. 

Guntis Bojārs – cilvēks ar 
stingru stāju, drošu valodu, 
Latvijas Žurnālistu asociācijas 
balvu ieguvējs divās nominā-
cijās, tajā skaitā – «Redaktors 
2018». Ja būtu parādījis kaut 
maķenīt uzņēmības, varbūt at-
kristu visi trakumi, kas tagad 
sacēlušies. Pirmais 15. aprīļa 
rītā būtu varējis sagaidīt Zaķu-
salā gan Eināru Gielu, gan Evu 
Juhņēviču un pirmais sveikt 
savus priekšniekus; ja viena 
vai otra vietā būtu bijis izrau-
dzīts kāds cits no sešinieka, tā-
pat varētu palepoties, sak, viņš 
vai viņa – tiešraides, ja tīk, 
nodrošinātā caurspīdīguma re-
zultātā izraudzītais. Īstais! 

Žurnālistu asociācija 
ar smaidu vaigā
Par neīsto iecelšanu protestē 
Latvijas Žurnālistu asociācija. 
Te gan var mazliet pasmaidīt: 
asociācija protestēja pret Iva-
ra Beltes atlaišanu 2018. gada 
pēdējā darba dienā un tagad 
protestē pret Giela un Juh-
ņēvičas iecelšanu. Sanāk, ka 
stāv mūžīgā opozīcijā NEPLP.  
Neplieši to uzskata par iejauk-
šanos neatkarīgas institūcijas 
darbā, tātad apdraudējumu 
demokrātijai, arī allaž klāt pie-
liktajai drošībai. Pieļaujot, ka 
NEPLP nostādnēs pavīd kaut 
kas no demagoģijas, tāpēc vēl 
jo vairāk atļauts kaut vai tikai 
pavaicāt: ceturtā vara, vai tie-
šām vairāk neko nevari?

Turpinājums 7. lpp. 

Kā izsargāties no nevainības?
Jānis DIMANTS, žurnālists

Līdz ar jaunās valdes 
apstiprināšanu 
sabiedriskajā televīzijā 
sākas jauni laiki! 
Tas tika pavēstīts gandrīz 
vai gavilējoši, jau 
mazliet piezemētāk – jā, 
Einārs Giels pārliecinājis 
par savām analītiķa 
spējām, kompetenci 
un zināšanām. 

Nacionālajai televīzijai ar jauno priekšniecību vai bez tās jāuztur cildenā apgaismības nesējas loma. 
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NVA un pašvaldību 
programmām 
nosacījumi atšķirīgi
Skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas programmas piedāvā gan 
Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA), gan pašvaldības, taču tās 
vairākos aspektos atšķiras. NVA 
programmas laikā tiek apmak-
sāta puse no skolēna algas, bet, 
piemēram, Siguldas novadā paš-
valdība sedz skolēna algu pilnā 
apmērā, uzņēmējiem jānomak-
sā tikai sociālais nodoklis. Vēl 
viena atšķirība – NVA nepiedā-
vā darbu 13–14 gadus veciem 
bērniem. Gan Carnikavas, gan 
Siguldas novada pašvaldības 
programmās darbavietas tiek no-
drošinātas arī šai vecuma grupai. 
Siguldā šā vecumposma skolēni 
var strādāt pašvaldības iestādēs 
un struktūrvienībās, savukārt 
Carnikavā visiem bērniem, kuri 
vēlas strādāt, tiek sameklēts 
darbs sadarbībā ar pašvaldības 
aģentūru «Carnikavas Komunāl-
serviss». Carnikavas pašvaldības 
skolēnu vasaras nodarbinātības 
programma finansējumu privā-
tiem uzņēmumiem neparedz. 

«Carnikavas 
Komunālserviss» 
kā vasaras darba devējs
Carnikavas pašvaldības tīmekļa 
vietnē lasāms, ka pašvaldības fi-
nansētajā skolēnu vasaras nodar-
binātības programmā priekšroka 
tiek dota bērniem no trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, pā-
rējiem – rindas kārtībā. Taču Car-
nikavas novada Sociālā dienesta 
vadītāja Daiga Landsmane stāsta: 
«Noteikumos rakstīts, ka priekš-
roka ir bērniem no maznodroši-

nātas ģimenes, bet realitātē strādā 
absolūti visi, kas ir pieteikušies. 
Skolēnu nodarbinātības program-
mai ir jau kādi astoņi deviņi gadi. 
Skolēnu skaits, kas piesakās, tu-
ras robežās no 58 līdz 64. Šogad 
plānojam dot darbu 60 bērniem, 
un viņi strādās piecās grupās pa 
12 skolēniem katrā. Programmas 
pirmajos gados grupas bija lielā-
kas, bet tad sapratām, ka mazākās 
grupās darbs ir efektīvāks. Nevie-
nam strādāt gribētājam neatsa-
kām, pašvaldības deputāti vien-
mēr rod iespēju piešķirt papildu 
finansējumu, ja nepieciešams. 
Pagājušajā gadā tie bija aptuveni 
8000 eiro.» 

Daiga Landsmane arī paskaid-
ro, ka pašvaldības finansētā sko-
lēnu vasaras nodarbinātības prog-
ramma nekādā veidā nav saistīta 
ar privātajiem uzņēmējiem: «Vi-
sus darbus nodrošina pašvaldības 
aģentūra «Carnikavas Komunāl-
serviss». Piedāvājam darbu skolē-
niem vecumā no 13 gadiem. Jau-
niešus, kam ir 17 un vairāk gadu, 
parasti aicinām izmantot NVA 
programmu, kurā piedalās uzņē-
mēji. Arī paši uzņēmēji parasti 

izvēlas vecāko klašu skolēnus, sa-
vukārt mēs dodam iespēju strādāt 
arī jaunākiem bērniem.» 

Skolēniem tiekot piedāvāti dar-
bi, kam nav nepieciešamas īpašas 
prasmes, taču reizēm tie ir arī vis-
notaļ atbildīgi darbiņi, piemēram, 
dalība svētku organizēšanā. «Ma-
zie bērni dara dažādus palīgdar-
biņus, piemēram, piedalās kapu 
sakopšanā, krāso soliņus, ravē 
apmalītes, saved kārtībā bruģētos 
celiņus, mazgā pieminekļus. Kad 
pie mums notiek Nēģu svētki un 
Zvejnieku svētki, iesaistām skolē-
nus svētku organizēšanā. Darbs 
notiek četras stundas dienā divas 
nedēļas. Programmas dalībnieki 
nevar paši izvēlēties darbus, ko 
darīt, darbiņi viņiem tiek iedalīti, 
taču bērni var izvēlēties laika pe-
riodu, kurā strādāt.»

Siguldā darba devēju 
skaits pieaug
Siguldas skolēnu vasaras nodar-
binātības programmai šogad aprit 
desmit gadu. Šovasar 372 dar-
bavietas piedāvās 50 uzņēmēji 
un 20 pašvaldības iestādes un 
struktūrvienības. 13 un 14 gadus 

veciem skolēniem būs iespēja 
strādāt divas nedēļas pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību nodro-
šinātajās darbavietās. Savukārt 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 
19 gadiem darbavietas mēneša 
garumā nodrošinās novada uzņē-
mēji. Darboties gribētāji novada 
uzņēmumos strādās vienu mē-
nesi nepilnu darba dienu – četras 
stundas dienā. Siguldas novada 
pašvaldība projekta īstenošanai 
paredzējusi 67 000 eiro. 

Pašvaldības Izglītības pārval-
des galvenā speciāliste izglītības 
jautājumos Sandra Ķirule stāsta: 
«Mums katru gadu ir jauni izai-
cinājumi. Viens no šā gada jau-
numiem ir elektroniskā pieteik-
šanās. Ir jāiet līdzi laikam, taču 
paralēli darbosies arī līdzšinējā 
pieteikšanās sistēma. Šogad uz-
ņēmēji piedāvā ļoti daudz darba-
vietu, taču tik daudz skolēnu no 
15 gadu vecuma, visticamāk, ne-
pieteiksies. Sākam domāt, ka, ie-
spējams, nākotnē vajadzēs ieviest 
kritērijus, pēc kuriem vērtēt uz-
ņēmuma piedāvātās darbavietas, 
jo visas nespēsim iekļaut prog-
rammā. Šogad programmai pie-

teikušies deviņi jauni uzņēmumi. 
Visus jaunos dalībniekus pārbau-
dām. Pie pārējiem uzņēmumiem 
mēdzam braukt ekspedīcijās iz-
lases veidā bez iepriekšējas pie-
teikšanās. Lielākā daļa Siguldas 
novada uzņēmumu izvēlas mūsu, 
nevis NVA programmu, jo tā vi-
ņiem ir ērtāka un finansiāli izde-
vīgāka. Uzņēmēju, kuri piedalās 
pašvaldības programmā, skaits ar 
katru gadu pieaug.»

Siguldā bērniem ir dota iespēja 
izvēlēties, kādus darbus viņi vē-
las veikt, – aizpildot pieteikumu, 
skolēniem jāatzīmē trīs vēlamās 
darbavietas, izvēloties no pašval-
dības apkopotā vakanču saraksta. 
Sandra Ķirule piebilst: «Ir bijuši 
gadījumi – tie ir apmēram septiņi 
astoņi procenti –, kad nespējam 
nodrošināt to darbu, ko skolēns 
ir izvēlējies, jo jāņem vērā daudzi 
aspekti – galvenokārt tas, kad sko-
lēns var strādāt un kad uzņēmē-
jam darbinieks ir vajadzīgs, taču 
vienmēr cenšamies meklēt risi-
nājumu, lai visas iesaistītās pu-
ses būtu apmierinātas. Uzņēmēji 
paši arī var izteikt vēlmi nodar-
bināt tos jauniešus, ar kuriem ir  

Plānojam skolēnu darbu vasarā
Marta DZINTARE

Jūnijs, jūlijs un augusts ir mēneši, kad skolēniem ir salīdzinoši daudz brīvā laika, 
un viens no veidiem, kā lietderīgi izmantot vasaras mēnešus, ir algots darbs. 
To var meklēt dažādos veidos, piemēram, aptaujājot paziņas vai caurskatot darba 
sludinājumus. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka jaunieši labprāt izvēlas arī valsts 
un pašvaldību piedāvātās vasaras nodarbinātības programmas. Jau tagad 
ir iespēja pieteikties, piemēram, uz Carnikavas vai Siguldas novada pašvaldību 
finansētajām programmām. Carnikavas novadā pieteikumus pieņem no 1. aprīļa 
līdz 31. maijam Sociālajā dienestā, savukārt Siguldā – no 10. līdz 30. aprīlim 
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē. Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajai programmai skolēnu pieteikšanās tiks uzsākta maijā, un katram 
reģionam būs savs reģistrēšanās sākuma datums. 

Uzņēmēji labprātāk pieņem darbā jauniešus no 15 gadu vecuma, savu-
kārt par jaunāko bērnu nodarbināšanu vairāk rūpējas pašvaldības.

Gan Carnikavas, gan Siguldas novadā skolēni palīdz arī teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbos. Carnikavas novadā plānots dot dar-
bu 60 bērniem – viņi strādās piecās grupās pa 12 skolēniem katrā.
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pozitīva pieredze no iepriekšē-
jiem gadiem. Pagājušajā gadā 
ieviesām skolēnu darba novēr-
tējuma anketas, kuras uzņēmēji 
iesniedza reizē ar apmaksājama-
jiem rēķiniem, – domājams, arī 
tas palīdzēs darbavietu sadalē.» 

Ņemot vērā citu gadu pieredzi, 
Siguldas pašvaldība aicina vecā-
kus un skolēnus uz publisku sa-
runu 17. aprīlī plkst. 18.00 Sigul-
das novada Jaunrades centrā, lai, 
darbu uzsākot, nebūtu nekādu 
neskaidrību. «Iepriekšējos gados 
ir bijuši zvani no vecākiem, ku-
riem bija palikuši neatbildēti jau-
tājumi pēc tam, kad bērns jau bija 
uzsācis darbu. Tādēļ šogad mēs 
jo īpaši atgādināsim dažas lietas. 
Piemēram, kas attiecas uz Valsts 
ieņēmumu dienestu. Vecāki paši 
ir atbildīgi par skolēna algas no-
dokļu grāmatiņu, pašvaldība viņu 
vietā to saņemt nevar. Izvēloties, 
kurā laika periodā strādāt, jāņem 
vērā, ka minimālā stundas likme 
atšķiras atkarībā no mēneša, to 
nosaka Ministru kabineta notei-
kumi,» skaidro Sandra Ķirule. 

Valsts ieņēmumu dienests arī 
atgādina, ka vienam no vecā-

kiem ir tiesības saglabāt nodok-
ļa atvieglojumu par apgādībā 
esošu bērnu, ja tas strādā vasa-
ras brīvlaikā.

Valsts darba 
inspekcijas ieteikumi
Par to, lai skolēnu vasaras darbs 
atbilstu likuma normām, ir at-
bildīga arī Valsts darba inspek-
cija (VDI). Savas kompetences 
ietvaros, dodoties pārbaudēs uz 
uzņēmumiem, tā īpašu uzmanī-
bu pievērš nepilngadīgo personu 
nodarbināšanai, īpaši vasaras pe-
riodā, kad vairākums bērnu vēlas 
uzsākt savas pirmās darba gaitas. 
VDI pārstāve Megija Ekkerte in-
formē: «Veicot pārbaudi uzņē-
mumos, VDI uzrauga, vai darba 
devējs ir ievērojis visas likuma un 
normatīvo aktu prasības attiecībā 
uz nepilngadīgo personu nodar-
bināšanu, piemēram, vai bērnam 
ir noteikts atbilstošs darba laiks, 
veikta darba aizsardzības instruk-
tāža, darbs nav saistīts ar īpašiem 
darba vides riskiem, nav saistīts 
ar alkoholisko dzērienu un taba-
kas izstrādājumu ražošanu vai 
tirdzniecību u.c. Bērnus nodar-

bināt pastāvīgā darbā ir aizliegts. 
Bērns likuma izpratnē ir persona, 
kura ir jaunāka par 15 gadiem 
vai kura līdz 18 gadu vecuma sa-
sniegšanai turpina iegūt pamatiz-
glītību. Normatīvie akti nosaka, 
ka ir aizliegts nodarbināt bērnu 
līdz 13 gadu vecumam (izņēmu-
ma gadījumos bērna nodarbinātī-
bu līdz 13 gadu vecumam paredz 
Darba likuma 37. panta 3. daļa). 
Pusaudžus vecumā no 15 līdz 
18 gadiem aizliegts nodarbināt 
darbos, kas saistīti ar paaugstinā-
tu risku, piemēram, dažādu ob-
jektu un būvju nojaukšanu, mež-
izstrādi u.c. Personām, kuras ir 
jaunākas par 18 gadiem, ir noteik-
ta piecu dienu darba nedēļa. Brīv-
laikā bērnus nedrīkst nodarbināt 
ilgāk par četrām stundām dienā 
un vairāk par 20 stundām nedēļā. 
Pusaudžus nedrīkst nodarbināt il-
gāk par septiņām stundām dienā 
un vairāk par 35 stundām nedēļā. 
Personas, kuras ir jaunākas par 
18 gadiem, nedrīkst strādāt nakts 
laikā un virsstundas. Svarīgi at-
cerēties, ka nepilngadīgos drīkst 
pieņemt darbā tikai pēc medicī-
niskās apskates pie ģimenes ārs-
ta. Tā ir jāveic katru gadu. Tāpat 
arī darba devējam ir pienākums 
pirms darba līguma noslēgšanas 
informēt, vēlams rakstveida for-
mā, vienu no vecākiem par darba 
vides riskiem.» 

Valsts darba inspekcija ir kon-
statējusi arī pārkāpumus. «Vis-
biežāk pārkāpumi ir saistīti ar 
nepilngadīgo personu nodarbi-
nāšanu darbos, kurus nepilnga-
dīgais veikt nedrīkst. Bieži šie 
pārkāpumi tiek izdarīti darba de-
vēja nezināšanas dēļ, tāpēc VDI 
atgādina, ka darbus, kuros atļauts 
nodarbināt bērnus vecumā no 
13 gadiem, nosaka 2002. gada 
8. janvāra Ministru kabineta no-
teikumi Nr. 10 «Noteikumi par 
darbiem, kuros atļauts nodarbināt 
bērnus vecumā no 13 gadiem». 
Bērni no 13 gadu vecuma drīkst 
darīt, piemēram, šādus darbus: 
dārzu ravēšana un laistīšana, 
ražas novākšana, laukumu un 
skvēru sakopšana, kurjera darbu 
veikšana, preču saiņošana un ie-
pakošana, pārtikas un nepārtikas 
preču pārdošana uz ielām u.tml. 
Pusaudžus vecumā no 15 līdz 
18 gadu vecumam aizliegts nodar-
bināt darbos īpašos apstākļos, kas 

saistīti ar paaugstinātu risku viņu 
drošībai, veselībai, tikumībai un 
attīstībai. Piemēram, pusaudžus 
aizliegts nodarbināt darbos, kas 
tieši saistīti ar dažādu objektu un 
būvju nojaukšanu, mežizstrādi 
(koku ciršana, atzarošana, izvilk-
šana, baļķu iekraušana un izkrau-
šana), koksnes apstrādi, metāla 
vai tā izejvielu otrreizēju pārstrā-
di. Pusaudzis nedrīkst būt nodar-
bināts darbos, kas tieši saistīti ar 
alkoholisko dzērienu un tabakas 
izstrādājumu ražošanu, izmē-
ģināšanu, glabāšanu, lietošanu, 
tirdzniecību un reklāmu. Tāpat 
VDI saņem sūdzības par darba sa-
maksas neizmaksu nepilngadīgai 
personai, tāpēc aicina – ja tiesību 
pārkāpums ir noticis, nekavējo-
ties vērsties Valsts darba inspek-
cijā un par to ziņot.» 

Informāciju par darba iespē-
jām vasarā jaunieši var atrast 
Valsts darba inspekcijas tīmekļa  
vietnē www.vdi.gov.lv. Vērtīgu 
informāciju var atrast arī vietnēs 
www.stradavesels.lv (informācija 
par drošu darba vidi) un atkra-
pies.lv, kurā apkopoti praktiski 
padomi darba meklēšanai.

Vecāku pieredze
Kristera mamma Lana Prikule: 
«Kad dēls strādāja, viņam bija 
15 gadi. Bija iespēja strādāt divas 

nedēļas, lai gan, ja būtu iespē-
jams, viņš labprāt būtu strādājis 
arī ilgāk. Kristers strādāja Kalnga-
lē un bija ļoti apmierināts ar dar-
bu. Dēla pienākumos ietilpa palī-
dzēt teritorijas labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbos. Bija ļoti 
jauki tas, ka nebija nekur tālu jā-
brauc, darbs bija tuvu mājām. Uz 
darbu Kristers brauca ar divriteni. 
Nebija divu domu, ka varētu ne-
strādāt. Arī tā pirmā naudiņa, kas 

bērnam tiek, ir adekvāta. Šogad 
pašvaldības programmā Kristers 
neplāno piedalīties. Viņš ir iestā-
jies skolā, un darbu piedāvā uzņē-
mums, kur viņš gāja praksi.» 

Karīnas Annas mamma Edīte 
Lapiņa: «Šobrīd meitai ir 17 gadi, 
viņa divas vasaras strādāja, iz-
mantojot Siguldas pašvaldības 
piedāvāto programmu. Vienu 
gadu Karīna Anna strādāja Sigul-
das bērnudārzā «Pīlādzītis» pie 
bērniņiem, viņai tur ļoti patika, 
un arī dārziņa darbinieki bija ap-
mierināti ar viņas darbu. Savu-
kārt pagājušajā vasarā viņa strā-
dāja pilsdrupās tūrisma centrā. 
Reizēm likās nedaudz garlaicīgi, 
ka jāsēž uz vietas. Taču Karīnai 
Annai ļoti patīk valodas, un, kad 
nāca tūristi, viņa varēja izpaus-
ties, un tas meitai ļoti patika. Bet 
teikšu, kā ir, – jaunieši vienmēr 
grib nopelnīt vairāk. Tāpēc šogad 
meita meklē darbu, kur būtu lie-
lāka alga. Taču kopumā pašvaldī-
bas programmu vērtēju pozitīvi, 
viss bija ļoti labi noorganizēts.»

Secinājumi
Lai gan skolēnu nodarbinātības 
programmas abos novados bū-
tiski atšķiras vairākos aspektos, 
kopumā jāuzteic pašvaldību pie-
nesums skolēnu vasaras darba 
vietu nodrošināšanā, jo visiem 
bērniem, kuri vēlas strādāt, darbs 
tiek piedāvāts un nevienam ne-
tiek atteikts. Runājot par skolēnu 
darba atbilstību likuma normām – 
Valsts darba inspekcija stāsta, ka 
īpašu uzmanību pievērš nepiln-
gadīgo personu nodarbināšanai, 
it īpaši vasaras periodā, taču līdz 
šim nedz Siguldas, nedz Carnika-
vas novadā VDI pārbaudes skolē-
nu vasaras darbavietās nav veik-
tas un arī sūdzības nav saņemtas. 
Kopumā darbavietu piedāvājums 
un pieprasījums rakstā aplūkota-
jos novados ir līdzsvarā, skolēnu, 
kuri piesakās darbam, skaits kat-
ru gadu ir apmēram viens un tas 
pats. Taču šogad Siguldas novadā 
iezīmējas jauna tendence – dar-
bavietu pieteikts tik daudz, ka 
tās, visticamāk, nebūs iespējams 
aizpildīt. Tas nepārsteidz, jo val-
stī daudz kur novērojams darba-
spēka trūkums, un skolēni, kaut 
īslaicīgi, bet var šo robu aizpildīt, 
turklāt uzņēmējiem finansiāli iz-
devīgā veidā. 

Plānojam skolēnu darbu vasarā

Gan Carnikavas, gan Siguldas novadā skolēni palīdz arī teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbos. Carnikavas novadā plānots dot dar-
bu 60 bērniem – viņi strādās piecās grupās pa 12 skolēniem katrā.

Siguldas novadā 
iezīmējas 

jauna tendence – 
darbavietu 

pieteikts tik daudz, 
ka tās, visticamāk, 

nebūs iespējams 
aizpildīt
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P asākuma rīkotāji infor-
mē, ka bez muzikāla-
jiem priekšnesumiem 
skaistajā maija sest-

dienā varēs baudīt arī aktivi-
tātes visai ģimenei – līnijdeju 
meistarklasi, hotdogu ēšanas 
sacensības, zirgu izjādes, auto 
un motociklu parādi u.c. Fes-
tivālā varēs arī gardi paēst, 
apmeklēt amatnieku gadatirgu 
un izsolē iegādāties savu mīļā-
ko mākslinieku īpaši izvēlētas 
personīgās lietas.

Grupa «Sestā jūdze» dibi-
nāta 2001. gadā un jau kopš 
pirmsākumiem izpelnījusies 
milzu popularitāti, ar laiku 
kļūstot par profesionālāko un 
titulētāko kantri grupu Latvi-
jā. Vairākas populāras «Sestās 
jūdzes» dziesmas – «Ievai», 
«Rabarberu vīns», «Pieci soļi, 
nedēļa vai mūžs» u.c. – regu-
lāri tiek atskaņotas radiostaci-
jās. Līdz ar oriģināldziesmām 
grupa atskaņo arī amerikāņu 
kantrimūzikas leģendu radītu 
dziesmu kaverversijas. Šogad 

«Sestā jūdze» ir kļuvusi par 
vēsturiski pirmo Latvijas gru-
pu, kas uzaicināta pārstāvēt 
Latviju Eiropas lielākajā kan-
trimūzikas pasākumā «Trucker 
& Country-Festival» Šveices 
kūrortpilsētā Interlakenā, kur 
katru gadu uzstājas kantrimū-
zikas zvaigznes gan no Eiropas 
valstīm, gan arī no ASV. Fes-
tivāla auditorija ik gadu pār-
sniedz 50 000 apmeklētāju.

«Klaidonis» ir viena no po-
pulārākajām kantri grupām 
Latvijā. Vairāk nekā 15 gadu 
ilgajā pastāvēšanas vēsturē 
izdevusi septiņus studijas al-
bumus, piedalījusies visos 
Bauskas kantrifestivālos, na-
cionālajā Eirovīzijas atlasē un 
citos pasākumos.

Grupa «Apvedceļš» dibināta 
2000. gada pavasarī Smilte-
nē. 2001. gada nogalē izdeva 
pirmo albumu «Sievietēm jau-
kām» ar 14 dziesmām. Grupā 
pašlaik muzicē Jānis Krūmiņš, 
Armands Leimanis, Edžus Pod-
nieks un Raimonds Baltiņš. 

Grupa izdevusi vienpadsmit 
diskus, bet pērn klajā nāca vi-
nila plate «Zemenes», kurā ie-
kļautas vairākas grupas popu-
lārākā hita «Zemene» versijas.

Savukārt par grupas «Dakota» 
dzimšanas dienu var uzskatīt 
1996. gada 29. novembri, kad 
ar šo nosaukumu mūziķu ap-
vienība uzstājās Viļņas muzi-
kālajā naktsklubā «Langas» (at-
gādināsim, ka grupa izveidojās 
no poproka grupas «Dālderi»). 
Pašlaik grupā «Dakota» muzicē 
dziedātājs, ģitārists un dziesmu 
autors Edvīns Zariņš (balss, ģi-
tāra), Raitis Keišs (balss, basģi-
tāra), Ilvars Manfelds (sitamins-
trumenti), Aleksandrs Šlujevs 
(piebalss, mutes harmonikas), 
Artūrs Palkevičs (taustiņins-
trumenti, piebalss) un Vīgants 
Murelis (ģitāra). 2013. gadā gru-
pas līderis Edvīns Zariņš tika  
uzņemts Latvijas mūziķu Sla-
vas alejā, bet grupas lielākais 
hiti, neapšaubāmi, ir «Kurtizā-
ņu ugunskurs» un «Dzeltenie 
aizkari». 

Kantri svētki 
Ratniekos
18. maijā Līgatnes novada Ratniekos notiks pirmie kantri svētki «Uzbur man sapni!», 
uz kuriem aicina Latvijas populārākās kantrimūzikas grupas «Sestā jūdze», 
«Klaidonis», «Apvedceļš» un «Dakota», savukārt ballē spēlēs jaunā un enerģiskā 
grupa «Zelta kniede».
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AKTUĀLI KONCERTI
«Mārupieši» aicina uz jubilejas koncertu

Viens no vadošajiem Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīviem «Mārupieši» aicina 
dejas cienītājus uz kolektīva 30 gadu jubilejas koncertu «Visa dzīve paiet dejā» sest-
dien, 13. aprīlī, plkst. 16.00 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.
Ansambļa mākslinieciskā vadītāja visus šos gadus ir horeogrāfe, Deju svētku virsva-
dītāja Gunta Skuja: «Ar «Mārupiešiem» vienmēr esmu ceļā – ceļā uz izaugsmi, ceļā 
uz Deju svētkiem, radošā ceļā, ceļojot pa Latviju un pasauli. Izbaudot visu emociju 
gammu, garlaicīgi nav. Tāpēc koncertā rādīsim sevi šajā ceļā. Šoreiz no nedaudz ne-
tipiska skatupunkta.»
Ir vieta, kur katrs dejotājs noteikti ir pavadījis daudzas stundas un pat dienas, izsmē-
jis 100 spaiņu smieklu, izdziedājis 100 pantu dziesmu, vērojis 100 skaistu ainavu, 
vismaz 100 reižu pārģērbies. Tas ir dejotāju patvērums ikvienā ceļā – vecais, labais 
autobuss. Jubilejas reizē «Mārupieši» lēks atmiņu autobusā. Autobusa vadītāja stūre 
būs Latvijas Nacionālā teātra aktiera Kaspara Zvīguļa rokās.
Kopā ar «Mārupiešiem» jubilejas ceļojumā dosies tautas deju ansamblis «Kalve», 
jauniešu deju kolektīvs «Mārupe», vidējās paaudzes deju kolektīvi «Bandava» un «Ju-
mis». Koncerta mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, režisore Ilze Jakubovska, repe-
titors Aleksandrs Kolbins, koncertmeistare Sandra Gaide. Organizē Mārupes novada 
kultūras nams un tā direktore Ira Dūduma.

«Labvēlīgais tips» izziņo koncertsēriju «= I A =» 

Pēc divu gadu pārtraukuma «Labvēlīgais tips» šoruden būs redzams un dzirdams 
visā Latvijā koncertsērijā «= I A =». «Daudziem, protams, rodas jautājums, kāpēc tāds 
nosaukums. Varētu atbildēt ar frāzi no padomju kino klasikas: «Lai neviens nenojaus-
tu!»,» atklāj grupas pārstāvji.
Kā sola koncertsērijas rīkotāji, šis būs satriecošs koncerts divos cēlienos. Pirmajā 
daļā tiks piedāvāts sit-down šovs jeb sēdizrāde – «Labvēlīgā Tipa» dziesmas neierastā 
un jaunā skanējumā. Tad 20 minūtes bufetes priekiem, bet koncerta otrajā daļā –  
hands-up jeb rokas augšā – ballīte tiem, kuri atgriezušies no bufetes pauzes. Protams, 
būs arī pirmatskaņojumi, «Tipa» klasika un kolosāla publika.
Grupa tūrē dosies savā tradicionālajā sastāvā: Andris Freidenfelds (balss), Normunds 
Jakušonoks (balss, taustiņi), Ģirts Lūsis (balss, ģitāra), Kaspars Tīmanis (balss, trom-
bons), Oskars Ozoliņš (trompete, balss), Artūrs Kutepovs (ģitāra), Pēteris Liepiņš (ģitā-
ra), Haralds Stenclavs (taustiņi) un Ainis Zavackis (sitaminstrumenti).  

Avots: «Apriņķis.lv»
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PĀRDOD
Piedāvājam iegādāties organisko 
kompostu, kura sastāvā ir satrūdējuši 
vistu mēsli, tumšā kūdra, smalcināti salmi, 
dolomītmilti. Piegādājam 50 l maisos. 
Cena ar piegādi 4 eiro. Tālr. 26175582.

Skaldīta malka, augsta kvalitāte, 
labākā cena. Piegāde dienas laikā. 

Tālr. 26554946.

Bērza briketes no ražotāja maisos 
pa 10 kg. Kaloritāte 5,09 kWh/kg, 
mitrums 6,8%. Ilgi deg, augsta siltuma 
atdeve, degot neizjūk. Ekoloģiski 
tīras, bez piemaisījumiem. Piegāde. 
Tālr. 20122224.
 

Uzņēmums pārdod 
DAŽĀDU IZMĒRU 

POLIKARBONĀTA SILTUMNĪCAS 
(3 x 4 m siltumnīca 240 eiro). 

Veicu uzstādīšanu, demontāžu, 
darbojos ar stikla siltumnīcām. 

Garantija. Sīkāk zvanot. 
Didzis. Tālr. 28628068.

Premium apses 6 mm granulas 
maisos pa 15 kg. Pelnainums 0,41%, 
mitrums 5,61%. Neatstāj kvēpus, 
iztīra dūmeni. Piegāde. Tālr. 20122224.

Pārdod skaldītu malku, ar piegādi. 
Tālr. 29197566.

Malka, priedes klucīši, briketes, 
granulas, ogles. Tālr. 29299114.

Piegādājam šķembas, smiltis, oļus u.c. 
birstošos materiālus. Tālr. 22339907.

Pārdod metāla jumtus 
un noteksistēmas no ražotāja. 

Cena no 4,95 EUR/m2. 
Tālr. 20211377.

Sausa, skaldīta malka maisos, 
ar piegādi. Tālr. 29197566.

Sausa, skaldīta malka (bērzs, alksnis, 
osis, ozols, skujkoks), kokskaidu 
granulas, briketes. Piegāde Rīgas robežās 
bez maksas. Piedāvājam malku maisos – 
40 l (alksnis, bērzs, osis, ozols). 
Tālr. 26156521.

PĒRK
Iepērkam metāllūžņus (arī nelielos 
daudzumos). Izbraucam uz vietas 
(uz vietas sveram), samaksa tūlītēja. 
Tālr. 26221777.

«Craftwood» PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS 
visā Latvijā, cena 1000–10 000 EUR/ha. 
Samaksa darījuma dienā. Atjaunojam 
taksācijas. Tālr. 26360308.

PĒRKAM KRŪMU UN KOKU 
APAUGUMUS: pļavās, mežmalās, grāvjos. 
PĒRKAM: malku, zarus un kokzāģētavu 
nomaļus.  Tālr. 27426662;  29903033,  
e-pasts: normunds.abrus@gmail.com, 
www.abrus.lv.

SIA «MEŽA APSAIMNIEKOTĀJS» 
PĒRK MEŽUS 

AR ZEMI UN CIRSMAS. 
TĀLR. 26106212.

Mopēdus «Rīga», «Gauja». Tālr. 26387053.

LATVIJAS MEŽU FONDS 
pērk cirsmas, mežus, 

lauksaimniecības zemi visā Latvijā. 
Var būt ar apgrūtinājumu 

un bez taksācijas. Cenas augstas. 
Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29711172.

Ārzemju latvietis 
pērk meža, lauksaimniecības zemes 

dažādā stāvoklī. Tālr. 28959391.

Pērk mežus, zemi, izcirtumus. 
Var būt ar apgrūtinājumu. 
Tālr. 29433000.

DAŽĀDI
Uzņēmums piedāvā darbu 
profesionālam ekskavatora operatoram. 
Darbs ar ķēžu ekskavatoru dažādos 
objektos. Tālr. 29244301.

Veicam bruģēšanas, 
ceļu remonta un izbūves darbus. 
Tālr. 26361979.

SIA «Preiss Būve» 
meklē noliktavas strādnieku 

darbam vasaras sezonā. 
Prasības – autoiekrāvēja pieredze 

un autoiekrāvēja 
vadīšanas apliecība. 

Darbs Rumbulā. 
Tālr. 29267263

Bīstamu koku zāģēšana, 
augļu koku vainagu kopšana, dzīvžogi. 
Tālr. 29556114.

Bīstamu koku zāģēšana pie ēkām, 
vadiem, kapsētās. Kokaugu vainagu 
veidošana. Tālr. 27833107.

SIA «Vidzeme lauks» veic 
lauksaimniecības zemju, meliorācijas 
grāvju, mežmalu attīrīšanu no krūmiem 
un kokiem. Par rupju materiālu veicam 
samaksu. Iepērkam sagatavotu 
šķeldojamo materiālu. www.ekomezs.lv.  
Tālr. 29222182.

Darbs gaļas kombinātā Vācijā. 
Stundas likme 8,85 eiro. 

Nodrošinām ceļu un dzīvošanu 
Vācijā (66 eiro mēnesī). 

Sīkāka informācija 
pa telefonu. SIA «ALMA M» 

(reģ. nr. 40003543608, 
lic. nr. 22/2017). Tālr. 20227843.

Sertificēta nekustamā īpašuma eksperta 
pakalpojumi Latvijā. Heislers.lv; 
edmundsheislers@gmail.com. 
Tālr. 26624061.

Sūna uz jumta? Nekavējies – zvani! 
Tālr. 29645992, 
e–pasts: dmaris1972@inbox.lv.

Visu veidu jumta darbi, betonēšana, 
mūrēšana, fasādes darbi, 
materiālu piegāde. Tālr. 25300993.

Piedāvājam darbu 
SAC «Ropaži» ēdnīcā «Daily» – 

pavārei/-am, 
pavāra palīdzei/-gam, 

virtuves strādniecei/-am. 
Alga no 430 eiro. 

Sīkākai informācijai lūgums 
zvanīt uz tālruņa numuru 
25715374 vai 67205599 

vai sūtīt CV uz e-pasta adresi 
info@balticrest.com. 

«Baltic Restaurants Latvia»,
 reģ. nr. 40003556833.

SLUDINĀJUMI/REKLĀMA

PĒRKAM
mežus 
un īpašumus
TĀLR. 26646577
E-pasts: lesedakoks@lesedakoks.lv

SIA «LESEDA KOKS»

 Sākums 3. lpp.

Lai parādītu, ka var gan, Latvi-
jas Žurnālistu asociācija vērsu-
sies prokuratūrā. Tak zinām, ka 
izmeklēšana pie mums velkas 
gadiem… Ja lieta tiešām nonāk 
tiesā, vai varētu kādam (kādai!) 
vai kādiem piespriest, teiksim, 
arī reālu brīvības atņemšanu? 
Ja sasēdinātu visus nepliešus 
un ja vēl kopā ar abiem, kas 
gribēja nelikumīgi Zaķusalas 
apartamentos ielavīties, – tas 
tiešām būtu šiki! Gaidīsim. Kā 
zināms, šonedēļ Eva Juhņēvi-

ča un drīz pēc viņas arī Einārs 
Giels no amatiem atteicās, taču 
prokuratūra, kā noprotams, tur-
pina izmeklēšanu un grib tikt 
skaidrībā, kā tur konkursā bijis 
ar likumības ievērošanu. Bet 
pagaidām jāiztiek ar žurnālis-
tisku triku, kas ironiski ielikts 
medijos sniegtās informācijas 
virsrakstā «Kā viens zāļu mār-
ketingists par televīzijas šefu 
kļuva». Vismaz kāds prieciņš 
tiek arī neziņā atstātajiem sa-
biedriskā medija produktu pa-
tērētājiem. Pats palikdams uz 
ironiskas nots, šajā agrīnajā 

pavasarī perinu dažu labu uto-
pisku domu – kā, piemēram, 
panākt, lai vismaz viens, nē, 
labāk divi gribētāji labprātīgi 
atsakās no kandidēšanas gai-
dāmajās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kamēr tiesās izdo-
das pierādīt savu nevainību. 
Būtu analogi, kā tie abi divatā 
šonedēļ labprātīgi atteicās ie-
ņemt augstos posteņus Latvijas 
TV. Tā vai citādi – prasās tēmas 
tālāka izvēršana. Nacionālajai 
televīzijai ar jauno priekšnie-
cību vai bez tās jāuztur cildenā 
apgaismības nesējas loma. 

Kā izsargāties no nevainības?
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Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī – 
vieta, kur ziemas brīvdienas pavada Latvijas vasara.

Viena no lielākajām zinātniski dokumentētajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā, 
kur 129 ha platībā tiek uzturētas vairāk nekā 14 000 augu dažādības.

NBD STĀDU GADATIRGI 2019. GADĀ SALASpILī
27. aprīlī, 18. maijā, 15. jūnijā, 13. jūlijā, 17. augustā, 14. septembrī un 5. oktobrī.

UN BŪS TAVĀ DĀRZĀ TAS, KĀ NAV KAIMIŅAM!
Bet, ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani: 67945460 un 67944610 vai apskaties 

www.NBD.GoV.LV 

SLUDINĀJUMUS LAIKRAKSTĀ
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