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Man ir tādas tiesības – rakstīt par
patieso Nilu Ušakovu
Pirms vairāk nekā gada, 2011. gada novembrī, manā rīcībā nonāca
Rīgas mēra Nila Ušakova elektroniskā pasta sarakste. Pat virspusēja
iepazīšanās ar to bija šokējoša. Tā liecināja par vismaz trim nopietnām
problēmām.
Pirmkārt, būdams Saeimas deputāts un Ārlietu komisijas loceklis,
Nils Uškovs Krievijas izlūkam atskaitījies par naudas tēriņiem. Kā zi
nāms, Aleksandrs Hapilovs Krievijas vēstniecībā Latvijā ieņēma pa
domnieka amatu kultūras jautājumos, kas bija oficiāls piesegs viņa iz
lūkošanas darbībai, pēc kuras atklāšanas viņam nācās steigšus pamest
Latviju.
Otrkārt, būdams vairāku sabiedrisko organizāciju vadītājs un par
tijas Saskaņas centrs priekšsēdētājs, Ušakovs ne reizi vien lūdzis dažā
dām Krievijas amatpersonām naudu pašvaldību un Eiropas Parlamen
ta vēlēšanām.
Treškārt, būdams Rīgas domes deputāta kandidāts, Ušakovs regu
lēja Pirmā Baltijas kanāla ziņu dienestu. Un saglabāja šo tradīciju arī
pēc kļūšanas par mēru.
Saņemot šo elektronisko saraksti, es iesniegumā Ģenerālprokura
tūrai lūdzu sniegt šo vēstuļu tiesisku izvērtējumu. Pēc tam darīju to,
kas ir žurnālista pienākums – informēju sabiedrību, proti, savā portālā
Kompromat.lv publicēju korespondences fragmentus, kas apliecināja
politiķa neētisko rīcību.
Toreiz Nils Ušakovs kategoriski atteicās komentēt savas sarakstes
saturu, kā motivāciju minot, ka tā ir zagta, turklāt esot falsificēta.
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Taču tagad kļuvis acīmredzams, ka publicētā sarakste ir autentis
ka – tas izriet no kriminālprocesa nr. 1–27002013/10, kurā finanšu un
ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurore Vita
Ozoliņa šāgada 15. februārī izvirzīja man apsūdzību par Nila Ušakova
personīgās korespondences publiskošanu. Par to man draud līdz pat
trīs gadu ieslodzījums. Ne jau par izdomātu vēstuļu publicēšanu valsts
grasās piespriest man trīs gadus cietumā!
Taču SC piekritēji izdarīja visu iespējamo, lai sabiedrība neuzzinātu
viņu līdera sarakstes saturu.
Pēc publikāciju sērijas sākšanas man nācās piedzīvot daudz ko –
hakeru uzbrukumus portālam Kompromat.lv, stundām ilgu kratīšanu,
kuras rezultātā es zaudēju visus informācijas nesējus, divas diennaktis
izmeklēšanas izolatorā kopā ar narkomāniem, bērna klātbūtnē izda
rītu barbarisku uzbrukumu, kas palicis neatklāts, un mēnesi ilgu eks
pertīzi psihiatriskajā slimnīcā. Vērts piebilst, ka SC vadītājs palīdzību
lūdzis ne tikai tiesībsargājošās iestādēs. Iesniegumu par portāla Kom
promat.lv nelikumīgu viņa personīgās sarakstes publicēšanu Ušakovs
iesniedzis arī Valsts datu inspekcijā. Pēc aptuveni gadu ilgas izmeklē
šanas tā tomēr atzina manas žurnālista tiesības informēt sabiedrību.
Tomēr varu pateikt vienu: es neko nenožēloju. Es neesmu publicējis
Nila Uškova personīgās vēstules, par kurām apsūdzībā raksta proku
rore. Tāpat kā neesmu atklājis Rīgas domes runčuku noslēpumus vai
kaut ko citu tādā garā. Neviens politiķa Ušakova personiskās dzīves
fakts nav kļuvis zināms manas vainas dēļ. Bet to, kas ir publiskots, sa
biedrībai ir tiesības zināt.
Esmu pārliecināts, ka mans žurnālista pienākums bija pastāstīt par
patieso Nilu Uškovu. Par Ušakovu, kas izplūst laipnībās Maskavas ie
rēdņu priekšā un vēlas jebkuriem ceļiem ierīkot Latvijā Putina „Krievu
pasauli”. To Ušakovu, kas nekaunīgi manipulē ar sabiedrisko domu,
pār vēršot plašsaziņas līdzekļus par savas partijas ruporu.
Leonīds Jākobsons, apsūdzēts žurnālists
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Īstais Nils Ušakovs
2011. gada novembrī portāla KOMPROMAT.LV rīcībā nokļuva
partijas „Saskaņas centrs” priekšsēdētāja Nila Ušakova lietišķā ko
respondence. Tās saturs šokēja. Cita starpā tajā atradās Nila Ušakova
sīki precizējumi sarakstē naudas lietās ar krievu izlūku Aleksandru
Hapilovu, ziņas par kompānijas „Saskaņas centrs” vēlēšanu kam
paņas reālajām izmaksām, informācija par apšaubāmu, maigi izsa
koties, Nila Ušakova vadību Pirmā Baltijas jaunāko ziņu kanālā un
daudz citu lietu, kas lika aizdomāties vismaz par Rīgas mēra morāli.
Pēc korespondences saņemšanas uzreiz nolēmu griezties ar iesnie
gumu Ģenerālprokuratūrā, kā arī nekavējoties sākt sabiedrībai nozī
mīgo informāciju saturošo elektronisko vēstuļu publikāciju.
2011. gada 16. novembrī KOMPROMAT.LV publicēja pirmo do
kumentu kopu ar nosaukumu „Ušakovs nodevis ziņas krievu izlūkam
Hapilovam”.
Sākās skandāls. Par spīti tam, ka sarakstes saturs daiļrunīgi liecinā
ja par Nila Ušakova politisko darbību, Rīgas mērs kategoriski atteicās
komentēt tās saturu, motivējot ar to, ka tā zagta. Tronis zem Rīgas pil
sētvalža sašūpojās: kļuva acīmredzams, kam kalpo „Saskaņas centra”
vadītājs. Tomēr Kremļa polittehnologiem izdevās novērst sabiedrību
no dokumentu, kas liecina par Nila Ušakova un Krievijas vēstniecības
Rīgā darbinieku finansiālo savstarpējo sakarību, apspriešanas.
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Kiberuzbrukums portālam

Zinātnieki ir konstatējuši, ka trīs dienas pēc parādīšanās jaunā ziņa
„mirst” – visi, kas gribēja, to jau ir izlasījuši un apsprieduši. Tiem, kas to
nav izdarījuši, novecojuši paziņojumi vairs neinteresē. To arī izmantoja
Nila Ušakova aizkulišu piekritēji. Portāls KOMPROMAT.LV tika pakļauts
masveida hakeru uzbrukumam. Kibernoziedznieki to veica no ārvalstu
serveriem, padarot neiespējamu neatkarīgā internetresursa darbu.
Tas bija īsts kara sākums. Zemiska un asiņaina kara, izmantojot gan
policiju, gan bandītus.
Bet par visu pēc kārtas.
19. novembra naktī hakerim izdevās iznīcināt visus portāla KOM
PROMAT.LV rakstus un fotogrāfijas. No vienas puses, šāda veida hu
ligānisms ir bezjēdzīgs laika kavēklis: eksistē saita rezer ves kopija. No
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otras puses, – noziedznieki sasniedza savu mērķi: šokējošo faktu pub
likācija bija apturēta.
Pa to laiku Nila Ušakova piekritēji, piepalīdzot kontrolei pakļau
tajiem mediju resursiem, ķērās pie sabiedriskās domas apstrādes. Tā
sacīt, vēstules falsificētas, bet Rīgas mērs – apmelots. Pats Nils Ušakovs
griezās policijā ar iesniegumu par to, ka viņam nozagta elektroniskā
korespondence. Par doto faktu ierosināja krimināllietu, bet galvaspil
sētas mēru atzina par cietušo. Vēstules taču, kā noteica policija, pieder
tieši Nilam Ušakovam. Bet, diemžēl, līdz sabiedrībai tajās dienās tās
nenonāca; ļaundari pielietoja vēl izmeklētāku uzbrukumu KOMPRO
MAT.LV. Kibernoziedzniekiem izdevās ne tikai paralizēt portāla dar
bu, bet arī izvietot galvenajā lappusē starptautiskā hakeru grupējuma
Anonymous paziņojumu.
21. novembrī es griezos pēc palīdzības Ekonomisko noziegumu ap
karošanas pār valdē cīņai ar kibernoziedzību. Oficiālu atbildi neesmu
saņēmis vēl šodien. Neoficiāli – pazīstami policisti stāsta, ka Nila Uša
kova piekritējiem izdevies motivēt Ekonomisko noziegumu apkaroša
nas pār valdes priekšnieku Gati Gudermani portāla KOMPROMAT.LV
likvidēšanai.
Tā vai citādi, hakeru uzbrukumi portālam turpinājās. Bet polici
ja atzina par labāku nejaukties notiekošajā. Gluži otrādi, komentāros
zem rakstiem nezināmie ar IP Iekšlietu ministrijas adresēm drosmīgi
Ekonomikas policijas vārdā paziņoja, ka policisti neko neizmeklēs, bet
tā vietā „paliks zem sitiena” pašu portālu, un piedraudēja ar nepatik
šanām.
Lūk šie paziņojumi sabiedrībai, ko rakstījuši policijas darbinieki
komentāros zem rakstiem par Nilu Ušakovu (Publicējam tos bez jeb
kādiem saīsinājumiem).
Imja 2011–11–23 19:35:09 195.234.144.22
Nu i v chem kompromat? Drugie v svoih predvibornih kampanijas za takie
zhe denjgi NI ODNOGO dobrogo dela ne zaplanirovali – ni radi piara, ni radi
chego esche. V moem ponimanii „kompromat” – eto informacionnaja „bomba”,
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sensacija, a ne kujnja na palke, ikotoruju obmusolivajut, da esche i tak bezgra
motno. Statji vashi chitatj protivno – bessvjaznaja, bezgramotnaja lazha, dazhe
ne potrudilisj perevesti dokumenti stilisticheski praviljno (ja ne govorju o kon
kretnoj statje, a ob ostaljnih). Kogda uzhe s vashim portalom nachnet sotrud
nichatj hotj odin chelovek, kotorij bi znal, chto „kriminālprocess” perevoditsja
kak UGOLOVNIJ process, i on ne nachinaetsja i zakanchivaetsja, a vozbuzhda
etsja i prekraschaetsja… Eto tak, dlja primera. Tak chto esli uzh vi pozicioniru
ete sebja, kak portal sensacij i razoblachenij, tak KACHESTVENNO delajte svoju
rabotu. Za Ushakova oni vzjalisj… A ostaljnie vlastj imuschie, vidimo, svjatie)))
Kakto vi ochenj izbirateljno kompromat sobiraete))))) Kogda nadoest vashu
lazhu chitatj, to na vas stanem sobiratj kompromat. No mi tvorcheski k delu
podojdem, s dushoj…
(Tulkojums) Nu un kur kompromats? Citi savās pirmsvēlēšanu kampaņās par tādu
pašu naudu NEVIENU labu lietu nav ieplānojuši ne PR, ne arī kam citam. Manā sa
prašanā „kompromats” – tā ir informācijas „bumba”, sensācija, bet ne sūds uz ko
ciņa, ko apmuļļāt, pie tam vēl tik nemākulīgi. Jūsu rakstus pretīgi lasīt – nesaistīti,
nesakarīgi vārstījumi, pat nav papūlējušies pārtulkot dokumentus stilistiski pareizi
(es nerunāju par konkrēto rakstu, bet pārējiem).Kad jel ar jūsu portālu sāks sadar
boties kaut vai viens cilvēks, kurš zinātu, ka „kriminālprocess” tulkojas kā UGOLOV
NIJ process, un tas nevis sākas un beidzas, bet tiek ierosināts un pārtraukts… Tas
tā, piemēram. Ja jau jūs sevi pozicionējat kā sencāciju un atmaskošanas porālu,
tad dariet savu darbu KVALITATĪVI. Viņi ķērušies pie Ušakova… Bet visi jūsu pie va
ras un mantas esošie, acīmredzot, svētie))) Kaut kā jūs ar izlasi vācat komproma
tu))))) Kad apniks jūsu savārstījumu lasīt, sāksim vākt arī par jums kompromatu.
Bet mēs lietai ķersimies klāt radoši, ar dvēseli …

Imja 2011–11–24 06:31:3 ti3 195.234.144.22
Ja dazhe mogu objasnitj, pochemu Ushakov tak boleznenno, i so storoni
kazhetsja, neadekvatno na kritiku reagiruet. Kogda sidish na pope rovno i ni
huja ne delaesh, kritikujte, ne kritikujte – ne obidno. A kogda delaesh vse, chto
mozhesh, ne vazhno, kakie celi pri etom presledujutsja, no ti prinosish poljzu,
a tebja polivajut grjazju, cepljajutsja k slovam i zhestam, ischut podtekst v kaz
hdoj tvoej replike, vorujut perepisku, konechno stanovitsja boljno i obidno. No
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administracija sajta „Kompromat”, buduchi na meste mera, potratila bi denjgi
kuda bolee praviljno. i pro piar bi ne dumali – oni bi pomogali naseleniju tajno,
kak Timur i ego komanda))))))))) A mozhno esche kakoj–nibudj „Zamok sveta”
postroitj… Nu, ili prosto, kakoj–nibudj zamok… Tolko kak eto pomozhet sa
mim maloobespechennij i socialjno nezaschischennim slojam naselenija, mne
lichno nevdomek:0
(Tulkojums) Es pat varu paskaidrot, kāpēc Ušakovs tik sāpīgi, un, no malas liekas,
neadekvāti reaģē uz kritiku. Kad sēdi uz pēcpuses stabili un ne velna nedari, kritizē,
nekritizē – neaizvaino.Bet, kad dari visu ko vari, nav svarīgi kādiem mērķiem se
ko, bet tu nes labumu, bet tevi aplej dubļiem, piesienas vārdiem un žestiem, meklē
zemtekstu katrā tavā replikā, zog saraksti, protams, ir sāpīgi un aizvainojoši. Bet
saita „Kompromat” administrācija, būdama mēra vietā, iztērētu naudu nu daudz
pareizāk un par PR nedomātu – viņi palīdzētu iedzīvotājiem slepus, kā Timurs un
viņa komanda)))))))) Bet var arī kaut kādu „Gaismas pili” uzbūvēt…Nu, vai vienkār
ši kaut kādu pili… Tikai kā tas palīdzēs pašiem sociāli mazāknodrošinātajiem un
sociāli neaizsargātajiem iedzīvotāju slāņiem, man personīgi nav skaidrs:0

Imja 2011–11–24 05:28:04 195.234.144.22
HA! rzhachno! neskolko let polivatj ekonomicheskuju policiju govnom, po
tom prositj u nih pomoschi i udivljatsja, chto tebja nahuj posilajut! Fantastika!))
Lechite golovi, gospoda))
(Tulkojums) HA! rēcīgi! Daudzus gadus apliet ekonomisko policiju ar mēsliem, pēc
tam prasīt tai palīdzību un brīnīties, ka tevi sūta pie velna! Fantastika!)) Ārstējiet
galvas, kungi))

Pēc šiem no IeM datoriem nosūtītajiem komentāriem skaidri re
dzams, ko un kādēļ aizstāv policija.
Pēc divām nedēļām saviem spēkiem mēs atvairījām hakeru uzbru
kumus un atjaunojām portāla darbu. Bet te tev nu bija. Acīmredzot
cerībā iebaidīt un apturēt tālākās publikācijas par Nila Ušakova un
„Saskaņas centra” divkāršo dzīvi, 2011. gada 15. decembrī Pār valde
cīņai ar ekonomiskajiem noziegumiem uzsāka izmisīgu mēģinājumu
likvidēt KOMPROMAT.LV.
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Kā raksta Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja priekšnieks Kristaps Kalniņš: „Tajos
pausts konkrētas personas subjektīvs viedoklis par izlasītajiem rakstiem un citu šajā inter
neta portal atspoguļoto informāciju (arī policijas darbiniekam, kā jebkurai citai persona ir
tiesības uz savu personīgo viedokli), tašu attiecīgajai amatpersonai norādīts attiecībā par
publiskajā telpā lietoto leksiku”.
Pārbaudes rezultātā atzīts, ka Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersona ar savu
rīcību, dienesta pienākumu izpildes laikā, t.i. darba laikā no dienesta datora, rakstot privāta
rakstura komentārus ir pārkāpusi LR Iekšlietu ministrijas 24. 05. 2006. Noteikumu Nr. 20. „No
teikumi par datortehnikas un datortīklu lietošanas kārtību Iekšlietu ministrijā un tās padotī
bā esošajās iestādēs” 4.1. punkta (lietot datortehniku…tiešo darba pienākumu izpildei) un
6.12. punkta (lietotājam aizliegts izmantot darba laikā datortehnikas un datortīkla resursus
tam neparedzētiem mērķiem) prasības, par ko tai piemērots disciplinārsods.
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Uzbrukums vārda brīvībai

Ar korespondences publikāciju KOMPROMAT.LV uzkāpa Nila
Ušakova sāpīgajai varžacij. „Saskaņas centra” piekritēji darīja visu, lai
sabiedrība neuzzinātu tās saturu.
Liecina portāla KOMPROMAT.LV portāla tehniskās darbības no
drošinātājs Edmunds Zālīte: „Kam ir jānotiek, lai jūsu darbavietā ie
rastos cilvēki melnās maskās un ar āmuru uzlauztu dur vis?”
Atbilde: „Jums jāpārkāpj pat ne valsts, bet pilsētas „likumi”. Pietiek
ar to, ka jūs, piemēram, uzturējāt mājas lapu internetā, kas nav vēlama
galvenajiem rīkotājiem.”
Tāds ir stāsts par vārda brīvību, uzņēmējdarbības un preses neaiz
skaramību.
2011. gada 15. decembrī triecienbrigāde maskās pēc VPGKPP
ENAP izmeklētāja Naura Liepiņa pavēles uzlauza internethostinga
kompānijas dur vis un paņēma 2 datorus.
Šīs darbības tika veiktas, neskatoties uz to, ka Edmunds Zālīte,
KOMPROMAT.LV un citu portālu darbības nodrošinātājs, labprātīgi
kontaktējās ar policiju, neslēpās un bija pieejams.
Policija paņēma ne tikai KOMPROMAT.LV ser veri, bet arī bac
kup ser veri, kur glabājās rezer ves kopijas, acīmredzot cerībā pār
traukt portāla darbību. Par sarūgtinājumu viņiem portāla darbību
izdevās atjaunot.
Starp citu, inspektors Bebris, kurš vadīja kratīšanu – uzbrukumu,
izrādījās tas pats, par kuru KOMPROMAT.LV rakstīja saistībā ar viņa
draudiem portāla žurnālistam L. Jākobsonam.
Varbūt tas arī nepārsteidz, ka kratīšanu veica tas pats Bebris?
Inspektors Bebris bija tas, kurš, it kā saistībā ar hakeru uzbrukumu
KOMPROMAT.LV, pieprasīja no manis kā liecinieka informāciju ne
tikai par ser veriem un rezer ves kopiju, bet arī centās uzzināt paroles,
un tieši viņš arī gala rezultātā konfiscēja ser veri.
Gadījums ar kratīšanu KOMPROMAT.LV atklāja policijas neizmē
rojamo patvaļu un nopietnus trūkumus likumdošanā.
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Šobrīd Latvijā policijai ir tiesības izņemt un aizturēt uz nenoteik
tu laiku datoru un citus informācijas līdzekļus. Likuma normas vispār
nereglamentē ne to atgriešanas laiku, ne arī to saglabāšanas pakāpi uz
to atdošanas brīdi.
Likums neatrunā kā veicama uzņēmējdarbība bez konfiscētajiem
datu nesējiem un datoriem, kā arī materiālo un morālo zaudējumu at
līdzināšana.
Bieži ir gadījumi, kad policisti izmanto caurumus likumdošanā pil
soņu iebaidīšanai ar iespējamu datoru un datu nesēju konfiscēšanu,
tādā veidā piespiežot pilsoni pat samaksāt sodu par neizdarītu pārkā
pumu, jo datora un datu nesēju izņemšana viņa biznesam ir liels ma
teriālais zaudējums.
Notikumā ar KOMPROMAT.LV policija šīs tiesības izmantoja ne
tādēļ, lai saņemtu nepieciešamo informāciju (kuru žurnālists viņiem
sniedza labprātīgi), bet lai kā minimums pārtrauktu neatkarīgā inter
netresursa darbu, bet kā maksimums – pārtrauktu vispār KOMPRO
MAT.LV darbību, kādēļ arī izņēma rezer ves dublējumu severi.
Divas diennaktis izmeklēšanas izolatorā.
2011. gada 15. decembrī pie manis dzīvoklī ar kratīšanu ieradās po
licija. Pēc tiesneša P.Silakalna lēmuma Ekonomisko noziegumu pār
valdes darbinieki vairāku stundu garumā konfiscēja visus informācijas
nesējus, ieskaitot pat arī mana astoņgadīgā dēla multfilmas.
Pēc kratīšanas VP GKPP ENAP 4. nodaļas inspektors Nauris Lie
piņš pieņēma lēmumu ievietot mani izmeklēšanas izolatorā.
Kas tas ir, ja ne uzbrukums vārda brīvībai?
Divas diennaktis es pavadīju vienā kamerā ar par narkotisko vielu
lietošanu un izplatīšanu aizturētu narkomānu.
Pa šo laiku Nauris Liepiņš apmeklēja mani divreiz. Un abas reizes
viņš pieprasīja atklāt to, kas nodevis man Nila Ušakova korespondenci.
Pretējā gadījumā viņš draudēja ar cietumu.
Man nekas nebija sakāms Naurim Liepiņam, izņemot vienu: sarakste
ir kliedzoša. Un tās publikācija turpināsies tiklīdz izkļūšu brīvībā.
Es skaidri zināju, ka tas tā būs.
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„Mēs pieprasām pārtraukt žurnālista izsekošanu”

Atrodies izmeklēšanas izolatorā, es nezināju, ka mana aizturēšana
sabiedrību nav atstājusi vienaldzīgu Par mani iestājās arī starptautiskā
organizācija Reporters Without Borders (Reportieri bez robežām). Lūk
teksts no viņu paziņojuma:
Reporters Without Borders stingri nosoda to, ka vakar tika arestēts Le
onīds Jākobsons, ziņu interneta vietnes īpašnieks un redaktors, kurš ie
priekšējā mēnesī bija publicējis kopijas virknei kompromitējošu epastu,
kurus bija nosūtījis vai saņēmis Nils Ušakovs, Rīgas mērs un bijušais Lat
vijas parlamenta deputāts. Organizācija pieprasa viņa tūlītēju atbrīvošanu.
Epastos, kurus L. Jākobsons sāka publicēt savā interneta vietnē
Kompromat (www.kompromat.lv) 17. novembrī, bija norādīts, ka N.
Ušakovs sniedza informāciju Krievijas vēstniecības Rīgā darbiniekam
un iesaistījās dīvainā sarakstē, kas radīja aizdomas par N. Ušakova dar
bību raksturu.
„Žurnālistikas gada balvas 2009” kategorijā „Preses brīvības veicinā
šana” ieguvēja L. Jākobsona rīcībā, kā ziņots, ir arī citi līdz šim brīdim
nepublicēti epasti, kuri liecina par to, ka tika izmantoti prettiesiski mak
sājumi, lai nelikumīgi finansētu politiskās partijas vēlēšanu kampaņu.
„Mēs pieprasām Jākobsona tūlītēju atbrīvošanu”, teica Reporters
Without Borders. „Tas ir nepieņemami, ka žurnālists var tikt apcieti
nāts par iespējamu noziedzīgu nodarījumu mediju jomā Eiropas Sa
vienības dalībvalstī. Žurnālistu avotu konfidencialitāte tiek nopietni
apdraudēta, ja tiek konfiscēts viss viņa datora aprīkojums un uz viņu
tiek izdarīts spiediens atklāt, kā viņš ir ieguvis epastus.”
„Rīgas mērs var celt prasību tiesā pret L. Jākobsonu, ja viņš uzskata,
ka tas ir nepieciešams, vai arī izmantot atbildes tiesības, ja domā, ka
ir ticis apmelots. Bet Jākobsona arests un apcietinājums un visa viņa
aprīkojuma konfiskācija vairāk izskatās pēc atriebības akta nevis ob
jektīvas tiesu sistēmas darba.”
L. Jākobsona dzīvoklī notikušās kratīšanas laikā policija konfiscē
ja divus datorus un visus datu uzglabāšanas nesējus un ierīces, ko tā
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varēja atrast. Pabeidzot kratīšanu, policija arestēja L. Jākobsonu aizdo
mās par nelikumīgi iegūtiem elektronisko komunikāciju datiem. Poli
cija arī devās uz interneta pakalpojumu sniedzēja telpām un konfiscēja
trīs ser verus, ar kuriem tika uzturēta Kompromat vietne, kurai vairs
nav iespējams piekļūt.
Dienu pēc tam, kad L. Jākobsons bija publicējis pirmos epastus
vietnē Kompromat, pret vietni tika uzsākti ievērojami sadalītie pakal
pojuma atteikuma uzbrukumi (DdoS), kas ilga vairākas dienas. 21. no
vembrī hekerim izdevās dzēst visus vietnes arhīvus (vairāk nekā 10
gadu saturs krievu un latviešu valodās). Vietnes redaktoriem izdevās
atjaunot visu saturu no dublējumiem, bet uzbrukumi turpinājās.
Policija atteicās izpildīt L. Jākobsona lūgumu uzsākt izmeklēšanu,
lai noskaidrotu pret viņa vietni vērstā kiberuzbrukuma izcelsmi.
Labi zināmā un plaši lasītā vietne Kompromat ir plaši atspoguļojusi
korupcijas, organizētās noziedzības, narkotiku kontrabandas un citu
noziedzīgu darbību izmeklēšanu. Attiecībā pret to ir bieži ticis izdarīts
spiediens un veikta kriminālvajāšana, bet neviens no tās darbiniekiem
nekad nav kļuvis par uzbrukuma upuri vai iepriekš ticis arestēts.
Patlaban L. Jākobsons tiek turēts Čiekurkalna policijas iecirknī Rī
gā, un ir drīzumā tiek plānots viņu pār vest uz pilsētas galveno cie
tumu. Apstākļi cietumā ir slikti, un Reporters Without Borders tika
pateikts, ka viņam, iespējams, būs jādala cietuma kamera ar parastiem
likumpārkāpējiem.

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA):

Šī gada 15. decembrī Valsts policijas (VP) Ekonomikas policijas
pār valdes (EPP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki kri
minālprocesa ietvaros aizturēja un īslaicīgās aizturēšanas izolatorā ie
vietoja portāla www.kompromat.lv žurnālistu Leonīdu Jākobsonu. Pēc
L. Jākobsona advokāta Andra Baumaņa teiktā, policija žurnālistu aiz
turēja, lai viņš netraucētu izmeklēšanu kriminālprocesā, ko uzsāka pēc
Rīgas mēra Nila Ušakova iesnieguma par viņa privātās koresponden
ces nozagšanu un publiskošanu medijos.
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Likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 24. panta
pirmā daļa nosaka, ka žurnālistam ir tiesības vākt informāciju jebkādā
ar likumu neaizliegtā veidā un no jebkura ar likumu neaizliegta infor
mācijas avota. Jākobsons, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, Rīgas
mēra Nila Ušakova saraksti ieguva likumīgā veidā un, to izmantojot,
pildīja savu žurnālista pienākumu. Publicējot daļu sarakstes, viņš da
rīja sabiedrībai zināmus ļoti nozīmīgus faktus. Saskaņā ar minētā liku
ma 7. pantu, žurnālists nepubliskoja informāciju, kas varētu tikt uzska
tīta par iejaukšanos Nila Ušakova privātajā dzīvē.
Demokrātiskā sabiedrībā vārda brīvība ir viena no pamatvērtībām.
Īpaši jautājumos, kas skar valsts politikas veidošanu un politisko dar
binieku rīcību. Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumos vairāk
kārt norādīts, ka žurnālista pienākums ir sabiedrībai nozīmīgas in
formācijas izplatīšana. Vārda brīvība un kritika ir īpaši aizsargājamas
jautājumos, kas skar valsts politikas veidošanu un tās īstenotāju rīcību.
Kā piemērs jāmin ECT 2006. gada 19. decembra spriedums lie
tā – Radio Twist S.A. pret Slovākiju, kurā prasītājs/žurnālists tika so
dīts par „nopludinātas” augstu amatpersonu sarunas pārraidīšanu un
komentēšanu ziņu raidījumā. ECT, atsaucoties uz tās praksē iepriekš
nostiprinātiem argumentiem un, izvērtējot Slovākijas valsts institūciju
īstenoto sankciju atbilstību, lietā analizēja tādus jautājumus:
• „nopludinātās” informācijas sabiedriskais nozīmīgums un
raksturs (informācijā, kas publicēta, tika skarti politiska rak
stura jautājumi),
• konteksts (jautājums ir sabiedriski jūtīgs un īpaši nozīmīgs
publicēšanas brīdī),
• kā arī to, ka publiskotās ziņas, lai arī iegūtas no avota, kas
acīmredzami var ietvert informāciju par personas privāto dzī
vi, šādu informāciju nesaturēja.
ECT arī norādīja: fakts, ka informāciju kāda trešā persona (bet ne
žurnālists) ieguvis nelikumīgā veidā, nevar kalpot par pietiekamu ar
gumentu, lai uzskatītu, ka žurnālists ir pārkāpis aizsargātās vārda brī
vības robežas.
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Uzskatām, ka arī gadījumā ar Nila Ušakova epasta sarakstes daļē
ju publiskošanu līdzīgi kā Radio Twist lietā, ir jāizvērtē, vai pastāv jel
kādi fakti, kuri liecina – žurnālists rīkojies nevis tādēļ, lai, īstenojot
savu pienākumu, ziņotu sabiedrībai un veicinātu tās izpratni par tai
nozīmīgiem jautājumiem, bet savtīgu vai citu ar žurnālista profesiju
nesavienojamu motīvu vadīts.
Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, lūdzam, Jūs pārbaudīt vai
tiesībsargājošo iestāžu rīcība (personas aizturēšana un izolēšana no sa
biedrības) konkrētajā situācijā bija samērīga ar tās iespējami nodarīto
pārkāpumu.
Leonīds Jākobsons tiek un, cik zināms arī aizturēšanas brīdī tika
turēts aizdomās, nevis par Rīgas mēra Nila Ušakova epasta sarakstes
„zādzību” (prettiesiskā piekļuvē telekomunikāciju tīklā esošai infor
mācijai), bet gan personas korespondences tīšā izpaušanā.
Turklāt aizdomās turamā persona ir žurnālists, kura rīcība, pub
liskojot no trešajām personām saņemtu informāciju, demokrātiskās
sabiedrībās tiek īpaši aizsargāta. Vienlaikus, mūsuprāt, nedz Leonīda
Jākobsona iepriekšējā profesionālā darbība, nedz arī citas mūsu rīcībā
esošās ziņas, neļauj izdarīt saprātīgu pieņēmumu, ka viņš vēlētos izvai
rīties no izmeklēšanas vai traucēt tās norisei, kas varētu tikt uzskatīti
par pamatotiem apsvērumiem, lai attaisnotu fizisku žurnālista aiztu
rēšanu.
Papildu bažas rada fakts, ka, kratīšanas laikā Jākobsona dzīvesvie
tā, izņemot datoru un citus informācijas nesējus, varas iestāžu rīcībā
nonākusi informācija arī par citiem žurnālista informācijas avotiem,
kuriem nav saistības ar Ušakova lietu. Tas var iebiedēt iespējamos in
formācijas avotus, kuri vairs nebūs droši par savu anonimitāti. Avotu
uzticamības zudums būtu kārtējais trieciens Latvijas mediju videi, kas
pēdējo gadu laikā piedzīvojusi smagu krīzi.
LŽA savu viedokli ir nosūtījusi gan Ģenerālprokuratūrai, gan Tie
sībsargam.
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Eksperta viedoklis:
Ušakovs jauc pēdas un novērš uzmanību no
saviem kontaktiem ar izlūkdienestu
KOMPROMAT.LV turpināja korespondences publikāciju, tikko es
izgāju no izmeklēšanas izolatora. Rīgas mērs Nils Ušakovs kategoriski
atteicās komentēt tās šokējošo saturu.
Korespondences vērtējumu deva filozofijas zinātņu doktore, mediju un
sabiedrisko attiecību pētniece, RISEBA (Rīgas Starptautiskās ekonomikas
un biznesa administrācijas augstskola) asociētā profesore komunikāciju zi
nātnē, Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūta vadošā pētniece, žurnā
liste un publiciste Sandra Veinberga. Viņas vērtējumu ir vērts minēt pilnībā.
„Pašlaik medijos uzskatāmi redzams, ka Rīgas mērs liek lietā PR
darbiniekus un advokātus, lai novērstu uzmanību no saviem kon
taktiem ar Krievijas spiegošanas administrācijas (Krievijas vēstnie
cības) pārstāvjiem. Tagad vajadzētu kautrīgi klusēt, jo pēc pieķer
šanas kompromitējošos sakaros, būtu jāatkāpjas no visiem saviem
amatiem. Nekas cits jau Ušakova kungam tagad neatliek kā nodo
ties kaķkopībai, bet viņš tēlo varoni un sāk masīvu uzbrukumu ziņ
nesim (kompromat.lv pārstāvim Jākobsonam), kas atmaskoja šos
viņa kontaktus ar impēriskā nostaļģijā grimstošas lielvalsts izlūk
dienesta funkcionāriem.
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Šķiet, ka Ušakovs domā sekojoši: ja izdosies sabiedrībai „pa
taisīt” žurnālistus par noziedzniekiem, kas, lūk, tikuši pie infor
mācijas, kura plašai sabiedrībai nav jāzina (par viņa kā politis
kas partijas līdera un galvaspilsētas mēra pagātni), tad viņš arī
turpmāk paliks tīrs un nevainīgs. Kā balta papīra lapa sniegā!
Taču šīs cerības ir veltas. Demokrātiskā sabiedrībā, kur katrai amat
personai jārēķinās, ka publiskai personai nevar būt privātas sarakstes (iz
ņemot korespondenci ar sievu un bērniem, ja tādi ir!), jāņem vērā sabied
rības bažas par to, ka šī sarakste liecina par Latvijas politiķa ciešajiem
sakariem ar mūsu valstij nesabiedroto valstu izlūkdienestiem.
Tas ir skandāls.
Tā ir sensācija pat skeptiķiem.
Jāatzīmē, ka Ušakova kungs var censties tēlot privātpersonu,
taču reālā situācija viņa amatā liecina, ka viņš tagad vairāk kal
po nevis savai sievai vai saviem kaķiem, bet gan sabiedrībai un
tautai, kuru viņš pārstāv gan kā savas partijas līderis, gan kā
pirmā persona Rīgas domē.
Tātad – ja reiz viņa esarakste nav ar savu līgavu/sievu vai
mammu par to, kur viņi pavadīs nākamo vakaru, bet faktiski ir sa
rakste ar Krievijas vēstniecību par ļoti konkrētām aktivitātēm, tad
notikušais nav nekāds privātās dzīves aizskārums.
„Ir nepieļaujami, ka Eiropas Savienības dalībvalstī kāds var tikt
apcietināts par informācijas publicēšanu medijos. Turklāt, konfis
cējot žurnālista datorus, datu nesējus un serverus, var tikt apdrau
dēti žurnālista informācijas avoti, radot spiedienu uz žurnālistu un
tādā veidā cenšoties panākt, lai viņš atklāj, kā ieguvis informāciju,”
organizācijas „Reportieri bez robežām” galvenās mītnes Parīzē iz
platīto paziņojumu aģentūrai LETA citēja Imants Liepiņš, šis orga
nizācijas līdzstrādnieks Baltijā.
Manuprāt, šis ir tieši tas gadījums, kad sabiedrības informē
tība par vadoša politiķa un galvaspilsētas mēra pagātni un vār
da un preses brīvības nosargāšana ir nozīmīgāki faktori, nekā šīs
amatpersonas sarakstes pārkāpums, jo šis cilvēks nav parasta pri
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vātpersona. Te būtu jāievēro samērības princips, kuru ievēro arī ES
tiesas. Ja amatpersonas pārkāpums ir sabiedrībai būtisks, tās atklājēju
nedrīkstētu sodīt, jo viņš ir ieguvis informāciju mūsu visu interesēs.
Publiskām personām jārēķinās, ka kara cirvja vicināšana vi
ņu reputācijai var nāk tikai par sliktu, ja tā vēršas pret preses
brīvību un sabiedrības informēšanu par politiķus kompromitē
jošiem sakariem. Tas ir žurnālistu pienākums šādi rīkoties un
atmaskošana šādā gadījumā ir tās pašas sabiedrības interesēs.
Ušakova un Latvijas varas rīcība pret žurnālistiem noteikti at
metīs Latviju demokrātijas preses brīvības reitingos krietnu soli at
pakaļ. To jau Latvijas vara nesen izdarīja Neo– I. Poikāna un I.
Nagles lietā. Vai ar to vēl nepietiek?
Nepatīkami.
Vai to mums vajag? Vai mēs gribam dzīvot šādā sabiedrībā, kur
ar mums tā manipulē Ušakova kungs, kurš pēc izglītības un darba
pieredzes esot pat žurnālists?
Ja Ušakova kungs ir ar tīru sirdsapziņu un Latvijas patriots, tad
viņa paša interesēs ir darīt visu, lai mums būtu nemanipulējama,
drosmīga un brīva prese.
Mediju misija ir smags pienākums un Ušakovam nav tiesību to
ierobežot.
Tik vienkārši tas ir.
P. S. Ušakova kunga partija „Saskaņas centrs” par saviem sa
darbības partneriem Krievijā ir izvēlējušies Krievijas demokrāti
jas bremzes – Putina partiju „Vienotā Krievija” (ne demokrātisko
„Jabloko” vai citus progresīvākus Krievijas spēkus).
„Vienotā Krievija” dara visu, lai turētu kontrolē un cenzētu ma
su medijus, viltotu vēlēšanu rezultātus (par ko saņem arī Eiropar
lamenta nosodījumu) un citādi ierobežotu demokrātijas attīstību
Krievijā. To pašu tagad, izrādās, mēģina darīt Ušakova kungs Lat
vijā. Kāpēc tāda izvēle, Ušakova kungs?
Un vai te nav vietā pazīstamais sakāmvārds „Pasaki, kas ir tavi
draugi un es pateikšu, kas esi tu pats”?”
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Zaglim pat cepure deg

2012. gada 29. martā ap 16.30 mēs ar dēlu izgājām no kafejnīcas un
devāmies mājup uz A. Čaka ielu 47. Divi nepazīstami rīkļurāvēji gaidī
ja mani kāpņutelpā. Uzbruka negaidīti. Nekādu paskaidrojošu sarunu.
Izšāva, nogāza uz grīdas un sāka griezt seju…
Paldies, dēlu neaiztika. Viņš prata nokļūt uz ielas, kur sāka lūgt pa
līdzību garāmgājējiem.

Mani operēja P. Stradiņa slimnīcā. Uz vaiga palika 8 centimetru ga
ra rēta. Mazāka rēta – uz rokas.
„…Izrēķinājās ar tādām pašām metodēm kā Krievijā. Tas ir at
baidoši, un grūti noticēt, ka tā ir nejaušība. Acīmredzot tie, kurus
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Jākobsons atmaskoja, baidās patiesības un gatavi jebkurai nelietībai”,
paziņoja Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete.
Parlamenta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi
sijas vadītājs Ainārs Latkovskis paziņoja, ka uzbrukums žurnālistam
demokrātiskā un tiesiskā valstī nav pieņemams. Viņš pauda viedokli,
ka policija „parādīs profesionālismu.” „Tamlīdzīgi gadījumi ir ātri jāiz
meklē un vainīgie jāsoda”, sacīja Latkovskis.
Bet pie mums ir, lūk, kā – iesēdināja kādu nebūt prokuroru par
korupciju vai kādu nosita Jūrmalas centrālajā ielā – mediju troksnis ir
tieši tik ilgs, līdz neparādās kāds jauns informatīvs iemesls. Bet šo ie
meslu, kā zināms, ne gala, ne malas.
Mans draugs, pazīstams krievu advokāts Segejs Beļaks, šajā saka
rībā rakstīja: „Grūti iedomāties, ka PATS šīs pilsētas MĒRS (vēl pazīs
tamāks nekā žurnālists) šautu ar pistoli pazīstamam žurnālistam dzī
vojamās mājas kāpņu telpā. Pat, ja šis žurnālists tik stipri „licis ciest”
mēram, kā to darījis Leonīds Jākobsons.”
Nila Ušakova preses sekretāre Anna Kononova savā Twitter rakstīja:
„Ušakovam ir alibi. Es esmu lieciniece”.

Krievi tādos gadījumos saka: „Zaglim pat cepure deg”.
Nesākšu apgalvot, ka par uzbrukuma pasūtītāju kļuva personīgi
Nils Ušakovs, bet daži notikumi, par kuriem tālāk pastāstīšu, vedina
uz pārdomām.

Baraņņiks sašutis, bandīti ķeras pie naža

2002. gada 9. jūlija vakarā Kaspars Ulsts un viņa sieva atgriezās
mājās Zvaigznāja gatvē 10. Kāpņu telpā viņus gaidīja trīs svešinieki.
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„Kaspars?” kāds vaicāja. „Jā”, atbildēja Ulsts. Un vīri ķērās pie lietas:
grieza sievas klātbūtnē…
Neko neatgādina? Noziegums veikts kāpņu telpā, liecinieka klātbūtnē.
Kur asiņainā slaktiņa cēlonis?
Pēc presē izskanējušās versijas, retranslācijas ORT īpašniekus Lat
vijā (tagad Pirmais Baltijas kanāls) neapmierināja telekanālu reitingu
uzskaite. Saprotams, nav joka lieta: no minētās statistikas atkarīgs rek
lāmas budžeta sadalījums. Pēc Sabiedriskā viedokļa pētījumu centra
BALTIC MEDIA FACTS LATVIA datiem tajā laikā pārliecinošs līderis
bija telekanāls LNT. Un tātad arī pelnīja vairāk kā ORT retranslatoru
īpašnieki.
2002. gada februārī tagadējais Rīgas domes deputāts Vadims Ba
raņņiks, bet tajā laikā TEM TV darbinieks, oficiāls Krievijas kanāla
ORT pārstāvis Baltijas valstīs, ieradās ar plašu, rakstisku tirādi Kon
kurences padomē. Daudzvārdīgā iesnieguma būtību var apkopot tā:
reitingu uzskaites metodes ir nepareizas, bet telekanāls ORT labāks
nekā LNT.
Viens citāts no šī Vadima Baraņņika iesnieguma tomēr pelna uz
manību. Citējam no avīzes „ČAS”: „2001. gada rudenī BMF direktors
Kaspars Ulsts griezās policijā ar iesniegumu par izsekošanu, nosaucot
par iespējamiem izsekošanas organizatoriem TEM TV vadītājus. Iz
meklēšana apstiprināja mūsu nevainību”.
Piecus mēnešus vēlāk pēc iepriekš minētā Vadima Baraņņika ie
snieguma, 2002. gada 9. jūlijā, kad Kaspars Ulsts atgriezās mājās,
kāpņu telpā pie viņa piegāja trīs vīri un jautāja: „Tevi sauc Kaspars?”
Izdzirdējuši apstiprinošu atbildi, bandīti reitingu uzskaites firmas va
dītājam vairākkārt iedūra ar nazi un sita…
Par laimi mediķiem izdevās glābt Kaspara dzīvību.
Kāds sakars starp sliktiem reitingiem un slaktiņu kāpņu telpā?
Nekāds. Katrā ziņā, starp Kaspara Ulsta uzbrucējiem, saprotams,
neatradās ne Vadims Baraņņiks, ne Oļegs Solodovs.
2003. gada martā pirmās „slepkavību” daļas darbinieki aizturēja ci
tus figurantus. Turklāt, viens no viņiem, kompānijas Zemgales Media
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vadītājs Vitālijs Maļinovskis bija tuvu stāvoša persona Oļegam Solodo
vam (vairāk par O. Solodovu 83. lpp.). Vai nu policijai neizdevās savākt
pierādījumus vai nu citu iemeslu dēļ, bet ar formulējumu „pierādījumu
trūkuma dēļ” Solodova paziņu attaisnoja vēl pirms tiesas.
Trīs citus aizdomās turamos tomēr tiesāja. Apsūdzības būtība: slep
kavības mēģinājums mantkārīgos nolūkos. Pēc prokuratūras domām
apsūdzētie, zinot par BMF Latvia un TEM TV konfliktu, sagatavoja
uzbrukumu Kasparam Ulstem un uzbruka viņam kāpņutelpā.
Procesu, kas neguva īpaši plašu rezonansi masu informācijas lī
dzekļos, vadīja skandalozais tiesnesis Aivars Kaparšmits, kura vārds
daudziem līdz pat šai dienai ir kā nominālvērtība. Tieši viņš kļuva sla
vens ar savu nebijuši cinisko spriedumu pedofīlam un puisēnu piegā
dātājam dažādām personām.
2000. gadā konkursa „Misis Latvija” vadītājs Ainārs Eisaks tika at
zīts par pedofīlu un varmāku. Bet Kaparšmita verdikts lika „nodrebēt”:
5 gadi cietumsoda ar likuma par amnestiju piemērošanu. Cietumā pe
dofīlam Eisakam nācās pavadīt tikai divarpus gadus.
Ko tur sacīt – sensacionāli maigi spriedumi skaļās lietās Kaparšmi
tam padevās viegli. Par pēdējo pilienu kļuva „lieta par trim miljoniem”,
kad Augstākā tiesa atzina Latvenergo darbiniekus par vainīgiem un
mainīja Kaparšmita spriedumu.
Augstākās tiesas Ētikas komisija, izskatot disciplinārlietu un izana
lizējot spriedumu, konstatēja, ka tas neatbilst likuma normām. Bet vi
sai bagāto (par to daudz rakstīja prese) Kaparšmitu tas viss īpaši neskā
ra. Viņš pārstāja būt par tiesnesi un kļuva par advokātu.
Tiesa aizdomās turamajiem par uzbrukumu Kasparam Ulstem ie
kļāvās rekordīsā laikā – trīs dienās. Rezultātā tiesnesis Kaparšmits no
lēma: visus trīs apsūdzētos atzīt par absolūti nevainīgiem un nekavē
joties atbrīvot.
Uzbrukums Kasparam Ulstem līdz šim laikam palicis neatklāts. Kā
neatklāts palicis arī uzbrukums man, kas ir noticis līdzīgos apstākļos
2012. gada martā.
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Ušakovs atskaitās Krievijas
vēstniekam Hapilovam
2008. gada oktobrī TV programmas Nekā Personīga (TV3) ēterā
izskanēja informācija par to, ka krievu diplomāts Aleksandrs Hapi
lovs 2003. gadā, ieņemot 2. sekretāra posteni Krievijas vēstniecībā
Gruzijā, gatavojis uz to brīdi esošā opozīcijas līdera Mihaila Saakaš
vili slepkavību, brīdī, kad viņš nāca pie varas. Pēdējā mirklī automa
šīna ar teroristiem – tas bija Zviada Gamsahurdia piekritēju grupē
jums – nokļuva autokatastrofā, saskrienoties ar kravas mašīnu, un
teroristu grupas vadītājs gāja bojā notikuma vietā, bet otrs līderis
tika ievainots. Terorakts bija plānots Rietumgruzijā, Mingrelli, uz
Senakskas tilta, kur Saakašvili bija jālikvidē. Šo faktu žurnālistiem
apstiprināja Gruzijas nacionālās drošības parlamentārās komisijas
priekšsēdētājs Givi Targamadze.
Gruzīnu prese publicēja kāda liecinieka Bigvavi liecību. Bigvava ar
savu brāli, arī Bigvavu, bijis zviadistu grupējuma sastāvā un tos saver
vējis krievu diplomāts, bet pēc tam pārver vējis gruzīnu specdienests.
„Hapilovs mums apsolīja miljons dolāru, ja mēs nogalināsim Saakaš
vili. Viņš man maksāja 700 dolārus mēnesī”, TV paziņoja Bigvava.
Pēc ziņām gruzīnu masu informācijas līdzekļos, Gruzijas specdie
nesti bija atklājuši Aleksandra Hapilova sakarus ar Krievijas Galveno
izlūkpār valdi un Krievijas kara izlūkdienestu.
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Latvijas TV pārraide „Nekā personīga” retranslēja arī gruzīnu
aicinājumu Latvijai, kurā paziņoja: „Pievērsiet uzmanību krievu
diplomātam Aleksandram Hapilovam, jo ir pamats domāt, ka Lat
vijā viņš no darbojas ar to pašu, ar ko no darbojās Gruzijā”.
Krievijas vēstniecībā Latvijā Aleksandrs Hapilovs ieņēma kultūras
padomnieka posteni, kūrējot attiecības ar tautiešiem.
2009. gada maijā raidījums „Nekā Personīga” parādīja Hapilova un
Ušakova tikšanās videokadrus. Latvijas politiķa un krievu diplomāta
tikšanās notika ķīniešu restorānā „Soho” Elizabetes ielā, kas atrodas
netālu no Krievijas vēstniecības Rīgā.
Programmas „Nekā Personīga” žurnālisti savā komentārā piedāvā
ja versiju, ka Nils Ušakovs drīzāk varētu būt tāda „nevainīga aitiņa”,
kuras tumsonību izmanto Aleksandrs Hapilovs, kam varētu būt inte
resanta tā informācija, kura „Saskaņas centra” priekšsēdētājam zināma
kā Saeimas Ārlietu komisijas deputātam.
Nila Ušakova korespondence liecina, ka ne par kādu „nevainīgu
aitiņu” nevar būt ne runas. Piedāvājam iepazīties ar „Saskaņas centra”
priekšsēdētāja sūtījumiem krievu izlūkam A. Hapilovam, kuru 2009.
gada 27. martā izraidīja no Latvijas (oficiāli tas toreiz tika skaidrots:
Latvijas valdība nepagarināja A. Hapilovam darba atļauju, un diplo
māts bija spiests izbraukt no valsts).

Aleksandrs
Hapilovs
Facebook.com
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Krievijas vēstnieks Aleksandrs Hapilovs finansē
Ušakova projektus

No: „Nil Ushakov”
Kam: rusembas@delfi.lv
Nosūtīts: 12. novembris 2008. g., 15:15:56
Tēma: Dlja A. Hapilova
Mēs – jaunatnes organizācija „Mums pa ceļam” – esam pieraduši darīt, bet
ne runāt.
Mēs neteoretizēsim par to, kā saglabāt Krievu pasauli. Mēs to jau saglabā
jam un saglabāsim, un paplašināsim tālāk.
Jaunatnes organizācija „Mums pa ceļam!” tika dibināta 2006.gada rudenī. Di
vu gadu darbības laikā „Mums pa ceļam!” izdevies sapulcināt sev apkārt simtiem
skolnieku un studentu un sekmīgi realizēt vairākus projektus, kas apvieno jau
natni un sekmē krievu diasporas pozīciju saglabāšanu un nostiprināšanu Latvijā.
Mēs esam ieinteresēti starptautiskos kontaktos, mēs esam gatavi dalīties piere
dzē ar citu valstu krievu diasporu pārstāvjiem, un pats galvenais – gribam pār
ņemt viņu pieredzi.
Divu gadu laikā mums izdevies realizēt sekojošus projektus:
9. maijs.lv
Galvenie projekta 9. maijs.lv uzdevumi – saglabāt un pavairot Latvijā Uz
varas Svētku piemiņu un palīdzēt Latvijā dzīvojošiem veterāniem. Šī projekta
ietvaros simtiem bērnu no jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” piedalās
sestdienas talkās brāļu kapos un padomju karavīru, kas krituši Latvijā Lielā Tē
vijas kara laikā, masu apbedīšanas vietās, piedalās Uzvaras Svētku masveida
svinībās pie pieminekļa Rīgas Atbrīvotājiem, rīko Rīgā akciju „Georga lentīte”.
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Piemēram, 2008. gada 9. maijā tika izdalītas 50 000 Georga lentītes. Projekta
ietvaros 2008. gada vasarā sāka darbu saits, kurā ietverta izsmeļoša informācija
par visiem Uzvaras Svētkiem veltītiem pasākumiem
„Priškoļnaja Gazeta”
„Priškoļnaja Gazeta” – tas ir unikāls izdevums, kura autori ir vecāko klašu
audzēkņi no Rīgas skolām ar krievu valodas apmācību. Pirmais numurs „Priš
koļnaja Gazeta” iznāca 2006. gada pavasarī. Šodien „Priškoļnaja Gazeta” ir krā
sains ikmēneša izdevums krievu valodā, iznākošs periodiski reizi mēnesī. Tirā
ža – 5000 eksemplāru. Izdevums bez maksas tiek izplatīts 48 Rīgas skolās ar
krievu valodas apmācību. „Priškoļnaja Gazeta” ir savdabīga žurnālistikas skola
vecāko klašu audzēkņiem. „Priškoļnaja Gazeta” ir aicinājums Latvijas krievu
žurnālistikas pieredzes un tradīciju nodošanai nākošajai paaudzei.
Skolas līgas Latvijas KVN
„Mums pa ceļam” ir spēļu Skolas līgas Latvijas KVN organizators. Šodien
Skolas līgas KVN apvieno vairākus simtus skolēnu ar krievu valodas apmācību
no visas Latvijas. Ar katru gadu klubs kļūst arvien lielāks un lielāks un apaug
ar jaunām tradīcijām. Bērniem, kas sapņo par skatuvi, izmēģina savus spēkus
režisoru uzvedumos un scenāriju rakstīšanā, Skolas līga KVN ir iespēja sevi ap
liecināt, iegūt savus pirmos apmeklētājus un pielūdzējus.
Projekts „Pašizglītība”
Jauniešu organizācija „Mums pa ceļam” dod iespēju vecāko klašu skolnie
kiem un studentiem iegūt bezmaksas pašizglītību – dažādu tēmu lekciju ap
meklēšanu. Jau otro gadu pēc kārtas jaunieši lasa lekcijas par psiholoģijas, žur
nālistikas, dzimtās valodas tēmām.
Projekts „Diskusiju klubs”
„Diskusiju klubs” dod iespēju jaunatnei pārspriest aktuālās tēmas tādās sfē
rās kā politika, ekonomika, kultūra, savstarpējā sociālā mijiedarbība, starptau
tiskās attiecības, diplomātija, un tāpat arī dzirdēt pieaicināto ekspertu viedokli.
Kā eksperti uzstājas Latvijas Republikas Saeimas deputāti, pazīstami žurnālisti
un televīzijas pārraižu vadītāji, ekonomisti, diplomāti, kā arī viesi no Krievijas.
Spēles „Kas Kur Kad?” Latvijā
„Mums pa ceļam” ir Latvijas lietpratēju kluba „Intelekts”, spēļu „Kas? Kur Kad?”
organizators skolēnu, studentu un pieaugušo komandām. Kluba darbībā iesaistī
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ti simtiem jaunu cilvēku, kas pieder Latvijas krievu diasporai un ir apveltīti ar lielu
intelektuālo potenciālu.
Jauniešu internetresurss www.young.lv
2008. gada pavasarī sāka darboties interaktīvais jauniešu saits www.young.
lv tīklā un „Avīzes Priškoļnaja Gazeta” internetversijā. Saitā var uzzināt pašu
jaunāko informāciju par visiem organizācijas „Mums pa ceļam!” pasākumiem
un projektiem, izveidot savu grupu pēc interesēm un apspriesties savā grupā.
Faktiski šodien saits www.young.lv – tas interaktīvs sociālais tīkls, veicinošs Lat
vijas krievu diasporas saliedēšanu.
„Mums pa ceļam!” divu gadu darbības laikā ieguvusi lielu pieredzi projektu
realizēšanā un pasākumu organizēšanā, veicinot krievu pasaules saglabāšanu
Latvijā. Turklāt jāatzīmē, ka visus projektus mēs realizējām tikai ar Latvijas
uzņēmēju – sponsoru palīdzību, nesaņemot nekādu palīdzību no Latvijas
valsts vai ārzemēm.
Tieši tādēļ „Mums pa ceļam!” uzstājās kā konferences „Krievu pasaule jaun
ajiem – sekmīgu ideju gadatirgus” organizators.
Konferences mērķi
• Galvenais mūsu konferences mērķis – radīt veiksmīgu ideju gada
tirgu, kurā jaunieši, piemēram, no Grieķijas, uzzina par to, kā un ko
dara viņu vienaudži no Vācijas vai Lietuvas.
• Veiksmīgas pieredzes un konkrētu projektu realizācijas apmaiņa
Krievu pasaules attīstībai jauniešu organizācijām tautiešiem ār
valstīs.
• Vienota elektronu resursa, kurš kļūs par savdabīgu datu bāzi, radī
šana, kā ideju, tā arī to paņēmienu realizācijai.
• Kopējo projektu izstrāde ar Eiropas tautiešu jauniešu organizāciju
piedalīšanos. Un pirmais projekts, ar kuru mēs piedāvāsim strā
dāt – tas ir 2009. gada 9. maija svinēšana.
Konferences darbs
Pirmajā konferences darba dienā jaunie cilvēki sniegs ziņojumus pa savām
jaunatnes organizācijām un projektiem, kurus šī organizācija īsteno.
Otrajā dienā jaunie cilvēki darba grupās dalīsies darba pieredzē, ar idejām
jaunu interesantu projektu izstrādē.
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Tiek piedāvātas šādas darba grupas:
1. Pieredze sabiedrisko organizāciju dibināšanā, projektu realizācijā.
Jaunieši no dažādām valstīm dalās pieredzē konkrētu veiksmīgi realizēto
projektu izpildē – no tīklu organizāciju izveidošanas līdz avīzēm, KVN, klubiem
„Kas? Kur? Kad?” internetportāliem un tamlīdzīgi.
2. Biznesmeņu piesaistes pieredze Krievu pasaules izvēršanai.
Ļoti bieži jauniešu organizācijas saskaras ar finansiālām problēmām. Dažas
no viņām raksta projektus dažādiem fondiem un saņem atbalstu, citas atrod
privātos investorus. Kā ieinteresēt biznesmeņus ar saviem projektiem – atbil
des uz šo jautājumu arī meklēs apspriedes dalībnieki šajā grupā.
3. Kā nosvinēsim 9. maiju.
Šajā grupā apspriedīs kā jau esošos projektus, piemēram, „Georga lentīti”,
kā arī jaunu piemiņas akciju veidošanu un realizāciju.
4. Mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošana Krievu pasaules saglabāšanai un
paplašināšanai
Kā izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai saglabātu un paplašinātu Krievu pa
sauli? Piemēram, internets starptautisko tīklu saziņai un izveidei. Kabeļu televī
zijas izmantošana izglītības līmeņa paaugstināšanai. Dalāmies pieredzē, dzimst
jaunas idejas.
Konferences programma
1.diena
Dalībnieku iebraukšana
Kultūras programma
Vakariņas viesnīcā
2.diena
10.00 – Konferences atklāšana
10.30 – Ekspertu referāti
12.00 – Kafijas pauze
12.15 – Delegāciju referāti
14.00 – Pusdienas
15.00 – Delegāciju referāti
18.00 – Vakariņas Vecrīgā
20.00 – Kultūras programma
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3.diena
10.00 – Noteiktie referāti
11.00 – Darbs grupās
• Pieredze sabiedrisko organizāciju dibināšanā un konkrētu projek
tu realizācijā.
• Pieredze biznesmeņu piesaistīšanā Krievu pasaules izvēršanā.
• Kā atzīmēsim 9.maiju.
• Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana Krievu pasaules saglabāšanai
un paplašināšanai.
12.15–12.30 – Kafijas pauze
12.30 – darba turpinājums grupās
14.00 – Pusdienas
15.00 – Grupu referāti.
16.00 – Konferences rezultātu kopsavilkums
16.30 – Konferences rezolūcijas pieņemšana
17.00 – Konferences slēgšana
18.00 – 20.00 – Vakariņas
4.diena
Konferences dalībnieku aizbraukšana.
Konferences tāme 40 cilvēkiem
Dzīvošana viesnīcā
Divvietīgs numurs istaba/diennaktī – 60 eiro
20 numuri – 1100 eiro/diennaktī
4 dienas pa 1100 = 4400
Ēšana
Brokastis (ietilpst numura cenā)
Pusdienas (3 reizes) – 15 /cilvēks – 1800
Vakariņas (2 reizes viesnīcā) – 15 еiro/cilvēks – 120
Svinīgas vakariņas (1 reize) – 25 еiro/cilvēks – 1000 еiro
Kopā: 4000 eiro
Тransporta izdevumi (līdz Rīgai un atpakaļ)
Varšava–Rīga–Varšava – 700 еiro
Parīze–Rīga–Parīze – 500 еiro
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Berlīne–Rīga–Berlīne – 500 еiro
Оslо–Rīga–Оslo – 700 еiro
Londona–Rīga–Londona – 500 eiro
Roma–Rīga–Roma – 500 еiro
Оdesa–Rīga–Оdesa – 700 еiro
Мaskava–Rīga–Мaskava – 500 еiro
Nirnberga–Rīga–Nirnberga – 600 eiro
Bukareste–Rīga–Bukareste – 700 еiro
Таllina–Rīga–Tallina – 50 еiro
Viļņa–Rīga–Viļņa – 50 еiro
Kopā: 6000 еiro
Zāles noma konferences rīkošanai
350 еiro/dienā – 2 dienas = 600 еiro
Autobusa noma ekskursijai
400 еiro
Zāles noma vakara pasākumiem
500 еiro
Nogādāšana no lidostas/dzelzceļa stacijas
400 еiро
Kopā: 16300

No: Nil Ushakov nils.usakovs@saeima.lv
Kam: rusembas@delfi.lv
Nosūtīts: 14. novembris 2008. g., 16:57:16
Tēma: Dlja A. Hapilova
Krievijas Federācijas Ārlietu Ministrija
Departaments darbam ar tautiešiem
Pjotram Aleksejevičam Burdikinam
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Cienījamais Pjotr Aleksejevič!
Latvijas nevalstiskā un nepolitiskā jauniešu organizācija „Mums pa ceļam”
tika nodibināta 2006. gadā. Mūsu organizācijas mērķi var aprakstīt ļoti vien
kārši – palīdzēt krievvalodīgai jaunatnei, kura dzīvo nepavisam ne vienkāršos
apstākļos nesen neatkarību ieguvušajā Latvijā, gūt panākumus dzīvē. Turklāt
saglabāt tradīcijas un ciešus sakarus kā ar Krievu pasauli, tā arī ar Krieviju. Re
alizējot šo mērķi, organizācija „Mums pa ceļam” dažādos projektos sadarbojas
vairāk nekā ar 60 Latvijas skolām ar krievu valodas apmācību, bet dažādos mū
su pasākumos piedalās simtiem krievvalodīgo vecāko klašu audzēkņu un stu
dentu (precīzāk par projektiem skat. pielikumu).
No pirmās dienas mūsu organizācija aktīvi piedalās tautiešu organizāciju
darbā Latvijā. Mūsu pārstāvji piedalījās dažādos tautiešu starptautiska līmeņa
pasākumos, piemēram, pēdējā Vispasaules tautiešu konferencē (Maskava), pē
dējā krievu preses Vispasaules kongresā (Maskava) un Eiropas jaunatnes foru
mā tautiešiem ārzemēs (SanktPēterburga). Rezultātā mums izdevās noregulēt
sakarus ar jauniem tautiešiem dažādās pasaules valstīs – kā Eiropā un ASV, tā
bijušajās PSRS valstīs.
Pēc Krievijas ĀM departamenta darbā ar tautiešiem direktora Aleksandra
Čepurina iniciatīvas mēs piedāvājam organizēt un īstenot konferenci jaunajiem
tautiešiem no Eiropas valstīm. Šai konferencei, kuru mēs piedāvājam īstenot ar
Krievijas ĀM departamenta darbā ar tautiešiem un Krievijas vēstniecības Lat
vijā patronāžu, jākļūst par turpinājumu kopējā darba sākumam Vispasaules
tautiešu konferencē Maskavā un Eiropas jaunatnes forumā tautiešiem ārzemēs
SanktPēterburgā.
Konferences tēma
Uzdevums jaunajiem – Krievu pasaules attīstība.
Konferences mērķis
Darbs Eiropas valstīs dzīvojošo jauno tautiešu saliedēšanai. Pēc mūsu uz
skatiem tā ir viena ne no vienkāršākajām lietām Krievu pasaules saglabāšanai
un attīstībai. Jo tieši no tiem krievu tautiešiem, kam tagad 1825 gadi, arī ir at
karīgs tas, kā nākotnē attīstīsies Krievu pasaule.
Pēc konferences rezultātiem mēs piedāvājam uzstāties ar iniciatīvu dibināt
pastāvīgi darbojošos Jauniešu Vispasaules tautiešu padomi, kura strādātu ciešā
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koordinācijā un sasaistē ar citām tautiešu organizācijām, bet savā darbībā akcen
tētu problemātiku, raksturīgu Krievijas tautiešu jaunajai paaudzei.
Konferences vieta
Mēs piedāvājam rīkot konferenci Latvijas galvaspilsētā Rīgā.
Konferences laiks
27.03.2009 – 28.03.2009
Konferences dalībnieki
Iepriekšēju piekrišanu dalībai konferencē apstiprināja 40 pārstāvji no 12
valstīm – Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas (Krima), Francijas, Norvēģijas, Lielbritā
nijas, Itālijas, Vācijas, Rumānijas, Polijas, Latvijas un Krievijas. Ar ielūgumiem
piedalīties konferencē griezīsimies pie Departamenta darbā ar tautiešiem un
krieviskajām jaunatnes organizācijām.
No Latvijas puses mēs plānojam uzaicināt piedalīties konferencē vadošo
Latvijas jauniešu tautiešu organizāciju pārstāvjus, kā arī vidusskolu audzēkņus
ar krievu valodas apmācību.
Konferences saturs
Konference tiek plānota divām dienām. Konferences gaitā piedāvājam di
vus apaļos galdus.
Apaļais galds 1 – Uzvaras dienas svinēšana Eiropas valstīs
•

Krievijas veiksmīgās pieredzes izplatīšana Eiropas valstīs, un arī Latvijas
akcijas „Georga lentīte” sarīkošanā 2009. gadā.

•

Plāna pieņemšana konkrētai darbībai Eiropas valstīs apglabāto Padom
ju karavīru apbedījumu saglabāšanai, tajā skaitā arī talku rīkošana.

•

Plāna pieņemšana 65. gadadienas svinēšanai 2010. gadā kopš Padomju
karaspēks atbrīvoja Eiropu no nacisma.

•

Mēģinājumu izbeigšana pārrakstīt Otrā pasaules kara vēsturi un Padomju
karavīra lomas izskaidrošanu Eiropas atbrīvošanā no nacisma, kā arī brau
cienu organizēšana jaunajiem tautiešiem uz Krieviju ar šo mērķi (piemēram,
pēc parauga „Piemiņas sardze”, kas sekmīgi darbojas Pleskavas apgabalā).

Apaļais galds 2 – Jaunatnes loma Krievu pasaules saglabāšanā un attīstībā
•

Tradīciju un piederības Krievu pasaulei saglabāšana krievu tautiešu
jaunajā paaudzē.

•
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Jauno tautiešu sakaru attīstība ar Krieviju.

•

Jauniešu organizāciju loma nākamo sabiedrisko organizāciju līderu vei
došanā.

Pēc konferences divu dienu kopsavilkuma mēs piedāvājam izplatīt konferen
ces stenogrammu, kā bukletu formātā, tā arī elektroniskā veidā.
Mēs esam pārliecināti, ka šāda veida konferences rīkošana ne tikai palīdzēs tau
tiešu saliedēšanai, kas dzīvo Eiropas valstīs. Konference tāpat nenoliedzami paaug
stinās Latvijas krievvalodīgās jaunatnes interesi līdzdalībai tautiešu organizācijās.
Mēs griežamies pie KF ĀM Departamenta darbā ar tautiešiem ar lūgumu
atbalstīt mūsu iniciatīvu un sniegt finansiālu atbalstu konferencei (skat. pieliku
mu), kā arī sniegt organizatorisku atbalstu no KF vēstniecību puses konferen
ces delegātu apdzīvotajās valstīs.
Ar cieņu,
Svetlana Savickaja
„Mums pa ceļam” valdes priekšsēdētāja
Telefons: 371 29357687; e–mail: sveta@Young.lv
1. PIELIKUMS – TĀME KONFERENCEI 40 cilvēkiem
Dzīvošana
Viesnīca „Rīga”, vienvietīgais numurs, diennakts – 90 eiro, 40 numuri, 3 nak
tis – 9600 eiro
Ēdināšana
Pusdienas (3 reizes) – 15 eiro/cilvēks
Vakariņas (2 reizes) –15 eiro/cilvēks
Svinīgas vakariņas (1 reizi) – 25 eiro/cilvēks
Koncerts svinīgajās vakariņās – 500 eiro
4 500 eiro
Konferenču zāle
Zāles noma – 200 eiro/dienā
Audioierakstu aparatūras noma – 100 eiro dienā
600 Eiro
Ekskursija pa Rīgu – 400 eiro
Transporta izdevumi – 600 eiro
KOPĀ:

15 700 eiro
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2. PIELIKUMS – GALVENIE „MUMS PA CEĻAM” REALIZĒJAMIE UZDEVUMI
9. maijs.lv
Divu gadu laikā vairāki simti skolēnu ir piedalījušies sestdienas talkās pa
domju karavīru kapos un Uzvaras Dienas svinēšanu organizācijā pie pieminek
ļa Rīgas atbrīvotājiem. Pagājušajā gadā akcijas „Georga lentīte” ietvaros mēs iz
dalījām 20 000 Georga lentīšu, bet šajā gadā – 50 000 gabalu. Šā gada pavasarī
sāka darbu saits www.9may.lv
„Priškoļnaja Gazeta” – tas ir izdevums, kura autori ir vecāko klašu audzēkņi
no Rīgas skolām ar krievu valodas apmācību. Šodien „Priškoļnaja Gazeta” ir ik
mēneša krāsains izdevums krievu valodā 32 lappusēs. Izdevuma tirāža – 5000
eksemplāru. Izdevums bez maksas tiek izplatīts 48 Rīgas skolās ar krievu valo
das apmācību.
Skolas līga Latvijas KVN
„Mums pa ceļam!” – Skolas līgas Latvijas KVN spēļu organizators. Skolas līga
KVN apvieno vairākus simtus dalībnieku no skolām ar krievu valodas apmācību
no visas Latvijas un vada jau piekto sezonu.
„Kas? Kur? Kad „ Latvijā
„Mums pa ceļam!” – Latvijas lietpratēju kluba „Intelekts” partneris, kas organi
zē spēles „Kas Kur? Kad” starp skolēnu un studentu komandām.
Kultūrizglītojošu braucienu organizēšana uz Krieviju (Ar KF vēstniecības
Latvijā atbalstu)
Ar KF vēstniecības Latvijā atbalstu vairāki desmiti skolēnu no jaunatnes orga
nizācijas „Mums pa ceļam!” jau divus gadus piedalās Krievijas projektā tautiešiem
„SanktPēterburgas vasaras vēstures universitāte 2008.” Šajā gadā skolēni no jau
natnes organizācijas „Mums pa ceļam!” piedalījās ekspedīcijā „Piemiņas sardze”
pa kaujas vietām Pleskavas rajonā.
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Vēlamie balsošanas rezultāti
tiek saskaņoti ar Krievijas
vēstnieku Vešņakovu
Nils Ušakovs nodevis Krievijas vēstniekam Aleksandram Veš
ņakovam nepublicējamu informāciju par vēlēšanu rezultātiem
Eiroparlamenta un pašvaldību vēlēšanās, un to ietekmi uz iekšpo
litisko situāciju.
Tālāk publicēto vēstuli Nils nosūtījis Aleksandram Vešņakovam 2008.
gada 10. jūlijā. Tajā laikā Ušakovs bija Saeimas Ārlietu komisijas loceklis.

No: Nil Ushakov (nils.usakovs@saeima.lv)
Кam: rusembas@delfi.lv
Тēma: Vešņakova kungam
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Nosūtīts: ce 10/07/08 10:46.
Cienījamais Aleksandr Albertovič!
Pirms mūsu tikšanās 15.00 nosūtu jums nelielu izziņu, ko sagatavojuši mūsu kon
sultanti, par balsu skaitīšanas sistēmu Eiroparlamenta vēlēšanās.
Ar cieņu,
Nils Ušakovs
2004. gada jūnijā bija šādi Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti:
Sarak
sta
numurs
5
12
6
2
13
8
11
9
10
7
3
1
4
15
14
16
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Procentos
Saraksta
Saņemto Saņemto
no kopējā
nosaukums (politiskās
mandātu
balsu
balsotāju
organizācijas
skaits
skaits
skaita
nosaukums
Apvienība TB/LNNK
171 859
4
29,82
„Jaunais laiks”
113 593
2
19,71
Politiskā apvienība „ZaPčel”
61 401
1
10,66
Tautas partija
38 324
1
6,65
„Latvijas ceļš”
37 724
1
6,55
Tautas saskaņas partija
27 506
0
4,77
Latvijas sociāldemokrātiskā
27 468
0
4,77
strādnieku partija
„Zaļo” un zemnieku apvienība
24 467
0
4,25
Latvijas pirmā partija
18 685
0
3,24
Apvienotā sociāldemokrā
12 871
0
2,23
tiskā darba partija
Konservatīvā partija
9716
0
1,69
Latvijas Sociālistiskā partija
9480
0
1,65
„Latgales gaisma”
8439
0
1,46
Politiskā organizācija (partija)
5481
0
0,95
„Eiroskeptiķi”
Kristīgidemokrātiskā
2362
0
0,41
savienība
Sociāldemokrātu savienība
1988
0
0,34

Tika pielietota šāda balsu skaitīšanas un mandātu skaita noteikšanas me
todika:
1) Skaitīšana tiek veikta tikai politisko organizāciju grupā, kas pārva
rējušas 5% barjeru, pārējās automātiski atdalās. Tādā palika 5 politiskās or
ganizācijas:
Sarak
sta
numurs
5
12
6
2
13

Saraksta
nosaukums (politiskās
organizācijas
nosaukums
Apvienība TB/LNNK
„Jaunais laiks”
Politiskā apvienība „ZaPčel”
Tautas partija
„Latvijas ceļš”

Procentos
Saņemto Saņemto
no kopējā
mandātu
balsu
balsotāju
skaits
skaits
skaita
171 859
4
29,82
113 593
2
19,71
61 401
1
10,66
38 324
1
6,65
37 724
1
6,55

2) Balsu skaitīšanas formula šāda: par katru partiju atdoto augošo balsu
skaita dalīšana ar nepāra skaitļiem – 1, 3, 5, 7, 9 un tā tālāk līdz nepieciešama
jam. Tālāk dalījuma rādītāji rindojas samazināšanās kārtībā un tiek noteikts
mandātu skaits katrai politiskai organizācijai.
Tālāk rezultāti rindojas pēc samazināšanās principa:
Saraksts
TB/LNNK
„Jaunais laiks
ZaPčel
Tautas partija
„Latvijas ceļš”

Balsis
171859
113593
61401
38324
37724

1.
dalīšana
(1)
171 859
113593
61401
38324
37724

2.
dalīšana
(3)
57286,33
37864,33
20467
12774,67
12574,67

3.
dalīšana
(5)
34371,8
22718,6
12880,2
77664,8
7544,8

4.
dalīšana
(7)
24551,28
16227,57
8771,571
5474,857
5389,143
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Tādā veidā mēs iegūstam vēlēšanu rezultātus:
Reitinga rādītājs
(dalīšanas numurs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dalīšanas numurs

Saraksts

171859
113593
61401
57286,33
38334
37724
34371,8
24551,29
22718,6

ТB/LNNK
„Jaunais laiks”
ZaPčel
ТB/LNNK
Tautas partija
„Latvijas ceļš”
ТB/LNNK
ТB/LNNK
„Jaunais laiks”

Tādā veidā var izdarīt secinājumus:
Saraksts
ТB/LNNK
„Jaunais laiks”
ZaPčel
Tautas partija
„Latvijas ceļš”
1.

Mandātu skaits
(atbilst pieminējuma biežumam
iepriekšējā tabulā un dalījuma
rezultātiem)
4
2
1
1
1

5% pārvarēšana garantē viena mandāta saņemšanu. Matemātis
ka izslēgšana (tā arī juridisks strupceļš) – tieši 5% saņemšana kā mini
mums desmit politiskām apvienībām esot 9 mandātiem. Bet šī varbūtī
ba ir teorētiska – tās reālā iemiesošanās ir galēji apšaubāma.

2.

Noteicošais moments – varbūtība vairāk nekā viena mandāta saņem
šanai. Pēc 2004. gada Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātu apkopošanas
piemēra redzams, ka politisko organizāciju rezultātu izkārtojums, kas
saņēmuši tikai 1 mandātu, ir ļoti liels: tā par „Latvijas ceļu” nobalsoja
6,5% vēlētāju, par ZaPčel –10,6%, bet abas politiskās organizācijas sa
ņēma tikai pa 1 mandātam. Šajā konkrētajā gadījumā matemātika šā
da: politiskā organizācija var saņemt 2 mandātus tikai tad, ja par viņu
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nobalso trīs reizes vairāk balsotāju, nekā par politisko organizāciju, sa
ņēmušu mazāko punktu skaitu starp politiskajām organizācijām, pār
varējušām 5% barjeru. Tas ir, 2004. gada Eiroparlamenta vēlēšanās,
lai dabūtu 2 mandātus, vajadzēja savākt trīs reizes vairāk balsu
nekā partijai ar sliktāku rezultātu no politiskām organizācijām,
pārvarējušām 5% barjeru. Praksē var pavairot „Latvijas ceļa” rezultātu
(6,5%) ar 3, un saņemt nosacīti caurejošu rādītāju priekš 2 mandātiem
(6,5 pavairot uz 3 – sanāk 19,5). Tādā veidā, ZaPČEL (10,6%) nevarēja
saņemt 2 mandātus, bet „Jaunais laiks” (19,7%) – saņēma 2 mandātus.
Te slēpjas zināma netaisnība Eiroparlamenta vēlēšanās, kas ir matemā
tikas un nelielā mandātu skaita diktēta.
3.

Tajā pašā laikā solis no diviem mandātiem uz četriem 2004. gada Eiro
parlamenta vēlēšanās ir vēl šaurāks. Tā „Jaunais laiks”, saņemot 19,7%
balsu, iegūst 2 mandātus (6,5% pavairot ar 3), bet TB/LNNK, saņemot
29,82%, iegūst 4 mandātus. Kaut 29,82%, dalot uz 6,5 dod 4,55 (pie no
sacītas noapaļošanas 5).

Noteicošais secinājums: uz mandātu skaitu, ko saņem katra politiskā or
ganizācija, liela ietekme ir: VISPĀRĒJAM POLITISKAJAM IZKĀRTOJU
MAM VĒLĒŠANĀS, KAS APGRŪTINA PROGNOZĒŠANU KOPUMĀ. TĀ
MANDĀTU SKAITS POLITISKAI ORGANIZĀCIJAI, SAŅĒMUŠAI VISLIELĀ
KO REZULTĀTU, IR TIEŠĀ ATKARĪBĀ:
•

NO TĀ, CIK PARTIJAS IEKĻUVUŠAS GRUPĀ, KAS PĀRVARĒJA 5%
BARJERU;

•

NO TĀ, KĀDA BIJA FAKTISKĀ BARJERA – ZEMĀKAIS RĀDĪTĀJS
PARTIJU GRUPĀ, KAS PĀRVARĒJA 5% BARJERU;

•

NO BALSU IZKĀRTOJUMA STARP PARTIJĀM, KAS PĀRVARĒJUŠAS
5% BARJERU.

•

NO TĀ, CIK BALSIS SUMMĀRĀ UN PROCENTUĀLĀ AT TIECĪBĀ NO
KOPĒJĀ VĒLĒTĀJU SKAITA TIKA ATDOTAS PARTIJĀM, KAS NEPĀR
SNIEDZA 5% BARJERU.

Analoģiski proporcionāla vēlēšanu sistēma darbojas arī Saeimas vēlēšanās.
Tomēr „nosacītās netaisnības” mērogs nozīmīgi zemāks – jo vairāk mandātu
tiek sadalīts, jo tuvāki vēlēšanu rezultāti pie mandātu sadalīšanas rezultātiem.
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100 Saeimas deputātus varētu ņemt par 100%, un sadalīt mandātus starp po
litiskām organizācijām, pārvarējušām 5%,”piemetot” viņiem balsis, atdotas par
neiekļuvušām partijām pēc proporcionalitātes principa. Gadījumā ar 9 man
dātiem „kļūda” starp vēlēšanu rezultātiem un politisko organizāciju sa
ņemtajiem mandātiem no matemātiskā redzes loka nozīmīgi lielāka – un
tas ir noteicošais moments!
Vēl viens svarīgs moments Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātu prognozē
šanā – tā ir vēlētāju ierašānās. 2004. gadā apmeklējums bija 41,34%, kas ir
nozīmīgi mazāk nekā vidējais Saeimas un pašvaldības vēlēšanu apmeklējums
vēlēšanās 2006. gadā – 60,9%, pašvaldību vēlēšanās 2005. gadā – 52,8%).
Noteicošais ir balsošanas motivācija konkrētās sociālās grupās. Tas ir, kura
politiskā spēka vēlētāji ir vairāk motivēti un mobilizēti. Teiksim, TB/LNNK rezul
tāts (gandrīz 30%!) – tas ir rādītājs ne tikai šīs partijas popularitātei sabiedrībā
kopumā, bet ir rādītājs elektorāta mobilizētībai, kura atkarīga no politiskās dienas
kārtības kopumā (vēlēšanas notika uz protestu pret izglītības reformu fona), elek
torāta sociālā portreta (pensionāriem nav ar ko nodarboties – iet uz vēlēšanām),
elektorāta priekšstata par to, kas ir Eiroparlaments.
Ja Eiroparlamenta vēlēšanas notiks vienlaicīgi ar pašvaldību vēlēšanām, ie
rašanās būs pietiekoši augsta. Arī pašvaldību vēlēšanas atstās savu iespaidu uz
Eiroparlamenta vēlēšanām – kā no ierašanās viedokļa, tā arī no izvēles viedokļa,
kam atdot balsi.
Iespējamie vēlēšanu rezultāti Eiroparlamentā „SASKAŅAS CENTRAM” un
„ZaPčel” 2009. gadā
2004. gada oktobrī par „Saskaņas centru” nobalsoja 14,42% vēlētāju jeb 130 887
cilvēku. Par ZaPčel nobalsoja 6,03% jeb 54 684 cilvēku. Tādā veidā divu politisko or
ganizāciju summārā auditorija (pēc stāvokļa uz 2006. gada oktobri) sastāda apmē
ram 2021%. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka šī kopējā auditorija saraksta apvienošanas
gadījumā var būt sašaurināta uz daļas „Saskaņas centra” elektorāta nepieņemšanu
ZaPčel un otrādi. 2002. gadā 8. Saeimas vēlēšanās ZaPčel saraksts, apvienojoties uz
to brīdi Tautas saskaņas partijai ar „Līdztiesību” un Latvijas Sociālistisko partiju (tagad
„Līdztiesība” – tas ir ZaPčel, bet Tautas saskaņas partija un Socpartija – „Saskaņas cen
trs”) saņēma 19%. Attiecīgi, summārā auditorija svārstās 1920% robežās.
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Pēc sabiedrības viedokļa aptaujas rezultātiem 2008. gada jūnijā (Latvijas
Fakti) par „Saskaņas Centru” gatavi balsot 10,5%, par ZaPčel – 3,8%. Jāņem vērā,
ka līdz vēlēšanām vēl tālu, nav bijusi krievu elektorāta mobilizācija, kas paaug
stinās abu politisko spēku rādītājus.
Lai saņemtu 1 mandātu, politiskai organizācijai Eiroparlamenta vēlēšanās jāsa
ņem minimums 5%. Tas ir vairāk nekā reāls uzdevums „Saskaņas centram”, un pil
nīgi reāls uzdevums ZaPčel, ņemot vērā Tatjanas Ždanokas personīgo popularitāti.
No šī skatījuma „Saskaņas Centrs” un ZaPčel, piedaloties vēlēšanās ar
atsevišķiem sarakstiem, var summāri saņemt 2 mandātus.
Gadījumā, ja „Saskaņas centrs” un ZaPčel veido kopīgu sarakstu, rodas jautā
jums par to, cik balsis būs nepieciešamas, lai saņemtu minimums 2 mandātus,
bet vēlams – 3 mandātus, jo citādi a priori apvienošanai nav jēgas.
Bez šaubām, pietiekama līmeņa prognozēšanas iespēja ir nosacīta – atka
rībā no politiskā izkārtojuma Eiroparlamenta vēlēšanās kopumā. Tomēr viens
secinājums ir acīmredzams:
2004. gada Eiroparlamenta vēlēšanu pieredze pierādījusi: lai saņemtu
divus mandātus jāsaņem trīs reizes vairāk balsu nekā politiskai organizāci
jai, kas saņēmusi mazāk balsu no tām, kas pār varējušas 5%. Lai saņemtu 2
mandātus, nepieciešams saņemt summāri 15%. Tāda varbūtība pastāv. Bet
vienlaikus pastāv liels risks, ka faktiskā barjera vēlēšanās būs augstāka (pie
mēram, 6,5% – kā 2004. gadā), un tad jāsaņem vairāk kā 19,5% balsu, bet
tas jau ir grūts uzdevums. Trešā mandāta iegūšana šajā situācijā vispār ap
šaubāma.
Eiroparlamenta vēlēšanu paradokss slēpjas tajā, ka 5% + 5% garantēti
dod divi mandātus, bet 14% vai pat 18% var pie noteikta politiska saliku
ma garantēt pat TIKAI 1 MANDĀTA saņemšanu. 2 mandātu saņemšana ir
politiski – matemātiskas loterijas rezultāts, 3. mandāta saņemšana – gan
drīz neticama veiksme.
PIEMĒRS Nr. 1
Sevišķi tas ir acīmredzami 2004. gada Eiroparlamenta vēlēšanās. Pieņem
sim, ka 2004. gada Eiroparlamenta vēlēšanās 5% barjeru pārvarēja 6, bet ne 5
partijas.
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Pieļausim, ka Tautas saskaņas partija saņēma nevis 4,81% (27 506 balsis),
bet tieši 5% (28 720 balsis). Tad aprēķini izskatītos šādi:
Saraksts

Balsis

Т B/LNNK
„Jaunais laiks”
ZaPčel
Tautas partija
„Latvijas ceļš”
TSP

171859
113593
61401
38324
37724
28700

1.
dalīšana
171 859
113593
61401
38324
37724
28700

2.
dalīšana
57286,33
37864,33
20467
12774,67
12574,67
9556

3.
dalīšana
34371,8
22718,6
12880,2
77664,8
7544,8
5740

4.
dalīšana
24551,28
16227,57
8771,571
5474,857
5389,143
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Rezultāti pēc dilstošā principa:
Reitinga rādītājs
(dalījuma numurs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dalījuma rādītājs

Saraksts

171859
113593
61401
57 286,33
38334
37724
34371,8
28700
24551,28

ТB/LNNK
„Jaunais laiks”
ZaPčel
ТB/LNNK
Tautas partija
„Latvijas ceļš”
ТB/LNNK
TSP
TB/LNNK

Tādā veidā mēs iegūstam vēlēšanu rezultātus:
Saraksts
ТB/LNNK
„Jaunais laiks”
ZaPčel
Tautas partija
„Latvijas ceļš”
TSP
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Mandātu skaits
(atbilst minējumu biežumam
iepriekšējā tabulā pēc sadales
rezultātiem)
4
1
1
1
1
1

Paradokss slēpjas tajā, ka tad, ja 1 mandātu saņem Tautas saskaņas partija,
tas noved pie mandātu samazināšanās „Jaunajam laikam”. Nepieciešamība dalīt
9 mandātus uz 6, bet ne uz 5 partijām, novestu pie šāda rezultāta. Šeit, tiesa, ir
interesants moments, uz kuru atbildi nekārtas skaitļu dalīšanas metode nedod.
Pie TSP 5% robežas pārvarēšanas 1 mandātu zaudētu „Jaunais laiks”, bet ne
TB/LNNK, kas ir redzama netaisnība. Sanāk, ka 19% – tas ir 1 mandāts, bet
29% – 4 mandāti.
No tā varam izdarīt secinājumu: pie šāda izkār tojuma visneizdevīgāka
jā situācijā Eiroparlamenta vēlēšanās atrodas par tijas, kas saņēmušas vidē
jus rādītājus – nepieciešamo minimumu (tuvu pie 5%) saņēmušās par tijas
vai līderi (piemēram, TB/LNNK, saņēmuši gandrīz 30% balsu). Otrais seci
nājums – pat faktiskās barjeras līdz 5% samazināšana dažādi atsaucās uz
par tijām: tā „Jaunais laiks”, esot 19%, var palikt pie viena mandāta, bet TB/
LNNK saglabāt priekšrocības. Tanī pašā laikā faktiskā barjera 6,5% (mazā
kais rādītājs 5% pār varējušo par tiju grupā 2004. gada Eiroparlamenta vē
lēšanās – „Latvijas ceļa” rādītājs) konkrētajā gadījumā un 5% pār varējušo
par tiju skaita samazināšanās izdevīga „Jaunajam laikam” – viņa pazeminā
šana (kura notiktu, ņemot TSC 5%) novestu pie „Jaunā laika” mandātu skaita
samazināšanās.
Tieši no šī viedokļa daudzējādi ievērības cienīgāks ir variants „olu likša
nai dažādos groziņos” – tas ir, „Saskaņas centra” un ZaPčel atsevišķu sa
rakstu eksistēšana 2009. gada Eiroparlamenta vēlēšanās. Tā kā pat ar vienu
sarakstu 30% saņemšana ir nereāla – kopējā auditorija (krievvalodīgie pilsoņi,
kas piedalās vēlēšanās) ir mazāka un ir apmēram 20% aktīvu vēlētāju. Un pat
19 – 20%, kā rāda iepriekš aprakstītais hipotētiskais piemērs, var pie apstākļu
sakritības (pilnīgi iespējamas –piemēram ar „Jauno laiku”) negarantēt 2 mandā
tu saņemšanu.
Tātad, viens no galvenajiem uzdevumiem ir „apdrošināšana” pret tādiem
variantiem. Un divi saraksti dod tādas garantijas.
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Nils Ušakovs: krievvalodīgās
jaunatnes Dzimtene ir Krievija
Tālāk publicēto vēstuli Nils Ušakovs nosūtīja 2008. gada 29. augus
tā uz elektronisko adresi Zanei Rušeniecei, Saeimas „Saskaņas centra”
deputāta Jāņa Tutina palīdzei.

No: Nil Ushakov nils.usakovs@saeima.lv
Кam: zane.ruseniece@saeima.lv
Pleskavas apgabala gubernatoram
Mihailam Varfolomejevičam Kuzņecovam
Krievijas Federācijas
ārkārtējam un pilnvarotajam sūtnim Latvijā
Aleksandram Albertovičam Vešņakovam
Cienījamais Mihail Varfolomejevič!
Cienījamais Aleksandr Albertovič!
Gribu izteikt Jums patiesu pateicību par iespēju piedalīties nometnē
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„Piemiņas sardze”, ko jūs devāt 11 krievvalodīgiem skolēniem un studentiem
no latviešu jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!”.
Krievvalodīgajai jaunatnei mūsdienu Latvijā sevišķi svarīgi nostiprināt saka
rus ar savu Dzimteni Krieviju un saglabāt pareizu izpratni par Lielā Tēvijas kara
notikumiem. Pateicoties tādām nometnēm kā „Piemiņas sardze”, Jūs panākat šo
mērķu sasniegšanu.
Izmantojot gadījumu, es tāpat vēlos izteikt atsevišķu pateicību KF vēstniecības
Latvijā padomniekam Hapilovam Aleksandram Vadimovičam un Pleskavas apga
bala Jaunatnes un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniekam Jegorovam Alek
sandram Staņislavovičam par viņu nenovērtējamo palīdzību šī projekta realizācijā.
Ar cieņu
Nils Ušakovs
Latvijas 9. Saeimas deputāts no „Saskaņas centra”,
Apvienības „Saskaņas centrs” priekšsēdētājs,
Jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” valdes loceklis

Organizācija „Mums pa ceļam!” lūdza naudu Eiroparlamenta
vēlēšanām Maskavas Iekšējās ekonomikas un starptautisko saka
ru depar tamenta vadītājam Nila Ušakova korespondence liecina,
ka organizācija „Mums pa ceļam!” prasīja naudu Maskavas pilsētas
Iekšējās ekonomikas un starptautisko sakaru depar tamenta vadī
tājam Georgijam Muradovam ar Eiroparlamenta vēlēšanām saistī
tiem pasākumiem.
Sarakstes dalībnieki:
• „Saskaņas centra” priekšsēdētājs Nils Ušakovs
• jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” priekšsēdētāja,
sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv” valdes locekle Svetlana
Savickaja;
• tirdzniecības – rūpniecības centra „Dom Moskvi” vadītāja
Tatjana Žukova;
• Maskavas pilsētas Iekšējās ekonomikas un starptautisko saka
ru departamenta vadītājs Georgijs Muradovs.
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No: Tatjana business@mkdc.lv
Kam: nil.ushakov@gmail.com
Tēma: Dom Moskvi Riga
Nosūtīts: Pn 12/01/09 15:27
Cienījamais Nil!
Nosūtu Jums pamatu vēstulei Maskavas Valdībai. Lūdzu izskatīt, pievienot nepie
ciešamo parakstu, zīmogu uz Jūsu veidlapas.
Ar cieņu
Tatjana Žukova
Rīga,
2009. gada 12. janvāris
Nr. 09 –______

Maskavas pilsētas Iekšējās ekonomikas un
starptautisko sakaru departamenta vadītājam
L. G. Muradovam

Cienījamais Georgij Ļvovič!
2009. gada jūnijā programmas ietvaros mums ieplānoti pasākumi, lai
mērķtiecīgi atbalstītu jauniešu organizācijas un sakarā ar 65. gadadienu kopš
Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem iekarotājiem:
•

Izveidot Rīgā uz bāzes Maskavas māja „(„Dom Moskvi”) informatīvu cen
tru ar iespēju izplatīt prezentatīvus materiālus un produkcijas realizāciju
(suvenīri, karodziņi, grāmatas, šalles un krekli), veltītus Uzvaras Dienas
svinībām Latvijā uz laiku no 2009. gada 1. līdz 9. maijam:

•

Izveidot punktu produktu – dāvanu komplektu formēšanai un komplek
tācijai LTK veterāniem: 12000 komplektus.

Dotais uzskaitījums paredz izdevumus „Maskavas mājas” Rīgā telpu nomai
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(kinokoncertu zāle, 1. stāvs un puspagrabstāvs), tirdzniecības vietas sagata
vošanu un punkta komplektāciju.
Lūdzam Jūsu līdzdalību mūsu programmas realizācijā un sniegt finansiālu
palīdzību 550 tūkst. rbļ. apjomā.

No: nil.ushakov@gmail.com
Kam: Tatjana business@mkdc.lv
Tēma: Re:Dom Moskvi Riga
Nosūtīts: Pn 12/01/09 16:16
Maskavas pilsētas Iekšējās ekonomikas un starptautisko
sakaru departamenta vadītājam
G. L. Muradovam
13. 01.2009.
Cienījamais Georgij Ļvovič!
Mūsu nevalstiskā un nepolitiskā jaunatnes organizācija „Mums pa ceļam!”
tika nodibināta 2006. gadā Mēs rīkojām akciju” Palīdzi Latgales skolām!”, kad
politiķi un uzņēmēji griezās pie rīdziniekiem ar aicinājumu palīdzēt Latgales
mācību iestādēm – visnabadzīgākajam un depresīvākajam Latvijas reģionam.
Tagad, pēc pusotra gada, mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 60 Latvijas skolām
ar krievu valodas apmācību, bet dažādos mūsu pasākumos piedalās simtiem
vecāko klašu audzēkņu un studentu.
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Mū su orga ni zā ci jas mēr ķus var ap rak stīt ļo ti vien kār ši: mēs gri bam
pa lī dzēt sko lu audzēk ņiem ar krie vu va lo das ap mā cī bu at rast dzī vē savu
vie tu un gūt pa anā ku mus. Tā dēļ mēs orga ni zē jam bez mak sas lek ci jas un
se mi nā rus, rī ko jam KVN un at bal stām spē les „Kas Kur? Kad?, izdo dam savu
avī zi un rī ko jam sestdie nas tal kas pirms 9. mai ja un orga ni zē jam brau cie
nus uz va sa ras no met nēm ār ze mēs. Mēs vē la mies lai mū su jaun ie ši, ta jā
skai tā arī ar mū su pa lī dzī bu, kļū tu par lat vie šu sa bied rī bas daudz so lo šiem
lo cek ļiem.
Daudzas no mūsu akcijām notika ar tiešu KF vēstniecības Latvijā atbalstu.
Bet divi mūsu projekti – izdevums „Priškoļnaja Gazeta” un kārtējā sezona Skolas
līgas Latvijas KVN – saņēma daļēju fonda „Krievu Pasaule” atbalstu.
Organizācijas priekšgalā ir Baltijas Starptautiskās akadēmijas Sabiedrisko
attiecību fakultātes studente Svetlana Savickaja. Bet viens no organizācijas val
des kocekļiem ir pats jaunākais Latvijas Saeimas deputāts, politiskās apvienības
„Saskaņas centrs” priekšsēdētājs Nils Ušakovs.
Šajā gadā organizācija „Mums pa ceļam!” plāno aktīvi turpināt savu darbī
bu. Un virkni mūsu projektu mēs vēlētos realizēt kopā ar „Maskavas Māju” Rīgā.
1. Kopā ar sabiedrisko organizāciju „9maijs.lv” nodibināt pie „Maskavas Mā
jas” Rīgā informatīvo centru priekš:
•

ziedojumu vākšanas veterāniem. Palīdzība, iegādāta par savāktajiem lī
dzekļiem, tiks izdalīta veterāniem pirms Uzvaras Dienas.

•

Georga lentīšu izplatīšana.

•

suvenīru produkcijas realizācija(piemēram,krekliņi,karodziņi, kas veltīta
Uzvaras Dienas svinībām Latvijā laikā no 2009.gada 1.marta līdz 9.mai
jam. Visi pārdošanā iegūtie ienākumi nonāk palīdzības fondā veterā
niem. Palīdzība tiks izsniegta veterāniem Uzvaras Dienas priekšvakarā.

•

Punkta organizēšanai produktu dāvanu komplektu formēšanai un kom
plektācijai LTK veterāniem.

2. Sarīkot „Maskavas Mājā” Rīgā skolas līgas Latvijas KVN piekto sezonu un
skolas līgas Latvijas KVN Tatjanas Kausu.
3. Sarīkot „Maskavas Mājā” Rīgā konkursu „Miss&Mister Talant Škola 2009”.
4. Sarīkot „Maskavas Mājā” Rīgā skolas teātra festivālu „Krievu klasika”.
Jāatzīmē, ka visi iepriekš minētie pasākumi palīdzēs ne tikai tieši jaunatnei,
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bet var būt ārkārtīgi efektīvi izmantoti krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju mobi
lizācijai Eiroparlamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā.
Dotais uzskaitījums paredz tēriņus telpu nomai „Maskavas Mājai” Rīgā (ki
nokoncertzāle,1. stāvs un pagrabstāvs), tirdzniecības un komplektācijas vietas
sagatavošanai.
Lūdzam Jūs piedalīties mūsu programmu realizācijā un sniegt finansiālu
palīdzību 550 tūkst.rbļ. apmērā.
Svetlana Savickaja
„Mums pa ceļam!” valdes priekšsēdētāja

Par 5000 dolāru par akordeonista Kovtuna
uzstāšanos

No: nil.usjakov@gmail.com
Kam: Svetlana Savicka
Tēma: dom moskvy
Nosūtīts: Pt 2003/09 13:38
Maskavas pilsētas Iekšējās ekonomikas un
starptautisko sakaru departamenta vadītājam
G. L. Muradovam kungam
Cienījamais Georgij Ļvovič!
Uzvaras Dienu Latvijā plaši atzīmē simtiem tūkstošu valsts krievvalodīgo ie
dzīvotāju. Pēc būtības, 9. maijs viņiem ir galvenie svētki.
Rīgā pie Uzvaras pieminekļa padomju karavīriem tradicionāli sapulcējas des
mitiem tūkstošu ļaužu – lai apsveiktu veterānus, noklausītos svētku programmu
un,protams, lai izteiktu savu pilsonisko pozīciju. Šajā gadā Uzvaras diena, kas
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mūsdienu Latvijā neskaitās svētku diena, iekrīt sestdienā, un tas nozīmē, ka brīv
diena pulcēs sevišķi lielu skaitu valsts krievvalodīgo iedzīvotāju.
Mūsu sabiedriskā organizācija „9maijs.lv” ir svētku programmas organiza
tors. Svinēšanas ietvaros mēs cieši sadarbojamies ar Maskavas kultūras–darī
jumu centru.
Mēs lūdzam Jūs atbalstīt tautas aktiera, akordeonista un komponista Valē
rija Andrejeviča Kovtuna piedalīšanos 9.maija svētku koncertā Rīgā pie piemi
nekļa Padomju karavīriem Atbrīvotājiem.
Uz iepriekšējās norunas pamata par sadarbību 9.maija koncera norisei lū
dzam Jūs finansiāli atbalstīt mūsu projektu, apmaksājot aktiera honorāru 5000
ASV dolāru apmērā.
Sabiedriskās organizācijas „9maijs.lv” valdes locekle
Svetlana Savickaja
20. 03. 2009.

Pēc Drošības policijas ziņām fonda „Krievijas pasaule” īstais
mērķis ir nostiprināt Krievijas ietekmi Latvijā un citās valstīs.
Kā paziņoja Drošības policijas pārstāve Kristīne Apse–Krūmiņa,
fonds tiecas konsolidēt krievu kopienas ārpus Krievijas un izmantot
tās kā krievu politikas instrumentu.
Tādi mērķi ir pretrunā ar Latvijas integrācijas valsts politiku.
Pēc Drošības policijas ziņām, līdzekļi, kurus izdala fonds, tiek sada
līti necaurspīdīgā veidā. Naudu saņem tajā skaitā „aktīvisti, kuri uzstā
jas pret Latvijas konstitūcijas pamatvērtībām.”
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Krievijas vēstniecības vecākais
padomnieks Oļegs Marčenko
dod rīkojumu Nilam Ušakovam

Oļegs Marčenko

Kā liecina korespondence, Krievijas vēstniecības vecākais padom
nieks Latvijā Oļegs Marčenko vairākkārtīgi devis rīkojumus Nilam
Ušakovam.
Tālāk publicēto rīkojumu Oļegs Marčenko nodevis Nilam Ušako
vam 2009. gada 23. aprīlī ar Saeimas deputātu no „Saskaņas centra”
Nikolaju Kabanovu.
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No: Nikolaj Kabanov kaban@fenster.lv
Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Тēmа: Vēstule VESHJAKOVAM
Nosūtīts: Ct 23/04/09 13:22
Sveiks! Es vakar zvanīju uz KF vēstniecību, runāju ar Marčenko. Viņš teica, lai tu uz
rakstot vēstuli Vešņakovam. Teksts pielikumā. Vajadzētu skaisti izdrukāt uz depu
tāta veidlapas, parakstīt un izsūtīt pa faksu 7830209. Analoģisku programmu es
jau aizsūtīju Turčaka palīdzei.
N.K.
Par A. A. Turčaka vizīti Latvijā
Cienījamais Aleksandr Albertovič!
Latvijas un Krievijas sadarbības parlamentārās grupas ietvaros esam panā
kuši Pleskavas apgabala gubernatora Andreja Anatoļjeviča Turčaka principiālu
piekrišanu apmeklēt Rīgu. Pēc mūsu domām, visoptimālākais laiks Pleskavas
apgabala gubernatora vizītei Latvijas Republikā būtu 29.–30. maijs (piektdiena
un sestdiena). Šajās dienās Rīgā notiek Baltijas forums.
Plānotā programma:
29. maijs
Ierašanās Rīgā, apmešanās viesnīcā.
Saeimas apmeklējums, tikšanās ar Parlamentāro komisiju un frakciju vadību.
Rīgas domes apmeklējums, tikšanās ar pilsētas vadību.
Ekskursija pa Vecrīgu. A. Turčaka apmeklējums Baltijas forumā Melngalvju
Namā.
A. Turčaka dalība Baltijas foruma pieņemšanā.
Neformālas vakariņas.
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30. maijs
Tikšanās ar Krievijas Federācijas sūtni.
Tikšanās ar tautiešiem un Latvijas un Krievijas parlamentārās sadarbības
grupu.
Preses konference latviešu masu medijiem.
Brīvais laiks Rīgā.
Aizbraukšana no Rīgas.
Mēs būsim Jums pateicīgi par jebkuru sadarbību šīs vizītes organizēšanā. Ar
cieņu, Latvijas un Krievijas sadarbības parlamentārās grupas vadītājs, Latvijas
Saeimas deputāts Nils Ušakovs.

Un, lūk, vēl viens sūtījums no Nila Ušakova korespondences. Šajā
reizē par veikto darbu Krievijas vēstniekam Aleksandram Vešņako
vam ziņo Rīgas domes deputāts no „Saskaņas centra” – Igors Pime
novs. Savu ziņojumu viņš nosūta uz Rīgas domes veidlapas.
Kā redzam no tālāk publicētās vēstules, savu darbību viņš saskaņo
ne tikai ar savas partijas līderi Nilu Ušakovu, bet arī ar Rīgas „Maska
vas Mājas” direktoru Juriju Silovu.
No: igor.pimenov@…lv
Кam: nil.ushakov@gmail.com; Nils.Usakovs@saeima.lv
Тēma: par pieminekļa atjaunošanu
Nosūtīts: Pт 24/04/09 00:17
Nil, pārsūtu J. Silovam, „Maskavas Mājas” direktoram, nosūtītās vēstules tekstu par
Pieminekļa atbrīvotājiem atjaunošanu (kopiju Vēstniekam A. Vešņakovam).
Igors Pimenovs.
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RĪGAS DOMES DEPUTĀTS
Rātslaukums 1, Rīga, LV–1539, tālrunis 29447100
2009. gada 22. aprīlis

IP – 105
Maskavas kultūrasdarījumu centra
„Maskavas Māja” direktoram J. G. Silovam
(Marijas iela 7, Rīga, LV1050)
Kopija:
Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijas Republikā
A. A. Vešņakovam
(Antonijas iela 2, Rīga, LV1010)

Par Pieminekļa Atbrīvotājiem atjaunošanu Rīgā
Cienījamais Jurij Henrihovič!
Griežos pie Jums kā pie Maskavas Valdības pārstāvja Rīgā, pilnīgi uzticoties
un ar cieņu pret to darbu, ko Jūs vadāt Latvijas galvaspilsētā, un lūdzu līdzdalību.
Ar Latvijas biedrības „Memoriāls” pūlēm Piemineklim Atbrīvotājiem, kas iz
vietots Rīgā Daugavas kreisajā krastā Uzvara bulvāra un Bāriņu ielas sazaroju
mā, no pagājušā gada rudens notiek fasādes restaurācija un piemiņas uzraksta
atjaunošana. Darbu finansēšanu, cik man zināms no J. M. Sedišava, apvienības
„Memoriāls” vadītāja, nodrošina Maskavas valdības struktūras.
Darbu saskaņošana atļauja Rīgas domes Celtniecības pārvaldē ar manu
līdzdalību saņemta 2008. gada novembrī. Autora uzraudzību darbu norisē pēc
J. M. Sediševa priekšlikuma veic A. R. Bugajevs, viens no pieminekļa autoriem.
Kā pamatojums darbu saskaņošanai ir Rīgas domes Pieminekļu aizsardzības
padomes 2007. gada 13. jūnija lēmums, kas izskatīja jautājumu„Par priekšlikumiem
Uzvaras pieminekļa restaurācijai un pārveidošanai”.
Padomes lēmums bija sekojošs:
„1. Noraidīt pieminekļa „Padomju armijas karavīriem, kas atbrīvojuši Rīgas
pilsētu un Latviju” papildināšanu ar jauniem objektiem.
2. Pieļaujama zudušo uzrakstu atjaunošana, vienlaicīgi risinot jautājumu
par teritorijas labiekārtojumu un paskaidrojošās plāksnes izvietošanu.”
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Uzsākot atjaunošanas darbus, izpildītājiem tiku nodevis fotogrāfijas piemi
nekļa uzrakstiem, kas uz tā bijuši un vēlāk sagrauti, ko saņēmu no arhitekta
Edvīna Vecumnieka, viena no pieminekļa projekta autoriem.
z pieminekļa fasādes sienas tā atklāšanas dienā 1985. gadā bija šādi uzraksti
latviešu un krievu valodā:
„Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotajiem”
„Освободителям Советской Латвии и Риги”
„…UN MŪŽAM DZĪVI BŪS
JŪSU GODS UN SLAVA.” OJĀRS VĀCIETIS
„…И ВЕЧНО БУДУТ ЖИВЫ
ВАША ЧЕСТЬ И СЛАВА.” ОЯРС ВАЦИЕТИС
Pievienoju uzraksta fotogrāfijas.
Uzraksta oriģināls bija izpildīts bronzā.
No restaurācijas darbu veicēju sarunām man kļuva zināms, ka uzstādīšanai
uz pieminekļa tiek gatavots uzraksts, kas atšķiras no oriģināla un kas būs izga
tavots no cita metāla, ne no bronzas.
Lūdzu Jūs, cik tas ir iespējams Jūsu kompetences robežās, pasekot, lai par
Maskavas Valdības naudu veikto restaurācijas darbu laikā uz pieminekļa tiktu
uzstādīts tieši oriģinālais uzraksts. Nekāda cita tā redakcija nav pieļaujama, jo
oriģinālā teksta izkropļošana būs ne tikai Rīgas domes Pieminekļu aizsardzības
padomes lēmuma pārkāpums, bet arī iejaukšanās Rīgas kultūras mantojumā,
kurš nav maināms.
Pieļauju, ka būs attaisnota uzraksta novēlota uzlikšana piemineklim līdz lai
kam, kura lietderību varēs noteikt vēlāk.
Lūdzu saskaņot ar Rīgas domes Celtniecības pārvaldi pieminekļa atjauno
šanas darbu noslēguma etapus. Esmu gatavs Jums tajā palīdzēt.
Ar cieņu
Rīgas domes deputāts

Igors Pimenovs
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Par Nilu Ušakovu un
„Annanasku” no Krievijas
vēstniecības
2009. gada aprīlī Rīgas vies
nīcā TOMO organizācija „Mums
pa ceļam!” rīkoja konferenci
„Krievvalodīgās jaunatnes lo
ma krievu kultūras saglabāšanā
un attīstībā”. Pasākumu kūrēja
toreizējais Krievijas vēstniecī
bas atašejs izglītības jautājumos
Anna Sumina, kas Nila Ušakova
elektroniskajā sarakstē parādās
ar rotaļīgu vārdu a.annannaska@
gmail.com.
Sociālajā tīklā Facebook An
nai Suminai ir daudz draugu no
„Saskaņas centra”: Rīgas domes
deputāti Vadims Baraņņiks un
Svetlana Savicka, Saeimas depu
tāts Ņikita Ņikiforovs.
Draudzība Facebook Krievi
jas atašejam izglītības jautāju mos
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(2009. gads) An nai Su mi nai ir arī ar krie vu iz lū ku Alek san dru
Hapi lovu.
Nianse: pēc tam, kad portāls KOMPROMAT.LV sāka elektroniskās
sarakstes publicēšanu, Anna Sumina izņēma savas forogrāfijas no so
ciālā tīkla Facebook. Acīmredzot tā rīkoties lika viņas priekšniecība –
Ārējās izlūkošanas dienests (ĀID).
Nila Ušakova mērķis: palīdzēt krievvalodīgajai jaunatnei saglabāt
ciešas saiknes gan ar krievu pasauli, gan ar Krieviju.
2007. gada vasarā Krievijas Prezidents Vladimirs Putins parakstī
ja rīkojumu par fonda „Russkij Mir” izveidošanu, kura oficiālais mēr
ķis – „Krievijas bagātā kultūras mantojuma Par fonda izpilddirektoru
tika iecelts pazīstamais politologs,Sabiedriskās palātas loceklisVjačes
lavs Nikonovs.
„Russkij Mir” direktors Vjačeslavs Nokonovs ir PSRS bijušā ārlie
tu ministra Vjačeslava Molotova mazdēls, bijušais VDK augsta ranga
darbinieks, Krievijas Valsts domes deputāts. Fonda Padomes vadītā
ja ir SanktPēterburgas Valsts universitātes rektors Ludmila Verbicka,
kuru Krievijas preses dēvē par Putina sievas labu draudzeni. Padomē
ir arī Putina tuvs draugs un Krievijas dzelzceļa vadītājs Vladimirs Ja
kuņins un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
2008. gadā Lavrovs paziņoja: lai Maskavai būtu lielāka ietekme pa
saulē, rupja spēka vietā jāizmanto kultūra un sabiedriskās attiecības
jeb „maigā vara”.
Šo ideju īstenošanai Latvijā Nils Ušakovs un viņa piekritēji izveido
ja sabiedrisko organizāciju „Mums pa ceļam!”. Oficiālie ziedojumi or
ganizācijai 2009. gadā bija tikai 135 lati. Tomēr Nila Ušakova elektro
niskā pasta sarakste, kas nokļuvusi portāla KOMPROMAT.LV rīcībā,
paver biedrības „Mums pa ceļam!” patiesās darbības ainu.
Sarakstes dalībnieki:
• „Saskaņas centra” priekšsēdētājs Nils Ušakovs (sarakstes laikā
Saeimas deputāts, parlamenta Ārlietu komisijas deputāts);
• Rīgas domes deputāte Svetlana Savicka (sarakstes laikā orga
nizācijas „Mums pa ceļam!” valdes priekšsēdētāja);
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• Medialab maketētājs Maksims Papušs;
• Danuta Dembovska;
• Olga Gogina (sarakstes laikā – organizācijas „Mums pa ceļam!”
biedre;
• Anna Sumina (sarakstes laikā – Krievijas vēstniecības atašejs
izglītības jautājumos).

No: Svetlana Savicka
Kam: Nils Ušakovs
Tēma: Fwd: konfer
Nosūtīts: 02/03/09 11:04
Tas, kas kopumā iznāca. Tāda Dzimtenes mīlestības pakāpe man nav pa spēkam…)))
D.
Krievijas Federācijas ĀM
Departaments darbam ar tautiešiem
Pjotram Aleksejevičam Burdikinam
Cienījamais Pjotr Aleksejevič!
Latvijas nevalstiskā un nepolitiskā jauniešu organizācija „Mums pa ceļam!”
nodibināta 2006. gadā. Mūsu organizācijas mērķus var raksturot pavisam vien
kārši: palīdzēt krievvalodīgajai jaunatnei, kas nedzīvo vienkāršos apstākļos nesen
neatkarību ieguvušajā Latvijā, gūt panākumus dzīvē, saglabājot tradīcijas un cie
šas saiknes gan ar krievu pasauli, gan ar Krieviju. Īstenojot šo mērķi, organizācija
„Mums pa ceļam!”, dažādos projektos sadarbojas ar vairāk nekā 60 skolām ar krie
vu mācību valodu, bet dažādos mūsu pasākumos piedalās simtiem krievvalodī
go vecāko klašu skolēnu un studentu (vairāk par projektiem sk. pielikumā).
No pirmās dienas mūsu organizācija Latvijā aktīvi piedalās tautiešu organizāci
ju darbā. Mūsu pārstāvji ir piedalījušies dažādos tautiešu pasākumos starptautiskā
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līmenī, piemēram, pēdējā Pasaules tautiešu konferencē (Maskavā), pēdējā Pasaules
krievu preses kongresā (Maskavā) un Eiropas jaunatnes tautiešu forumā aiz robe
žām (SanktPēterburgā). Rezultātā mums ir izdevies iegūt sakarus ar tautiešiem jau
natnes vidū dažādās pasaules valstīs – kā Eiropā un ASV, tā arī bijušās PSRS valstīs.
Pēc Krievijas ĀM Departamenta darbam ar tautiešiem direktora Aleksandra Če
purina iniciatīvas mēs piedāvājam organizēt un vadīt konferenci gados jaunajiem
tautiešiem no Eiropas valstīm. Šai konferencei, kuru mēs piedāvājam rīkot Krievijas
ĀM Departamenta darbam ar tautiešiem un Krievijas Vēstniecības Latvijā aizgādī
bā, jākļūst par tā kopīgā darba turpinājumu, kas tika sākts Pasaules tautiešu konfe
rencē Maskavā un Eiropas jauniešu forumā aiz robežām SanktPēterburgā.
Konferences tēma:
„Jaunatnes uzdevums – Krievu pasaules attīstība”
Konferences mērķis:
Darbs, lai tuvinātu un apvienotu Eiropas valstīs dzīvojošos gados jaunos tau
tiešus. Mūsuprāt, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai sasniegtu ne tik
vienkāršo mērķi – Krievu pasaules saglabāšanu un attīstību. Tieši no tiem tautie
šiem, kam šodien ir 18–25, ir atkarīgs, kā nākotnē attīstīsies krievu pasaule.
Konferences noslēgumā mēs piedāvājam uzstāties ar iniciatīvu izveidot pa
stāvīgu Pasaules tautiešu jaunatnes padomi, kas cieši sadarbotos un koordi
nētu savu darbu ar citām tautiešu organizācijām, tajā pašā laikā savā darbībā
akcentējot krievu tautiešu jaunatnei raksturīgās problēmas.
Konferences vieta:
Mēs piedāvājam rīkot konferenci Latvijas galvaspilsētā Rīgā
Konferences laiks:
27.03.2009. – 28.03.2009.
Konferences dalībnieki:
Iepriekšējo piekrišanu piedalīties konferencē apstiprinājuši 40 pārstāvji no
12 valstīm: Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas (Krimas), francijas, Norvēģijas, Lielbri
tānijas, Itālijas, Vācijas, Rumānijas, Polijas, Latvijas un Krievijas. Ar ielīgumu pie
dalīties konferencē mēs vērsīsimies pie Departamenta darbam ar tautiešiem un
Krievijas jaunatnes organizācijām.
Mēs garantējam arī no Latvijas puses uzaicināt dalībai konferencē Latvijas va
došās tautiešu organizācijas, kā arī vidusskolu audzēkņus ar krievu mācību valodu.
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Konferences saturs:
Konferences norise tiek plānota divas dienas. Konferences laikā tiek plānoti
divi apaļie galdi.
Apaļais galds 1 – Uzvaras dienas svinēšans Eiropas valstīs
•

Krievijas, kā arī Latvijas veiksmīgās pieredzes izplatīšana Eiropas valstīs
par akciju „Georga lentīte” 2009. gadā.

•

Plāna pieņemšana konkrētai rīcībai Padomju karavīru apbedījumu vietu
saglabāšanai, kā arī talku rīkošanai Eiropas valstīs.

•

Plāna pieņemšana kopīgai svinēšanai 2010. gadā saistībā ar 65 gadu ju

•

Mēģinājumu apturēšana pārrakstīt Otrā pasaules kara vēsturi un Padom

bileju kopš Padomju karaspēks atbrīvoja Eiropu no nacisma.
ju karavīra lomas skaidrošana Eiropas atbrīvošanā no nacisma, kā arī
braucienu organizēšana tautiešu jaunatnei uz Krieviju ar šo mērķi (pie
mēram, pēc Pleskavā veiksmīgi strādājošās „Piemiņas sardzes” parauga).
Apaļais galds 2 - Jaunatnes loma Krievu pasaules saglabāšanā un attīstībā
•

Tradīciju un piederības Krievu pasaulei saglabāšana jaunās krievu paau
dzes vidū

•

Jaunās paaudzes sakaru attīstība ar tautiešiem Krievijā

•

Jaunatnes organizāciju loma sabiedrisko organizāciju nākotnes līderu
veidošanā

Noslēdzot divu dienu konferenci, mēs piedāvājam izplatīt konferences
stenogrammu gan bukleta, gan elektroniskā formātā.
Esam pārliecināti, ka šādas konferences rīkošana ne tikai palīdzēs saliedēt
jaunās paaudzes tautiešus, kas dzīvo Eiropas valstīs. Konference neapšaubāmi
palielinās Latvijā dzīvojošās krievvalodīgās jaunatnes interesi par piedalīšanos
tautiešu organizāciju darbā.
Mēs vēršamies pie Krievijas ĀM Departamenta darbam ar tautiešiem ar lū
gumu atbalstīt mūsu iniciatīvu un finansiāli atbalstīt konferenci (sk. pielikumu),
kā arī lūdzam organizatorisku atbalstu no KF vēstniecības valstīs, kurās dzīvo
konferences delegāti.
Ar cieņu, Svetlana Savicka,
„Mums pa ceļam!” valdes priekšsēdētāja
web: www.young.lv
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PIELIKUMS 1 – KONFERENCES TĀME 40 CILVĒKIEM
Dzīvošana
Viesnīca «Rīga»
Vienvietīgs numurs/diennakts – 90 EUR
40 numuri, 3 naktis
Ēdināšana
Pusdienas (3 reizes) – 15 EUR/cilvēks
Vakariņas (2 reizes) – 15 EUR/cilvēks
Svinīgās vakariņas (1 reize) – 25 EUR/cilvēks
Koncerts svinīgajās vakariņās – 500 EUR
Konferences zāle
Zāles īre – 200 EUR/dienā
Videoieraksta aparatūras īre – 100 EUR/dienā
Ekskursija pa Rīgu
Transporta izdevumi
Konferences materiālu izdošana
Kopā

9 600 EUR

4 500 EUR

600 EUR
400 EUR
600 EUR
800 EUR
16 500 EUR

PIELIKUMS 2 – GALVENIE PROJEKTI, KO ĪSTENOJUSI „MUMS PA CEĻAM!”
9.maijs.lv
Divu gadu laikā vairāki simti skolēnu ir piedalījušies talkās padomju kara
vīru brāļu kapos un Uzvaras dienas organizēšanā Pie Rīgas Atbrīvotāju piemi
nekļa. Pagājušajā gadā akcijas „Georga lentīte” ietvaros mēs izdalījām 20 000
Georga lentīšu, bet šogad – 50 000. Šogad pavasarī sāka darboties mājas lapa
www.9may.lv.
„PriŠkoļnaja Gazeta”
„Priškoļnaja Gazeta” – tas ir izdevumus, kura autori ir vecāko klašu skolēni no
skolām ar krievu mācību valodu. Šodien „PriŠkoļnaja Gazeta” – tas ir ikmēneša krā
sains izdevums krievu valodā ar 32 lappusēm. Izdevuma tirāža – 5000 eksemplāru.
Izdevums bez maksas tiek izplatīts 49 Rīgas skolās ar krievu mācību valodu
Skolu līgas KVN Latvijā
„Mums pa ceļam!” ir Skolu līgas KVN organizators Latvijā. Šodien Skolu lī
gas KVN apvieno vairākus simtus krievvalodīgo skolu audzēkņus visā Latvijā un
darbojas jau piekto sezonu.
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„Kas? Kur? Kad?” Latvijā
„Mums pa ceļam!” ir partneris Latvijas lietpratēju klubam „Intelekts”, kas rīko
spēles „Kas? Kur? Kad?” skolēnu un studentu komandām.
Kultūrizglītojošu ekskursiju organizēšana uz Krieviju (ar KF vēstniecības
Latvijā atbalstu)
Ar KF vēstniecības Latvijā atbalstu vairāki desmiti skolēnu no jauniešu or
ganizācijas „Mums pa ceļam!” jau divus gadus piedalās Krievijas projektā tau
tiešiem „SanktPēterburgas vasaras kultūras vēstures universitāte 2008.” Šogad
skolēni no jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” piedalījās „Piemiņas sar
dzes” ekspedīcijā pa kauju vietām Pleskavas rajonā.

No: Nils Ušakovs
Kam: Svetlana
Tēma: Re: Konference+rēķins
Nosūtīts: 05/03/09 23:50
Pirms nes šo dokumentu Suminai, izlabo. Sk. pielikumu.
2009/3/5 Svetlana Savicka
> Rēķina numurs LV78UNLA……….
Jaunatnes konferences projekts
Dalībvaltsis un organizācijas:
Latvija („Mums pa ceļam”), Humanitārā perspektīva, ČGK, KVN, Dzīves taka,
jaunatnes pārstāvji no Liepājas, Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Rēzeknes.
Lietuva
Atšifrēt visus nosaukumus un kas būs no pilsētām.
Lietuvas krievu skolēnu savienība
Jaunatnes iniciatīvu grupas asociācija (no kādas valsts????)
Igaunija
Viesi no SanktPēterburgas (kāda organizācija????)
Viktors Tanana
Vladimirs Mihaiļenko
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Speciālie viesi un eksperti:
N. Ušakovs uzrakstīt visus amatus)
A. Vešņakovs
„Tautiešu” pārstāvis(kas tas tāds??? precīzāk)
B. Zelcermans kas viņš ir????? amats
S. Tancorovs kas viņš ir????? amats
Cilvēku skaits – 50.
Otrās dienas tēma – Jaunatnes loma 9. maija organizēšanā un vēsturiskās
atmiņas saglabāšana par Otrā pasaules kara notikumiem.
Ziņojumi:
Ekspertu un viesu ziņojums/apaļais galds, tēma „ Atmiņu saglabāšana par
Otrā pasaules kara notikumiem, aktualitāte un nozīme: izaicinājumi, problē
mas un risinājuma veidi” (eksperti dod ievada informāciju un pamatu tēmas
apspriešanai). N. Ušakovs
Dalībnieku ziņojumi:
•

9. maija pasākumu organizācijas pieredze un jaunatnes loma šajā pro
cesā (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji ziņo par tēmu, lai apmainī
tos ar pieredzi). Varbūt Baraņņiks?

•

20. gs. notikumu interpretācija (ziņojumi par vēsturiskā revizionisma
mēģinājumiem un atšķirīgu krievvalodīgo un latviešu.igauņu iedzīvotā
ju 1940.–1945. gada notikumu interpretāciju). O. Gogina (kas viņa ir???
Uzrakstīt, ko pārstāv!)

Vajag minimus 4 ziņojumus no Latvijas, neskaitot Baraņņiku.
Krivcova būs??
Trešās dienas tēma – jaunatnes loma krievu kultūras saglabāšanā un attīstībā.
Dalībnieku ziņojumi:
Jauniešu organizāciju pieredze krievu kultūras saglabāšanā un attīstībā
(Latvija, Lietuva, Igaunija). S. Savicka
Kopīgo projektu pieredze vai sadarbība ar Krieviju (KVN, ČGK, Lietuvas,
Igaunijas pieredze). ČGK kluba pārstāvis.
Jauno krievvalodīgo līderu pieredze politikā (Latvija).
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Programma:
1. diena – 5. aprīlis:
•

Iekārtošanās viesnīcā

•

14:00 – pusdienas

•

Ekskursija pa Vecrīgu

•

18:00 – vakariņas

•

Konferences atklāšana:

•

Apsveikums dalībniekiem

•

Ievada ziņojums

•

Goda viesu uzstāšanās

•

Dalībnieku uzstāšanās (spēles) (kādas spēles??? aprakstīt)

2. diena – 6. aprīlis
•

7:0010:00 – Brokastis

•

10:0012:00 – kopējā sēde: apaļais galds un dalībnieku ziņojumi

•

12:0012:15 – kafijas pauze

•

12:1514:00 – darbs projektu grupās (projektu ideju veidošana):

•

Cīņa ar vēstures revizionismu

•

Otrā pasaules kara piemiņas vietu kopšana

•

9. maija pasākumu organizēšana

•

2010. gada pasākumu organizēšana

•

14:0015:00 – pusdienas

•

15:0016:30 – kopējā sēde: grupu ziņojumi par projektu idejām un sa
darbību

•

16:3018:00 – brīvais laiks. Sagatavošanās banketam. Brīvā laika orga
nizēšana.

•

18:00 – bankets un dejas (nacionālo dziesmu dziedāšana, karaoke, dejas
u.t.t.) nacionālās dziesmas – pie d…)

3. diena – 7. aprīlis
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•

7:0010:00 – brokastis

•

10:0012:00 – kopējā sēde: dalībnieku ziņojumi

•

12:0012:15 – kafijas pauze

•

12:1514:00 – darbs projektu grupās (projektu ideju veidošana):

•

Jaunatnes līdzdalība politikā

•

Jaunatnes sabiedrisko organizāciju sadarbība krievu kultūras saglabā
šanā un attīstībā

•

Organizāciju sadarbība ar Krieviju

•

14:0015:00 – pusdienas

•

15:0016:30 – kopējā sēde: konferences rezolūcijas parakstīšana un kon
ferences slēgšana

Plus izvietošanas un ēdināšanas tāme – numuri ne tikai Laietuvai un Igauni
jai, bet arī Rēzeknei un tml., plus pusdienas, plus ceļš visiem
2. PIELIKUMS – GALVENIE PROJEKTI, KO ĪSTENOJUSI „MUMS PA CEĻAM!”
9.maijs.lv
Divu gadu laikā vairāki simti skolēnu ir piedalījušies talkās padomju karavīru
brāļu kapos un Uzvaras dienas organizēšanā Pie Rīgas Atbrīvotāju pieminekļa. Pa
gājušajā gadā akcijas „Georga lentīte” ietvaros mēs izdalījām 20 000 Georga lentīšu,
bet šogad – 50 000. Šogad pavasarī sāka darboties mājas lapa www.9may.lv.
„PriŠkoļnaja Gazeta”
„Priškoļnaja Gazeta” – tas ir izdevumus, kura autori ir vecāko klašu skolēni
no skolām ar krievu mācību valodu. Šodien „PriŠkoļnaja Gazeta” – tas ir ikmē
neša krāsains izdevums krievu valodā ar 32 lappusēm. Izdevuma tirāža – 5000
eksemplāru. Izdevums bez maksas tiek izplatīts 49 Rīgas skolās ar krievu mācī
bu valodu
Skolu līgas KVN Latvijā
„Mums pa ceļam!” ir Skolu līgas KVN organizators Latvijā. Šodien Skolu lī
gas KVN apvieno vairākus simtus krievvalodīgo skolu audzēkņus visā Latvijā un
darbojas jau piekto sezonu.
„Kas? Kur? Kad?” Latvijā
„Mums pa ceļam!” ir partneris Latvijas lietpratēju klubam „Intelekts”, kas rīko
spēles „Kas? Kur? Kad?” skolēnu un studentu komandām.
Kultūrizglītojošu ekskursiju organizēšana uz Krieviju (ar KF vēstniecības
Latvijā atbalstu)
Ar KF vēstniecības Lat vijā atbalstu vairāki desmiti skolēnu no jauniešu
organizācijas „Mums pa ceļam!” jau divus gadus piedalās Krievijas projektā
tautiešiem „SanktPēterburgas vasaras kultūras vēstures universitāte 2008.”
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Šogad skolēni no jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” piedalījās „Pie
miņas sardzes” ekspedīcijā pa kauju vietām Pleskavas rajonā.
Parunā ar Aņu, kādas rezolūcijas viņi grib? Un kad viņi grib redzēt Latvijas ziņojumus?

No: Max Papush
Kam: Nils Ušakovs
Tēma: Konferencija
Nosūtīts: 03/04/09 12:34
Hello Nil,
Pavisam pa 100 gab.
1. Mapes
2. Diplomi
3. Pildspalvas
4. Bedžiki + zīmogs
5. Bloknoti
6. Maketi
630 uz rokas (кешем).
Best regards,
Max Papush,
Media Lab ltd.
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Chief Executive Officer

No: Svetlana Savicka
Kam: Nil Ushakov
Nosūtīts: 2/04/09 12:34
„Jaunatnes organizāciju pieredze krievu kultūras saglabāšanā un attīstī
bā” – Svetlana Savicka (Jaunatnes organizācijas „mums pa ceļam” līdere)
„Sadarbības pieredze ar Krieviju jaunatnes projektu īstenošanā saistībā ar
krievu kultūras saglabāšanu un attīstību” – Jonas Lankjauskas
Jaunatnes loma vēsturiskā mantojuma saglabāšanā – Vadims Baraņņiks
(projekta „9.maijs.lv” izpilddirektors)
„Jaunatnes MIL – līdzeklis krievu kultūras saglabāšanā un attīstībā” – Jeļena
Suhareva („PriŠkoļnaja Gazeta” izpildredaktors)
„Jauniešu projektu īstenošanas pieredze reģionos” – Viktors Ozoliņš
„Spēle kā komunikācijas un apmācības līdzeklis” – Konstantīns Čekušins (Rī
gas lietpratēju klubs „Intelekts”)
„Skolu līgas Latvijas KVN: vēsture un perspektīvas” – Maksims Marčenkovs
(Skolu līgas Latvijas KVN redaktors)

No: Danuta Dembovska
Kam: Svetlana Savicka; Nil Ushakov
Tēma: reliz_po_konferencii
Nosūtīts: 02/04/09 14:24
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Visiem sveiciens.
Nosūtu konferences relīzi. Jūtu, ka viegls marasms – paskatieties, kā tas iz
skatās. Domāju, ka vajag pievienot konferences programmu, ko jau izdarīju…
D.

No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Kam: Danuta Dembovska
Tēma: Re: Reliz
Nosūtīts: 05/04/09 16:17
P.S. Par konferenci vajag uzrakstīt interesantu rakstu "Вести".
N.

No: Danuta Dembovska
Kam: Nil Ushakov; Svetlana Savicka
Tēma: reliz
Nosūtīts: Svētd. 05/04/09 17:17
Relīze pielikumā. Vairs var nesteigties – neviena no avīzēm tekstu neieliks,
par vēlu jau…I eliks tikai „Čas”, jo Vatoļins pats rakstīja.
Vajag jau laikus visu precīzi norunāt – ko mēs rakstām? Relīzi vai rakstu? Tie
tomēr ir dažādi žanri. Ja rakstu, tad to vispār dara pavisam citādāk.
Nil, es tevi lūdzu, neņem no teksta ārā visu, kas saistīts, tā teikt, ar krievu
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identitātes meklējumiem. Piekrītu, ka tekstā jābūt KVN, „PriŠķoļnaja Gazeta”,
„9. maijs.lv” un tā tālāk. Tas, ka nebija, mana kļūda. Tomēr tajā pašā laikā, ja ne
rakstīs kaut ko par krievu identitāti, tad konferences nosaukums izskatīsies ma
zākais dīvaini…
Informācija presei
2009. gada 5. aprīlis.
Baltijas valstu krievu jaunatni apvieno centieni
No 3. līdz 5. aprīlim Rīgā notika starptautiska konference, veltīta Baltijas val
stu jaunatnes lomai krievu kultūras saglabāšanā un attīstībā. Jaunieši no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas Rīgas konferencē vienojās par kopīgu projektu realizāciju –
Baltijas Skolu KVN festivāla rīkošanu, kopīgu Baltijas „PriŠkoļnaja Gazeta” izdevu
ma pilotprojektu, projekta”9. maijs.lv” ģeogrāfijas paplašināšanu.
Konferenci „Krievvalodīgo Baltijas jaunatnes organizāciju loma krievu kul
tūras saglabāšanā un attīstībā” sarīkoja Latvijas jaunatnes organizācija „mums
pa ceļam!”. Konferencē piedalījās 65 jaunieši no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
Latviju konferencē pārstāvēja jaunieši no Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Liepājas,
Ventspils, Preiļiem, Balviem, Maltas.
Konferencē tika apspriesti dažādu jomu konkrēti projekti. Piemēram, tādi kā
KVN spēļu organizācija un spēles „Kas? Kur? Kad?”, jaunatnes drukāto izdevumu
izdošana un interaktīvo saitu izveidošana, teātra un muzikālo festivālu organi
zēšana, jaunatnes piedalīšanās 9. maija svinībās un piedalīšanās savas valsts
sabiedriski politiskajā dzīvē. Pateicoties konferencei, izdevās vienoties par pro
jektu ģeogrāfijas paplašināšanu. Mēs esam iecerējuši vadīt kopīgus projektus
jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – pastāstīja jauniešu organizāci
jas „Mums pa ceļam!” līdere Svetlana Savicka: – Mūsu jaunatnes organizācija
„Mums pa ceļam!” šodien vada Skolu līgas Latvijas KVN spēles. Perspektīvā va
rētu rīkot Baltijas KVN festivālu. Ir ideja rīkot spēles „Kas? Kur? Kad?” starptautis
ku Baltijas festivālu ar nosaukumu „Baltijas trijstūris”. „Mums pa ceļam!” jau trešo
mācību gadu „PriŠkoļnuju Gazetu” – unikālu izdevumu, kurā raksta paši skolēni.
Līdz šim „PriŠkoļnaja Gazeta” bija Rīgas projekts, bet konferencē jaunieši no ci
tiem Latvijas reģioniem ieinteresējās par šo projektu. Acīmredzot „PriŠkoļnaja
Gazeta” kļūs par Latvijas, bet ar laiku arī par Baltijas izdevumu. Konferencē mēs
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vienojāmies par „PriŠkoļnaja Gazeta” pilotprojekta izdevumu visu trīs Baltijas
valstu skolēniem. Šodien „Mums pa ceļam!” ir aktīvs Latvijas akcijas „Palīdzi ve
terāniem!”, ko organizē biedrība „9maijs.lv”, dalībnieks. Jauniešus no Igaunijas
un Lietuva ļoti interesēja mūsu pieredze un droši vien tuvākajā laikā ziedojumi
Lielā Tēvijas kara veterāniem tiks vākti ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs – pa
stāstīja jauniešu organizācijas „Mums pa ceļam!” līdere Svetlana Savicka.
Pēc Svetlanas Davickas stāstītā, konferences gaitā jauniešiem nācies meklēt
atbildes uz sarežģītiem jautājumiem.
Kā mūsdienu apstāk ļos krievu diasporas Baltijas valstīs var saglabāt sa
vu kultūru? Ar ko atšķiras mūsu paaudzes pasaules uzskats no mūsu vecāku,
mūsu vec tētiņu un vecmāmiņu paaudzes pasaules uzskata? Cik ļoti kriev va
lodīgā jaunatne Lat vijā, Lietuvā un Igaunijā atšķiras no saviem vienaudžiem
Krievijā? Visbeidzot, kā savienot savu piederību krievu kultūrai ar apzinā
šanos sevi kā eiropieti? Viens no galvenajiem secinājumiem konferencē bi
ja – savas piederības apzināšanās Krievijai un sevis kā Eiropas Savienības
pilsoņa apzināšanās nav pretrunā viena ar otru. Tieši otrādi – tas dod kriev
valodīgajai jaunatnei milzīgas iespējas un priekšrocības, – uzsvēra Svetlana
Savicka.

No: Nil Ushakov
Kam: Danuta Dembovska
Tēma: Re: Reliz
Nosūtīts: 05/04/09 17:21
Labi.
1. Pacenties iedabūt Telegrāfā. Piezvani Proskurovai.
2. Vēstīm uz ceturtdienu sagatavo popsīgāku versiju.
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3. Delfiem droši vien labāk dot rīt, lai pirmdien būtu.
4. Pašlaik, pirms vēlēšanām, visas relīzes dodam kā rakstus.
N.

No: Danuta Dembovska
Kam: Nil Ushakov
Tēma: Re: Reliz
Nosūtīts: 05/04/09 17:29
1.Pacenties iedabūt Telegrāfā. Piezvani Proskurovai.
Pacentīšos. Bet ir gandrīz plkst. 6. numurs viņiem jau saplānots. Tādēļ, ja
kas, vienošos par nākamajām dienām.
2. Vēstīm uz ceturtdienu sagatavo popsīgāku versiju.
OK. Uz ceturtdienu – tas nozīmē, rīt uz pusdienas laiku?
3. Delfiem droši vien labāk dot rīt, lai pirmdien būtu.
Rīt aizsūtīšu. Šodien pazaudēs.
4. Pašlaik, pirms vēlēšanām, visas relīzes dodam kā rakstus.
ОK. 2006. gadā mēs rakstījām dažādus variantus dažādiem izdevumiem.
Kam interviju, kam reportāžu, kam ziņu gabaliņu…
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Naudu Eiroparlamenta
vēlēšanām organizācija
„Mums pa ceļam!” lūdza
Maskavas Ārējo ekonomisko un
starptautisko sakaru
departamenta vadītājam

Nila Ušakova korespondence liecina, ka organizācija „Mums pa ce
ļam!” naudu pasākumiem, kas saistīti ar Eiroparlamenta vēlēšanām,
lūgusi Maskavas Ārējo ekonomisko un starptautisko sakaru departa
menta vadītājam Goergijam Muradovam.
Sarakstes dalībnieki:
• „Saskaņas centra” priekšsēdētājs Nils Ušakovs;
• jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” valdes priekšsēdē
tāja un sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv” valdes locekle
Svetlana Savicka;
• tirdzniecības un rūpniecības centra „Maskavas Māja” vadītāja
Tatjana Žukova;
• Maskavas Ārējo ekonomisko un starptautisko sakaru depar
tamenta vadītājs Georgijs Muradovs.
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No: Tatjana b……s@mkdc.lv
Kam: nil.ushakov@gmail.com
Tēma: Dom Moskvi Riga
Nosūtīts: piektd. 12/01/09 15:27
Cienījamo Nil!
Nosūtu jums melnrakstu vēstulei Maskavas valdībai. Lūdzu izskatīt, papil
dināt ar vajadzīgo, parakstu un zīmogu uz jūsu veidlapas.
Ar cieņu,
Тatjana Žukova
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Rīga

Maskavas Ārējo ekonomisko un

2009. gada 12. janvārī

starptautisko sakaru departamenta

№ 09 ___

vadītājam G. L. Muradovam

Cienījamais Georgij Ļvovič!
Eiroparlamenta vēlēšanu programmas ietvaros 2009. gada jūnijā esam plā
nojuši pasākumus, lai atbalstītu jauniešu organizāciju iniciatīvu saistībā ar 65
gadu atceri, kopš Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem iekarotājiem:
•

„Maskavas Mājā” Rīgā izveidot informācijas centru no 2009. gada 1. mar
ta līdz 9. maijam, lai izplatītu prezentācijas materiālus un realizētu pro
dukciju (suvenīrus, karodziņus, grāmatas, šalles, krekliņus), kas veltīta
Uzvaras dienai Latvijā;

•

rīkot skolu KVN un teātra festivālu „Krievu klasika”;

•

organizēt produktu komplektēšanas punktu 12 000 dāvanām LTK ve
terāniem.

Pasākumu uzskaitījums paredz izdevumus „Maskavas Mājas” telpu īrei Rīgā
(kinokoncertu zāle, pirmais un cokola stāvs), tirdzniecības un komplektēšanas
vietas sagatavošana.
Lūdzam Jūsu sadarbību mūsu programmu īstenošanā un finansiālu atbal
stu 550 tūkstošu rubļu apmērā.
Ar cieņu,
No: nil.ushakov@gmail.com
Kam: Tatjana business@mkdc.lv
Tēma: Re: Dom Moskvi Riga
Nosūtīts: Piektd. 12/01/09 16:16
Maskavas Ārējo ekonomisko un
Starptautisko sakaru departamenta
vadītājam G. L. Muradovam
13.01.2009
Cienījamais Georgij Ļvovič!
Mūsu nevalstiskā un nepolitiskā jaunatnes organizācija „Mums pa ceļam!”
dibināta 2006. gadā. Mēs izaugām no akcijas „Palīdzi Latgales skolām!”, kad po
litiķi un uzņēmēji vērsās pie rīdziniekiem ar aicinājumu palīdzēt depresīvākā un
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nabadzīgākā reģiona – Latgales – mācību iestādēm. Tagad, pēc pusotra gada,
mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 60 Latvijas skolām ar krievu mācību valodu,
bet dažādos mūsu pasākumos piedalījušies simtiem vecāko klašu skolēnu un
studentu.
Mūsu organizācijas mērķi ir vienkārši: mēs gribam palīdzēt skolēniem ar
krievu mācību valodu atrast savu vietu dzīvē un gūt panākumus. Tādēļ mēs rī
kojam bezmaksas lekcijas un seminārus un KVN, atbalstām spēles „Kas? Kur?
Kad?”, izdodam savu avīzi un rīkojam talkas pirms 9. maija un organizējam vasa
ras nometnes aiz robežām. Mēs gribam. Lai mūsu skolēni arī ar mūsu palīdzību
kļūtu par veiksmīgiem Latvijas sabiedrības locekļiem.
Daudzas no mūsu akcijām notiek ar KF vēstniecības Latvijā tiešu atbalstu.
Divi mūsu projekti – izdevums „PriŠkoļnaja Gazeta” un Skolu līgas kārtējās sezo
nas Latvijas KVN – saņēma fonda „Russkij Mir” daļēju atbalstu.
Organizāciju vada Starptautiskās Baltijas akadēmijas Sabiedrisko attiecību
fakultātes studente Svetlana Savicka. Viens no organizācijas valdes locekļiem
ir jaunākais Latvijas Saeimas deputāts, politiskās apvienības „Saskaņas centrs”
priekšsēdētājs Nils Ušakovs.
Šogad organizācija „Mums pa ceļam!” plāno aktīvi turpināt savu darbību.
Daļu savu projektu mēs vēlamies īstenot kopā ar Maskavas māju Rīgā.
1. Kopīgi ar organizāciju „9.maijs.lv” iekārtot „Maskavas Mājā” informatīvo
centru, lai:
•

savāktu ziedojumus veterāniem. Palīdzība, ko iegādāsimies par saziedo
tajiem līdzekļiem, veterāniem tiks izsniegta pirms Uzvaras dienas;

•

izplatītu Georga lentītes;

•

realizētu suvenīru produkciju no 2009. gada 1. marta līdz 9. maijam
(piemēram, krekliņus, karodziņus), kas veltīta Uzvaras dienai Latvijā. Visi
ienākumi no pārdošanas tiks ieskaitīti fondā palīdzībai veterāniem. Palī
dzība veterāniem tiks izsniegta pirms Uzvaras dienas;

•

organizētu punktu pārtikas dāvanu komplektēšanai LTK veterāniem.

2. Sarīkot „Maskavas Mājā” Rīgā piekto Latvijas Skolu līgas KVN sezonu un
Latvijas Skolu līgas Tatjanas kausu.
3. Sarīkot „Maskavas Mājā” Rīgā otro konkursu „Miss&Misters Skolas Talants
2009”.
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4. Sarīkot „Maskavas Mājā” Rīgā skolu teātra festivālu „Krievu klasika”.
Jāatzīmē, ka visi minētie pasākumi ne tikai palīdzēs jaunatnei, bet tiks efek
tīvi izmantoti, lai mobilizētu krievvalodīgos Latvijas iedzīvotājus pirms Eiropar
lamenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā.
Minētie pasākumi paredz „Maskavas Mājas” telpu īri Rīgā (kinokoncertu
zāle, pirmai un cokola stāvs), tirdzniecības un komplektēšanas vietas sagata
vošana.
Lūdzam Jūs piedalīties mūsu programmu īstenošanā un finansiāli atbalstīt
550 tūkstošu rubļu apmērā.
Ar cieņu,
Svetlana Savicka
„Mums pa ceļam!” valdes priekšsēdētāja
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Ušakova aprēķini
Vēl viena liecība par to, kā patiesībā notika „Saskaņas centra” reklā
mas Rīgas domes vēlēšanās 2009. gadā.
Tālāk publicēto vēstuli Nils Ušakovs sūtījis firmas „Komunikāciju
vadība un konsultācijas” īpašniekam Aleksandram Niklasam. Daudzus
darbus vienlaikus darošais pīārists publicētās sarakstes laikā pārstāvēja
AS „Ventbunkers” (bet vispār – Ventspils oligarha Oļega Stepanova)
intereses.
No: Nil Ushakov
Kam: Aleksandrs Niklass
Tēma: aprēķini
Delfi
•
krievu baneri 70%
•
latviešu baneri  30%
Buro21
•
interneta projekti: www.ushakov.lv, www.saskanas
centrs.lv, www.9may.lv, www.zhdanok.lv
•
priekšvēlēšanu kampaņas stili

20 000,00

9 000,00
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8. marts
•
ielu akcijas ar apsveikumiem Rīgā un Ventspilī
•
apsveikumu izvietošana krievu drukātajos MIL
•
apsveikumu izgatavošana un izvietošana PBK
Atbilde TB/LNNK videorullītim
•
izgatavošana (Buro21)
•
izvietošana TV3 un LNT
Pirmais masu priekšvēlēšanu pasākums
•
1 500 cilvēkiem – pieskaņots TSP 15 gadiem, šova, ne
tradicionālā kongresa formātā, notiek 28. februārī
Janvāra numura „PriŠkoļnaja Gazeta” izdošana
•
no februāra numura avīze tiek izdota no „Russkij Mir”
granta līdzekļiem
KOPĀ

16 000,00

20 000,00

12 000,00

2 500,00

79 500,00 Ls

Raksturīgi, ka šie aprēķini neparādās atskaitēs Korupcijas novēr
šanas un apkarošanas birojam (KNAB). Varbūt šo izdevumu nemaz
nebija? Bet varbūt tie tika apmaksāti no „melnās kases”?
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Reklāma: „Saskaņas centrs” un
biedrība „9.maijs.lv”
No Nila Ušakova sarakstes var secināt, ka Rīgas domes un Eiropar
lamenta vēlēšanās 2009. gadā politiskās apvienības „Saskaņas centrs”
reklāmas kampaņu daļēji apmaksājusi biedrība „9.maijs.lv”.
Iespējamie sarakstes dalībnieki:
• „Saskaņas centra” priekšsēdētājs Nils Ušakovs,
• Nila Ušakova palīdze Danuta Dembovska, jauniešu organizā
cijas „Mums pa ceļam!” priekšsēdētāja un
• biedrības „9.maijs.lv” valdes locekle Svetlana Savicka,
• portāla „Delfi” pārstāvis Lauris Lietavietis.
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No: Danuta Dembovska
Kam: nil.ushakov@gmail.com
Tēma: Fwd: Saskanas_Centrs_Reklama!
Labdien, Lauri!
Mums ir tradicionāli precizējošie jautājumi…
Pirmkārt, vai ir iespējams variants, ka visa baneru pakete tiks sadalīta divām
juridiskajām personām – politiskajai apvienībai „Saskaņas centrs” un sabiedris
kajai organizācijai „9.maijs.lv”? T.i., daļu baneru apmaksās viena juridiska perso
na, bet daļu – otra? Turklāt. Vai ir iespējams nemainīt kopējo izmaksu summu
un saglabāt atlaides?
Otrkārt, Jūsu piedāvātais grafiks mūs apmierina. Tomēr teorētiski var pie
ļaut (mūsu nestabilās politiskās situācijas apstākļos), ka, iespējams, procesa
gaitā to vajadzēs nedaudz pārbīdīt – mainīt kādus datumus, piemēram… Vai
tas ir iespējams?
Es labi saprotu, ka jautājumu ir sakrājies daudz, tāpēc varbūt labāk tos ap
spriest nevis e pastā, bet tikšanās laikā, turklāt, piedaloties Nilam Ušakovam.
Varam uzaicināt Jūs uz mūsu frakciju? Kā raugāties uz iespēju organizēt tādu
tikšanos pirmdien? Cikos?
Ja vienosimies par tikšanās laiku, būs vajadzīgs Jūsu personas kods, lai iz
rakstītu Jums Saeimas caurlaidi… Gaidu atbildi!
Ar cieņu,
Danuta.
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No: Lauris Lietavietis lauris………@delfi.lv
Kam: Danuta Dembovska
Labdien, Danuta!
2 juridiskas personas – jā, tas ir iespējams. Problēmu nav.
Pārbīdīt pozīcijas – protams, kā Jūs gribēsiet, tā mainīsim. Kampaņas laikā
varat mainīt banerus un izdarīt citas izmaiņas.
Par tikšanos. Protams, es ar prieku iepzīšos ar Jums un apspriedīšu visus Jū
su jautājumus. Varu pie Jums atbraukt pirmdien, sākot ar no desmitiem rītā līdz
diviem dienā. Kods: 170181  …
Gaidīšu atbildes.
Lai veicas!
Lauris
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No: Svetlana Savicka
Kam: Nil Ushakov
Tēma: Fwd: Ligumi 9may.lv
Nosūtīts: Ct 12/02/09 11:58
Normāli, ka es tos līgumus parakstu?
12. februāris 2009. g. 11:52 lietotājs Svetlana Savicka
svetlana……@gmail.com rakstīja:
>  Pārsūtīts ziņojums 
> No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
> Datums: 12. februāris 2009. g. 11:34
> Tēma Ligumi 9may.lv
> Kam: Svetlana Savicka svetlana……@gmail.com
> Šie līgumi jāparaksta divos eksemplāros un man uz galda. N.
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Oļegs Solodovs – Nila Ušakova
„krusttēvs”
Pirmā Baltijas kanāla īpašnieks Oļegs Solodovs, pagātnē finansu
piramīdas izveidotājs, pateicoties liktenim vai Latvijas prokuroru
iejūtībai, izbēdzis no kriminālatbildības.
Pirmo Baltijas kanālu (PBK vai ПБК) zina visi, tā īpašnieku Oļegu
Solodovu (46) nezina neviens. Par leļļu vadātāju un Nila Ušakova krust
tēvu Solodovu vēsta grupas Re:Baltica (www.rebaltica.lv). pētījums.
Pirmās ziņas par Oļega Solodova darbību Latvijā parādās 1993. ga
dā – uz noguldījumu pieņemšanas viļņa ar lieliem procentiem. Rak
sturīgi, ka šodienas sabiedriskā viedokļa manipulators toreiz pielika arī
savu roku noguldījumu atņemšanā iedzīvotājiem, kuriem tagad tā jūt
līdzi „Saskaņas centrs” ar Solodovam piederošās televīzijas starpniecību.
Pirms 19 gadiem Solodovs Rīgā nodibināja kompāniju „Olev
Invest” („Олевинвест”), kuras nosaukumā ietverts viņa vārds. Viņš
to izveidoja kopā ar savu novadnieku. 1983. gadā Solodovs pabeidza
skolu Ufā, bet Rīgā ieradās, lai kļūtu par aviodispečeru.
Pēc avīzes „Bizness&Baltija” („Бизнес&Балтия”) datiem 1995.
gadā licence firmai „Olev Invest” par saistību neizpildi un finansiāliem
pārkāpumiem tika apturēta. „Rīgas Balss” rakstīja, ka 1995. gada beigās
pret Solodovu tika ierosināta krimināllieta pēc daudzu apmānīto
noguldītāju iesniegumiem. „Firma vairs nemaksā procentus”, rakstīja
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avīze, „Tās darbība bija apstādināta jau 1995. gada sākumā saistībā ar
aizdomām krāpšanā ar viltotiem sertifikātiem.”
Žurnālisti atzīmēja „Olevinvest” līdzību ar bēdīgi slaveno Krievijas
krāpniecisko karteli MMM, savās reklāmās „OlevInvest” arī izman
toja kinozvaigznes – Ivaru Kalniņu un Arni Līcīti. Tomēr nav zināms,
kā lieta beidzās, jo tā pazuda no Latvijas prokuratūras arhīva. Intere
santi, ka 1997. gadā „Olevinvest” administrators bija vēlākais tieslietu
ministrs (Ivara Godmaņa valdībā no 2007. gada decembra līdz 2009.
gada martam un Valda Dombrovska valdībā no 2011. gada novembra
līdz 2012. gada jūlijam) Gaidis Bērziņš (TB/LNNK), kurš arī jau vairs
neko precīzi neatceras. 1997. gadā Rīgas Apgabaltiesa atzina „Olev
Invest” par maksātnespējīgu, atbrīvojot no atbildības amatpersonas,
jo tās bija kaut kur pazudušas. „Par bēdīgi slaveno LatvijasKrievijas
„OlevInvest” uzņēmēju Oļegu Solodovu zināms tikai tas, ka viņš at
rodas ārpus Latvijas”, rakstīja no tiesas zāles „Neatkarīgā Rīta Avīze”.
Pazuda arī grāmatvede Naģežda Galkina. Iespējams, ka tā ir tā pati Na
ģežda Galkina, kas tagad ir grāmatvede Oļega Solodova holdinga kom
pānijā „Baltijas Mediju Alianse” (BMA), kuras sastāvā ietilpst arī PBK.

Vēl viens „zelta koks” Buratīno valstī

Paralēli ar finanšu piramīdas celtniecību Oļegs Solodovs 1990.tajos
sāka veidot savu nākošo televīzijas impēriju. 1995. gadā tika reģistrēta
TEM ART Group, kura sāka izvietot Latvijas reklāmu Krievijas teleka
nālā ORT. Kaut kādu laiku starp Solodova TEM ART Group un Rēzek
nes BIK TV valdīja sacensību gars: abas kompānijas paziņoja par savām
ekskluzīvajām tiesībām ORT retranslācijai, un skandāls sasniedza apo
geju 1998. gadā, kad strīds nonāca līdz Latvijas Nacionālai radio un tele
vīzijas padomei (LNRTP), kurai bija jāatrisina konflikts. Tomēr mēnesi
pēc jautājuma izskatīšanas sākuma Padomē konkurējošā BIK TV īpaš
nieks 48gadīgais Pēteris Burmistrovs pēkšņi nomira no insulta. LNRTP
saņēma vēstuli no ORT, ka taisnība Solodovam, bet ne mirušajam.
2002. gadā Solo dovs piereģistrēja Pirmo Baltijas kanālu, bet pēc
četriem gadiem reģistrēja holdinga kompāniju „Baltijas Mediju
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Alianse” („Baltic Media Alliance”). Koncernā ietilpst: televīzijas ka
nāli: Pirmais Baltijas kanāls; 1. Baltijas Muzikālais kanāls; REN TV,
NTV Mir Baltic; iknedēļas avīzes: „МKLatvija”, „МKIgaunija”;
rek lāmas pārdošanas kompānija „Baltijas Mediju rek lāma” Solo
dovam tāpat arī pieder nekustamā īpašuma firmas „VillaRīga” un
„Villajūra”. Holdings BMA (БМА) pieder Solo dovam uz pus ēm ar
Krievijas iedzīvotāju Alekseju Pļasunovu (44). Otrs īpašnieks iz
skatās pēc fiktīvas personas: neviens no PBK darbiniekiem Rīgā vi
ņu nepazīst, bet Krievijas datu bāzēs var uzzināt vien to, ka 2000.
gadu sākumā viņš strādājis apsardzes firmā, bet 2007. gadā – firmā
„Panoil”, bijis Pleskavas apgabala un Veļikije Luki pilsētas domes
deputāts.
Solodovu zinošie ļaudis viņu raksturo kā valdonīgu despotu. Pār
mērīga kontrole esot bijusi par iemeslu tam, kāpēc no amata aizgāja
laikraksta „MKIgaunija” („МКЭстония”) galvenais redaktors Pāvels
Ivanovs.
Laikrakstu „MKLatvija” (pati lasītākā mūsu valsts avīze ar audito
riju 170 tūkstoši) un „MKIgaunija” panākumu noslēpums ir līdzīgs kā
PBK: Krievijas brends un gatavi produkti papildināti ar vietējo saturu.
Solodovs personīgi nodarbojas ar politisko reklāmu. Viņš uztur at
tiecības ar Rīgas mēru Nilu Ušakovu – savu bijušo padoto un PBK ziņu
dienesta vadītāju, kā arī ar Vadimu Baraņņiku – bijušo PBK juristu,
tagad Rīgas domes Transporta komitejas priekšsēdētāju.
Tāpat kā Latvijā, arī Igaunijā PBK saistīts ar varu galvaspilsētā. Kat
ru gadu Tallinas pilsētas pašvaldība pārskaita PBK ap 0,4 milj. eiro
vairāku TV pārraižu veidošanai. Tallinā valda Centriskā partija, kuras
vēlētājs aktīvi skatās PBK. Visi svarīgie jautājumi TV, pēc Tallinas paš
valdības preses sekretāra Leo Vaino domām, tiek saskaņoti personīgi
ar Solodovu.
Rīgā naudas plūsma uz PBK ir vājāka. 2010. gadā Rīgas pašvaldības
uzņēmums „Rīgas nami” pārskaitīja Baltijas mediju reklāmai – Solo
dova holdinga kompānijai BMA – 43 560 latus. Pagājušajā gadā Rīgas
dome pārskaitīja PBK reklāmai 10 tūkstošus latu.
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Nopietns instruments bīstama avantūrista rokās

PBK ir nopietns spēlētājs un Latvijas televīzijas reklāmu tirgū aiz
ņem 30% jeb aptuveni 5–6 miljonus latu. PBK apgrozījums 2010. gadā
bija 11 miljoni latu. Puse ienākumu iegūti Latvijā. Pēc Latvijas TNS da
tiem PBK – otrais kanāls pēc skatītāju skaita, tikai nedaudz atpaliekot
no pirmās vietas, ko ieņem TV3. Un, nepārprotami, PBK ieņem pirmo
vietu krievu valodā runājošo skatītāju vidū.
Publiskotā KOMPROMAT.LV sarakste parāda, ka sižeti PBK tele
vīzijas ziņām tika saskaņoti ar Nilu Ušakovu 2009. gada pašvaldību
vēlēšanu laikā.
Elektroniskās sarakstes dalībnieki:
• PBK Ziņu dienesta direktore Jūlija Pirogova;
• Aktīvs Nila Ušakova komandas loceklis – P. Melameds,
Büro21;
• Koncerna „Baltic Media Alliance” mārketinga, kurā ietilpst
PBK, direktors Kristina Rossmane;
• PBK korespondents Aleksejs Medvedevs;
• Nila Ušakova palīdze Danuta Dembovska;
• Nila Ušakova preses sekretāre Anna Kononova;
• Andrejs Portnovs – aktīvs N. Ušakova komandas loceklis.
Tiesa atzinusi par vainīgu starpniecībā kukuļdošanā;
• Vadims Baraņņiks – sarakstes laikā Rīgas dome deputāta kan
didāts, Pirmā Baltijas kanāla jurists;
• Jaunatnes organizācijas „Mums pa ceļam!” priekšsēdētāja,
biedrības „9.maijs.lv” valdes locekle Svetlana Savicka;
• PBK ziņu vadītāji Natālija Vasiļjeva un Jūlija Pilena;
• Daņila Uļjanovs un Olga Gogina.
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No: nil.ushakov@gmail.com
Kam: Julija Pirogova
Tēma: dažādi
Nosūtīts: Otrd 27/01/09 17:36
Sveiciens!
Divas lietas man pie tevis:)
– Ceturtdien 14os viesnīcā Islande būs SC konference, kur mēs uzņemsim
jaunus biedrus sociāldemokrātiskajā partijā. Notikums mums ļoti svarīgs, jo pie
mums nāk vesela rinda latviešu.
– Atceries ideju par krievu skolu pozitīvo piāru. Es pie tevis atbrauktu piekt
dien vai pirmdien parunāt par tēmām un tehnoloģiju. Mums viss gatavs, vajag
tikai ar jums saskaņot un uz priekšu. Tu kad vari?
– Piektdien Rīgas klasiskajā ģimnāzijā būs balle. Balles pie viņiem ļoti krā
sainas. Es tevi ļoti lūgtu tēmas ietvaros par pozitīvo piāru – uztaisi sižetu par to.
Turklāt, tēma absolūti aptveroša. (Manis tur nebūs).
N.
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No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Tēma: dažādi
Nosūtīts: 27/01/09 19:30
Sveicināts
1. Kā teiksi.
2. Kā teiksi. Būšu kantorī abas dienas pēc 14.
3. Kā teiksi. Izsūti lūdzu datus.

No: Nil Ushakov
Kam: Jūlija Pirogova
Tēma: Re: dažādi
Nosūtīts: 28/01/09 15:03
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Piektdiena 17.00 Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā. Direktors Romāns Alijevs –
(telefona numurs).
Man šodien vēl Pimenovs čakarēja smadzenes. Viņš lūdz pievērst uzmanību
tam, ka vienīgais pareizais nosaukums piemineklim Pārdaugavā ir „Piemineklis
Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem”.

No: Paul Melameda
Kam: Nil Ushakov
Tēma: haha
Nosūtīts: 29/01/09 18:31
http://www.1bma.lv/?l=1&coll=1&mod=1&id=0
Nodod savam draugam Solodovam, lai viņš pārstāj izgatavot lopusaitus.
Tas ir megapizģec.

No: Nil Ushakov
Kam: Julija Pirogova j…@1tv.lv
Tēma: plāns nedēļai
Nosūtīts: 09/02/09 17:36
89

Šajā nedēļā mums sanāk sekojoši:
– Otrdien sižets par māmiņu algām. Visus datus sagatavos Danuta, bet mēs
dabūsim māmiņu, kura tagad normāli dzīvo, bet kā viņai dzīvot, ja viņai nogrie
zīs pabalstu.
– Trešdien taisīsim sižetu par to, kā mēs cīnāmies ar uzņēmumu padomēm.
Danuta sagatavos visus nepieciešamos datus, pievienojot, ar ko vēl veidot in
terviju, atskaitot mūs, lai tas būtu pilnvērtīgs sižets.
– Ceturtdien – intervija vakarā ar mani par situāciju valstī.
N.

No: Nil Ushakov
Kam: kristiina. rossman k…@1tv.lv
Tēma: 9may.lv
Nosūtīts: 11/02/09 09:30
Sveiks! Tev šodien atnesīs mūsu rullīti uz 9.may.lv. Tas ir tas pats 6 sekunžu
rullītis, kurš bija 2008. gadā. Bet to vajag pārskaņot – sakot vienu frāzi”: “ Palī
dzēs mūsu veterāniem visi kopā – www.9may.lv” un mūzikas uz fona.
Varēsiet izdarīt?
Mēs domājām, ka no pirmdienas rullīti jau varēs redzēt ēterā. Vai vēl neizde
vās sastādīt mediju plānu?
N.
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No: Kristiina Rossman k…@1tv.lv
Kam: Nil Ushakov
Tēma: RE: 9may.lv
Nosūtīts: 11/02/09 10:17
Sveicināts!
Bet mūziku fonā kādu?
Tur jautājums par autortiesībām uz mūziku rodas…
Ieskaņošanu varēsim izdarīt šodien vai rīt. Piektdien no rīta, visdrīzāk, varēs
apskatīties rezultātu.
Tad no pirmdienas varēsim likt ēterā pēc tā paša principa, ko pagājušajā reizē.
Mediju plāns (līdz marta beigām) būs gatavs rīt – tev viņu aizsūtīt paskatīties?
Vai RTR Planētu arī liekam vai tikai PBK?
Un rādām līdz pat līdz 9. maijam?
K
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No: Nil Ushakov
Кam: Kristiina Rossman k…@1tv.lv
Тēma: RE: 9may.lv
Nosūtīts: 11/02/09 10:22
> Bet mūziku fonā kādu?
> Tur jautājums par autortiesībām uz mūziku rodas…
Kara patriotisko. Tādu pat kā pagājušo reizi. Jūs uzlikāt kaut kādu gabalu,
kas nepārkāpa tiesības.
> Tad no pirmdienas varam likt ēterā pēc tā paša principa, kā
> pagājušajā reizē. Mediju plāns (līdz marta beigām) būs gatavs rīt – tev to
> aizsūtīt paskatīties?
Sūti:)
Mēs runājām par šādu shēmu:
 februāris, marts –2 reizes dienā, 1 reizi pirms Latvijas laika, 1 reizi – vēl kaut kur.
 līdz aprīļa beigām 3 reizes dienā
 līdz 9. maijam 5 reizes dienā
> Uz RTR Planētu arī liekam vai tikai uz PBK?
Uz RTR arī gribu.
N.
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No:: Aleksejs Medvedevs
Kam: Nil Ushakov
Nosūtīts: 11/02/09 11:55
Politiskās partijas „Latvijai un Ventspilij” biedri pieņēma lēmumu vērsties ar
oficiālu vēstuli pie Saeimas deputātiem no Latvijas Zaļās partijas, kurā plāno
norādīt uz nepareizo Reģionālās vides pārvaldes rīcību, izdodot licenci piesār
ņojošai darbībai jaunajam ogļu terminālam „Baltik KOAL terminal” Ventspilī.
Savukārt šī uzņēmuma pārstāvji neuzskata pretenzijas par pietiekami pama
totām un griezās pēc palīdzības pie opozicionārās politiskās apvienības „Saska
ņas centrs”, kuras līderis vakar apmeklēja Ventspili. Sīkāk – mūsu korespondents
Aleksejs Medvedevs.
Stendap
Nevienam nav noslēpums, ka šodien globālās ekonomiskās krīzes apstāk
ļos sekmīga lielo tranzītuzņēmumu darbība ir pamats visai Latvijas ekonomikai.
Tomēr eksistē rinda faktoru, kas spējīgi ietekmēt to darbu. Apkārtējās vides aiz
sardzība – viens no tiem.
Kravas apgrozījumu saglabāšana pie stingras ekoloģiskās drošības normu
ievērošanas ir viens no galvenajiem Ventspils ostas uzņēmumu tranzītpoliti
kas uzdevumiem. Spilgts piemērs šīs idejas realizācijai ir „Baltik Koal Termināls”
(„Коаl”) – uzņēmums ogļu slēgtajai pārkraušanai. Pateicoties unikālai tehno
loģijai, gaisa piesārņojums tiek samazināts līdz minimumam. Tomēr politis
kās partijas „Latvijai un Ventspilij” biedri, kuras līderis ir pilsētas mērs Aivars
Lembergs, ir pārliecināti, ka uzņēmuma darbība būtiski kaitē apkārtējai videi.
Saistībā ar to arī tika pieņemts lēmums uzrakstīt vēstuli Saeimas Zaļo partijas
deputātiem un pievērst parlamentāriešu uzmanību situācijai, kas izveidojusies.
Sinhrons – Lembergs no brīfinga par savu neapmierinātību, plāniem u.t.t.
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Savukārt „Baltik Koal Termināla” pārstāvji apgalvo, ka uzņēmums atbilst vi
sām ekoloģiskās drošības prasībām.
Sinhrons –Sokolovs par ekoloģisko drošību, termināls sācis darbu.
Esošajā situācijā uzņēmuma darbinieki bija spiesti griezties pēc palīdzības
pie opozīcijas apvienības „Saskaņas centrs”, kuras priekšsēdētājam ir savs skatī
jums uz notiekošo.
Sinhrons – Ušakovs par to, ka Latvija nav spējīga atbalstīt biznesu.
Uztrauc arī kas cits – izveidojusies situācija raksturo Latviju kā neuzticamu
partneri pasaules tirgū.
Sinhrons – Sokolovs: investori domāja, ka viņu investīcijas aizsargātas, bet
izrādījās…
Kā paziņoja Nils Ušakovs, radušās situācijas risinājumam politiskā apvienība
„Saskaņas centrs” vērsīsies ar oficiālu vēstuli pie Zalāna kunga, jo dotajā eko
nomiskajā situācijā nepieciešams atrast saprātīgu līdzsvaru starp ekoloģiju un
tranzītnozares attīstību.
А. М., I. Ž., PBK, Vpils.

No: Nil Ushakov
Кam: Julija Pirogova jul…@1tv.lv
Тēma: ziemassvētki
Nosūtīts: 12/02/09 13:20
Ņemot vērā mūsu nedienas ar Ziemassvētkiem – situācija tāda: mūs šodien
iegāza. Paliek vēl labojums ZaPčel, kura var iziet vai neiziet.
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Izdarīsim šodien tā „KREISĀS OPOZĪCIJAS likumprojekts izgāzies”
Bet ja bitēm izies – tad „ZaPČEL un „Saskaņas centrs” beidzot uzvarējuši”.
Lūk.
Kā Juļka?
N.

No: Nil Ushakov
Кam: Julija Pirogova; Anna Kononova
Тēma: plāns
Nosūtīts: Pd 20/04/09 12:10
Šonedēļ man nesanāk:
 šodien sižets no Salaspils
 trešdien filmējam uz ceturtdienu kā bērni tiekas ar veterāniem – kā vecos la
bos laikos veterāns stāsta bērniem par varoņdarbiem (trešdien 18.00 uz Alunāna)
 otrdiena  rīta intervija ar Vadimu no 9. maija
 trešdien un ceturtdien – pēc sižeta no SC
 ceturtdien – rīta intervija ar Savicku – no 9. maija
 ceturtdien – sižets par gatavošanos 9. maija svinēšanai
 piektdiena – rīta intervija ar Baraņņiku par 9. maiju
 piektdiena – sižets par to, kas būs 9. maijā
 piektdiena – vakara intervija ar mani par 9. maiju
Lūk.
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No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: teksts
Nosītīts: 20/04/09 13:36
SESTDIENAS TALKA
20. 04. 2009. Tatjanas Kovaļenko un Spartaka Lukaševiča intervija
SECINĀJUMS
Bet savu īpašo sestdienas talku vairāki simti cilvēki pavadīja vecajos garni
zona kapos Salaspilī. Tie ir rīdzinieki, dažādu sabiedrisku organizāciju pārstāvji,
sabiedrības „9.maijs.lv” un jaunatnes kustības „Mums pa ceļam!” dalībnieki. Cara
armijas karavīru un brāļu kapos, un šodien bija jauni atradumi.
AIZKADRS
Vēsture šeit burtiski zem kājām. Vajag tikai uzmanīgi ieskatīties un starp
meža sauso kailcirti un priedulāju iezīmējās kapu kontūras, pārklātas ar velē
nām un sūnām. Uz viena no tādiem pauguriņiem arī uzdūrās ziņkārīgie puišeļi,
šķirojot nozāģētos zarus.
SH, Oļegs un Artūrs, sestdienas talkas dalībnieki:
LAIF: metāla detektora signāls (2612) +2701izrok –balss –Lūk metāls. Tā
ir šķemba.
SH. Nikolajs Timofejevs, sestdienas talkas dalībnieks, Latvijas ‘Ģeoloģiskās
izlūkošanas
Vienību biedrs.
(272530) Kad nodosim muzejā, bet kurš sev atstāj piemiņu.
AIZKADRS.
Uz vēsturnieka Igora Guseva aicinājumu piedalīties sestdienas talkā Vecajā
garnizona kapsētā atsaucās vairāki simti cilvēku. Uz šejieni brīvprātīgie brau
ca jau rudenī. Tad tas bija pavisam nomaļš meža iecirknis Salaspils memoriāla
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tuvumā. Pēc pagājušā gada sestdienas talkas kļuva redzamas vecās kapličas
kontūras. Tā bija cara laika karavīru apbedījuma vieta vēl no pagājušā gadsimta
sākuma. Blakus atrodas šaušanas mācību poligons. Līdz pat šim laikam šeit sa
glabājušies kapakmeņi. Uz viena no tiem pa pusei izdzisis uzraksts „No sievas
un biedriem”. 40.jos gados, kara laikā, šeit parādījās koncentrācijas nometnes
ieslodzīto apbedījumi. Desmitiem gadu brāļu kapu vieta palika aizmirstībā.
SH, Igors Gusevs, sestdienas talkas organizators, vēsturnieks:
(343404) Es uzskatu, ka tas ir jādara ne tikai tāpēc, ka tā ir kaut kāda ab
strakta pagātnes piemiņa, bet tāpēc, ka šeit virs zemes guļ aizgājēju kauli. Burtis
ki šodien mēs atbraucām šurp un pusstundas laikā savācām veselu sauju kaulu.
AIZKADRS
Skolnieki, kas piedalījās sestdienas talkā, ar lielu interesi pa ceļam uz Salaspili
klausījās vēsturnieka Igora Guseva stāstījumu par šo vietu vēsturi. Daži no viņiem
ne tikai pirmo reizi bija sestdienas talkā, bet arī nekad agrāk nebija šeit bijuši.
SH. Romāns. Sestdienas talkas dalībnieks:
(133041) To, ka šeit ir lieli apbedījumi, es zināju. Bet tagad uzzināju tieši, kā
šurp tika vesti. Kā viss notika.
SH. Vladimirs, sestdienas talkas dalībnieks.
(9142033) Es atnācu pirmo reizi. Nodomāju, ka kaut kā vajag padarīt šo
pasauli labāku, un atnācu.
SH. Aleksejs, sestdienas talkas dalībnieks.
(122735) Ar vārdiem labi atzīmēt, bet vajag kaut ko darīt.
SH. Nils Ušakovs, Sabiedrības „9.maijs.lv” valdes priekšsēdētājs.
(212240) Kad stāsta, ka šeit ir kapi, šeit koncentrācijas nometnes ieslodzī
tie, skolnieki citādi skatās, sāk labāk saprast, par ko ir runa. Viņiem nav jāstāsta,
ka mācību grāmatā ir citādi. Uz vēsturi nemēdz būt dažādi skatījumi.
AIZKADRS
Koncentrācijas nometnes jaunatrastās ieslodzīto mirstīgās atliekas atdos
ekspertīzei. Bet pagājušā gada atradumus masu apbedījuma vietās tuvāka
jā laikā atdos zemei ar visu goda parādīšanu. Palīdzību apbedīšanā gatavojas
sniegt pareizticīgā eparhija. Līdz Uzvaras Dienai atlikušajās brīvdienās brīvprā
tīgie vēl sapulcēsies uz sestdienas un svētdienas talkām karavīru brāļu kapos
Rīgā un Rīgas rajonā.
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No: Nil Ushakov
Кam: Julija Pirogova
Т’ēма: VĒL IZMAIŅAS V PAREIZAIS PLĀNS
Nosūtīts: 22/04/09 11:13
Šajā nedēļā man:
 ceturtdien divu brāļu kapu atklāšana plkst.13.00 Jelgavā Miera ielā, gal
venais varonis un cilvēks, kas to visu tiešām darīja – Sergejs Nevoļskis, Jelgavas
Domes deputāts;
 ceturtdien intervija ar mani kā ar mēra kandidātu plkst.12.00;
 ceturtdien – sižets par pilsoņu un nepilsoņu pensijām – mums, liekas, ne
liels ekskluzīvs, dodam jums pirmajiem – runājam, es, Cilevičs un valdības pār
stāvji, precīzāk aizsūtīsim šodien;
 piektdien – sižets par ziedojumu vākšanas gaitu un par to, cik veterānu
saņems palīdzību;
 piektdien – sižets par to, ka mēs balotējamies no 58 pašvaldībām;
Nākamajā nedēļā man ir:
 pirmdien rīta intervija ar Savicku par 9. maiju;
 ceturtdien vakara intervija ar Jerošenko;
 pirmdien, otrdien, trešdien – pēc sižeta par SC;
 ceturtdien sižets par 9. maiju – kā gatavojas izvadāt palīdzību.
Aiznākamajā nedēļā:
 otrdien sižets par pagājušo KVN finālu (uzņemšana 30. aprīlī);
 otrdien īsi par 1. maiju
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 otrdien rīta intervija ar Vadimu par 9. maiju;
 trešdien un ceturtdien – pēc sižeta par SC;
 ceturtdien rīta intervija ar Savicku par 9. maiju;
 ceturtdien sižets par sagatavošanos 9. maija svinēšanai;
 piektdiena rīta intervija ar Baraņņiku – par 9. maiju;
 piektdiena, sižets par to, kas būs 9. maijā;
 piektdiena, vakara intervija ar mani par 9. maiju.
Lūk.

No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Кam: Anna Kononova l…r@apollo.lv
Тēma: pbk
Nosūtīts: 22/04/09 15:26
No PBK:
PBK jāatrod pats vecākais/jaunākais veterāns, medmāsa, Padomju Savienī
bas varonis…
Jāizveido pāris reportāžas – gan mums smuki, gan jums uz svētkiem derēs,
kamēr reģioni montējas.

No: Julija Pirogova j…@gmail.com
Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Тēmа: Fwd: cs
Nosūtīts: Tr 22/04/09 18:54
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22.04.09. Pensionāru diskriminācija.
Svetlanas Dutkas un Oļega Gorjačeva reportāža
Rezumējums. Latvijas valdība, cīnoties ar diskrimināciju pensionāriem ne
pilsoņiem, gatavojas nogriezt pensijas arī pilsoņiem. Agrāk darba stāžs bijuša
jās PSRS republikās, ar kurām nebija sociālo līgumu, netika ieskaitīts tikai ne
pilsoņiem. Valdība tagad mēģina parādīt Eiropai, ka visi pensionāri pie mums
valstī – vienlīdzīgi…
Aizkadrs – Pastāvīgā Latvijas iedzīvotāja Natālija Andrejeva, nebūdama pil
sone, šā gada sākumā vinnēja Eiropas tiesā par cilvēktiesībām, attiesājot savu
godīgi nopelnīto pensiju. Pensionārei darba stāžā nebija iekļauti darba gadi
savienības pakļautībā esošajos uzņēmumos. Tiesa piesprieda Latvijas valstij iz
maksāt kompensāciju un veikt labojumus likumdošanā. Atbildē Labklājības mi
nistrijā ieteica visiem padzīvojušajiem cilvēkiem, izgājušiem pensijā pēc 2010.
gada 1. janvāra, darba stāžā neskaitīt PSRS republiku teritorijā nostrādātos ga
dus.It kā formāli valsts izskauž diskrimināciju…
Sinhrons. 1. Boriss Cilevičs, partijas „Saskaņas centrs” Saeimas deputāts. 04.22.
Valdība provocē konfliktu, t.i. uzrīda pilsoņus, latviešu pensionārus krievu
pensionāriem. Saka: „Mums vajadzēs samazināt jums pensiju, jo lūk, šie sliktie
krievu laudis – nepilsoņi, sūdzējušies Eiropas tiesā, t.i. savādāk kā par provokā
ciju, maznodrošināto sarīdīšanu, dzīves pabērnu sarīdīšanu vienam pret otru,
es savādāk nevaru nosaukt.
Aizkadrs – Loģiski būtu ieteikt, ka valsts vienādos tiesībās pensionārus ne
pilsoņus ar pensionāriem pilsoņiem un izmaksās visas godīgi nopelnītās pen
sijas. Bet valsts nolemj rīkoties tieši pretēji. Tagad pret pilsoņiem attieksme būs
tikpat negodīga, kā līdz šim bija pret nepilsoņiem. T.i. situācija neuzlabojas, bet
izkropļojas.
Sinhrons. 2.01.27. Dace Trušinska – Labklājības ministrijas Sociālās apdro
šināšanas departamenta Pensiju politikas daļas vadītāja: „Tiesa neteica mums,
kā izpildīt tās lēmumu. Mēs izskatījām 2 variantus. Pirmais – maksāt par stāžu
tikai pilsoņiem, kuri strādāja Latvijā padomju laikā, un otrais – arī nepilsoņiem
ieskaitīt stāžu. Bet…tie ir būtiski papildus izdevumi.
Sinhrons 3.08.02. Andrejs Klementjevs – Saeimas deputāts no politiskās
par tijas „Saskaņas centrs”. Pensiju budžetā nauda ir. Mēs, nodokļu maksātāji,
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korekti diezgan savlaicīgi nomaksājam savus nodokļus. Uzkrājām pensiju, no
šīs naudas varētu ne tikai uzturēt mūsu pensionārus, bet arī palielināt pensi
ju apmērus. Bet, diemžēl, valdība nemākulīgi virza ekonomisko politiku, un
mums ir zaudējumi citās ekonomiskajās frontēs, no pensiju fonda notiek iz
maksas.
Aizkadrs – Lai kaut kā noregulētu izveidojušos situāciju, vajadzīgi divpusēji
sociālie līgumi, piemēram, starp Latviju un Krieviju.
Sinhrons 4 Boriss Cilevičs. 04.57 Diemžēl, neskatoties uz visām mūsu pūlēm,
līgums, kas ir parakstīts, ratificēts, iestrēdzis tehniskā līmenī, t.i. attiecīgo doku
mentu apmaiņā. Faktiski līgums nav stājies spēkā. Ekonomiskās krīzes apstāk
ļos ne Latvija, ne Krievija neraujas rīkoties, lai līgums stātos spēkā. Pēc būtības
tas ir amorāli – finanšu, budžeta problēmas tiek risinātas uz pašu nabadzīgāko
ļaužu rēķina.
Aizkadrs – Labklājības ministrijas izstrādātie labojumi vēl atrodas sākuma
stadijā. Tās vēl ir jāapstiprina parlamentam.
Sinhrons 4. Andrejs Klementjevs. 08.50. Parlaments neizlaidīs cauri tādu
normu. Visām personām, kuras aizies pensijā pēc 2010.gada, būs stāžs 20 ga
di tik, cik jaunajai Latvijas Republikai no neatkarības atjaunošanas laika. 09.24.
ļaudis, nostrādājuši 30–40 gadus, nevarēs saņemt darba stāžu vairāk par 20.
Tas sāksies no 2010. gada. Tā nebūs diskriminācija, tas būs pašu pamatu pār
kāpums.
Aizkadrs – Šobrīd politiskās apvienības „Saskaņas centrs” juristi gatavojas
tam, lai Eiropas līmenī apturētu tādu dīvainu labojumu realizēšanu.
Svetlana Dutka, Oļegs Gorjačovs, PBK.

101

No: Anna Kononova
Кam: Andrey Portnov; Danuta; Svetlana Savickaja; Danik; o…a@gmail.com; j…@
inbox.lv
Тēma: CS i 9may
Nosūtīts: Ct 23/04/09 15:18
Visiem sveiciens!
Lūk, mūsu darbu saraksts:
Lūdzu visus ievērot termiņus. Turklāt, lūdzu katru no jums katru vakaru at
sūtīt man mini atskaiti par padarīto darbu! Piemēram, pieņemti tik un tik pa
sūtījumi, tik un tik izvadāts, tik un tik atdots reģioniem vai atrastas tik un tik
mašīnas tik un tik ļaužu izvadāšanai un tamlīdzīgi.
Termiņus neievērojam –rīkošu kopējās plānošanas sapulces un visu klāt
būtnē rāšu katru, bet tas ir ļoti pretīgi!
Ja viss ies pēc plāna – no pirmdienas darba laiku pavadīšu Alunāna ielā.
Darba diena sāksies ar tīrīšanas darbu organizēšanu, tā ka varat principā jau
tagad sākt par to domāt!
Skūpstu,
Aņa.
Sveta.
 visas saskaņošanas par 9.to maiju RD (tirdzniecība, izvietošana, vizuālais
noformējums) – 27.tajā izpildīts iesniegums RD!
 tikšanās ar veterāniem – viss notiek
sazināšanās ar vēstniecību par 9.to maiju – 24.tajam parunāt par Pleska
vas kori un Sedihu – info par to mai!
 priekš PBK vajag atrast pašu vecāko/jaunāko veterānu, medmāsu, Padom
ju Savienības varoni 27. aprīlī koordinātes un varoņu vārdus!
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 veterāns, kuram ieliekam logu 25.tā aprīlī!
 saraksti mašīnām (50) un ļaudīm izvadāšanai (100) 29. aprīlī
 saraksti cilvēkiem (30),kuri 9.tajā maijā palīdzēs pie pieminekļa  1. maijs!
 sestdienas talku no ebreju kapiem pārnesam uz Biķerniekiem – koordinēt
visas darbības
 sestdienas talku Ivanovas kapsētā arī pārceļam – koordinēt visas darbības
 bulkas: sestdiena: 100+100, svētdiena: 60+60
 dzeramais sestdienas talkas dalībniekiem – organizēt iepirkšanu!
 autobuss tiem, kas uzstājas no Norvinda – līdz 30. aprīlim!
Danuta
 avīze
 drabība reģionos!
 izvēršanās 9. maijā – Makss, kontrolē Danuta
 fotogrāfijas pa lielajām pilsētām
 avīzes maketēšana:1. 4.tais maijs
 30.aprīlī jābūt avīzēm abās valodās
Andrejs
 līgumu grafiks: 23.ā vakarā jābūt gatavam!
 tirdzniecības centru grafiks: 23. vakarā jābūt gatavam! 27. jābūt līgumiem no t/c!
 shēma visam izvietojuma pie 9.maija pieminekļa – 27. aprīlī no rīta!!!
 līgumu saskaņošana ar RD –27. sākam saskaņot līgumus ar RD
 tirgotāju saraksts: 23. man sarakstu
 veikala grāmatvedība: 24.tajā grāmatvedības atskaite
 līdz 24.aprīlim divus neskaidrus pasūtījumus noskaidrot
 teksts par sestdienas talkām: 27. aprīlis
 teksts par boksu: 27. aprīlis
 izkraušana 27.tajā Toma viesnīcā
 paziņojums veikala mājas lapā par bodītes slēgšanu 27. aprīlī!
Danniks
 ierakstīt visu mājas lapās
 ielūgumi uz KVN – izdarīts!
Volodja
 pabeigt visu ar veikalu un preču izvadāšanu līdz 1. maijam
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 izkraušana 27.tajā Toma viesnīcā
 apskatīt sestdienas talku vietas 23. vakars
Oļa
 veterānu saraksti būs gatavi 27jā vakarā

No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: Jelgava
Nosūtīts: 23/04/09 17:36
Šodien Jelgavā startēja 9. maijam piesaistīto piemiņas un svētku pasākumu
maratons. Jelgavas fonds „Kara piemiņa” svinīgi atklāja restaurētos vietējos cen
trālos brāļu kapus. Sīkāk Marijas Bugartes reportāžā.
Jelgavas kapsētā Miera ielā 2 apglabāts vairāk nekā pusotrs tūkstotis kareiv
ju. Tā ir centrālā un lielākā. Marta sākumā palīdzības fonda „Karavīru piemiņa”
dibinātājam Sergejam Nevoļskim no Latvijas kara desantu brālības tika izteikts
priekšlikums par Jelgavas brāļu kapu restaurāciju un remontu.
SH Sergejs Nevoļskis, Jelgavas domes deputāts no frakcijas „Saskaņas centrs”
Strādāja jautri un pacietīgi. Plāksnes slīpēja ar rokām un arī mehanizēti, no
ņemot apsūbējumu, plāksnes gruntēja un atjaunoja katru burtu, katram karei
vim. Vairāk kā mēnesi ilga remontdarbi. Bijušie kareivji un viņu ģimenes, vete
rāni un tie, kas gribēja atdot nodevu karā kritušajiem, nāca katru brīvdienu un
kopējiem spēkiem saveda kārtībā brāļu kapus.
SH Sergejs Skivko, bijušais desantnieks
Agrāk braucu garām uz darbu un nezināju, ka šeit ir kapi. Bet tagad dvēse
le līksmo – krūmi novākti un no ceļa redzami pieminekļi. Esmu apmierināts ar
darbu un lepojos ar to.
SH Jurijs Matosovs, Latvijas kara desantnieku brālības biedrs
Strādāja ne tikai puiši, bet arī ģimenes, bērni un sievas. Aktīvi piedalījās un
visi no sirds priecājās par padarīto darbu.
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Jelgavas labdarības fonda „Karavīru piemiņa” un Sergeja Nevoļska padarīto
darbu skaitā ir jau četras sakoptas karavīru kapsētas. Šajā gadā tāpat tiek plā
nots savest kārtībā Padomju Savienības varoņu aleju un brāļu kapu apbedīju
ma vietas aiz pilsētas robežām. Tāpēc visi, kas vēlas pievienoties jelgavnieku
akcijai, var to izdarīt jau tuvākajā laikā. 1.maijā notiks sestdienas talkas Zanderu
un Miera kapsētās.
Marija Burgarte, Ainārs Krauklis, PBK

No: Nil Ushakov
Кam: Julija Pirogova
Тēma: UPDATE 1
Nosūtīts: 24/04/09 11:32
piektdien sižets par ziedojumu vākšanas gaitu un par to, cik veterānu sa
ņems palīdzību;
Nākamajā nedēļā man sanāk:
 pirmdien rīta intervija ar Savicku par 9. maiju;
 pirmdien jaunie iet politikā sižets par Baraņņiku, Svetu, Karolu;
 otrdien sižets par to, ka mēs balotējamies 58 pašvaldībās
 ceturtdien – vakara intervija ar Jerošenko;
 trešdien – sižets par pensijām;
 ceturtdien – sižets no Saeimas;
 ceturtdien – sižets par 9. maiju kā gatavojas izvadāt palīdzību.
Aiznākamajā nedēļā:
 otrdien sižets par pagājušo KVN finālu (uzņemšana 30. aprīlī) ;
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 otrdien rīta intervija ar Vadimu par 9. maiju;
 trešdien un ceturtdien – pēc sižeta par SC
 ceturtdien – rīta intervija ar Savicku – par 9. maiju;
 ceturtdien – sižets par gatavošanos 9. maija svinībām;
 piektdiena – rīta intervija ar Baraņņiku – par 9. maiju
 piektdiena – sižets par to, kas būs 9. maijā;
 piektdiena – vakara intervija ar mani par 9. maiju.
Lūk.

No: Nil Ushakov
Кam: Anna Kononova
Tēmа: PBK
Nosūtīts: 24/04/09 11:37
Pirmdienu PBK taisa sižetu par jaunajiem politikā – par Savicku, Baraņņiku
un Karolu. Viņus vajag kaut kā vienā vietā iestrukturēt. N.

Кam: Julija Pirogova j…a@1tv.lv
Тēma: youtube
Nosūtīts: 24/04/09 16:26
Vai neieliksiet divas vakara intervijas Youtube?
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No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: Re: youtube
Nosūtīts: 24/04/09 16:41
Tūlīt paskatīsimies vēlreiz… bet nez vai…kā man paskaidroja, tur vairāk kā
10 minūtes neieiet…

No: Natalija Vasiljeva n.@1tv.lv
Кam: news@1tv.lv; nil.ushakov@gmail.com
Тēmа: 9. maijs
Nosūtīts: 24/04/09 17:26
240409 9maypodarki.doc
24.04.09. „9may.lv”  dāvanas
Svetlanas Dutkas un Oļega Gorjačeva reportāža
Rezumējums.
Pateicoties mājas lapai „9.maijs.lv”, kara veterāniem jau savākti 35 tūkstoši
latu. Jau iesniegti visi frontinieku saraksti no dažādām sabiedriskām veterānu
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organizācijām, kam tiks sadalīta palīdzība. Bet no 1. maija aktīvisti sāks iz
vadāt dāvanas tiem, kam mēs šodien esam par daudz ko pateicīgi. Turpinās
Svetlana Dutka.
Laif 07.27 Lūk tādu sarakstu iesniedza…
Aizkadrs 23 lapas, tajā sarakstā ir 384 cilvēki – kara dalībnieki un ļeņingra
dieši no blokādes – tāds tikai viens saraksts no Latvijas antihitleriskās koalīcijas
cīnītāju asociācijas.
Sinhrons 2.01.10 Grigorijs Šadrins – kara veterāns. Ja sadalītu vienādi uz vis
iem kara dalībniekiem, tad sanāktu mazāk kā 3 lati katram. Nu, tas nevienu ne
apmierinās. Tāpēc tika nolemts izdalīt šīs dāvanas vispirms tiem, kas visvairāk
izjūt materiālu nepieciešamību.
Sinhrons 1. 10.15 Nils Ušakovs, sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv” priekšsē
dētājs. Mums sarakstos ir 1200 cilvēku. Tagad ir 35 tūkstoši latu. Mēs rēķināmies,
ka tiks savākta vēl kaut kāda summa. Rēķinoties ar to, viss tiks līdzīgi sadalīts starp
šiem 1200 veterāniem. Lai būtu godīgi, līdzīgi, rēķinot, cik palīdzības būs savākts.
Aizkadrs – Veterānu organizācijas noteica 2 kategorijas vislielāko trūkum
cietēju. Pirmā – tie, kuri saņem tikai darba pensiju un nesaņem nekādas pie
maksas kā Lielā Tēvijas kara dalībnieki no Krievijas. 2. kategorija personu – tie
frontinieki, kuri savu ievainojumu vai slimību dēļ nav spējīgi iziet no savas mā
jas vai dzīvokļa. Organizācijas padomājušas arī atsevišķi par katru večuku, kuru
būtu nepieciešams atbalstīt.
Sinhrons 3. 05. 26 Grigorijs Šadrins. Piezvanīja sieviete un saka: „Mans vīrs
izgāja visu karu. Bija vadītājs karā. Palika bez kājām. Viņš nav nekādas organizā
cijas biedrs. Karoja no 22. jūnija līdz 9. maijam. Tas ir liels retums – šādi cilvēki.
Es zinu tādus pavisam tikai divus.” 06.36. Noteikti vajag viņu apsveikt, dāvaniņu
uzdāvināt.
Aizkadrs – Bet par dāvanu saturu jau pārdomāts. Sāka komplektēt.
Sinhrons 4. Vadims Baraņņiks,sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv” valdes
loceklis. 11.01. Tur ietilps – pudele degvīna, desa, tēja, kafija, konfektes. au ie
pērkam produktus, formējam paciņas. 2., 3., 4. datumā tiks izvadāta pirmā šo
dāvanu partija.
Aizkadrs – Nauda, kas tiks savākta pēc 1. maija, kopā ar dāvanām tiks izvadā
ta pēc Uzvaras dienas. Lai piegādātu svētku paciņas, tiks izmantotas aptuveni
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50 mašīnas, jo piegādāt dāvanas veterāniem nāksies visā Latvijā. Sabiedriskās
organizācijas „9.maijs.lv” aktīvisti priecāsies par katru, kurš labprātīgu iesaistī
sies palīdzības piegādāšanā. Lielā Tēvijas kara veterāniem ir jāsaņem svētku dā
vanas savlaicīgi.
Svetlana Dutka, Oļegs Gorjčevs, PBK.

No: Nil Ushakov
Kam: 1TVNews Service news@1tv.lv
Тēma: trijnieks
Nosūtīts: Pd 27/04/09 16:35
Jauno laiks: „Saskaņas centra” jaunā politiķu paaudze
Šodien, kad valsts pārdzīvo smagu ekonomisko krīzi, visi runā par pārmaiņu
nepieciešamību. Un par to, ka nobriedusi nepieciešamība paaudžu maiņai poli
tikā – jauniem, iniciatīvas bagātiem, izglītotiem, atbildīgiem jauniem cilvēkiem,
kuri var piedāvāt jaunus risinājumus, veikt reformas valstī.
Politiskā apvienība „Saskaņas centrs” izvirza deputātos jaunos. Šodien mūsu
saruna ar Rīgas Domes deputāta kandidāti Svetlanu Savicku (23 gadi) un Vadi
mu Baraņņiku (36 gadi), un arī deputāta kandidātu Eiroparlamentā Vladimiru
Karoļu.
Nevar teikt, ka jaunie ļoti interesējas par politiku. Tradicionāli visās vēlēša
nās piedalās drīzāk vecāka gadagājuma ļaudis. Taču jūs ne tikai interesējaties
par politiku, bet arī piedalāties tajā? No kurienes tāda interese?
Svetlana Savicka: Man viss sākās ar cīņu pret izglītības reformu, ar darbu
Štābā krievu skolu aizstāvībai.
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2003. gada rudenī, vēl pati būdama skolniece, es piedalījos protesta akci
jā pret izglītības reformu. Pēc tam Štābs krievu skolu aizstāvībai vecāko klašu
skolniekiem organizēja sacerējumu konkursu „Kāpēc es gribu mācīties krievu
valodā.” Tā nu gadījās, ka es izrādījos uz varētāju skaitā. Balvā bija brauciens
uz Strasbūru – uz Eiroparlamentu. Pēc šī brauciena Aleksandrs Jurjevičs Ka
zakovs, viens no krievu skolu aizstāvības Štāba aktīvistiem, piedāvāja dibināt
jaunatnes organizāciju „Strasbūra”, kura runātu Latvijas krievu skolnieku vār
dā. Laikam tad es sāku saprast, ka politika mani interesē.
Bet pēc tam es sadūros ar to tieši. Kādā brīdī, kad valstī notika akcijas pret iz
glītības reformu, prezidente Vaira VīķeFreiberga nolēma runāt ar skolniekiem.
Pie prezidentes mēs gājām trijatā – Saša Malašonoks, Aņa Iskenderova un es.
Runājāmies laikam stundas divas. Nākamajā dienā bija jānotiek kārtējai liela
mēroga protesta akcijai. Bija ļoti auksts – februāris, liekas. Skaidri atceros Vai
ras VīķesFreibergas vārdus: „Meitenes, bet jūs taču no sava neatkāpsieties…Nu
tad apģērbieties siltāk…”
17–18 gadu vecumā grūti apzināties to, ka valsts var mierīgi ignorēt tūksto
šu viedokli, desmitiem tūkstošu cilvēku. Un vienaldzīgi turpināt iet savu ceļu…
Bet apzināties nācāsun reizē ar apziņu nāca arī saprašana – neesot politikā, ne
esot politiskajos procesos, mainīt situāciju valstī nav iespējams.
Vadims Baraņņiks: Es saskāros ar politiku, tāpat kā Sveta, ļoti jauns, pieredze
bija cita.
1989. gadā man bija 16 gadu. 80.to beigas – pārmaiņu laiks. Es biju jauns,
pilns ilūziju. Un tā gadījās, ka es kļuvu par Inter frontes pirmā kongresa delegā
tu. Man toreiz likās, ka Inter fronte – tā ir tāda paralēla plūsma Tautas frontei,
tāda kā Tautas frontei, bet tikai tiem, kas gatavi iet uz priekšu, neatskatoties uz
tautībām. Jau tad, 80.to beigās, kad Latvijas pilsonību solīja dot visiem neatka
rīgi no tautības, es jutu kaut ko nepieņemamu.
Un, lūk, atnāku uz Inter frontes kongresu, bet tur valda reāls galējs staļi
nisms. Nebija bail, bet es 16 gados nebiju tam gatavs. Principā tas bija normāli.
Padzīvojuši ļaudis bija tajā audzināti, viņi nemēģināja zīmēties, viņi patiesi ticē
ja saviem ideāliem. Vienkārši es domāju, ka tas viss būs citādi. Bet pateicoties
šai pieredzei, es sapratu, ka ne viss patiesībā ir tā, kā izskatās pēc pirmā skatie
na. Sapratu, ka politika kādai ļaužu kategorijai mēdz būt vienkārši līdzeklis per
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sonīgu problēmu risināšanai. Un nolēmu priekš sevis, ka no sākuma es tomēr
iegūšu kaut kādu izglītību un kaut ko panākšu dzīvē, bet pēc tam nodarbošos
ar līdzīgam lietām.
Rezultātā ieguvu juridisko izglītību. Apliecināju sevi profesionāli – jau des
mit gadus strādāju par juristu Pirmajā Baltijas kanālā. Tagad man jau ir ko teikt
politikā. Valsts šobrīd pārdzīvo smagu periodu. Var lamāt valdību, bet var nestā
vēt malā, bet strādāt un uzņemties atbildību par valstī notiekošo.
Vladimirs Karoļs: Mans ceļš politikā bija pavisam cits, bet arī tas ir likumsa
karīgi. Es sāku savu profesionālo darbību biznesa jomā izaugu līdz uzņēmuma
finansu direktoram. Pēc tam radās vēlme paplašināt darbību, izmēģināt sevi
citā, sabiedriskā sfērā. Strādāju Valsts Ieņēmumu dienestā par nodokļu audi
toru, pēc tam pārgāju uz Finanšu ministriju. Tur darbs bija jau saistīts ar Latvi
jas sadarbību ar starptautiskām finanšu organizācijām – MVF, Pasaules Banku,
Eiropas investīciju banku. Pēc divarpus gadiem kļuvu par Finanšu ministrijas
Starptautiskās finanšu politikas departamenta direktoru. Mana darbošanās mi
nistrijā notika tā saucamajos „treknajos gados”, kad bija palaistas garām dau
dzas iespējas sagatavoties sarežģītajiem laikiem, tika pielaistas daudzas kļūdas.
Tieši šo kļūdu dēļ krīze trāpīja mums ļoti stipri. Es biju tehnokrāts, ierēdnis, spi
ests izpildīt politiskus lēmumus, kurus ne vienmēr uzskatīju par pareiziem. Es
nepiekritu atsevišķiem lēmumiem. Tad arī radās vēlme ne vienkārši nodrošināt
jau politiskās vadības vai ministrijas vadības pieņemto lēmumu izpildi, bet pie
dalīties šo š lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā. Tā dēļ ir jābūt politikā.
– Kāpēc radās interese pret politiku – saprotams. Bet ar ko jūs tagad nodar
bojaties, kādus projektus realizējat?
Vladimirs Karoļs: Tagad es esmu „Saskaņas centra” konsultants ekonomiska
jos jautājumos. Konkrēti es strādāju ar Nilu Ušakovu „Saskaņas centra” ekono
miskās platformas tēžu sagatavošanā krīzes apstākļiem. Starp citu, ar Nilu mēs
iepazināmies vēl Latvijas Universitātē – es biju students, bet viņš man vadīja
seminārus mikroekonomikā.
Svetlana Savicka: Vēl 2006. gadā Nils Ušakovs uzaicināja mani piedalīties
pirmsvēlēšanu kampaņā. „Saskaņas centra” idejas un uzskati man bija ļoti tuvi
– un es piekritu. Pēc vēlēšanām es kļuvu par deputāta Nila Ušakova palīgu, bet
2006. gada pavasarī mēs kopā ar viņu izveidojām jaunatnes organizāciju „Mums
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pa ceļam!”, kurā šobrīd iesaistīti simtiem Rīgas skolnieku. Turklāt „Mums pa ce
ļam!” organizācija nav politiska un nav partija. Mēs nekad neesam gribējuši iero
bežot savu darbību ar politiskiem rāmjiem.” Mums pa ceļam!” – tā ir organizācija,
kura palīdz jauniešiem sevis meklējumos, savu interešu realizācijā, to procesu,
kas notiek mūsu valstī, izpratnē, savas lomas apzināšanā šajos procesos.
Šobrīd „Mums pa ceļam!” izdod ikmēneša „PriŠkoļnuju Gazetu” – tas ir uni
kāls projekts: gan rakstu autori, gan lasītāji – paši skolnieki, bet avīze tiek izplatī
ta bez maksas 50 krievu skolās. „Mums pa ceļam!” organizē Latvijas Skolas līgas
KVN spēles. Mēs organizējam bezmaksas lekcijas par žurnālistikas, psiholoģijas,
krievu runas kultūras tēmām, darbojas diskusiju klubs. Vasarā mūsu bērni brauc
uz kursiem Krievijā un ne tikai Krievijā.
Vadims Baraņņiks: Bet es šobrīd nodarbojos ar projektu „9.maijs.lv”, atkal ko
pā ar Nilu Ušakovu, ar kuru mēs kādreiz strādājām PBK. Pie mums kaut kā pārāk
vienkārši sākuši attiekties pret vēsturi. Vēsture kļuvusi par maiņas karti politi
ķiem. Pats nosaukums „vēsture” noplicināts līdz politiskas batālijas līmenim. At
cerieties, bija savā laikā joks, ka ir tāda profesija – latvietis? Bet tagad pie mums
atgriežas, it kā aizmirsta padomju profesija –„pareizs vēsturnieks”.Par „pareizu”
vēsturi saņem visu, bet par nepareizu – kļūsti gandrīz par disidentu. Bet vēsture
nemēdz būt pareiza vai nepareiza. Tā ir kā loģika –vai nu ir, vai nav. Otrais Pasau
les karš – tas ir lielās vēstures daļa, un to nedrīkst aizmirst.
Un mēs sabiedriskās organizācijas līmenī nolēmām izdarīt to, ko neda
ra valsts – mēs nolēmām palīdzēt mūsu veterāniem. Mēs vācam ziedojumus
no privātām un juridiskām personām un savācām jau vairāk 30 tūkst. latu. Un
pirms Uzvaras dienas izvadāsim dāvanas – naudu un produktus – lielā Tēvijas
kara veterāniem, mēs ceram, ka izdosies apsveikt aptuveni 1000 veterānu.
– Iedomāsimies, ka jūs esat kļuvuši par deputātiem. Ko jūs darīsiet pirmām
kārtām?
Vadims Baraņņiks: Mēs uzskatām, ka šodien valstij nepieciešama politika,
balstīta uz sociāldemokrātiskām idejām. Tieši tādu politiku esam nodomājuši
realizēt Rīgas domē. Krīzes apstākļos sociālajai sfērai jābūt īpašai pilsētas bu
džeta prioritātei.
Tādai pašai prioritātei jābūt palīdzībai biznesam. Kā tagad strādā ierēdņi?
Viņiem ir princips – no sākuma visu aizliegsim, bet pēc tam paskatīsimies,
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kas sa nāks. Šis prin cips jā mai na uz pre tē ju. Ie rēd ņiem jā strā dā uz ņē mē
jiem!
Svetlana Savicka: Rīgas domes līmenī var atrisināt daudzas sociālas problē
mas, kas skar bērnus, pusaudžus, jaunatni. Tagad Rīgas dome apmaksā pus
dienas visiem mazuļiem – pirmklasniekiem. Bet es zinu no skolotājiem, skolu
direktoriem, ka nepieciešamība pēc bezmaksas pusdienām skolniekiem var
pieaugt sakarā ar strauju ģimeņu trūcīguma pieaugumu. Mēs uzskatam, ka Rī
gas domei jāapmaksā pusdienas vismaz 1.–4. klašu skolēniem.
Lielu risku rada krīzes izprovocētais noziedzības pieaugums. Bērni, pusau
dži var kļūt par noziedznieku upuriem, var būt ievilkti noziedzīgās darbībās.
Vajag norobežot no tā bērnus. Bet alternatīva ielai, kad vecāki ir darbā – tā ir
skola. Tas nozīmē, ka skolai šodienas apstākļos jābūt ne tikai mācību vietai, bet
arī vietai, kur bērns, pusaudzis var sevi realizēt – nodarboties ar sportu, daiļradi.
Rīgas domes uzdevums – atbalstīt skolas finansiāli šai laikā.
Vladimirs Koroļs: Es uzskatu, ka galvenais uzdevums mūsu deputātiem Eiro
parlamentā – aizstāvēt Latvijas intereses gan kā ES valstij, gan Latvijas iedzīvo
tājus kā ES pilsoņus. „Saskaņas centrs” uzskata, ka sociālā sfērā nepieciešams
pieņemt visām valstīm vienotus ES standartus. Pensijām un minimālajām dar
ba algām nevajadzētu būt zemākām par ES uzstādīto līmeni. Piemēram, pen
sijas vajag piesaistīt pie iztikas minimuma, kurš šodien Latvijā sastāda 172 Ls.

No: j…n@1tv.lv
Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Тēma: teksts
Nosūtīts: 27/04/09 17:33
MOLODEZ 27. 04. 2009. Tatjanas Kovaļenko un Spartaka Lukaševiča
reportāža
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REZUMĒ JUMS
Ne visi jaunie cilvēki ir nolaiduši rokas. Daudzi no tiem, kas saista savu likte
ni ar Latviju, pieliek visus spēkus tam, lai dzīve Dzimtenē būtu cienīga. Pašam
jaunākajam Eiroparlamenta deputātam ir 26 gadi. Rīgas domē pašam jaunāka
jam deputātam tikai 25. Bet maiņai nāk jauna politiķu paaudze: daudziem no
tiem, kas gatavojas balotēties vēlēšanām Eiroparlamentā un vietējās pašvaldī
bās, arī vēl nav pat 30 gadu. Ar jaunajiem politiķiem tikās Tatjana Kovaļenko.
AIZKADRS
Viņi pa dažādiem ceļiem ienākuši politikā, bet tos apvieno viens – svaigs ska
tiens uz lietām. Ekonomists pēc izglītības, Vladimiram Karoļam bija ne slikta karjera
Finanšu ministrijā. Bet jaunais cilvēks vēlējās nevis vienkārši būt ierēdnis izpildītājs,
bet gūt reālu iespēju ietekmēt valsts dzīvi. Viena no tām – pensijas un bezdarbnie
ku pabalsti, kuriem jābūt ne zemākiem par iztikas minimumu. Ir arī citi plāni.
SH, Vladimirs Karols, Eiroparlamenta deputāta kandidāts no „Saskaņas centra”:
(421530) Latvijā daudzi pārstrādā darba laiku un saņem neadekvātas dar
ba algas.
(411539) Minimālais bērna piedzimšanas atvaļinājums, kurš šobrīd ir 2–3
mēneši, bet Eiroparlaments plāno izskatīt jautājumu par to, lai tas būtu ne ma
zāks par 18 mēnešiem un obligāts visām ES valstīm.
AIZKADRS
Jaunatnes kustības „Mums pa ceļam” līdere Svetlana Savicka sāka vēl kā
skolniece un aktīviste no Krievu skolu aizsardzības štāba. Pēdējos 5 gados uz
krājusies pamatīga pieredze. Tagad Svetlanai ir 23 gadi un viņa balotējas Rīgas
domē. Un var kļūt par pašu jaunāko no visiem jaunajiem deputātiem. Ar visiem
spēkiem gatava mesties risināt jauno rīdzinieku problēmas.
SH, Svetlana Savicka. Rīgas domes deputāta kandidāte. Jaunatnes kustības
„Mums pa ceļam!” līdere:
(251233) Šobrīd runa ir par pagarinātās dienas grupu. Īstenībā – briesmīga
lieta, ja skolnieks 15–16 gadus nav aizņemts brīvajā laikā. Te sākas narkomānija,
alkohols un pārējais.
AIZKADRS
Rīgas domes deputātu rindas gatavojas papildināt jurists un izpilddirektors
organizācijā „9.maijs.lv” Vadims Baraņņiks. Savu ceļu politikā Vadims arī sāka
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agrīnā vecumā, kļūdams par Inter frontes aktīvistu. Pēc tam mācījās, nodarbojās
ar sabiedriskām aktivitātēm. Kā Rīgas domes deputāts gatavs sniegt palīdzību
pensionāriem un kara veterāniem, ko dara arī šodien. Lai pabalstītu gados veco
cilvēkus, nauda pilsētai ir, tikai izlietot to vajag saprātīgi, uzskata Vadims. Bet vēl
viņš grib redzēt dzimtajā pilsētā plaukstošu biznesu un kultūras centru.
SH, Vadims Baraņņiks, Rīgas domes deputāta kandidāts, sabiedrības
„9.maijs.lv” izpilddirektors.
(50585117) Blakus Krievija, ar kuru mums maz biznesa attiecību. Tās ir jā
attīsta, tajā skaitā ar Rīgas kā biznesa centra un multikultūras centra propagan
das palīdzību.
AIZKADRS
Lai Rīga un Latvija tiešām būtu kā plaukstoša pilsēta un valsts, ir vajadzīgi
jauni spēki. Un ne tikai politiķu vidū, bet arī ierindas cilvēkiem. Ja jaunieši būs
pieprasīti, pirmkārt, pie sevis mājās, bet ne aiz robežām, viņi diez vai pametīs
dzimtās sienas. Un tātad arī varēs nobalsot par savu nākotni.

No: j…n@1tv.lv
Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Тēma: teksts
Nosūtīts: 28/04/09 17:49
SARAKSTI 28.04.2009 Tatjanas Kovaļenko un Oļega Gorjačeva reportāža
REZUMĒJUMS
Centrālā vēlēšanu komisija beigusi kandidātu sarakstu pieņemšanu vietējo
pašvaldību vēlēšanām. Apkopojot pirmos rezultātus, CVK darbinieki atzīmēja
ļoti lielu, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, konkurenci kandidātu vidū. Vai
rāk mūsu korespondente Tatjana Kovaļenko.
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AIZKADRS
Pabeidzot darbu kandidātu sarakstu pieņemšanai, Centrālā vēlēšanu komisija sā
ka pirmsvēlēšanu daba nākošo etapu – iesniegto sarakstu saskaitīšanu un pārbaudi.
Dienas beigās bija apstrādāti 688 saraksti ar 10 tūkstošiem 631 kandidā
ta vārdu Šajā gadā pirmo reizi CVK pieņemšanas komisijas pienākumos ietilpa
sarakstu iesniedzēju sūdzību izskatīšana. 10 dokumentu pieņemšanas dienās
darbiniekiem nācās izskatīt 3 strīdīgus jautājumus.
SH, Kristīne Bērziņa, CVK informācijas nodaļas vadītāja:
(107) TULKOJUMS: „Šodien jau var teikt, ka konkurence salīdzinājumā ar ie
priekšējām vēlēšanām ir daudzkārt lielāka. Uz vienu deputāta vietu pretendē 6
kandidāti. 2005. gada vēlēšanās bija 3 deputāta kandidāti uz 1 vietu.”
AIZKADRS
Taču divos Latvijas vēlēšanu apgabalos  Mālpilī un Naukšēnos bija reģis
trēts tikai 1 saraksts un tas draud ar vēlēšanām bez izvēles. Toties Rīga un Rē
zekne ir līderes iesniegto sarakstu ziņā. Abās pilsētās kandidāti iesnieguši pa 17
sarakstiem. Diezgan lielu skaitu savu cilvēku nākamajās vēlēšanās sešos Latvi
jas apgabalos izvirzīja jaunā partija – „Rīcības partija”. Kā likteņa ironija tai visur
tika 13.ais numurs – gan Eiroparlamenta vēlēšanās, gan Rīgas un pat Ķekavas
domes vēlēšanās. Bet šis velna ducis deputātu kandidātus nemulsina.
SH, Normunds Grostiņš, „Rīcības partija”:
(250307) Mēs šo ciparu pārdomājām partijā un sapratām, ka noteikti va
jag atcerēties latviešu revolucionārās tradīcijas un 1905. gada 13. janvāri un šī
gada 13. janvāri.
AIZKADRS
Milzīgu vēlēšanu ekspansiju veic apvienība „Saskaņas centrs”. Tās kandidāti
izvirzīti 51 pašvaldībā. Tā ir stipra komanda, kuras vidū daudzi ne tikai vienkārši
pazīstami vārdi, bet tādi, kas jau pozitīvi sevi rekomendējuši politiskajā arēnā
un tautsaimniecības darbībā.
SH, Jānis Urbanovičs, frakcijas „Saskaņas centrs” priekšsēdētājs Saeimā:
(273648) Katrs saraksts ir nestandarta. Visur līderi, kam ir vēlme un varēša
na tos realizēt. Nespilgtu pie mums nav.
CH.Nils Uškovs, apvienības „Saskaņas centrs” priekšsēdētājs:
(283256) Pirmo reizi SC balotējas pusē Latvijas pašvaldību, tajā skaitā
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arī tajās, kur agrāk nebija nevienas no par tijām, kur figurē krievu uz vārdi.
700 cilvēki – kopējais kandidātu skaits Latvijā no SC. Tā ir liela komanda, ar
kuru izdosies daudz ko mainīt pašvaldību līmenī.
AIZKADRS
Kurš tad galu galā ieņems deputāta vietu un uzsāks Latvijas pilsētu un lau
ku labiekārtošanu, mēs uzzināsim jau pēc 6.tā jūnija.

Кam: Nil Ushakov
Тēma: Georga lentītes
Nosūtīts: 28/04/09 19:12
Sveiks, Nil!
Vai jūs varētu nodot mūsu darbiniekiem Georga lentītes kādas 180 gab.?
Būtu ļoti pateicīgi!
Jauku vakaru! Kristiina Rossman

No: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Кam: Julija Pirogova
Тēma: 9 maija sižets
Nosūtīts: 29/04/09 09:17
Mūsu mājas lapu vakar centās nopietni „izdrāzt.” Tā ka sižetā par 9 maija atļau
šanu parunāsim arī par mājas lapu. Sanāk, ka bez manis un Grīnberga (no Domes),
mēs dosim jums vēl hosterus, kuri izstāstīs par nacionālistu uzbrukumiem, un ie
spējams Baraņņika.
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No: Jūlija Pīlēna j…n@1tv.lv
Кam: Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Тēma: tekst
Nosūtīts: 29/04/09 13:31
LV_290409indeksacija.doc
PENSII 29.04.2009. Tatjanas Kovaļenko un Spartaka Lukaševiča reportāža
REZUMĒJUMS
Vairāk kā 200 tūkst. pensionāru, kuru pabalsti nepārsniedz 135 latus, turpi
na cerēt, ka lēmums par pensiju indeksāciju tiks apstādināts. Satversmes tiesa
pieņēma lietu par pensiju indeksāciju izskatīšanai. Un parlamenta opozīcijas
deputāti, kas iesniedza prasību Konstitucionālajā tiesā,ir pārliecināti, ka labo
jumi likumā Par valsts pensijām būs atzīti par antikonstitucionāliem un atcelti.
Precīzāk Tatjanas Kovaļenko reportāžā.
AIZKADRS
Ar Saeimas deputāta vairākumu pieņemto lēmumu par pensiju indeksāci
jas atcelšanu šinī gadā parlamenta opozīcija uzskata ne tikai par antihumānu,
bet arī analfabētisku. Konstitucionālajā tiesā „Saskaņas centra” un „Sabiedrības
par citu politiku” prasītāji grasās apstrīdēt pieņemto labojumu likumību. Viņi
pieprasa tiesnešiem novērtēt deputātu pieņemto lēmumu par atbilstību Kon
stitūcijas 1. pantam par to, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un
109. pantam par katra iedzīvotāja tiesībām uz sociālo nodrošinājumu vecum
dienās, slimības un bezdarba gadījumā. Opozīcijas argumentus tiesa uzskatīja
par pārliecinošiem.
SH. Līna Kovaļevska, Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja palīgs:
(vienkārši pēc fakta – pieņēma…)
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AIZKADRS
Saskaņā ar likumu par pensijām indeksācija tika veikta divas reizes gadā.
Aprīlī un oktobrī. Bet pusmēnesi pirms kārtējās aprīļa pārrēķināšanas pensi
onāru cerības saņemt kaut kādu pielikumu zuda. Saeimas pieņemto labojumu
slazdā nokļuva katrs trešais pensionārs. Tie ir tie, kas saņem pabalstus līdz 135
latiem.
SH. Sieviete
TULKOJUMS
(4703) Cenas uz produktiem pacēla, NDC arī. Pensionāri par dzīvokli sa
maksāt nevar. Kā pārtikt? Mirt vai? Mēs prasām cienīt mūs.
SH.Vīrietis.
(002843) Krīze skāra visus. Bet es uzskatu, pensionārus tai nevajadzēja
skart. Mēs esam paši neaizsargātākie materiālā stāvokļa ziņā.
AIZKADRS
Valdošās virsotnes argumenti nepopulāro lēmumu pieņemšanā bija šādi –
ja reiz Latvijā šobrīd nav novērojama inflācijas pieaugums, tad nav arī pamato
juma indeksācijai. Ieekonomēt tikai uz aprīļa inflācijas atcelšanu izdevās jau 13
miljonus latu. Nepieņemt neloģiskus labojumus parlamentāriešus nepārlieci
nāja pat Saeimas Juridiskais birojs, nostājoties šajā jautājumā opozīcijas pusē.
SH. Andrejs Klementjevs, parlamenta komisijas loceklis sociālajās un darba
lietās („Saskaņas Centrs”):
(55395604) Ja uzvara būs mūsu un labojumi tiešām ir pretrunā ar Konsti
tūciju, tad tie tiks atcelti no to pieņemšanas brīža Saeimā. Tas nozīmē, ka visām
indeksācijām, kuras nenotika šai periodā, t.i. 1. aprīlī, būs jānotiek. Būs nepie
ciešams izmaksāt neizmaksāto naudu.
No 29. maija Saeimai jāsagatavo atbildes vēstule prasībai no opozīcijas pus
es. Līdz vasaras beigām Konstitucionālā tiesa var pieņemt savu lēmumu.
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No: Nil Ushakov
Кam: Julija Pirogova
Тēma: 9. maijs
Nosūtīts: 30/04/09 12:21
Info sižetam par 9. maiju.
Dārgie draugi!
Pirmkārt, es gribu Jums karsti pateikties par to, ka jūs ziedojāt naudu dāva
nu vākšanai mūsu veterāniem. Bez tādu cilvēku kā Jūs atbalsta organizēt svēt
kus veterāniem būtu ļoti grūti! Paldies Jums!
Otrkārt, gribu sīki aprakstīt, kas un kā notiek ar Jūsu ziedotajiem līdzekļiem.
Aptuvenā ziedojumu summa uz 30. aprīli (aptuvenā tāpēc, ka tā visu laiku
aug) – 39 000 latu
Šajā summā ietilpst kā tiešie ziedojumi, tā arī ienākumi palīdzības fondā ve
terāniem no suvenīru pārdošanas (krekliņi, karodziņi u. t. t.).
Bet šajā summā NEIETILPST ziedojumi no zvaniem uz maksas telefonu, jo
Lattelekom dod informāciju tikai pēc mēneša rezultātiem. Pēc neoficiāliem da
tiem šodien ziedojumu summa no zvaniem sastāda ap 6000 latu, bet precīzi
mēs zināsim tikai maija sākumā. Ar zvanu palīdzību savākto naudu mēs saņem
sim ap maija vidu, kad cilvēki, kas zvanīja pa telefonu ziedojumiem, apmaksās
savus telefonu rēķinus.
2. maijā mēs ar apmēram 250 brīvprātīgo palīdzību sākam izvadāt palīdzī
bu PIRMAJAI veterānu grupai. Konkrēti Rīgā palīdzību izvadās 2., 3. un 4. maijā.
Lai izvēlētos, kuram tieši no veterāniem sniegt palīdzību, mēs vērsāmies pie
veterānu organizācijām, kā pie Rīgas, tā pie reģionālajām. Tieši tās noteica, ku
ram visvairāk pēc viņu domām nepieciešama palīdzība. Bet sabiedriskā organi
zācija „9.maijs.lv” uzstājas kā starpnieks – Jūsu ziedotos līdzekļus nogādā tiem
veterāniem, kurus norādīs pašas veterānu organizācijas.
Turklāt gribu atzīmēt, ka to sarakstā, kas saņems palīdzību pirmajā grupā,
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mēs iekļāvām arī individuālos pieteikumus no veterāniem, kuri nāca tieši uz sa
biedrisko organizāciju „9.maijs.lv”.
Pavisam mēs PIRMAM palīdzības izvadāšanas etapam saņēmām pieteiku
mus 1277 cilvēkiem, puse no viņiem – rīdzinieki un Rīgas rajona iedzīvotāji,
puse – provinces iedzīvotāji no Zilupes līdz Liepājai. Bet visiem jāsaprot – 1277
cilvēki, tie ir tikai 10% no 12 000 veterānu, kas dzīvo Latvijā. Un palīdzību mēs
visiem, diemžēl šajā gadā sniegt nevarēsim…
Sākumā mēs plānojām, ka dāvana veterānam sastāvēs no apmēram 60–40
latiem aploksnē un dāvanu komplekta 20 latu vērtībā. Bet, saskārušies ar to, ka
mēs saņēmām 1277 pieprasījumus, tika pieņemts lēmums savākto naudu sada
līt uz pusēm, bet neatteikt nevienam pieprasījumam.
Rezultātā katrs no 1277 veterāniem saņems 20 latus aploksnē un dāvanu
komplektu 9,84 Ls vai 9,47 latu vērtībā. Starpība komplektu vērtībā skaidroja
ma ar to, ka mēs nespējām nopirkt 1277 vienādas konfekšu kastes. Tāpēc da
žiem veterāniem būs konfektes pa 1,88, bet dažiem par 1,51 latu.
Kopā dāvanu komplekts sastāv no:
1 desa Salami Rīga 290 gr., 1,27 Ls
1 degvīns „Zaļā Marka”,0,5 litri, 3,78 Ls
1 paciņa kafija Jakobs Aroma, 200 gr., šķīstošā, 2,43 Ls.
1 paciņa konfekšu Karuna „Deliseo”, 1,88 Ls.
vai
1 paciņa konfekšu Karuna Assorti, 1,51 Ls.
1 paciņa tēja „Apsara”,100 gr., 0,48 Ls.
1 gabals dabīgo ziepju (sievietēm) – bezmaksas, mērķa ziedojums
1 parfimērijas komplekts vai parfimērijas flakons – bezmaksas, mērķa ziedojums.
2 skūšanās komplekti (vīriešiem) –bezmaksas, mērķa ziedojums.
1 apsveikuma kartiņa ar pateicību ar sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv”
parakstu un no Latvijas iedzīvotājiem, kuri svin Uzvaras dienu – bezmaksas, mēr
ķa ziedojums.
Preces tika pirktas sekojošās firmās”:
SIA Bravo – degvīns
AS Rīgas miesnieks  desa
SIA TRANSKO – un konfektes
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SIA KarstenSanitex  tēja
SIA Saules Fabrika ziedoja ziepes
Sergejs Ļesnojs ziedoja parfimēriju un skūšanas komplektus.
Vadims Baraņņiks ziedoja atklātnes.
Palīdzībai 1277 veterāniem aizies pilnībā visi līdz 30. aprīlim savāktie līdzekļi.
Visi līdzekļi, kas būs savākti no 1. līdz 9. maijam, kā arī ziedojumi no zvaniem
tiks iztērēti OTRAI veterānu grupai. Kādam tieši veterānu skaitam tiks sniegta
palīdzība, mēs uzzināsim, kad zināsim kopējo ziedojumu summu. Bet mēs ce
ram, ka tie būs vēl ne mazāk kā 300 cilvēku. Palīdzība otrai veterānu grupai
būs tāda pati kā pirmajai – 20 latu aploksnē un tāds pats dāvanu komplekts.
Izvadāts tas tiks 16.–17. maijā.
Atsevišķi uzskatu par vajadzīgu Jums pastāstīt par to, kādā veidā tiek segti
sabiedriskās organizācijas „9.maijs.lv” administratīvie un citi izdevumi.
Visi tēriņi sabiedrības informācijai par ziedojumu vākšanu un reklāmai
tiek segti tikai uz „9.maijs.lv” aktīvistu personīgo līdzekļu rēķina un rindas
uzņēmumu mērķtiecīga atbalsta. Speciāli vērts pasvītrot, ka reklāma Pirmajā
Baltijas kanālā mūsu sabiedriskajai organizācijai sniegta par velti. Bet reklāma
portālos Delfi un Novonews – ar nozīmīgu atlaidi.
Visi izdevumi 9.maija svētku pasākumu organizācijai pie Pieminekļa
Atbrīvotājiem tāpat ir tikai uz uzņēmēju atbalstu rēķina.
Visi izdevumi 105 000 Georga lentīšu iepirkšanai un izplatīšanai tāpat tiek
segti no uzņēmēju atbalsta.
Citiem vārdiem sakot, visi ziedojumi līdz pēdējam santīmam tiek tērēti TIKAI
veterāniem.
Vienīgie izdevumi, kuri bija saistīti ar ziedojumiem – tie ir komisijas maksa
kompānijai FirstData (par ziedojumiem no maksājuma kartēm) un komisijas
maksa kompānijai Lattelekom (par ziedojumiem no telefona zvaniem).
Lattelekom no katra ziedota lata sev paņem 12,1 santīmu.
FirstData paņem sev 2,9% par ziedojumiem ar karšu Visa un MasterCard starp
niecību, 2,8% par ziedojumiem ar karšu Visa Elektron un Maestro starpniecību
un 4% par ziedojumiem ar kartes Americam Express starpniecību.
Ar prieku atbildēšu uz jebkuru Jūsu jautājumu par visu sabiedriskās organi
zācijas „9.maijs.lv” darbību.
122

Sveicu Jūs ar tuvojošos Uzvaras Dienu! (S nastupajuščim Vas Dņem Pobedi!)
Nils Ušakovs
Pārvaldes „9.maijs.lv” priekšsēdētājs

No: Nil Ushakov
Кam: Vadim Barannik v…k@1tv.lv
Nosūtīts: Ct 30/04/09 12:37
Un vēl – saistībā ar reklāmu. Nevajag teikt, ka reklāma PBK ir bez maksas –
var būt gemor ar Padomi, rullīši neskaitījās reklāmas apjomos. Mēs teicām, ka
PBK ir projekta līdzdalībnieks), tāpēc rullīši (kā socialka) un bija bez maksas.
Dod šo bloku korespondentiem un es parunāšu, lai nebūtu sajukuma.
Vadims.

No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Nosūtīts: 06/10/09 21:48
Tā, lai ne tikai palielies, bet arī izvēdītu tautas šaubīšanos. Izejot no tā, jau
tājumi varētu būt sekojošie:
1. Jūsu vislielākā veiksme vai neveiksme 100 dienās…
2. Jūsu prioritāte bija sociālajai sfērai – kas izdevās, kas izsauc grūtības?
3. Namu pārvalžu reforma Ko gaidīt rīdziniekiem no ziemas?
4. Valdošās partijas spieķus riteņos neliek?
5. Ko jūs domājat darīt, lai pilsēta pelnītu naudu, un vai jūs nebaidaties, ka
naudas ieguldīšana tūrismā dotajā etapā nebūs saprotama jūsu vēlētājiem?
6. Vai izdevās šo 100 dienu laikā izpildīt kaut vienu pirmsvēlēšanu solīju
mu?… Tas pagaidām melnraksta variants. Gludai intervijai nav jābūt…
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No: Nil Ushakov
Кam: Paul Melamed p…d@buro21.com; Vadim Barannik; Una Jansone
Коpija: Julija Pirogova
Тēma: slogan
Nosūtīts: 18/10/09 11:26
Sakarā ar Rīgas brīvlaika sloganu –man liekas esošajās versijās nepietiekoši
neparastuma, lai aizķertu izlutinātos maskaviešus.
Vajag kaut ko citu. Šobrīd maskaviešiem reāli ieliek krievu mēra tēma. Pie
manis uz ielām pienāca tūristi no Krievijas nofotografēties.
Izmantosim to un iztaisīsim sloganu „Rīgas mērs Ušakovs personīgi ielūdz
1. Slogans neparasts
2. Ir jēga
3. Daļu budžeta laižam rakstiem un sižetiem par šo sloganu – tipa intervija
ar mēru, kurš personīgi ielūdz brīvdienās uz savu pilsētu.
Iebukņījam daļu naudas uz āru un daļu naudas rakstos un sižetos par to.
Plus maketa reklāma printā.
N.
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No: Vadim Barannik
Кam: Nil Ushakov; Paul Melamed
Тēma: Re: slogan
Nosūtīts: 18/10/09 21:18
Nil, tas, ko tu piedāvā – tas nav slogans. Tas ir labs virsraksts intervijai ar te
vi. Iespējams, uz tā var uzbūvēt vēl pāris maketu, bet ne vairāk.
Citādi sanāks, ka tu personīgi visus viesus domē sagaidīsi.
Pēc manām domām, mūsu gadījumā sloganam jāsastāv no 2–3 vārdiem.
Maksimums. Kaut kas līdzīgi „Eiropa, runājoša krieviski“.
V.

No: Nil Ushakov
Кam: Vadim Barannik
Коpija: Paul Melamed p…d@buro21.com
Тēma: Re: slogan
Nosūtīts: 18/10/09 21:30
Evropa porusski  tozhe gut. (Tulkojums) Eiropa krieviski – arī labi.
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No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: Re: slogan
Nosūtīts: 19/10/09 01:22
Jā, nekā jauna, izņemot krievu mēru, maskaviešiem Rīgā nav. Tāpēc per
sonifikācija – tas nav slikti, kaut gan dzimtenē tevi pārraus… Bet visa Maska
vas auditorija tiecas pēc modes, glamūra, panākumiem, tāpēc tev ātrāk vajag
noorganizēt pāris inter vijas pieklājīgos žurnālos – valsts, krievu NewsWeek,
krievu repor tieris??? u.t.t. Vajadzīgi imidža rullīši tajā pašā rbk. Discovery, ku
rus skatās Maskavas mērķa auditorija:) Šajos rullīšos vajag iekļaut tavu perso
nīgo ielūgumu.
Vispār, manā skatījumā, ja arī izmantot modi ar tevi, tad ne kā sloganu un
uzlikt tev visu kompāniju, bet tikai kā uzturošo elementu, reklāmas seju. Ska
ties, jebkurā reklāmā – ir prece, ir slogans, kas attēlo garu, sapni, kuru pircējs var
iemiesot, nopērkot šo preci, un ir zvaigzne, kura veic izvēli par labu šai precei un
pircējam, dodot iespēju būt līdzīgam savam elkam:)
Prece – tūre uz Rīgu, kura dāvinās viesim mājīgumu un siltumu (jautrību
Rīga šobrīd pēc enerģētikas nevilks).Starp citu, vai ir kāda konkrēta ceļojumu
pakete šajā brīvlaikā un tās cena???… slogans – kaut kas banāls, piemēram,
„Rīgas brīvdienas – tava ziemassvētku pasaka”, nu bet tu zvaigžņo sev pama
zām:) Nākošajā gadā kāds, piemēram, olimpiādē uzvarēs – viņš būs seja, bet
koncepcija paliks))
Ja rullītis sanāca – izmantojiet zvaigzni, bet ja no ārpuses šedevrs nesanāk
(ļoti grūti būs neiztaisīt banāli un maz laika), tieciet cauri ar sloganu ar cenas
norādi:)
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No: Julija Pirogova
Кam: Nil Ushakov
Тēmа: muzejs
Nosūtīts: 20/10/09 17:06
Diktors. Rīgas mērs Nils Ušakovs uzskata, ka par Staļina režīma pārkāpu
miem nav jaatbild vienkāršajiem padomju cilvēkiem, un sevišķi tiem, kas at
brīvoja Latviju no nacistu jūga. Tādu paziņojumu Ušakovs izdarīja pēc pirmā
Okupācijas muzeja apmeklējuma Rīgas domes priekšsēdētāja amatā.
Agrāk Ušakovs kā vienkāršs mirstīgais vairākkārtīgi apmeklējis šo ēku. Kaut
kad bijušajos laikos Sarkano latviešu strēlnieku muzejā viņu uzņēma pionieros.
Toties šoreiz viņš ieradās kā Rīgas mērs Okupācijas muzejā, un viņa vizītei bija
daudzējādā nozīmē simbolisks raksturs. Agrāk viņa vadītais „Saskaņas centrs“
neviennozimīgi attiecās pret pašu jēdzienu „Latvijas okupācija“. Tātad kas ir
mainījies?
Rīgas mērs Nils Ušakovs
24.17. mana pozīcija un manis vadītās apvienības pozīcija ir tāda, ka 40. ga
dā Latvijas inkorporācija notika nedemokātiskā ceļā ar vardarbības pielietoša
nu,un pie šīs pozīcijas mēs turamies. 24.33
Rīgas mērs netaisās iet to pavadā, kas rekomendē atturēties no politiski ne
viennozīmīgām vizītēm.13. oktobrī Rīgas atbrīvošanas dienā no hitleriešiem viņš
bija pie pieminekļa atbrīvotājiem, šodien viņš atnāca uz Okupācijas muzeju.
Rīgas mērs Nils Ušakovs
25.18.Tie noziegumi, kurus izdarīja Staļina režīms nebūtu jāaizmirst.
Bet padomju karavīri, kas cīnījās un uzvarēja tajos nav vainojami, viņi  varoņi.
25.40. Okupācijas muzejs dzīvo galvenokārt uz ārzemju latviešu rēķina.
Valsts finansējums sastāda tikai vienu cetur to daļu no kopējiem izdevumiem.
Šajā gadā Kultūras ministrija iedalīja muzejam 91 tūkstoti latu, tomēr situāci
ja ar nākamā gada budžetu pagaidām nav skaidra. Tāpēc muzejs priecājas
par katru palīdzību no malas. Rīgas mērs apsolīja izskatīt jautājumu par 20
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tūkstošu latu izdalīšanu gidu apmācībai un speciālu apģērbu iegādei viņiem.
Turklāt muzejs ciena pašu žestu no pilsētas galvas puses.
Gundega Mihele, Okupācijas muzeja direktore
30.52. (lat.) Es uzskatu, ka tas ir morāls atbalsts, ka Rīgas domes priekšsēdē
tājs atnāk un zināmu laiku pavada muzejā.
Kas attiecas uz viņa paziņojumu būtību, tas nav svarīgi.
Gundega Mihele, Okupācijas muzeja direktore
31.33. Vai tas izskanēs tādā veidā, ka uzslavēs muzeju vai otrādi, piāra dēļ
nav svarīgi. Galvenais ir tas, ka muzejam pievērsta uzmanība, un tas palielinās
apmeklētāju skaitu.
Stendap. 37.19. Pametot šo drūmo ēku, neviļus aizdomājies, bet kāpēc tāda
muzeja nav, piemēram, Helsinkos? Tāpēc, ka somi pašaizliedzīgi karoja un aiz
stāvēja savu neatkarību. Bet Latvijā? Pilnīga iedzīvotāju apātija un vāja valdība.
Drīz šajā muzejā droši vien parādīsies jauna ekspozīcija, veltīta trešajai, tagad
jau ekonomiskai, okupācijai Latvijā no Starptautiskā valūtas fonda. Jurijs Ro
dins, Oļegs Gorjačovs, PBK 38.05.

No: Gadja Hrenova
Кam: Anna.Kononova@riga.lv; Nil Ushakov
Тēma: skolas
Nosūtīts: 23/08/10 17:54
230810 Olgas Piļipovecas un Aināra Kraukļa reportāža
„Sodīt, nedrīkst apžēlot” vai ielikt komatu bēdīgi slavenajā frāzē šodien bija
gaidāms mēram Nilam Ušakovam. Rīgas pilsētas priekšnieks šodien devās reidā
uz Rīgas skolām, kurās uz mācību gada sākumu nav pabeigts remonts. Objek
tos pabija arī mūsu korespondente Olga Piļipoveca.
Pirmais objekts, uz kuru devās Rīgas domes vadība, atrodas Miera ielā 2,
tieši uz šejieni. Septembrī bija jāpārceļas Rīgas ebreju vidusskolai. Bet praksē
izrādījās, ka darbi, kaut arī tiek veikti, bet no grafika būtiski atpaliek.
SH. Nils Ušakovs, Rīgas mērs.
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7.35.34. Tas ir viens no tiem objektiem, kur celtnieku vainas dēļ, kuri pēc bū
tības dempingoja konkursu, mēs nevaram laikā uzsākt mācību gadu.
SH. Andris Ameriks, pilsētas īpašuma RD komitejas priekšsēdētājs
7.37.20 Par 672 tūkstošiem parakstīts līgums, bet kopējais cipars, kādu mēs
domājām, ir 900 tūkstoši (Ušakovs pievienojas), tas ir tāme, kuru sastādīja Rīgas
domes speciālisti, bija ap 900 000 latiem, celtnieki, kas vinnēja, piedāvāja izda
rīt par 600 – rezultāts uz delnas.
7.37.41. Celtniecības kompānijas pārstāvji apgalvo, ka visam pie vainas nav
vēlēšanās pazemināt izcenojumus, bet tas, ka gadu atpakaļ nebija iespējams pa
redzēt darba roku trūkumu. Šodien liela daļa kvalificēto kadru jau aiz robežām.
SH. Dmitrijs Saļņikovs, projekta vadītājs, celtniecības kompānijas vadītājs
7.44.01. Cilvēki atnāk, šodien dod viņiem istabu, viņi krāso, saproti, ka viņi
atnākuši vienkārši „noraut rubli” un nekādas kvalitātes nav, lai nodotu objek
tu pasūtītājam, un aizdzen viņus. Tas ir – ja no 10 divi speciālisti gadās, tas ir
ļoti labi.
7.44.13 Taču bērniem un skolotājiem pagaidām nāksies sākt jauno mācību
gadu vecās mītnēs. Bet viņi gatavi pagaidīt, kaut tikai ēka, uz kuru plāno pārcel
ties ebreju skola, būtu izremontēta kvalitatīvi.
SH. Arkādijs Suhorenko, Latvijas Ebreju kopienas padomes priekšsēdētājs
7.40.17 Dome darīja visu iespējamo lai paspētu. Ne reizi vien satikāmies,
runājām, ka trūkst personāla, ka vajag palielināt ātrumu u.t.t., bet es gribu teikt,
mums ir vieta, kur mācīties, mēs mācījāmies 21 gadu šajās telpās un nomācīsi
mies vēl 1,5 mēnešus, ļoti gribētos oktobra brīvdienās šurp pārcelties, mēs visi
ļoti gaidām šo skolu un tā ir milzīga dāvana. 7.40.48
Celtnieki sola, ka darbus Miera ielā 62 oktobra vidū tomēr pabeigs. Bet otra
celtniecības kompānija, kas atbild par 77.vidusskolas remontu Avotu ielā, sola
pabeigt remontu 7.septembrī. Līdz pasūtījuma izpildei tiem atlikušas 14 dienas,
tomēr iespaids pēc objekta apmeklēšanas rodas, ka darbs šeit vēl ir pāris mē
nešiem. Tāpēc pēc skolu apmeklējuma Rīgas domes vadība nonāca pie slēdzie
na – firmas, kas pārkāpj līguma noteikumus, jāsoda.
SH. Nils Ušakos, Rīgas mērs.
8.44.20. Par pirmo skolu viss skaidrs, tur sankcijas būs tuvu pie 50 tūksto
šiem latu.
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8,44.29 670 latu dienā sods par katru nokavēto dienu. Attiecīgi – par cik
aizkavēs, tik arī samaksās. Šeit pagaidām celtnieki zvēr – būs termiņā, tas ir 7.
septembrī, bet viņiem ir 14 dienas. Pēc 14 dienām pārbaudīsim, ja nē, tad arī
sankcijas. Šeit minimums 15  20 tūkstoši latu. 8.44.52
Starp citu, pēc domes vadības vārdiem termiņiem ir otršķirīga nozīme un
variants „grūti strādāt ar visu jaudu, kaut tikai paspēt” – neies cauri. Darbu
kvalitāti arī rūpīgi pārbaudīs.
No: Gadja Hrenova… news@gmail.com
Кam: anna.kononova Anna.Kononova@riga.lv; Nil Ushakov nil.ushakov@gmail.com
Тēma: pansionat
Nosūtīts: Ct 26/08/10 17:44
26/08/2010/ Pansionāts. Ušakovs pie vecajiem.
Svetlanas Dutkas un Oļega Gorjačeva reportāža
Kopsavilkums. Rīgas pansionāta „Mežciems” iemītnieki sagaidīs jau šo rude
ni siltumā un komfortā. Pēc Rīgas Domes iniciatīvas sociālajā centrā tika sākts
liels remonts – nomainīs logus, atjauno fasādi. Un arī šodien pilsētas mērs bija
objektā, lai paša acīm redzētu, kā sokas darbs un pārdomāt tālākos rekonstruk
cijas soļus…
Laif 15.32.  Sveicināta (tante). – Lūk, logus tagad mainīs. – Labi. –T.i. mēs
mazliet pasmērēsim, pēc tam viss būs labi. – Nu, nekas, nekas… Ziemā šie logi
slikti bija?  Gan ziemā, gan vasarā! Šeku durvis vajadzētu nomainīt!
Aizkadrs – 20 gadus šeit nav spēruši kāju pilsētas galvas. Nils Ušakovs iz
rādījās pirmais, kuru satraukusi padzīvojušo pansionāta iemītnieku eksistence.
Remontam iedalīti ap 200 tūkstoši latu. Tas ir tikai pirmais rekonstrukcijas etaps.
Sinhrons 1. Ainārs Judeiks,Rīgas sociālā centra „Mežciems” direktors.
31.02. Iekļauts viss – kanalizācija, elektrība samērā sliktā stāvoklī, jāremon
tē istabas, kosmētiskais remonts vajadzīgs, ēdnīca, zāle kultūras pasākumiem.
Aizkadrs. Atlikusi viena lieta –piesaistīt finansējumu.
Sinhrons 2. Nils Ušakovs – Rīgas mērs. 24.50. Skatīsimies, būs tikai Domes
nauda vai būs sadarbība ar aizrobežu finansu instrumentiem. Tagad jautā
jums – visefektīvākā varianta sadarbība. Diemžēl, varianti kad „personīgais
bizness un pašvaldības kapitāls” kaut ko dara kopā MVF prasību dēļ un pie
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esošās valdības – tas vienkārši aizliegts. Mēs esam nedaudz sarūgtināti. Bet
jebkurā gadījumā pansionāts tiks savests kār tībā.
Aizkadrs – „Uz katru jautājumu var atrast atbildi”, pārliecināti domnieki.Tā
izstrādāts projekts, ar kura palīdzību Dome piesaistīs norvēģu naudu. Norvēģi
piešķirs grantu sociālajām vajadzībām, un tas būs finansiāli – ekonomiskais pa
mats. Pašvaldība savukārt varēs sadarboties ar privātiem investoriem.
Sinhrons 4. Andris Ameriks, Rīgas domes Komitejas par pilsētas īpašumtie
sībām priekšsēdētājs. 21. 03. Tas ir pats lielākais pansionāts – šobrīd te atrodas
290 cilvēku. Viens no variantiem, ka nākotnē to palielinām, jo šeit ir pilna ap
rūpe, ko vien vecs cilvēks var saņemt. Otrkārt – tas jau pēc Norvēģu projek
tiem – izveidot vēl vienu tādu jaunu māju. Aizkadrs. Nav noslēpums, ka valsts
iedzīvotāji noveco. Tikai Rīgā, kurā ir 750 tūkstoši iedzīvotāju, 150 tūkstoši ir
pensionāri. Rindu pansionātos nav, un nebūs, kamēr uzturēšanās cena sociālajā
mājā daudzkārt pārsniedz vairuma pensionāru pensiju apmēru. Bet pansionāti
vajadzīgi un pirmām kārtām vajadzīgi cilvēciski apstākļi dzīvošanai tajos.
Sinhrons 5. 23.19. Leonīds Kurdjumovs, Sociālo jautājumu komitejas priek
sšēdētājs
Pastāv viedoklis, ka tas ir lūgšanu namiņš, kā tas bija vecajos laikos. Un mēs
domājam ieviest jauna veida pakalpojumus RD: ieteikt šiem cilvēkiem sociālos
dzīvokļus ar daļēju apkalpošanu. Un šodien viss jautājums ir tajā, lai atrisinātu
problēmu. Kā veikt aprēķinu sistēmu, ko tas var maksāt? Jau šinī gadā šī teorija
var tikt realizēta kā prakse.
Svetlana Dutka, Oļegs Grjačevs. PBK.
No: Gadja Hrenova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: ulbrokas
Nosūtīts: 31/08/10 15:16
LV_310810ulbrokas.doc
31/08/2010/ spāru svētki
Svetlanas Dutkas un Oļega Gorjačeva reportāža
Kopsavilkums Dzīvokļu jautājums Rīgā drīzākā laikā tiks atrisināts – sola
galvaspilsētas vadība. Šobrīd aktīvi norit municipālo dzīvokļu celtniecība.Tā
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šodien atzīmēja kārtējos spāru svētkus daudzstāvu namā Ulbrokas ielā. Triju
jaunceltņu nākamie iedzīvotāji pirms Jaunā gada saņems visgaidītāko dāva
nu – dzīvokļa atslēgas.
Laif 01.04. pacēla vainagu. Aizkadrs. Kad jaunbūvei uzstāda spāres, visaug
stākajā punktā uzkar vainagu, kas simbolizē, ka kapitālās celtniecības posms
pabeigts un ka mājas saimniekam ar celtniekiem labas attiecības. Pretējā gadī
jumā – izkar bikses, katrā ziņā, tā darīja senatnē. Janvārī šeit, Ulbrokas ielā, tika
sākti celtniecības darbi, aprīlī ielikti pamati, bet jau tagad var priecēt acis ar trim
divpadsmitstāvu celtēm.
Sinhrons 1. Nils Ušakovs, Rīgas mērs. 09.27. Lūk, šis objekts īstenībā ir kā pa
raugs pilsētā. Mums bija problēmas ar nodošanas termiņiem un remontdarbu
pabeigšanu bērnudārzos un skolās. Dažos objektos saskārāmies ar nepatikša
nām. Šeit viss iet pēc grafika, kā nākas. Celtniecībā strādā vietējie, visi celtniecī
bas materiāli, paneļi, logi, metāla armatūra, betons – tas viss tiek ražots Latvijā.
Vēl 2 tūkstoši darba vietu nodrošināts tikai uz tā rēķina, ka tiek celts objekts.
Aizkadrs. Bloki arī Latvijas. „Vinnējam arī uz to, ka viņos ierēķināta vietējā
specifika, t.i. energoietaupījumi”, saka celtnieki. Sinhrons.2.
Aivars Bergers „Rīgas pilsētbūvnieks” valdes loceklis. 11.32. Šeit ir monolīts,
ir siltinājums, specmateriāli, vēl ir paneļi, redzams, ka starp paneļiem ir siltinā
tāji. Tāpēc tās jau ir tehnoloģijas, kuras vēlāk neprasīs tālākus papildus ieguldī
jumus māju renovācijai. 12.46.
Aizkadrs. Lifti darbojas, ir hidranti, dur vis –ugunsizturīgas. Šeit viss ļo
ti augstā līmenī. Un arī paši dzīvokļi priecē acis. Municipālo dzīvojamo ēku
komplekss Ulbrokas ielā, tās ir pavisam 5 mājas, 792 dzīvokļi – lielāko tiesu
vienistabas un divistabu.Tāda ir Domes prasība. Ir komersantu piedāvājumi,
kas vēlas pārdot 3–4 istabu dzīvokļus, bet municipalitātei nepieciešami dzī
vokļi ar mazākām platībām, par kurām cilvēki SPĒS maksāt. Šodien rindās uz
municipālajiem dzīvokļiem stāv apmēram 7 tūkstoši ģimeņu. Rīgas domes
plānos – uzbūvēt mājas, kas dos vēl 5 tūkstošus dzīvokļu. Oktobrī noslēdzas
kār tējais celtniecības konkurss. Tas nozīmē, ka dzīvokļu jautājums galvaspil
sētā pēc pāris gadiem visdrīzāk būs slēgts.
Svetlana Dutka, Oļegs Gorjačevs, PBK.
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No: Gadja Hrenova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: Re: plančiks UPDATED
Nosūtīts: 29/08/10 16:39
Nu un saņem skola dāvanas, un KAS? Mērs pie mums divos sižetos???
Pilen
2010/8/29 Nil.ushakov
Pirmdiena, 30.08.,
– 11.00 Baltkrievu skola Ilūkstes 10 saņem dāvanas, bet pēc tam 13.00 Brīvī
bas gatve 384a, sanatorijas internātskolas atklāšana;
– plkst. 15.00 J. Urbanovičs studijā, intervija;
Otrdiena, 31.08.
– no rīta – intervija ar Kravcovu (par Liepājas un krievu aktualitātēm, – jau
tājumi būs)
– 10.00 Spāru svētki Ulbrokas ielā;
– 16.00 N. Ušakovs studijā, intervija;
Trešdiena, 1.09.
– 9.50 latviešu Centra Humanitārā vsk. un 12.00 krievu 80. vsk (jābūt abās)
Ceturtdiena, 2.09.
– no rīta – intervija ar I. Klementjevu (jautājumi būs)
– 11.00 preses konference par to, ka ārkārtas kārtībā tiks iedota nauda soc.
budžetam (N. Ušakovs, L. Kurdjumovs)
Piektdiena, 3.09.
– rīta sižets – par Cileviča datorspēli
– 11.00 Trīnīšu sveikšana (vietu precizējam), mēru neintervēsim, tikai rādīsim;
– 15.00 Tikšanās Rātsnamā ar Futbola federācijas prezidentu Platinī, pēc
tam futbola laukuma atklāšana 95. vsk; šeit mēru arī intervēsim.
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Kā Vija Virtmane nosargāja
Džohara Dudajeva gatvi
2009. gadā savas vizītes laikā Maskavā Rīgas domes priekšsēdētājs
Nils Ušakovs paziņoja: „Ja tauta to vēlēsies, Rīgā vairāk nebūs ielas
ar nosaukumu Džohara Dudajeva gatve”. Šis „Saskaņas centra” līde
ra izteiciens iedvesmoja tā saucamos krievu „tautiešus”, kuri sāka vākt
parakstus par ielas nosaukuma maiņu. Kā liecina Nila Ušakova ko
respondence, principiālās pozīcijas dēļ šajā jautājumā darbu gandrīz
zaudēja Rīgas domes Pilsētas ielu un objektu nosaukumu piešķiršanas
komisijas vadītāja Vija Virtmane.
„Rīgā ir dzimis viens no kosmosa pētījumu pamatlicējiem – Frid
rihs Canders, kā arī divi krievu kosmonauti – Aleksandrs Kaleri un
Anatolijs Solovjovs. Pēc savas būtības tas norāda uz tiešu saistību ar
kosmosu, bet Džoharam Dudajevam nav nekāda tieša sakara ne ar Rī
gu, ne ar Latviju”, paziņoja krievu „tautiešu” aktīvists, laikraksta „Čas”
žurnālists Igors Vatoļins, kas bija savācis simtiem parakstu zem piepra
sījuma atjaunot agrāko nosaukumu – Kosmonautikas gatve.
Procesā par parakstu vākšanu iesaistījās Latvijas krievu kopiena, ko
kontrolē Nils Ušakovs, organizācija „Mums pa ceļam!” un citi sabied
riskie darbinieki.
Džohara Dudajeva gatves pārdēvēšana iekļāvās 2008. gada („Saska
ņas centra”) priekšvēlēšanu programmā.
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Rīgas domes Pilsētas ielu un objektu nosaukumu piešķiršanas Ko
misijas vadītāja Vija Virtmane izteica pārliecību, ka jaunam domes
lēmumam nav nekāda pamata. Šis paziņojums saniknoja Rīgas mēru
Nilu Ušakovu.
Elektroniskās sarakstes dalībnieki:
• (tobrīd) Rīgas mēra palīdze Anna Kononova;
• (tobrīd) uz to brīdi Nila Ušakova biroja vadītāja Ilze Stobova.

No: Nil Ushakov
Кam: Anna Kononova
nosūtīts: 29/09/09 21:51
Kas ir Vita Virtmane? Kad viņu varēs atlaist?
Šodien par pilsētas nosaukumiem atbildīgajā Attīstības departamentā ie
nākuši trīs iesniegumi par Dudajeva gatves pārdēvēšanu. Pēc sabiedrisko dar
binieku informācijas viņi savākuši ap 1800 rīdzinieku parakstu par nosaukuma
maiņu, kuri tuvākā laikā tiks nodoti Rīgas domē.
Tomēr ir bažas, ka sabiedriskā iniciatīva var atdurties pret ierēdņu pretestī
bu. Vakar, pēc LETA paziņojuma Domes vadītāja Vita Virtmane izteica pārliecī
bu, ka jaunam domes lēmumam nav nekāda pamata.
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No: Nil Ushakov
Кam: Ilze.stobova@riga.lv
Nosūtīts: 29/09/09 21:52
Kas tad ir? Kad mēs vinu varētu atlaist no darba?
Uz šodienu par pilsētas nosaukumiem atbildošajā Attīstības departamen
tā ienākuši trīs iesniegumi par Dudajeva gatves pārdēvēšanu. Pēc sabiedrisko
darboņu informācijas viņi savākuši ap 1800 rīdzinieku parakstu par nosaukuma
maiņu, kuri tuvākā laikā tiks nodoti Rīgas domē.
Tomēr ir bažas, ka sabiedriskā iniciatīva var atdurties pret ierēdņu pretes
tību. Vakar, pēc LETAs paziņojuma Domes komisijas nosaukumu piešķiršanai
galva Vita Virtmane izteica pārliecību, ka jaunam domes lēmumam nav nekāda
pamata.
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No: Anna Kononova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: Re
Nosūtīts: 29/09/09 22:28
Bez ponjatija kto eto. Vsja problema, ochevidno, v otsutstvii instrukcii po
obscheniju s pressoi. I dishi glubzhe, ti ne Gospodj Bog.
a.
p.s. Vatolin mne vecherom zadaval voprosi po etomu povodu, ja skazala,
chto iniciativa zhitelei  eto povod.
voobsche bilo bi neploho vijasnitj, skoljko tam chego podano i kak depar
tament (s.l.d.) planirujet eto reshatj.
(Tulkojums) Bez saprašanas kas viņa. Pproblēma acīmredzot ir instrukcijas trūku
mā saskarsmei ar presi. Un elpo dziļāk, tu neesi Dievs tas Kungs.
a.
p.s. Vatolins man vakarā jauāja par to, es atbildēju, ka iedzīvotāju iniciatīva – tas
ir iemesls, vispār, nebūtu slikti noskaidrot cik iesniegts un kā departaments plāno
to lemt.
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No: Nil Ushakov
Кam: Anna Kononova
Тēma: Re
Nosūtīts: 29/09/09 22:33
1. Gatavo instrukciju
2. Noskaidro, kas viņa ir. Es pavisam neesmu Dievs tas Kungs. Bet varbūt
meiteni atlaist, lai citi domātu?
N.
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No: Anna Kononova
Кam: Nil Ushakov
Тēma: Re
Nosūtīts: 30/09/09 11:16
Vienu jau atlaidām. Satiksmē, maz?
Nav cilvēka – nav problēmas, tas tiešām nav Dievs, tur bija cits uzvārds.
Nevajag domāt, ka koordinācijas problēmas var atrisināt ar atlaišanu.

a.
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Pelēkais SC kardināls
Ēriks Teilāns Rīgas domē
durvis atver ar kāju
Nila Ušakova kritiens Nordea maratonā skanīgi atsaucās pa Latviju:
•
Ušakovs bez samaņas un
komā;
•
Mūsu mēru noindēja.
Rīgas domes priekšsēdētājs
nokļuva Berlīnes klīnikā „Chari
te” un bez samaņas bija vairāk kā
nedēļu, esot medikamentozā mie
gā. Pēc tam Ušakovs vēl turpināja
ārstēties vācu klīnikas intensīvās
terapijas palātā pusotra mēneša
garumā: „Vai izdzīvos?”
Kurš ar savu naudu izvilka Uša
kovu no viņsaules? Izrādās, Ēriks
Teilāns ieķīlāja savu nekustamo
īpašumu un iemaksāja kā garanti
jas depozītu klīnikā 250 tūkstošu
eiro. Ušakovs pēc tam atrunājās, un
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tikai nejauši žurnāls „Ir” uzzinā
ja aizkulises un apstiprināja mēra
preses sekretāres Annas Konono
vas informāciju par Ē. Teilāna dro
šības naudu. Tostarp mēra Ušakova
ārštata padomniekam Ē. Teilānam
ir ne visai laba slava, kā viļnu, pai
sumu un bēgumu izsraisītājam.
Ē. Teilāna nekustamais īpašums
kalpoja par ķīlu tam, ka Vācijas ārsti
un desmitiem tūkstošu latu uzveica
smago kaiti. Uz Rīgu mērs atlidoja
uz savām divām, ar savām nierēm
un aknām – noslēpumainības gai
sotnē un vēl ne visai atguvies.
No mirušajiem atdzimušā mēra
parādīšanās Rīgas domē tika pavadī
ta ar atgriešanās kņadā neviena nepamanītu melnu galvaspilsētas mēra ēnu.
Žurnālistu pūlis bija laikus savākts nelielā galvaspilsētas rātsnama telpā, kur
vietas visiem nepietika, lai radītu priekšstatu par ažiotāžu un dievināšanu.
Ušakovam ir pieredzējuši slavinātāji. Un žurnālisti metās virsū Ušakovam.
Pie „atdzīvinātā” smaidīgā Nila, tērpta džinsos un krekliņā, stiepās
rokas ar izstieptiem mikrofoniem. Lieliski TV kadri vēlētāju apziņas
apstrādāšanai.
Kāda ir jūsu attieksme pret to, ka jūs noindēja?
Muļķības! Nekas tamlīdzīgs!, atsaucās Nils.
Varbūt vainīgi jūsu lietotie enerģētiskie dzērieni? Alkohols? Kaut
kas vēl?
Nekas nav bijis!, ar entuziasmu atsaucās mērs. – Tas ir tikai fizisks
sasprindzinājums, pārpūle, šķidruma trūkums organismā un pārkar
sēšanās saulē!
– Ko jūs lietojāt pirms maratona?
– Tikai snikeru un kafiju ekspresso…
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Kamēr žurnālisti nepacietīgi gaidīja Ušakovu un inter viju ar mēru,
aiz viņu mugurām lietišķi no kabineta uz kabinetu staigāja publikai
nezināms pilnīgs gara auguma cilvēks ar zelta ķēdi uz kakla un tādām
pat kņopēm uz krekla. Viņai svītrainais uzvalks un pārējie „sīkumi”
izskatījās vairākus tūkstošus latu vērti. Tā bija tā pati tuklā seja, ku
ra parādās visās svarīgajās N. Ušakova pārrunās, kas skar biznesa vai
naudas jautājumus.

Melnā kardināla parādīšanās SC

Ēriks Teilāns – miljonārs, AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” val
des priekšsēdētājs, agrāk, iepriekšējo Eiroparlamenta vēlēšanu laikā,
Aleksandra Mirska partneris „Jaunajā radio” („Новое радио”), un Rī
gas domes melnais kardināls, Nila Ušakova iespējamais „maciņš”, ar
kuru daži saista „otkata” iespēju bagātajā Latvijas galvaspilsētā.
KOMPROMAT.LV sagaidīja, kad Ē. Teilāns iziet no viena no dau
dzajiem „viņa kabinetiem” Rīgas domē nofotografēja viņu. Lūk, ko
viņš paskaidroja:
• Kabineta man nav. Bet mērs lūdza padomu – un es ierados.
(Jo mazāk pēdu, jo labāk, tad kāpēc gan lai būtu vajadzīgs
kabinets?)
• Ēriks Teilāns KOMPROMAT.LV: fotogrāfēšanu komentēja:
– Vēlaties mani nofotografēt uz ielas ar manu „rolsroisu”? Es
šodien neesmu frakā, tādēļ to nedarīšu.
• Bet savu ierašanos Rīgas domē Ē.Teilāns izskaidroja šādi:
– Nils palūdza. Sakrājušās lietas. Ne visus dokumentus varēja
parakstīt Ameriks (deputāts Andris Ameriks, N. Ušakova
prombūtnes laikā mēra pienākumu izpildītājs – aut.).
• Ē. Teilāns agrāk bija slavens ar kopējo biznesu ar tagadējo
Eiroparlamenta deputātu A. Mirski. Šoreiz Ē. Teilāns
KOMPROMAT.LV paziņoja:
– Aleksandrs Mirskis šobrīd savā piepilsētas mājā sēž pirtī
ar… (sekoja kritisks sieviešu kompānijas vērtējums – aut.)
Ē. Teilāna ierašanās Rīgas domē tajā dienā likumsakarīgi sakrita ar
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Nila Ušakova parādīšanos domē pēc kritiena maratonā maija beigās.
Bija uzreiz pamanāms, ka Teilāns staigā pa Rīgas domi kā pa savām
mājām. Ieradās pie domes priekšsēdētāja biroja vadītājas, noģērba ža
keti un pa citām, ne apmeklētājiem domātām dur vīm, iegāja Ušakova
kabinetā. Ejas, pazīstamas tikai savējiem.

Ēriks Teilāns

Par SC „ēnu” zināms nedaudz. Galvenais: bijis izmeklētājs milici
jā, pēc tam vairs nekad nav bijis valsts dienestā, tāpēc viņam nav bijis
nepieciešams aizpildīt ienākumu deklarācijas un publiskot datus, kas
biznesa cilvēkiem brīžiem kļūst par ļoti jūtīgu informāciju.
Pēc aģentūras LETA datiem, Ēriks Teilāns dzimis 1964. gada 30. maijā. Pre
cējies, sieva Jūlija. Bērni: meita Elīna. Izglītība: Latvijas Universitātes Juridiskā
fakultāte.
Karjera:
1985.1992. – IeM, izmeklētājs.
1990. 1992. – automašīnu tirdzniecība
1992. 2000. – apdrošināšanas kompānijas „Estora” līdzīpašnieks un valdes
priekšsēdētājs
1994.  1997. – apdrošināšanas uzņēmuma „Saules laiks” līdzīpašnieks un va
dītājs.
2000. – „Baltijas Apdrošināšanas nams” akcionārs un padomes priekšsēdē
tājs, komandā 10 cilvēki
2005. 08 – „Baltijas Apdrošināšanas nams” akcionārs un valdes priekšsēdētājs.
2007. 09 – atbrīvots no AS „Baltijas Apdrošināšanas nams” valdes priekšsē
dētāja amata, turpina darbu kā padomes priekšsēdētājs
2009. 08 – atbrīvots no valdes priekšsēdētāja amata
SIA „Novoe Radio”. „Firmas.lv” Informācija liecina, ka pamata kapitāls,
1999.gadā reģistrētajam uzņēmumam sastāda Ls 31 360, „Novoe Radio” kapi
tāla daļas pieder Ērikam Teilānam un Aleksandram Mirskim, katram pa 50%.
Kapitāla summa arī šobrīd tāda pati, bet pārējais jau pavisam citādāk.
Ē. Teilāns – Rīgas mēra Nila Ušakova ārštata padomnieks ekonomikas jautā
jumos un pastāvīgi piedalās visās nozīmīgās tikšanās. Ē. Teilāns bija uz tikšanos
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ar Maskavas mēru Sergeju Sobjaņinu 2010. gada decembrī prezidenta Zatlera
oficiālās vizītes laikā Krievijā. Piedalījās pārrunās ar biznesmeni un PSRS, Krievi
jas un Izraēlas izlūku Šabtaju fon Kalmanoviču viņa vizītes laikā Rīgas rātsnamā
un tikšanās laikā ar premjerministru Valdi Domrovski 2009. gada jūlija beigās.
(Apstākļu sakritības dēļ Šabtaju fon Kalmanoviču nošāva nezināms killers Mas
kavas centrā, mašīnā pēc 3 mēnešiem 2009. gada 2. novembrī).

Skandāli ar Ērika Teilāna līdzdalību

Mērs Nils Uša kovs no savām pir majām varas die nām Rī gā pa
stipri nāti se vi slavē jis kā Lat vijas pre ču vir zītāju uz Krie vijas tir
gu: „Krie vu mērs pratīs saru nāt ar krie viem!” Kā viņš ap galvoja,
brī nu mu ra dīs „Rī gas marka” („Рижская марка”), ar ku ras pa
lī dzību tad arī notiktu gi gantiskā tirgus iekaro šana. 2010. ga da
mar tā kļuva zi nāms, ka tirdz nie cības marka „Rī gas marka” nav
re ģistrē ta uz Rī gas domes, bet gan uz privātpersonas vārda. Un šī
privātpersona iz rā dās ir Rī gas mē ra ārštata pa dom nieks Ēriks Tei
lāns. Lai „re gu lē tu” un „no smeltu putiņas” SC labā zem šīs „mar
kas” jumta?
„Pavisam ne tā! Tas ir vienkārši tāpēc, ka privātpersonai reģistēt
tirgus marku ir vienkāršāk un vieglāk”, liekulīgi skaidroja Rīgas mērs.
Tomēr Teilāna pieteikums par „Rīgas markas” reģistrāciju uz viņa vār
da tika atsaukts no Patentu pār valdes. „Marku” pārņēma Rīgas dome
un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta.
Vēlāk čečenu izcelsmes Latvijas biznesmenis, Rēzeknes Gaļas kom
bināta saimnieks Bislans Abdulmusļimovs inter vijā 2011. gada 27.
februāra TV raidījumā „Nekā personīga” kanālā TV3 paziņoja par
„Rīgas marku”: „Es jums nosaukšu lietas savos vārdos. Ļaudīm sākuši
uzspiest korupciju. Dosiet mums kaut kādu naudu, būsiet labvēlīgi vai
nu pret Rīgas domi vai pret „Saskaņas centru”, tad būs jums licence, un
jūsu produkti ies uz Krieviju”. Un kā pretgāgienu Rīgas domei Abdul
muslimovs ar Vasiliju Meļņiku piereģistrēja „Baltijas marku”.
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Par „norvēģu briedi” un „Rīgas marku”
(dokuments, shēmas)
Divas vēstules, kuras iebieš skaidrību „Rīgas markas” radīšanas
aizkulisēs. Sarakstās Rīgas mērs Nils Ušakovs, viņa padomnieks Ēriks
Teilāns, ietekmīgais Krievijas iedzīvotājs Igors Mališkovs (tobrīd Rīgas
domes darbinieks) un Ērika Teilāna biznesa kolēģis Dmitrijs Osipovs.

No: Ēriks Teilāns
Kam: Nil.ushakov@gmail.com
Tēma: Fwd: Rīgas tirdzniecības nams
Nosūtīts: 08/08/09 20:51
Pārsūtītais paziņojums
No: Dmitrija Osipova
Datums: 2009. g. 7. aug. 18:08
Tēma: FWDRīgas Tirdzniecības nams
Kam: ĒriksTeilāns
Sveiks, šis fails ir Igoram un tev. Kā tur būs norādīts, mums nepieciešams or
ganizēt (ātri) darba grupu, jo pagaidām sāka darbu cilvēks tikai no mūsu puses.
Kaut Ainārs pēdējā mūsu sarunā apsolīja tuvākajā laikā pārrunāt ar norvēģu brie
di par iespēju paātrināt procesu par speciālista iesaistīšanu no pretējās puses.
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No: Ēriks Teilāns
Kam: nil.ushakov@gmail.com
Tēma: izlabots
Nosūtīts: 10/08/09 17:42
Pārsūtīts paziņojums
Datums: 9. augusts 2009. g. 20:03
Kam: Igor Malyshkov, Ēriks Teilans
Cienījamie, Igor un Ērik.
Saskaņā ar mūsu vienošanos nosūtu īstu projekta aprakstu „Rīgas Tirdzniecī
bas Nams” Maskavas pilsētā, kā arī valdījuma shēmas ar maniem komentāriem.
Lūdzam nosūtīt piezīmes un priekšlikumus pa pastu vai pa telefonu.
Rīgas Tirdzniecības Nams Maskavā. Īss projekta apraksts.
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I Biznesa ideja.
Pārtikas produktu, dzērienu un citu izstrādājumu pārdošana Maskavas tirgū
zem noteikta brenda, saistīta ar Rīgu.
II Konkurences priekšrocības.
1.

Piegādes konsoliditātes iespēja zem viena brenda, kurš nodrošinās at
pazīstamību un noietu.

2.

Apgādes iespējamība uz administratīvā resursa rēķina Maskavā, ieiešana
Maskavas supermārketu tīklā un pārtikas preču tirgos.

3.

Apgādes iespējamība uz administratīvā resursa rēķina Maskavā, ražo
tāju un produkcijas sertifikācijas no KF produkcijas uzraugu un atļau
jošo orgānu puses.

III Brenda priekšlikumi.
Kā brendu ieteicams izmantot kādu universālu brendu, kurš dos iespēju
zem viņa „pievadīt” dažādas izcelsmes produktus, piemēram, piena izstrā
dājumi, alus, gaļa un gaļas produkti, zivju izstrādājumi un, teiksim koka su
venīri un alus kausi. Bez tam, brendam jānodrošina Rīgas pilsētas mērijas
administratīvais atbalsts un projekta īpašnieku interešu lobēšana Latvijā. Kā
vienu no piedāvājumiem var apspriest brenda „Rīgas tradīcijas” vai „Rīgas
tradīcija” pielietošanu.
Katrā gadījumā, lai kāds arī brends nebūtu pieņemts, nepieciešams izvērtēt
tā pievilcību Maskavas un Krievijas tirgū un reģistrēt brendu visās preču grupās.
IV Projekta īpašnieki:
1.

ET un ar to asociētās personas.

2.

IM un ar to asocietās personas.

V Biznesa uzdevumi, kurus nepieciešams atrisināt projekta gaitā.
1.

Brenda izstrādāšana un reģistrācija.

2.

Brenda piepildīšana ar līnijprodukciju, piegādātāju noteikšana.

3.

Loģistikas organizācija, ņemot vērā nepieciešamību veikt distribūciju
Maskavā ar tām fūrām, kuras vedīs produkciju no noliktavām (no nolikta
vām Latvijā). Ātras pārvietošanās organizācija pār Latvijas un KF robežu.

4.

Distributoru kompānijas organizēšana Maskavā, kura faktiski nodarbo
sies ar:
a) produkcijas muitas noformēšanu,
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b) saņemtās produkcijas distribūciju un naudas saņemšanu apmaksai
piegādātājam.
c) ar tirgus un pārdošanas analīzes veikšanu un kopējo biznesa pārvaldi.
5.

Piegādātā finansēšanas avotu noteikšana tam, kam krievu tīkli veic ap
maksu par saņemto produkciju 90180 dienu laikā. Finansēšanas orga
nizēšana, ja tas būs nepieciešams.

VI Biznesuzdevumu lēmuma organizēšana.
Projekta īpašnieki domā, ka viņi pilnībā kontrolēs biznesoperācijas, kas mi
nētas p.1, 3 – subkontrakting, 4 un 5. Iespējama dalība p. 6. Pamata bizneskom
petence atrodas p.4 un 5.
Lai risinātu uzdevumus, norādītus p.2, tiek plānota personu vai organizāciju
piesaistīšana, kuri jau ir kompetenti šajā sfērā.
VII Organizēšanas struktūra.
1.

Latvijas Akcionāru sabiedrība – brenda īpašnieks. Paredzams, ka šai ak
cionāru sabiedrībai būs divi īpašnieki.

2.

Latvijas kompānija – piegādātājs, kura nodarbosies ar piegādes kon
solidāciju Latvijas pusē. Paredzama akcionāru sabiedrība ar plašu da
lībnieku sastāvu, kurā īpašnieki projektus plāno kontrolēt ne mazāk kā
25% balsīm pluss 1 balss, ar iespēju paplašināt dalību pirms biznesa
atsavināšanas uz opciona līgumu rēķina.

3.

Krievijas distributorkompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Pa
redzams, ka šai kompānijai būs a) divi īpašnieki, vai b) plaša īpašnieku
struktūra. Nepieciešams apspriest.

VIII Saimnieciskie līgumi.
Tiek piedāvāti šādi saimnieciskie līgumi:
1.

Latvijas kompānija – brenda īpašnieks. Latvijas kompānija – piegādā
tājs. Licenzēts līgums tirdzniecības markas izmantošanai. Maksājums
pēc līguma – rojalti, tiks aplikta ar nodokli uz pievienoto vertību.

2.

Latvijas kompānija – piegādātājs – Krievijas distributorkompānija. Lī
gums par pakalpojumu sniegšanu, saturošs aģentu līguma stāvokli.
Apmaksa pēc tā – naudas saņemšanas no pircēja, bet ne vēlāk kā pēc
190 dienām. Kā nodrošinājumu izpildījumam saistību aģentam tiek
piedāvāts izmantot bankas garantijas vai pielietot faktoringu, kas pilnī
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bā noņems risku no piegādātāja.
3.

Krievijas distributorkompānija – tirdzniecības tīkli.

Pirkuma līgumi (krievu tiesībās – pirkumapārdošanas). Pēc šiem līgumiem
tiks uzskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, kurš pārsniegs nomaksāto budžetā
pie produkcijas NDS (НДС) muitas tīrīšanas.
IX Risku sadalījums projektā.
No visa iepriekš teiktā izriet, ka muitas nomas maksas pienākums, preces
piegādes līdz tīkliem apmaksa un NDS guļ uz Krievijas distributorkompāni
jas pleciem, kas neizbēgami novedīs pie negatīvas naudas plūsmas un
nepieciešamības to finansēt. Tādā veidā nepieciešams noteikt finansēšanas
avotus.
Kā alternatīva var tikt pielietoti aģentu līgumi starp Latvijas piegādātāju
un Krievijas distributorkompāniju. Šinī gadījumā visi riski guļ uz Latvijas kom
pānijupiegādātāju, aģents rīkojas pēc principāla uzdevuma un uz viņa rēķina.
Tādā veidā aģents nopelna aģenta komisiju. Gadījumā, ja viņš dod iespēju
pircējutīklu apmaksu garantijām, viņam ir tiesības uz papildus atlīdzību.
Sakarā ar rubļa kursa svārstībām eiro būs nepieciešams paredzēt kā parau
gu un izbēgt no valūtu riskiem.
Krievu tīkli, cik es esmu informēts, slēdz līgumus vienīgi tikai rubļos. Tādā veidā
servisa līguma gadījumā pie krievu distributorora riskiem pievienojas valūtas risks.
Aģentu līguma gadījumā šis risks, kā arī citi, var mēģināt pārlikt uz principālu.
Pie galējas darba shēmas izvēles būs nepieciešams ņemt vērā arī politiskos
faktorus, kuri tādā vai citādā mērā var ietekmēt.
Tāpat ir nepieciešams izstudēt loģistikas optimizācijas un muitas attīrīšanas
jautājumus.
Katrā gadījumā būs nepieciešams kompānijas operatīvo izdevumu fi
nansējums – piegādātāja un distributorkompānijas. Pēdējā izdevumi var būt
nozīmīgi, ņemot vērā lielos tēriņus, saistītus ar darbu Maskavā.
X Izeja no projekta.
Projekta dalībnieki paredz strukturēt biznesu, novest pārdošanas apjomu
līdz 100 miljoniem eiro gadā un iziet no biznesa vai nu izvietojot akcijas ne Krie
vijas tirgū, vai „industry sale” ceļā, kad viņu līdzdalību būs izpirkusi kompānija,
kas ieintresēta brendā vai distributortīklā vai arī vienā un otrā.
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XI Praktiskie soļi.
Nepieciešams izveidot darba grupu no abu projekta dalībnieku pārstājiem,
lai veiktu projekta finansuekonomisko pamatojumu, kā arī sagatavot juridisko
bāzi līdz 2009. gada oktobra sākumam, kad Maskavā paredzams parakstīt līgu
mu par darbu starp Rīgas Tirdzniecības Namu Maskavā un Latvijas kompāni
ju – piegādātāju. Parakstīšanas datumu nepieciešams precizēt.
Pielikumā – valdījuma shēma un tālākejošās darbības valdījuma veidošanai
un pārvešanai.
End notes: DO, 8/9/2009 7:45:07 PM
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