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Priekšvārds
Kopš 1985. gada Tehniskā fakultāte organizē salidojumu absolventiem, kuri
absolvējuši fakultāti pirms 20 gadiem. 1982. gada absolventiem kopš fakultātes
absolvēšanas apritējuši jau 30 gadi. Šai gadadienai par godu arī tapis šis 1982. gada
absolventu darbības apkopojums. Laikā kopš fakultātes absolvēšanas ir bijusi iespēja
augstskolā gūtās teorētiskās zināšanas papildināt ar visdažādākā rakstura praktiskās dzīves
pieredzi un vairāk vai mazāk veikt paša izvēlētajā vai arī dzīves plūsmas ievirzītajā jomā.
Mēs esam mēăinājuši apkopot tikai nelielu – mums pieejamo daĜiĦu publisko liecību par
gaitām studiju laikā un pēc augstskolas beigšanas. Iepriekš atvainojamies visiem tiem, kuru
studiju vai darba gaitas, vai arī sasniegumi nav atspoguĜoti šajā grāmatā. Tas nekādā mērā
nav viĦu darba noniecinājums. Šīs grāmatas sagatavošanā mēs izmantojām tos materiālus,
kas gadu gaitā uzkrājušies fakultātes muzejā. Par šo materiālu rūpīgo krāšanu vislielākā
pateicība pienākas docentei AntoĦinai Čukurei.
Vēlu visiem fakultātes 1982. gada absolventiem radošu veiksmi un panākumus arī
turpmākajos gados.

Kaspars Vārtukapteinis,
Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors,
LMF neklātienes prodekāns (01.11.1986.-31.09.1987.),
LMF klātienes prodekāns (01.10.1987.-31.08.1988., 01.09.1989.-19.02.1991.),
LMF/TF dekāns (20.02.1991.-31.08.2007.).
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Nekur nav tik labi kā mājās ...
Laiks ir nepielūdzams, tas rit savu gaitu, nesdams līdzi arī mūs.
Kāds ir bijis šis laiks – 20 gadi?
Droši varu teikt – katram savādāks. Vienam straujais kāpums pa karjeras kāpnēm,
citam savu spēku pārvērtēšana un kritiens, bet dažu jau arī nav starp mums.
Atgriežoties pēc 20 gadiem Jelgavā, jūt acīmredzamu komercializāciju, kioski,
piebūves – iebūves fakultātēs un kopmītnēs, nav arī mehiem tik ierastās kafejnīcas
“Dzirkstele”. Viss ir mainīgs, vienīgi fakultāte mūs sagaida tāpat kā pirms 25 gadiem. Tas
pats cilnis uz sienas, tās pašas durvis ... vērtības jau nemainās. Kādi esam mēs, kas
vienkopus tiekamies pēc 20 gadiem? Vai ir bijusi nozīme mācību laikā pelnītām atzīmēm,
diploma krāsai vai kādam citam faktoram? Kas katram ir devis dzīvē vilkt savu “veiksmes
lozi”?
Lai atceramies profesora JāĦa ĀboliĦa lasīto pēdējo lekciju siltumtehnikā, kurā viĦš
mācīja, kā pareizi iekārtot ăimenes māju, kurā gribētu atgriezties arī mūsu bērni. Vai tas ir
noderējis?
Šodien mums ir dota vienreizēja iespēja vērt fakultātes durvis, sajust piederību tai,
sajust, ka tiec gaidīts. Satikt studiju biedrus, kuratorus, mācību spēkus un pateikt varbūt
kādreiz noklusēto ... Paldies.
Savā un absolventu vārdā gribu pateikties visiem, kas palīdzēja organizēt šo
vienreizējo tikšanos.

Zigmunds Valters,
1982. gada absolventu kursa vecākais
(rakstīts 2002. gada pavasarī)
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Ieskats fakultātes vēsturē
Pēc Sarkanās armijas otrreizējās ienākšanas Rīgā 1944. gada oktobrī tika atjaunota
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) darbība, tā no Jelgavas tika pārcelta uz Rīgu.
Jelgavas pils – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas (JLA) mājvieta – jau jūlija beigās
kaujās par Jelgavu bija pilnībā nopostīta.
Ar LPSR Tautas Komisāru Padomes un LK(b)P CK
1944. gada 17. novembra
lēmumu pēc zemkopības tautas
komisāra,
vēlāk
ministra
(1940–1951) JāĦa Vanaga
(1954–1961 - LLA rektors)
priekšlikuma Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju pārdēvēja par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Atjaunojot
akadēmijas darbību, līdzās jau
Jelgavas pils 1944. gada rudenī. Foto no LLU Muzeja.
JLA bijušajām Lauksaimniecības un Mežsaimniecības fakultātēm izveidoja divas jaunas – Lauksaimniecības
mehanizācijas (LMF) un Lauksaimniecības tehnoloăijas un mājturības fakultātes un no
Latvijas Universitātes LLA sastāvā pārcēla Veterinārmedicīnas fakultāti.
Akadēmijas galvenā daĜa
bija izvietota unikālā vienotas
apbūves kvartāla Forburga
(projektējis Vilhelms Romans
Reslers – 1879-1949) daĜā, ko
veidoja vienlaidu ēkas Sakaru
ielā 3, AusekĜa ielā 5, 7, 9 un
11, Vašingtona laukumā 3 un
6.
Viss 1944./45. mācību
gads,
kurš
LLA
sākās
15. decembrī, faktiski bija
LMF 1. kursa studenti pie Jelgavas pils drupām 1957. gada
pavasarī. Šajos gados svētdienās Militārā katedra organizēja
fakultātes organizēšanās gads.
studentu brigādes Jelgavas pils drupu novākšanai. No kreisās:
Tika pieĦemti darbā mācībImants Vizbulis, Juris SpāriĦš, Jautris Vītols, AntoĦina Teivāne
spēki un darbinieki, organi(vēlāk Čukure), Aivars ZaĜkalns, neatpazīts, Aleksandrs Vaivods,
neatpazīts, Daina OliĦa, Olita Budze. Foto no A.Čukures arhīva.
zētas katedras un uzĦemti
studenti. Ar mācību gada pirmo rektora pavēli, kura izdota 1944. gada 13. novembrī,
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pieĦēma darbā pirmos divus mācībspēkus Lauksaimniecības mašīnu katedrā (skaitot ar
15. oktobri) – par katedras vadītāja vietas izpildītāju un vecāko lektoru Ludvigu Lūsi, kuram
uzdeva pagaidām izpildīt arī fakultātes dekāna pienākumus, un par asistenta vietas
izpildītāju – vecāko lektoru Jāni Sprogu. Pēc dažām dienām L. Lūsis traăiski mira. Ar
20. novembri par docentu, Lauksaimniecības mašīnu katedras vadītāju un fakultātes dekānu
iecēla PriekuĜu Lauksaimniecības mašīnu izmēăināšanas stacijas direktoru (1923-1945) Jāni
Balsaru (1888-1980). Pirmais students Pēteris Ostrovskis tika ieskaitīts LMF ar 1945. gada
1. janvāri. Līdz 1944. gada beigām fakultātē bija 6 mācībspēki un 2 darbinieki, uz mācību
gada beigām – 10 mācībspēki, 8 darbinieki un 20 studenti. Bija izveidotas Lauksaimniecības
mašīnu (katedra dibināta jau 1919. gadā Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes
sastāvā), Augstākās matemātikas, Lauksaimniecības elektrifikācijas, Lauksaimniecības
būvniecības, Materiālu stiprības un mašīnu elementu, Mašīnu-traktoru parka ekspluatācijas,
Enerăētikas un siltuma saimniecības katedras. Īsāku vai ilgāku laiku fakultātes sastāvā ir
bijušas arī Fizikas, Darba aizsardzības un Pedagoăijas katedras.
1945. gada rudenī
uzĦēma jau 45 studentus un
turpmāk uzĦemto studentu
skaits pakāpeniski pieauga
(ar 1950. g. – 75, 1952. g. –
100, 1954. g. – 125, 1960. g.
– 150, 1970. g. – 175).
SeptiĦdesmitajos un astoĦdesmitajos gados LMF bija
pati
lielākā
fakultāte
akadēmijā. DeviĦdesmitajos
gados uzĦemto studentu
skaits fakultātē samazinājās.
Pašlaik
inženierzinātnes
Ēkas AusekĜa un Sakaru ielu stūrī, kur bija izvietota
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte.
studiju virzienā par valsts
budžeta finansējumu gadā uzĦem 110 studentus, mājas vides programmās – 15.
Rīgā fakultāte izvietojās dzīvojamās ēkās AusekĜa ielā 5, 9 un 11. Turpat bija arī
studentu kopmītnes. 1956. gadā Lauksaimniecības mašīnu un Traktoru un automobiĜu
katedras pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Ganību dambī 19.
Lielu ieguldījumu fakultātes izveidošanā un tās sākotnējā attīstībā devuši: pirmais
dekāns Jānis Balsars, profesori Jānis ĀboliĦš (1906-1990), Indriėis Biernis (1894-1973),
OĜăerts Ozols (1914-1976), Arvīds Leppiks (1889-1965), Amālija CekuliĦa (1902-1981) un
Alberts KrastiĦš (1907-1985), docenti Kārlis Zālīte (1894-1960), Dmitrijs Vološčiks (18951974) un Eduards KĜučĦiks (1913-1993).

7

Pirmais dekāns J. Balsars (1888-1980) oficiāli amatu atstāja pēc paša lūguma
1947. gada 15. aprīlī. Pēc tam gan no tā paša gada 1. oktobra līdz 1950. gada
30. novembrim pildīja dekāna vietnieka pienākumus. Arī no dekāna vietnieka pienākumiem
tika atbrīvots pēc paša lūguma, tāpat kā ar 1951. gada 19. janvāri no Lauksaimniecības
mašīnu katedras vadītāja amata. Ar 1951. gada 1. septembri J. Balsaru atstāja darbā tikai kā
stundu pasniedzēju, bet tieši pēc diviem gadiem atbrīvoja vispār no darba LLA. Atbrīvošanu
patiesos iemeslus atceras tā laika LMF students, vēlākais ilggadējais Baltijas Mašīnu
izmēăināšanas stacijas darbinieks inženierzinātĦu doktors Eduards Ciblis, kurš nejauši
dzirdējis sarunu starp LLA kadru daĜas vadītāju Ievu Vīnholdi un J. Balsaru. I. Vīnholde
pieprasījusi rakstīt iesniegumu par aiziešanu no darba, jo J. Balsars it kā esot bijis aizsargs.
Kad viĦš atbildējis, ka aizsargs neesot bijis, sekojusi atbilde: “Ja nebijāt aizsargs, tad
UlmaĦa laikā bijāt iestādes vadītājs. Ja nerakstīsiet iesniegumu, tad mēs jūs tāpat atbrīvosim
no darba”. Draudi tika izpildīti.
1947./48. mācību gadā ar LMF dekanātu bija apvienots Lauksaimniecības tehnoloăijas
un mājturības fakultātes dekanāts, bet 1948/.49. m.g. un visu 1951. gadu – jaunizveidotās
Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultātes (PRTF) dekanāts. No 1947./48. mācību gada
sākuma līdz 1950. gada beigām abu fakultāšu dekāns bija Dmitrijs Vološčiks (LMF, 18951974), bet visu 1951. gadu – Pāvils ZariĦš (PRTF, 1913-2008, līdz 1961. g. – PRTF dekāns,
1961-1966 – LLA rektors, līdz 1991. g. – PRTF profesors). Docents D. Vološčiks dekāna
pienākumus pildīja no 15.04.1947. līdz 31.12.1950.
Ar 01.01.1952. dekāna pienākumus pildīja no ěeĦingradas Lauksaimniecības institūta
1951. gada beigās atbraukušais Nikolajs ĖipĜuks. Tā kā viĦam bija problēmas ne tikai ar
latviešu valodu, bet arī ar vispārējo saskarsmi ar studentiem un kolēăiem, turklāt pēc StaĜina
nāves uz laiku vadītājiem sāka prasīt latviešu valodas un vietējo parašu zināšanas, viĦš
dekāna amatā bija tikai līdz 08.08.1953. 1956. gadā N. ĖipĜuks pārcēlās atpakaĜ uz
ěeĦingradu.
No 09.08.1953. līdz 11.11.1955. dekāna pienākumus pildīja tolaik docents OĜăerts
Ozols (1914-1976), kurš dekāna amatu atstāja veselības stāvokĜa dēĜ. Vēlāk O. Ozols
aizstāvēja tehnisko zinātĦu doktora disertāciju (1966), bija profesors, LLA mācību
prorektors (1964-1966) un rektors (1966-1976).
Ar 12.11.1955. dekāna amatu pildīja docents Eduards ĖlučĦiks (1913-1993), kuru visi
bijušie kolēăi un studenti atceras ar lielu mīlestību. ViĦam bija lieli nopelni fakultātes
jaunās ēkas Jelgavā projektēšanā un celtniecības organizēšanā. Sākotnēji LMF bija
paredzēts izvietot pielāgotās telpās Dobeles ielā 41/43. Ar 01.09.1959. viĦš pildīja arī
Traktoru un automobiĜu katedras vadītāja pienākumus. Pateicoties E. KĜučĦikam fakultāte
tika pie jaunas, modernas un plašas motoru izmēăināšanas laboratorijas (1964) un Traktoru
un automobiĜu katedra pie pašām plašākajām telpām fakultātē. Diemžēl līdzīgi kā
J. Balsaram, arī E. KĜučĦikam nācās atstāt gan dekāna, gan katedras vadītāja amatu, gan arī
darbu vispār LLA „par darbību buržuāziskās Latvijas laikā”. ViĦu vainoja līdzdalībā
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aizsargu organizācijā. Speciāli pētot šo jautājumu, nav izdevies arhīvos atrast dokumentālu
apstiprinājumu šiem apvainojumiem. Otrs apvainojums bija par viĦa it kā došanos pirms
Padomju Armijas ienākšanas Rīgā 1944. gada rudenī līdz ar vāciešiem uz Kurzemes katlu.
Arī šis apgalvojums bija bez objektīviem pierādījumiem. Ar 05.04.1961. viĦu atbrīvoja no
dekāna amata, ar 11.10.1961. – no katedras vadītāja amata, bet jau ar 16.10.1961 – vispār no
darba LLA.
Ar 05.04.1961. dekāna
pienākumus pildīja docents
Arturs Valdmanis (19211977). ViĦa atrašanos dekāna
amatā pārtrauca negadījums ar
fakultātes studentu 1962. gada
23. un 24. janvāra naktī. Pa
kopmītnes ěeĦina ielā 17 (7.
kopmītne) trešā stāva logu
piespiedu kārtā izlēca students
un lēciena rezultātā guva
smagus miesas bojājumus.
Lēkšanas
nepieciešamību
radīja LMF studenta konflikts
LMF ēkas būvniecības darbos 1960. gada pavasarī LMF 2.
kursa 1. grupas studenti – Lauks. mašīnu laboratoriju ēka no
ar Hidromeliorācijas un Zemes
Ūdens ielas puses. Pie tačkas no kreisās: Alberts Ivbulis, Edvīns
ierīcības fakultātes studentiem
LazdiĦš, ... Mežgailis, Visvaldis Šīns, Roberts Šakins, Matīss Vārna.
pēc restorānā Lielupe kopīgi
Aizmugurē Pēteris Daugins. Fotogrāfē Jānis AvotiĦš. Foto no
J.AvotiĦa personīgā arhīva.
pavadīta vakara. Kompartijas
Jelgavas pilsēta komitejas birojs pieprasīja atbrīvot dekānu no amata “par neapmierinoši
nostādītu studentu audzināšanas darbu”. A. Valdmani no dekāna amata atbrīvoja ar
08.02.1962.
Ar to pašu dienu dekāna pienākumus uzdeva veikt tolaik asistentam (ar 01.09.1962.
vecākais pasniedzējs) Albertam Lagzdonam (dz. 1931. g., LMF 1954. gada absolvents),
kurš tos pildīja līdz 22.09.1968.
No 23.09.1968. dekāna pienākumi bija uzticēti docentam Olafam Brinkmanim (dz.
1930. g., LMF-1953), kurš tos pildīja līdz 14.06.1979., kad tika iecelts par LLA mācību
prorektoru. Prorektora pienākumus viĦš pildīja līdz 1987. gadam, kad pārgāja darbā uz
Rīgas Politehnisko institūtu.
No 15.06.1979. līdz 13.09.1985. dekāna amatā bija docents Valdis Dzelde (dz. 1936.
g., LMF 1959), pēc tam pārgāja darbā uz Alberta Kaula vadīto kolhozu Ādaži.
No 11.11.1985. līdz 19.02.1991. dekāna pienākumus pildīja docents Māris Ėirsis (dz.
1942, LMF 1969), viĦš ir dekāns arī pašlaik – kopš 01.09.2007.
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No 20.02.1991. līdz 31.08.2007. dekāna amatā bija Kaspars Vārtukapteinis (dz. 1951.
g., LMF 1974), pašlaik Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors.
1961. gada rudenī fakultāte pārcēlās uz jauno ēku (ar lietderīgo platību 7 906 m2)
Jelgavā, tagadējā J.Čakstes bulvārī 5 (tolaik I.SudmaĜa bulvāris). Pēc fakultātes pārcelšanās
uz Jelgavu savu katedru izveidošanā un attīstībā daudz darījuši profesori OĜăerts Ozols
(Mehānikas katedra), Jānis Ozols (LMF 1950, Lauksaimniecības mašīnu katedra),
Vladimirs Jansons (1917-1984, Mašīnu remonta un metālu tehnoloăijas katedra), Arturs
Valdmanis (Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra), Aleksandrs Tabuns (19281976, LMF 1952, Mašīnu ekspluatācijas katedra), Alberts Lagzdons (LMF 1954, Tehniskās
grafikas katedra), kā arī docenti Sigizmunds Timšāns (1931-2007, LMF 1955, Lopkopības
mehanizācijas katedra), Arnolds Mežs (1936-2008, LMF 1960, Mehānikas katedra) un
Uldis Lieksnis (1935-1993, LMF 1963, Ražošanas apmācības katedra). Nozīmīgu darbu
fakultātes pilnveidošanā ieguldījuši dekāni Alberts Lagzdons, Olafs Brinkmanis, Valdis
Dzelde, Māris Ėirsis un Kaspars Vārtukapteinis, prodekāni Linards Rezevskis (1926-1986),
AntoĦina Čukure, Ludis Pēks, Jānis AvotiĦš un Kārlis Počs.
1964. gadā nodeva ekspluatācijā motoru izmēăināšanas laboratoriju Pils salā, 1975.
gadā – fakultātes četrstāvu piebūves korpusu, 1983. gadā – Ražošanas apmācības katedras
(RAK) jauno ēku P.LejiĦa ielā 2. DeviĦdesmito gadu sākumā RAK teritorijā izveidoja arī
mācību prakšu poligonu, līdz ar to pārceĜot traktortehnikas vadīšanas mācību prakses no pils
salas uz RAK teritoriju.
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte tika izveidota ar vienu studiju programmu,
analogu fakultātes nosaukumam – Lauksaimniecības mehanizācija, tagad Lauksaimniecības
tehnika. Tālākā pamatstudiju programmas attīstījās šādi:
1959. gads – Autotransports (pirmā programma Latvijā),
1989. gads – Lauksaimniecības enerăētika,
1991. gads – Pārtikas rūpniecības iekārtas,
1999. gads – UzĦēmējdarbība agroservisā,
2000. gads – Mājturība-pedagoăija,
2002. gads – Mājas vide un informātika izglītībā,
2006. gads – Mašīnu projektēšana un ražošana,
2007. gads – Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā,
2009. gads – Tehniskais eksperts (pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība).
Fakultātē ir trīs maăistra studiju programmas – tradicionālās: Lauksaimniecības
inženierzinātne un Pedagoăija, kā arī jaunā profesionālā maăistra studiju programma
Karjeras konsultants, kuras īstenošana uzsākta 2007. gadā. Fakultāte piedāvā studijas arī
doktora programmās Lauksaimniecības inženierzinātne un Pedagoăija.
Ar 1996. gada 1. janvāri fakultāti pārdēvēja par Tehnisko fakultāti, jo lauksaimniecības mehanizācijas īpatsvars fakultātē laika gaitā bija ievērojami samazinājies.
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Ar 1997. gada 1. septembri fakultāte pārgāja uz institūtu sistēmu – tās pamatstruktūru
veido pieci institūti, četri inženiertehniskie – Lauksaimniecības enerăētikas (direktors –
asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ainārs GaliĦš, LMF 1984); Lauksaimniecības tehnikas
(direktors – asociētais profesors, Dr.sc.ing. Jānis Palabinskis, LMF 1985); Mehānikas
(direktors – docents, Dr.sc.ing. Imants Nulle, TF 2001), Spēkratu (direktors – asociētais
profesors, Dr.sc.ing. Dainis Berjoza, LMF 1992) un ar 01.06.2000. fakultātē iekĜautais
Izglītības un mājsaimniecības institūts (direktore – profesore, Dr.paed. Baiba Briede).
Ar 1997. gada 1. februāri uz fakultāti pārnāca daĜa privatizācijai atdotā bijušā Valsts
lopkopības mehanizācijas zinātnes un tehnikas centra Rāmava zinātnisko darbinieku.
Pašlaik no tiem aktīvā darba ierindā gan ir tikai vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Armīns Laurs
(LMF 1957).
Ar 1998. gada 1. janvāri fakultātes sastāvā pārnāca bijušais Latvijas Valsts
lauksaimniecības mehanizācijas un enerăētikas zinātniskās pētniecības institūts, ar
nosaukumu – Valsts bezpeĜĦas zinātniskais uzĦēmums Ulbrokas zinātnes centrs. Ulbrokas
ZC direktors 1998. gadā bija Dr.sc.ing. Eduards Matisāns (LMF 1959), no 01.01.1999. –
Dr.sc.ing. Dainis Viesturs (LMF 1969). Ar 2004. gada 1. novembri, pēc zinātnisko
uzĦēmumu pārreăistrācijas, Ulbrokas ZC pārtapa par LLU aăentūru Lauksaimniecības
tehnikas zinātniskais institūts. Līdz 2009. gadam institūta direktors bija Dr.sc.ing.
D.Viesturs, kopš 2010. gada – Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs (LMF 1978).
Fakultātes pamatstudijas tās pastāvēšanas laikā absolvējuši 6 237 inženieri, tai skaitā
4 323 lauksaimniecības tehnikas apakšprogrammā (lauksaimniecības mehanizācijas
specialitātē) (t.sk. 681 neklātienē), 1 451 (586) autotransporta apakšprogrammā (automobiĜu
un automobiĜu saimniecības specialitātē), 381 (165) lauksaimniecības enerăētikas
programmā, 23 (7) pārtikas iekārtu apakšprogrammā, 20 (3) uzĦēmējdarbības agroservisā
apakšprogrammā un 39 (3) mašīnu projektēšanas un ražošanas programmā.
Ar 1992. gadu fakultāte, tāpat kā visa augstākā izglītība
Latvijā, pārgāja uz divpakāpju izglītību – pamatstudijas (4 gadi) un
maăistra studijas (2 gadi). InženierzinātĦu maăistra grādu pēc
studijām fakultātē ir ieguvuši 154 cilvēki. 123 fakultātes absolventi
ir ieguvuši doktora grādu (agrāk zinātĦu kandidāta grāds) un 15 –
habilitētā doktora grādu (agrāk zinātĦu doktora grāds).
Dekāna vietnieku pienākumus ir pildījuši: Jānis Balsars
(15.04.47-30.11.50.), Leonīds Vinogradovs (01.12.50.-30.06.51.),
Prodekāne (1970-77)
Jāzeps SvētiĦš (01.07.51.-08.02.52., LMF 1950), Kārlis Likums
A.Čukure, tagad
(09.02.52.-31.08.52), Zilvijs RadziĦš (01.09.52.-21.12.54.),
docente.
Linards Rezevskis (01.09.62.-14.12.67.), Ēriks OzoliĦš (15.12.67.21.12.69., LMF 1954), AntoĦina Čukure (01.01.70.-09.02.77., LMF 1961), Ludis Pēks
(10.02.77.-29.09.87, LMF 1960), Jānis AvotiĦš (21.04.78.-29.10.86., LMF 1963), Kaspars
Vārtukapteinis (01.11.86.-31.08.88.; 01.09.89.-19.02.91., LMF 1974), Jānis Vizbulis
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(12.09.88.-31.08.89., LMF 1967), Aleksandrs Galoburda (01.10.87.-21.01.89., LMF 1966),
Pēteris Leščevics (01.02.89.-30.06.92.), Kārlis Počs (26.02.91.-31.08.00., LMF 1972), Gints
Birzietis (kopš 01.09.2000., LMF 1993), Zane Beitere-ŠeĜegovska (kopš 02.04.2005.).
Dekanāta tehnisko darbu ir veikušas: Lizete Kronberga, E. Lāma, L. Lēve, Dina
VējiĦa (Eglīte), Ārija Kristevica, Mercedes Čižika, Ausma Hāze, Ārija Marksa, Edīte
Grīnberga (Cinniusa), Ārija Verbele, Silvija Zundure, Ausma KuĜikovska, Inna DeĦisova,
Anna StrazdiĦa, Biruta LintiĦa (Juse), Anda Caune, Velga Sutena (Caune), Laimdota
Strazda, Dagnija Vēvere, Zenta Meža, Lija OšiĦa, Ingūna Salaka, Jolanta Krisūna, Ilze
Dombrovska, pašlaik Agita Žebrovska, Gunta Gvalda, Inga Zeltkalne un Dzidra Ceple.

No kreisās puses: neklātienes prodekāns (1978-1986) Jānis AvotiĦš, dekāns
(1979-1985) Valdis Dzelde un klātienes prodekāns (1977-1987) Ludis Pēks.
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No studiju laika publikācijām LLA avīzē Plēsums
21.10 1976. LLA Padomē. S.Vilks.
Šā gada 6. oktobrī pils aulā pulcējās akadēmijas Padomes
locekĜi, profesori, docenti, pasniedzēji un sabiedrisko organizāciju
pārstāvji, lai piedalītos paplašinātā Padomes sēdē. Ar klusuma brīdi
sēdes dalībnieki godināja šā gada aizgājēju – bijušo akadēmijas
rektoru J. Peives un O. Ozola piemiĦu.
PSRS Lauksaimniecības ministrijas metodiskās pārvaldes
priekšnieks N. Stepanovs nolasīja pavēli par lauksaimniecības
zinātĦu doktora K. Špoăa iecelšanu rektora amatā...
Rektors K. Špoăis

11.02.1977. Par LMF prodekānu sāk strādāt docents Ludis Pēks
(LMF-1960)1
01.10.1977. Jaunais papildinājums. H. Tuherms UzĦemšanas
komisijas atbildīgais sekretārs.
1977. gadā UzĦemšanas komisija saĦēma iesniegumus no 1431
jaunieša, kuri bija izteikuši vēlēšanos kĜūt klātienes apmācības ceĜā
par lauksaimniecības speciālistiem ar augstāko izglītību. Konkurss
Prodekāns L. Pēks
uz vienu brīvo vietu vidēji akadēmijā bija 2.06.
... Populāras jauniešu vidū bija arī automobiĜu un automobiĜu saimniecības,
lauksaimniecības ekonomikas un organizācijas, lauksaimniecības mehanizācijas un citas
specialitātes.
... Salīdzinot ar 1976. gadu šogad vairākās specialitātēs jūtami samazinājies konkurss:
automobiĜu un autosaimniecībā no 3.95 uz 2.65.
... 1. kurss ir kvalitatīvi nokomplektēts, jo uzĦemto studentu vidējā konkursa balle –
20.4 – ir tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā.
... Kopējais jaunuzĦemto studentu skaits ir 825, ieskaitot 132 cilvēkus, kuri beidza
Sagatavošanas nodaĜu.
20.10.1977. Pateicības.
Par labu darbu ražas novākšanā Bauskas rajona kolhozs Code izsaka pateicību LLA
LMF 3. kursa studentiem A. KalniĦam, I. Bikšem, I. Brezauckim, A. Dzalbem,
A. Klokmanim, O. Rigastam, J. Sešėenam, V. Tabūnam, Jelgavas rajona kolhozs
Komunisma ceĜš – LMF studentam R. Kviesim2 ... .

)1 - Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes absolvēšanas gads.
)2 - šeit un turpmāk pasvītroti LMF 1982. gada absolventi.
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20.10.1977. Svētki Akadēmijā. J. NaĜivaiko, J. Pliska LMF 1. kursa studenti.
Azemitologa svētki – tas bija daudziem simtiem jauniešu, kas droši devās eksāmenu
sesijā “ugunīs”, kas izaicināja uz “divkauju” pasniedzējus. Ne visiem veicās – izrādās, ka
pasniedzēji ir arī stiprāki par vienu otru gribētāju. Tiem vajadzēja ieĦemt vietas uz
“rezervistu soliĦa”. Taču vislielāko uzslavu pelna tie, kuru ceĜš no reflektanta līdz studenta
godam nostaigāts. Aizgājis septembris. Par rūpēs un darbā pavadītām dienām liecina
tulznainās plaukstas. Aiz muguras arī fizisko spēju pārbaude – mūsu izturības un veselības
mēraukla.
3. oktobra rīts. Saule, mākoĦu gubās paslēpusies, tikai ar retu staru sevi atgādina. Pūš
auksts rietenis, taču jauno mehanizatoru kolonna pošas gājienam.
Pa priekšu aizlīgo LMF emblēma, aiz tās soĜo mehu puiši. Ek, kā tagad derētu
dziesma. Tā uzrautu, lai visa pilsēta dzird, ka nāk jaunā maiĦa ...
3. oktobrī Pilī sākas svinīgais imatrikulācijas akts. Ar apsveikuma runu uzstājas LLA
rektors profesors K. Špoăis, runā pasniedzēji un viesi. Tad, aplausiem skanot, tribīnē kāpj
mūsu vecākais biedrs, students, pasaules čempions A. Avdejevs (LMF-1978). ViĦa padomi
un novēlējumi ir Ĝoti vērtīgi, jo to pareizību Aleksandrs ir izjutis savu studiju laikā.
Celt augstāk un turēt spožu LLA labo slavu visu
pirmkursnieku vārdā sola LMF 1. kursa studente, vienīgā
mehanizatoru meitene Gunta Čata (LMF-1985). Kad kolona devās
uz fakultāti, to jau gaidīja “vecie” citu kursu studenti, viens no
viĦiem nolasīja zvērestu. Ar to “mocīšana” tikai sākās. Drīz
uzradās sabiedriskais kapelmeistars, un viĦa vadībā mācījāmies
“mehu likumus”. Arī dekāns O. Brinkmanis (LMF-1953) bija pret
mums – solījās nākt tikai tad, kad pat viĦa kabinetā varēšot dzirdēt,
kā mēs dziedot. Nu dziedājām arī! Pat televīzijas Ĝaudis nepalika
Dekāns O. Brinkmanis
vienaldzīgi pret mūsu centību. Pēc mirkĜa iemirdzējās teleobjektīva
aparāti – filmēja LMF 1. kursa 2. grupu. Atkal braši uzvijās dziesma, un vējš, uzėēris to,
aiznesa līdz ar dzeltenajām lapām pār rudenīgo Driksu uz Pili, kur drīz pulcēsies svētku
dalībnieku simti.
Svinības turpinājās Pils pagalmā, kur uz Azemitologa svētkiem pulcējušies skatītāji, jo
tagad taču risināsies atjautības divkaujas, kur katrs varēs sevi pilnībā parādīt ...
Rit stundas, bet laime neuzsmaida nevienai no karojošām pusēm...
Pēc vairākkārtējiem izmisīgiem mēăinājumiem izvirzījās vadībā “meži”, kas
saceldami lielu troksni, pievērsa sev pat patrulējošās milicijas helikoptera uzmanību. ĥemot
vērā šo svarīgo apstākli, galvenā balva tika piešėirta “mežiem”. Zaudētāju nebija, bet
uzvarētāji lielākā vai mazākā mērā bija visi. Parūpējāmies arī par nākamajām paaudzēm –
zem Draudzības ozola saknēm ierakām kapsulu ar vēstījumu nākotnes studentiem.
Un beidzot pirmā studentu balle. Pirmais valsis pirmā iepazīšanās un simpātijas.
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24.11.1977. LLA studentu 27. spartakiāde atklāta. B.Avots.
Tradicionāli akadēmijas spartakiādes sacensības tiek atklātas ar cīĦas sporta un
volejbola sacensībām novembra mēnesī. Pirmie uz paklāja devās klasiskās cīĦas pārstāvji.
Piedalījās visu astoĦu fakultāšu komandu pārstāvji ...
Tikai pateicoties sekmīgam junioru startam, (obligāti bija jāiesaista juniori – 1. un 2.
kursa studenti) mehanizatori izcīnīja 1. vietu ...
Junioriem pirmās vietas izcīnīja H. Konošonoks (LMF I), V. Orlovskis (HMF1 III),
A. Pinka (LMF I), G. Kupačs (MSF2 I), A. Zvirgds (HMF I), L. Semjonovs (LMF III),
J. Sproăis (MTF3) I).
Komandām: 1. LMF, 2. MSF-MTF, 3. HMF, 4. AF4, 5. VF5, 6. LEF6, 7. ZF7, 8.
PRTF8.
23.03.1978. Teicamnieki.
LMF 1. kursā Ančupāns Andris – ViĜānu vidusskola, Apsītis Juris – Jaunpiebalgas
vidusskola, BroĦka Juris – Līvānu 1. vidusskola, Grīnbergs Jānis – Kandavas
sovhoztehnokums, Kancāns Māris – Rēzeknes 1. vidusskola, Kemlers Ivars – Rīgas 8.
vidusskola, Mednis Modris – Dzērbenes vidusskola, Petrevics Ojārs – Kandavas
sovhoztehnikums.
Rubrikā – ZiĦas no eksāmenu sesijas.
LMF – L. Pēks, LMF prodekāns.
... Kursu vidū labākos rezultātus uzrādījis 1. kurss, kurā 2/3 no visām eksāmenu
atzīmēm ir “labas” un “teicamas”. Sliktāk paveicies 2. kursam. Tā atzīmju salīdzinājums
šajā sesijā ir sliktāks, nevis salīdzinot ar pārējiem kursiem, bet arī salīdzinājumā ar 2. kursu
(1975. g. uzĦemtie studenti) sesijas rezultātiem pagājušā gada ziemas sesijā un tiem
rezultātiem, kādus 1976. g. uzĦemtie studenti uzrādīja, mācoties 1. kursā.
... Apsveicamus rezultātus ziemas sesijā uzrādīja 1. k. 5. gr. (kurators G. Pommers, gr.
vec. M. Zalcmanis), 2. k. 1. gr. (kurators I. Roze, gr. vec. P. Urbans), 3. k. 1. gr. (kurators
G. ĀriĦš, gr. vec. J. LegzdiĦš) un 7. gr. (kurators L. Keibenieks, gr. vec. A. Brencovs) un 4.
k. 1. gr. (kuratore M. Seržāne, gr. vec. O. Rigasts), 5. gr. (kurators J. Ozols, gr.vec.
A. AuziĦš) un 6. gr. (kurators A. Skromanis, gr. vec. J. Jurjevs). Šīs grupas sesiju beidza bez
parādniekiem. Tikai labas un teicamas atzīmes sesijā ieguvuši 125 studenti, t.sk. 26 studenti,
kas iestājušies fakultātē no sagatavošanas nodaĜas.
)1 – Hidromeliorācijas fakultāte.
)2 – Mežsaimniecības fakultāte.
)3 – Mežtehnikas fakultāte.
)4 – Agronomijas fakultāte.
)5 – Veterinārijas fakultāte.
)6 – Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte.
)7 – Zooinženieru fakultāte.
)8 – Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultāte.
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13.04.1978. Neredzējām labākos. B. Lauzējs.
LLA 27. studentu spartakiādes čempiona nosaukumu izcīnīja svaru kategoriju secībā
... 90 kg – L. Semjonovs (LMF 3. k.), 100 kg – V. Madalāns (LMF 2. k.). Komandām:
1. vieta – LMF, 2. vieta – HMF-ZIF1, 3. vieta – MSF-MTF. Junioru grupā labākie bija 68 kg
– J. BroĦka (LMF – 1. k), A. Lazdāns (VF – 2. k.) ...
13.04.1978. Peldētāju panākumi. R. Krūklītis.
... Komandu vērtējumā cīĦa par godalgotajām vietām norisinājās starp sensenajiem
konkurentiem – LMF, MSF-MTF un HMF-ZIF. Tādā kārtībā sarindojās vīriešu komandas
(punkti attiecīgi 150, 131 un 124). 100 m brasa stilā vīriešu individuālie rezultāti: J. OzoliĦš
(LMF-1981) 1:02.6, I. Zubakins (LMF 1. k.) 1:06.3, A. Rijnieks (VF) 1:14.6 ...
100 m peldējumā uz muguras vīriešiem – V. Bičkovskis (LMF-1980) 1:14.6,
O. Terebins (LMF 1. k.) 1:19.0 un G. VēsmiĦš (MSF-MTF) 1:19.8. Visinteresantākie un
spraigākie, protams, bija 4x50m brasa stila peldējumi ... Vīriešiem šo distanci visātrāk veica
lauksaimniecības mehanizatori J. OzoliĦš, V. Bičkovskis, O. Terebins un I. Zubakins –
1:56.3.
01.06.1978. Jubileju gaidot. LMF komjaunatnes biroja preses sektors.
... Par lielisku tradīciju ir kĜuvis sagaidīt svētkus ar panākumiem darbā un mācībās. To,
ka var sekmīgi mācīties pierāda LMF 1. k. 1. grupa. 27 no 28 grupas studentiem ir beiguši
Sagatavošanas nodaĜu. Tas nozīmē, ka mācības atsāktas pēc lielāka vai mazāka
pārtraukuma. Taču tas nav šėērslis nopietnam darbam. Grupā ir divi teicamnieki:
O. Petrevics un Ā. Apinis, bet T. Sēja, T. Bergmanis un vēl vairāki citi mācās labi un
teicami.
... Nesen notikušajā akadēmijas mākslinieciskās pašdarbības skatē fakultāte izcīnīja
godpilno 2. vietu...
22.06.1978. Lai labi veiktos ... B. Zvaigzne.
Semināru nodarbību norisē Ĝoti daudz kas ir atkarīgs no grupas darba spējām un darba
gribas ...
LMF 1. kursa 1. grupa PSKP vēstures nodarbībās bija viena no labākajām. Grupa
veidojusies no Sagatavošanas nodaĜas klausītājiem, cilvēkiem, kas mācības uzsākuši pēc
dienesta Padomju Armijā un kam jau savs darba stāžs un dzīves pieredze ... No 24
studentiem tikai divi saĦēma atzīmi “3”, desmit – “5” un divpadsmit “4”. Īpaši gribas
atzīmēt studentu T. Sējas, U. Tomsona, I. Zepa, Ā. ApiĦa, A. Biedra, I. Kemlera un vairāku
citu labās zināšanas ...

)1 – Hidromeliorācijas-Zemes ierīcības fakultāte.
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21.06.1978. Darbs vēl turpinās. O. Brinkmanis, LMF dekāns.
Šogad pirmo reizi SMV1 nolēma ieviest jaunu tradīciju, nobeidzot vasaras darbu, rīkot
salidojumu. Viesmīlīgo saimnieku lomā bija Piebalgas kolhozs. Visi SMV dalībnieki
salidojumā nevarēja ierasties, jo lielākā daĜa, uzklausot savu saimniecību vadītāju lūgumu,
turpināja strādāt.
Oficiālais vienību darba rezumējums – apmēram pusmiljona rubĜu lielā darba
programmas izpilde tagad ir tikai daĜa no SMV darba rezultātiem. LMF studenti turpināja
strādāt ražas novākšanā kolhozos Piebalga, Code, p/s2 Umurga, Zemgale, Līgatne u.c., jo
LLA vadība apmierināja Lauksaimniecības ministrijas un saimniecību vadītāju lūgumu
vienībām turpināt darbu. Šajās vienībās pašreiz galvenokārt ir tagadējie 1., 2., un 4. kursu
studenti. Līdz 29. septembrim darbus turpinās 1. un 4. kursu studenti.
Tukuma rajona p.s. Zemgale A. Belasovs (4. k.) veic iecirkĦa mehāniėa pienākumus,
J. Cepurītis (4. k.) strādā uz kombaina SK–4, M. Neiders un A. Tūters (2. k.) apkalpo zāles
miltu agregātu, M. Mednis (4. k.) rok kartupeĜus, A. Mednis (2. k.) brauc par šoferi. Visus
studentus, kuri šodien nesēž mūsu auditorijā, nav iespējams pieminēt, bet vēl jau mēs
dzirdēsim par viĦiem daudz laba.
Lietainās un aukstās vasaras dēĜ saimniecībās pašreiz notiek gandrīz visu kultūru
novākšana vienlaicīgi. Darbs ir grūts, apstākĜi smagi, lietus līst, kombaini stieg, automobiĜi
buksē, kartupeĜu racēji no augsnes reizēm pat “zvejo” kartupeĜus.
Darbs laukos turpinās. Novēlēsim mūsu studentiem izturību un tādu pašu enerăiju,
atsākot mācības akadēmijā. P.S. Līgatne SMV komandieris P. BērziĦš (5. k.) teica: - Mēs
piederam laukiem, zeme gaida, maizīte gaida.
30. novembrī 1978. SMV salidojums Piebalgā. P. PakalniĦš SMV–78 komandieris.
... Nobeigumā gribētos novēlēt veiksmi darbā SMV-79 štābam ar Modri Zalcmani
priekšgalā.
18.01.1979. Gadu mijā ... L. Pēks, LMF prodekāns.
Tas bija smags gads republikas lauksaimniecībai un arī mūsu fakultātei (sliktie laika
apstākĜi). Liels paldies visiem fakultātes studentiem, kas nežēloja savus spēkus, lai šīs
grūtības pārvarētu, strādājot SMV.
Interesanti notikumi ir vairāki, piemēram, fakultātes ēdnīcas atvēršana,
lauksaimniecības apmācības instruktoru (pasniedzēju) novirziena darbības sākums SPF.
Īpašs prieks par to, ka LMF ir ne viens vien students, kas Ĝoti nopietni domā par
iespējām strādāt grūto, bet interesanto instruktora darbu.

)1 – Studentu mehanizatoru vienība.
)2 – padomju saimniecība.
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18.01.1979. Sacensības peldēšanā. R. Biruts.
Decembrī akadēmijas peldbaseinā notika mūsu augstskolas studentu 28. spartakiādes
sacensības peldēšanā ... Vīriešiem Ĝoti pārliecinoši uzvarēja LMF pārstāvji – 26 punkti.
Jāpiebilst, ka visa “mehu” komanda pārsvarā ir arī akadēmijas izlasē, tāpēc panākums ir
likumsakarīgs. Individuālie rezultāti: 100 m brasa stilā: J. OzoliĦš (LMF-1981) – 1:02.0,
I. Zubakins (LMF – 2. k.) – 1:08.3. 100 m uz muguras: O. Terebins (LMF – 2. k.). 4 x 50m
brasa stilā stafetē vīriešiem – LMF (V. Dūdars (LMF-1983), I. Zubakins, O. Terebins,
J. OzoliĦš) –1:55.8 ...
18.01.1979. Pieci labākie LLA vieglatlēti.
Vīrieši 200 m – MaĜko Aleksandrs – 24.5.
4 x 400 m stafete 2. LLA izlase – A. MaĜko, A. Dalmanis, J. Dzērve, J. Naglis –
3:35.7.
08.02.1979. LMF ielūkojoties. J. Žīgurs, LMF 3. kursa students.
Kopmītnes dzīves vadība tiek uzticēta ievēlētai kopmītnes padomei, ko šogad vada
O. Osis (3. k.). Kopmītnē regulāri rīko šīs padomes sanāksmes. Mums noorganizēts
konkurss par labāko 1. kursa studentu istabiĦu, kā arī visi piedalāmies konkursā par labāko
kopmītni akadēmijā. Ir izveidots sarkanais stūrītis, kurā lielu darbu ieguldījis O. Osis,
G. Iesalnieks, U. Gannuss. Dežūrtelpas izveidošanā piedalījās kopmītnes komendants
K. Šneiders (4. k.) un V. Strops.
... Daudz paveikts ar studentu rokām, jo viĦi neatsakās no savas otrās mājas
iekārtošanas. taču visu nav iespējams veikt ar mūsu spēkiem, tādēĜ lielāka atsaucība būtu
vēlama no saimnieciski - administratīvās daĜas.
15.03.1979. Teicamnieki.
LMF 2. kursā BroĦka Jānis – Līvānu 1. vsk. Grīnbergs Jānis – Kandavas ST, Mednis
Modris – Dzērbenes vsk., Rudenko Andrejs – Kandavas ST.
27.09.1979. Prēmijas labākajiem. S. Strauta.
Sakarā ar 8. Vissavienības studentu zinātnisko darbu konkursu sabiedrisko zinātĦu
sekcijā ar naudas prēmijām LLA rektors ir apbalvojis vairākus studentus – zinātnisko darbu
referātu autorus ...
Filozofijas un zinātniskā komunisma apakšsekcijā prēmiju 20 rubĜu apmērā piešėīra
Arnim Lucim (LMF 3.k.) ...
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15.11.9179. KK1 sekretāres A. Pikšas pārskata ziĦojums LLA komjaunatnes XXIII
konferencē.
Trešais semestris. 3. semestrī studenti strādāja gan citās republikās, gan ārzemēs. 17
saimniecībām ražas novākšanā palīdzēja SMV. Pavisam 3. semestrī strādāja 1125 studenti
apgūstot 587 tūkstošs rubĜu kapitālieguldījumu.
Teicami strādāja SCV2 Solum Karēlijā komandieris M. Ėevers (PRTF darbinieks),
komisārs I. Zeps (LMF 3. k.) ...
Jaunajā KK sastāvā ievēlēti ... Dainis Kreišmanis – (LMF 3. k.) sadzīves sektors.
27.03.1980. Sesija, sesija, sesija ... B. Rivža, Politiskās ekonomijas katedras doc. v.i.
Ir sācies jaunais semestris, bet jaunu darba cēlienu uzsākot, ir vērts pārskatīt
iepriekšējā veiksmes un kĜūdas ...
Tā, piemēram, aktīvs, regulārs darbs ar teicamu atzīmi vainagojās eksāmenā ...
S. Boktam, M. Mangalim, I. Zepam, O. Petrēvicam (LMF 3. k.), D. Levenšteinam,
D. Peimanim, A. Muižniekam (LMF 4. k.) ...
29.05.1980.
Sakarā ar K.Špoăa pārcelšanu citā darbā ar šā gada maija
mēnesi par LLA rektoru ir iecelts profesors, ekonomikas zinātĦu
doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks
Viktors Timofejevs.
29.05.1980. SMV komplektēšana. Z. Valters SMV komisārs.
... Jau divpadsmito gadu LMF tiek organizētas studentu
mehanizatoru vienības (SMV) ...
Šogad kopumā tiek organizētas 20 vienības darbam dažādos
V. Timofejevs
republikas rajonos. Skaita ziĦā lielākā ir Piebalgas vienība, kurā
pieteikušies 13 studenti (komandieris J. Klimovs, 3. k.). Daži no viĦiem jau ir strādājuši
iepriekšējos gados Piebalgā. Skaita ziĦā liela ir Užavas vienība (komandieris I. Ručevskis,
4. k.) – 11 studenti; Madonas vienība SPMK3 – 10 studenti (komandieris J. Pastars, 3. k.).
09.10.1980. SMV-80 Piebalgā. T. Sēja, SMV-80 komandieris.
... Bet tagad par salidojumu. Tas paredzēts sestdien, 23. augustā. Jau ceturtdienas
vakarā Jaunpiebalgā ieradās mūsu mākslinieks noformētājs, LMF 2. kursa students
Normunds Grickus. ViĦam mūsu vislielākais paldies! Kaut vairāk fakultātē būtu šādu
atsaucīgu un talantīgu cilvēku! Komisāra Z. Valtera vadībā salidojumam paredzētajā
laukumā veic elektrifikācijas darbus, pĜauj zāli ...
)1 – Komjaunatne komiteja.
)2 – Studentu celtnieku vienības.
)3 – Specializētā pārvietojamā mehanizētā kolonna.
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... Seko salidojuma svinīgā atklāšana. Mācību prorektors O. Brinkmanis dod pavēli
pacelt SMV karogu pārstāvjiem no Amatas un Stelpes vienībām ... Dalībniekus sveic
prodekāns L. Pēks u.c.
... Beidzot pienāk kārta arī patīkamam mirklim: kĜūst zināms saimnieks milzīgajai
tortei. Tā pārceĜo pie sociālistiskās sacensības uzvarētājiem – SMV Amata dalībniekiem.
Turpretim kliĦăeris dodas pie stelpiešiem ...
... Liels nopelns, bez šaubām, abu vienību komandieriem – Andrim Melbārdim un
Ivaram Vīksnam. Par neatlaidību un cīĦas sparu Ĝoti grūtajos darba apstākĜos apbalvo
melioratoru vienību (komandieris Pēteris Korsaks). Kā labas vienības jāatzīmē arī Vestiena
(komandieris V. Briška 4. k.) un Kurzeme (I. Ručevska vadībā - 4. k.) ...
... Un tad diskotēka. LMF diskobols KārĜa Miėelsona (LMF 3. k.) vadībā komentāru
neprasa. Kārlim liels paldies!
... Svētdienas rīts ataust silts un jauks ... Desmitos varēs sākties sporta sacensības.
Kamēr vēl kavējas apsolītais traktors, visi tiek aicināti mēroties spēkiem divpudu svara
bumbas cilāšanā. Vēlāk, apkopojot rezultātus, redzam, ka nepārspēts palicis Stelpes
pārstāvis Henrihs Konošonoks.
Klāt arī traktors, un sākas sacensības starp veiklākajiem stūres vīriem. Trase jāveic
maksimāli ātri, bet tur: “čūska”, turp un atpakaĜ, gabarītu vārti, precīza piebraukšana pie
“piekabes”. Protams, uzvar tie, kam lielāka pieredze. Pirmais – viens no kolhoza Piebalga
jaunajiem mehanizatoriem. Otrais – Ivars Dišlers, bet trešais – Dainis Kreišmanis ...
23.10.1980. Studenti mehanizatori olimpiskajā gadā. T. Sēja, LMF 4. kursa students.
Kā vēja spārniem aizsteigusies vasara, klāt atkal rudens, un varam atskatīties uz SMV
darbības rezultātiem. Izvietojušās 14 mūsu republikas rajonos, savu darba semestri aizvadīja
20 SMV. Pamatsastāvā LMF 3. kursa studenti, kuriem pievienojās pārstāvji no AF, MSF un
HMF – kopā 140 dalībnieku. LMF studentu darbs vienībās vienlaicīgi bija arī mācību
programmā paredzētā prakse ...
Kas attiecas uz pašu darbu, tad pirmajā nedēĜā lielākā daĜa studentu remontēja tehniku.
... Un tā pirmās nedēĜas beigās un otrās sākumā gandrīz visi jau pilnā sparā pĜāva, grāba,
vāloja, veda zāĜo masu, kultivēja, šėīvoja utt. Vairāki studenti strādāja pie siena miltu
agregātiem, bet nedaudziem tika uzticēti labības kombaini. Uzdevums, līdz pĜaujas
sākumam savest kombainus kārtībā un ar pirmajām dienām turēt līdzi “vecajiem”. Jāsaka –
mūsu studenti to godam veica. Par Modri Medni (LMF 4. k.) un Aivaru StrazdiĦu (LMF 5.
k.) lasījām atzinīgus vārdus arī presē.
... Šogad pirmo reizi SMV ietvaros tika izveidota studentu melioratoru vienība. LMF
4. kursa studenta Pētera Korsaka vadībā, tajā strādāja 6 mehanizatori un 10 HMF studenti ...
15.01.1981. Lūk, konkursa rezultāti. M. GraubiĦa.
Aizvadīts ikgadējais studentu zinātnisko darbu konkurss. 1980. gadā pavisam iesniegti
1246 darbi. Žūrijas komisija nolēma apbalvot šādus studentus un aspirantus: ar krūšu
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nozīmīti “LLA SZB1 laureāts” un Goda rakstu Andri Kazinovski, Edgaru Kamenderu,
Aivaru Mucenieku, Jāni Svilānu (visi LMF 3. k.); ierosināt izteikt rektora pateicību Guntim
Alsbergam, Jānim Melnupam (abi LMF 3. k.) ...
12.03.1981. Startē šāvāji. V. Valainis (LMF-1970).
Kā parasti februārī LLA DOSAAF2 komiteja rīkoja sacensības ložu šaušanas sportā ...
Labi rezultāti tika parādīti vingrinājumā MŠ–1 ar mazkalibra šauteni. LMF studenti
Vitālijs Keišs (1. k.) Andris Ančupāns (4. k.) un Juris Naglis (1. k.) kopumā savāca 295
punktus no 300 iespējamiem ...
09.04.1981. Teicamnieki.
LMF 4. kurss Jānis Grīnbergs – Kandavas ST3, Ojārs Petrevics – Kandavas ST,
Zigmunds Valters – Višėu ST, Inārs Zeps – Višėu ST.
23.04.1981. (Zīmējumi Normunds Grickus - LMF 2. k.).

)1 – Studentu zinātniskā biedrība.
)2 – Brīvprātīgā organizācija sadarbībai ar armiju, aviāciju un floti.
)3 – Sovhoztehnikums.
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21.05.1981. Studentu pavasaris – 81. T.Sēja LMF 4. kursa students.
Šo vārdkopu no 20. līdz 25. aprīlim Erevānā varēja dzirdēt it bieži un ne tikai armēĦu,
bet arī krievu, vācu, latviešu, moldāvu un gruzīnu valodās.
“Studentu pavasaris” – festivāls, kas veltīts Armēnijas komjaunatnes 60. gadadienai un
uz kuru bija ielūgti pārstāvji arī no mūsu Alma mater. Sveikt armēĦu komjauniešus un
piedalīties festivālā – tāda iespēja tika dota LMF studentiem Ināram Zepam, Zigmundam
Valteram un šī rakstiĦa autoram ...
Vestibilā var apskatīt plakātus par pretkara tēmām. Nākošās dienas vakarā, kad tiek
apkopoti rezultāti, priecīgs pārsteigums – 2. vietu ieguvis LMF 2. kursa studenta Normunda
Grickus veidotais plakāts ...
29.10.1981. Izpētīt, sistematizēt, īstenot. A.Iesalniece. LLA komjaunatnes sekretāra
vietniece.
... LLA akadēmiskajās grupās pārskata un vēlēšanu sapulces notikušas 19. oktobrī, tās
sākās fakultāšu komjaunatnes organizācijās. Vieni no pirmajiem sapulcējās LMF
komjaunieši. Sekretāra Ināra Zepa pārskata ziĦojumā izskanēja doma, ka visu sektoru
vadītāji pagājušajā mācību gadā strādājuši apmierinoši ...
Labi noritēja trešais darba semestris. Sevišėi atzinīgi vārdi
jāsaka par SMV, kuras deva lielu ieguldījumu lopbarība sagatavošanā
un ražas novākšanā. Studenti čakli strādāja arī rudens talkās, par to
liecina pateicības no kolhoziem un padomju saimniecībām. Četri
LMF studenti ar aktīvu sabiedrisko darbu apbalvoti ar LLA KK goda
rakstiem, bet divi 1. kursa studenti saĦēma balvas par labu darbu
rudens talkās ...
V kursa vecākais Zigmunds Valters stāsta par SMV darbu
vasarā (attēlā).
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12.11.1981. Vasara sāksies jau decembrī. A. Miezītis SCV štāba komandieris.
Rudens! Tikai vairs atmiĦās palikusi komjauniešu darba vasara, kad mūsu akadēmijas
447 aktīvākie studenti iekĜāvās SCV lielajā saimē. Patīkami atzīmēt, ka LLA vienības, lai
kur arī tās strādātu, pārved labas atsauksmes.
28. oktobrī LLA SCV organizēja atpūtas vakaru vienību dalībniekiem un
interesentiem, kuri grib nākamgad mūsu gaitas turpināt. Atpūtas vakara vieta – deju halle
bija mājīgi noformēta. Visu vienību aăitācijas un propagandas plakāti bija izvietoti
aplūkošanai un vērtēšanai. ěoti piestrādājusi bija mehanizatoru vienība ...
Apkopojot soc. sacensības rezultātus, komjaunatnes komiteja un SCV štābs atzīmēja,
ka studentu celtnieku grupā:
1. vietā vietējā intervienība Collega komandieris Valdis Buividaitis, komisārs Igors
Sūna (abi LMF-1980).
Studentu vienību grupā:
1. vietā studentu mehanizatoru (SMV) vienība – komandieris Tālivaldis Sēja, komisārs
Zigmunds Valters (abi LMF 5. k.) ...
Bez tam štābs apbalvoja 15 labākos SCV dalībniekus. Par labu mūziku šajā vakarā
gādāja LMF disko grupa. SCV jaunais štābs jau sācis darboties, lai labi sagatavotos 1982.
gada trešajam darba semestrim ...
10.12.1981. LLA XXXI spartakiādes atklāšana. J. Bite, ZF I kursa students.
Studentu dienā, 17. novembrī
Sporta namā svinīgi atklāja LLA XXXI
spartakiādi. Pēc tradīcijas tās sākās ar
volejbola sacensībām.
Sevišėi interesantas spēles risinājās
par 1.-3. vietām. Ja salīdzina ar
iepriekšējās spartakiādes rezultātiem
volejbolā, tad 1.-3. vietas ieguva to pašu
fakultāšu komandas – LMF un LEF.
Vīriešu komandu grupā: 1. vietā –
LMF studenti: P. Celitāns, (LMF-1983),
J. Kokins, K. ŠustiĦš, A. Barkāns (LMF-1986), A. ĀboliĦš, V. Voiteks (LMF-1985),
Ē. Zeidemanis (LMF-1980), U. Blūms (LMF-1985), V. Šalms (LMF-1986) ...
01.04.1982. Mūsu teicamnieki 1981./82. mācību gada 2. semestrī.
LMF 5. k. I. Zeps – Višėu ST, T. Bergmanis – Kabiles vsk. A. Sahranovs – ĥemenas
1. vsk.

24

27.05.1982. Veiksmīgi finiši. Vizma Valaine (nekl.).
Pēdējos gados akadēmiju sekmīgi absolvējuši vairāki ievērojami sportisti. Šogad finiša
taisnē, lai kĜūtu par diplomētu autotransporta inženieri, izgājis starptautiskās klases sporta
meistars Andris Zvingēvics (nekl.).
Tehnika savā varā viĦu paĦēmusi jau 12 gadu vecumā, kad iestājies republikas
automotoklubā. Cik daudz skrūvju netika pārskrūvēts šajos “melnajos” mehāniėa gados! Un
tad pēkšĦi mērėa skaidrība – kĜūt par autorallistu.
Pirmās sacensības – autoamatieru rallijs “Jaunība” 1967. gadā. Tālāk etaps pēc etapa.
Kopš 1973. gada Andris pārstāv Latvijas autoralliju PSRS izlasē, un nu jau trīs gadus kā
vienīgais. Startējis neskaitāmos autorallijos 26 pasaules valstīs.
Andris ir divu Eiropas maratonu dalībnieks, PSRS čempionātu sudraba un zelta
medaĜu īpašnieks, 1978. gada absolūtais čempions rallijā “Tatry” ČSSR.
1981. gada augustā ekipāžā ar Stasi Bruzu uzvara rallijā “1000 ezeri” Somijā, bet
decembrī Anglijas karaliskā autokluba rīkotajā rallijā “RAC”, kas vienlaikus bija arī
pasaules 1981. gada čempionāta noslēguma posms, atkal uzvara.
- AngĜu karaliskais rallijs bija grūts. Ne velti no 157 ekipāžām startā līdz laimīgam
finišam nokĜuva tikai 54. Trase bija apmēram 3000 km gara ar 65 ātrumposmiem.
Lielākoties braucām pa izdangātiem mežu ceĜiem, asfaltētu šoseju trasē bija maz. Tomēr
izturējām, automobilis “Lada” ieguva pirmo vietu arī starp rūpnīcu komandām absolūtajā
vērtējumā, - stāsta Andris.
Domāju, ka Andri var apskaust daudzi – gan par tālajiem ceĜojumiem, gan spēju
veiksmīgi savienot sacensības ar mācībām neklātienes nodaĜā.
Arī docents J. Pommers, diplomprojekta vadītājs, atzinīgi novērtē Andra darbu. ViĦš
diplomprojektu jau izstrādājis un nodevis recenzijai, bet pats aizbraucis uz kārtējo
autoralliju ārzemēs un atgriezīsies, lai to aizstāvētu.
Jānovēl Andrim un pārējiem šī gada diplomandiem veiksmīgu finišu.
26.08.1982. Kas atdots un kas gūts. M.GraubiĦa.
Kārtējais LA SZB1 un ZTB2 rīkotais studentu kursa darbu un kursa projektu konkurss,
saskaĦā ar nolikumu noritēja trīs posmos. Pirmajā posmā iesniegtos darbus novērtēja
katedru, otrajā – fakultāšu, bet trešajā – centrālā žūrijas komisija. Konkursa pirmajā kārtā
piedalījās 1213 studenti, no tiem trešajā kārtā iesniedza 28 darbus ...
Centrālā žūrija nolēma apbalvot:
Ar Republikas lauksaimniecības ZTB trešo prēmiju (20 rbĜ.) Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātes 5. kursa studentu Aleksandru MaĜko...

)1 – Studentu zinātniskā biedrība.
)2 – Zinātniski tehniskā biedrība.
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14.10.1982. Vakar projekts, šodien realitāte. J. TupiĦš (LMF-1956).
Pēdējos gados ieviests noteikums, ka LMF vecāko kursu studenti savus kursa un
diplomprojektus izstrādā konkrētām saimniecībām, tā risinot aktuālus ražošanas uzdevumus.
Arī Valsts eksaminācijas komisija apmēram 65 % no visiem studentu izstrādātajiem
diplomprojektiem atzinusi par iespējamu rekomendēt ieviešanai ražošanā. Piemēram, jau
tiek izmantots ražošanā bijušā studenta JāĦa Grīnberga diplomprojekts par spēkbarības
vedēja konstrukciju uz automobiĜa ZIL-133 bāzes. Diplomands Roberts Kviesis izstrādāja
jaunas tehnoloăijas projektu burkānu mehanizētai novākšanai Bulduru ST. Neklātienes
students Alūksnes rajona sovhoza Mārkalne inženieris Aldis Līcis izstrādāja saimniecības
tehnisko apkopju punktu un tagad pats piedalās tā izveidošanā. 1982. gada diplomanda
Ojāra Petrevica diplomprojekts par graudu pirmapstrādes punkta rekonstrukciju p.s. Liepāja
tika nekavējoties realizēts dzīvē.
09.12.1982. Uzdevums numur viens. T. Sēja, Cēsu rajona kolhoza Sarkanais karogs valdes
priekšsēdētāja vietnieks.
Līdz ar lauksaimnieciskās ražošanas intensifikāciju, specializāciju un pārkārtošanu uz
industriāliem pamatiem strauji pieaugusi ražošanas procesa prasmīgas organizācijas un
pārvaldes loma. Tas uzsvērts arī Pārtikas programmā, kur pievērsta vērība gan saimniecību
vadītāju saimniekošanas patstāvības palielināšanai, gan citiem organizācijas un pārvaldes
jautājumiem. Tagad lauksaimniecībai vajadzīgi kvalificēti vadītāji.
Izstrādājot diplomdarbu, apkopoju faktus, kas pēc specialitātes ir mūsu republikas
lauku saimniecību vadītāji. Dominēja agronomi un inženieri mehāniėi, turklāt pēdējo skaits
krasi palielinājies pēdējos 5...10 gados. Tātad inženieri – saimniecību vadītāji? Palūkosimies
lauku ikdienā. Ražošanas process kĜūst arvien sarežăītāks, tiek izmantots arvien vairāk
dažādu mašīnu, iekārtu un palīgierīču. Lai prasmīgi orientētos un spētu vadīt visu ražošanas
mehānismu, inženiera loăiskais, konstruktīvais domāšanas veids ir Ĝoti piemērots.
Pastāvīgi jākāpina ražošanas intensitāte, jāatrod rezerves un iespējas, lai to varētu
izdarīt, bet gandrīz vienmēr tas virspusēji vairs nav pamanāms, un te nu neiztikt bez
matemātikas – inženierzinātĦu pamata.
Katrā ražošanas procesa ėēdes posmā ir nepieciešams transports, turpretim pastāv
degvielas problēma. Inženierim–mehāniėim pirmajam jāredz transporta nepilnīga un
nelietderīga izmantošana.
Patlaban neredzētos tempos jāizvērš celtniecība laukos. Un atkal neatsverams
inženiera pamats ir loăika. To uzskaiti varētu vēl turpināt.
Veicot pētījumus konstatēju arī tādu faktu, ka saimniecību vadītāju vidējais vecums
samazinās, un aizvien vairāk šajā amatā sāk strādāt jaunieši tūlīt vai neilgi pēc LLA
absolvēšanas. Dzīve pierāda, ka šajos gadījumos sākuma posmā tik liela nozīme nav
konkrētajām inženiera zināšanām, cik prasmei maksimāli īsā laikā iepazīt cilvēkus,
pirmkārt, apakšvienību vadītājus, lai spētu viĦus prasmīgu organizēt un prasīt no katra
maksimālu atdevi. Citēšu mūsu kolhoza priekšsēdētāja vārdus: “Nevajag jau tik daudz
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nemaz zināt, cik godīgi un kārtīgi strādāt”. Tik tiešām jaunajam vadītājam tas ir uzdevums
Nr.1 – prasīt, lai katrs strādnieks, sākot no speciālista un beidzot ar tiešo darba izpildītāju,
savu uzdevumu veiktu godīgi, pēc labākās sirdsapziĦas.
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Studentu patstāvīgā darba vērtējums
Pagājušā gadsimta 70-to gadu vidū LMF bija izstrādāta studentu patstāvīgā darba
vērtēšanas sistēma. Tās mērėis – vadīt studiju procesu, to izvērtējot trīs reizes semestra
laikā. Sistēma deva iespēju aktīvi darboties grupas vadībai – kurā ietilpa grupas vecākais,
viĦa vietnieks, komsorgs un atbildīgais par sekmēm vai tā sauktais sekmju sektors. Minētā
grupas vadība kopā ar attiecīgā mācību priekšmeta pasniedzēju apkopoja vērtēšanas
rezultātus un tos iesniedza prodekānam rīcībai.
Saglabājušies materiāli par 1982. gada absolventu vērtējumu 1980. gada 15. decembrī
(4. kurss). Vērtējumi piecu ballu skalā attēloti ar atšėirīgām krāsām. Šādas krāsainas lapas
audzināšanas nolūkā tika izvietotas pie kursu planšetēm publiskai aplūkošanai.
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Dalība zinātniskajā darbā
37. Studentu zinātniskās konferences 2. kārta (06.-08.04.1981.)
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. Priekšsēdētājs students A. Rajeckis, zin. vad.
doc. A. Šėēle.
- Luksofora nepieciešamības aprēėins Rīgas šosejas un Obuhova ielas krustojumā.
4. kursa studenti D. Ansonskis, J. Apsītis (LMF 1983), Ē. Dzenis, A. Vinters, zin.
vad. vec. pasn. V. ěubĜinska.
- CeĜu satiksmes negadījumu analīze Jelgavas rajonā no 1978. līdz 1980. gadam.
4. kursa studenti M. Kancāns, A. Vešters, V. Vītols, M. Zalcmanis, zin. vad. vec.
pasn. V. ěubĜinska.
- Karburatora Ozons konstruktīvās un ekspluatatīvās īpatnības. 4. kursa studenti
I. Makovejenko, V. Saričevs (LMF 1985), J. Zaicevs, zin. vad. doc. J. Blīvis.
- Ultravioleto staru lampu darbības pētījumi. 4. kursa students A. Zaics, 5. kursa
students M. Linde (LMF 1981). Zin. vad. vec. inženieris V. Bičkovskis, doc.
A. Šėēle.
38 studentu zinātniskās konferences 2. kārta. (07.-14.04.1982.)
Lauksaimniecības mehanizācijas sekcija. Priekšsēdētājs students G. Ervalds, zin. vad.
doc. A. Grundulis.
- Riepu izmantošanas, remonta un glabāšanas organizācija Latvijas PSR kolhozos.
5. kursa students I. Zeps, zin. vad. doc. J. TupiĦš.
- Govju atnešanās sadalījuma izpēte nepieciešamā stāvvietu skaita noteikšanai piena
fermās. 5. kursa students J. KĜimons, zin. vad. S. Tilaks.
- Graudaugu kompleksās novākšanas ražošanas posma pētījumi. 5. kursa studenti
Z. Andersons, J. Kokins, zin. vad. vec. pasn. G. Aizsils.
- Pētījumi par graudaugu kulšanas iespējām stacionāros. 5. kursa students P. Korsaks,
zin. vad. doc. J. TupiĦš.
- Pašatmaksāšanas plānošanas metodes lietojums MTP ekspluatācijas organizācijā.
5. kursa students G. Alsbergs, zin. vad. doc. J. Lācars.
- Autovadītāja reakcijas lauka izmaiĦu pētījumi. 5. kursa students A. StrazdiĦš,
G. Bisenieks, V. Mašalas, zin. vad. doc. J. Pommers.
- AutomobiĜu pārnesumu kārbu pārnesumskaitĜa optimālo attiecību pētījumi. 5. kursa
students A. MaĜko, zin. vad. J. Pommers.
- AutomobiĜa ātruma automātiskās regulēšanas ierīces. 5. kursa studenti
I. Makovejenko, A. Ksenofontovs, zin. vad. doc. J. Pommers.
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LMF 1982. gada absolventu sadale pa darba vietām
Jauno speciālistu, kas beigs Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju 1982. gada jūnijā
specialitātēs – 1509 - lauksaimniecības mehanizācija un 1609 - automobiĜi un automobiĜu
saimniecība, valsts sadalei tika sagatavoti materiāli par katra studenta vidējo atzīmi studiju
laikā un arī sabiedriskā darba vērtējumu. Kopējās balles (sasummējot šos rādītājus) noteica
kārtību, kādā studenti sadalē izvēlējās nākošās darba vietas.
Fakultātē saglabājies saraksts ar 135 Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes
studentiem. Ieskatam pirmo 13 absolventu rādītāji.

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uzvārds, vārds
Zeps Inārs
Sēja Tālivaldis
Valters Zigmunds
Kolosova Natālija
Karacejevs Pēteris
Mednis Modris
Grīnbergs Jānis
Petrēvics Ojārs
Bormanis Reinis
Kviesis Roberts
BroĦka Juris
Pastars Jānis
Svilāns Jānis

Vidējā atzīme
4,58
4,47
4,41
4,66
4,54
4,77
4,72
4,71
4,43
4,41
4,65
4,35
4,51
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Sabiedriskā
darba
vērtējums
1,0
1,0
1,0
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,5
0,75
0,5

Kopējās balles
5,58
5,47
5,41
5,41
4,29
5,28
5,22
5,21
5,16
5,16
5,15
5,10
5,01

Visi prasa, kas tie tādi!
Līdz pat egĜu galotnēm aizducina šī baltā un humora pilnā “mehu zēnu” himna,
liecinādama, ka LLA studentu mehanizatoru salidojums kolhozā Piebalga var sākties. Ir
mazliet simboliski, ka tas notiek tieši Piebalgā, kur strādā mums jau labi pazīstamie četri
vīri, kas “meklē miljonu”.
Tā vairāk nekā pirms 20 gadiem, rakstīja toreiz populārā jauniešu avīze Padomju
Jaunatne.
Laikam ritot, daudz kas ir mainījies, nav vairs kolhozu un cita veida saimniecību, nav
to problēmu, kas bija aktuālas tajos laikos, bet ir palicis kas tāds, kas liek kavēties atmiĦās
tajos tālajos astoĦdesmitajos.
Studentu mehanizatoru vienības (SMV), laika diktēta nepieciešamība – aptvert
neaptveramo,

saglabāt

nesaglabājamo,

brīnumvienība?

Drīzāk

tā

laika

diktēta

nepieciešamība, kas atrisināja vairākus uzdevumus, kā galveno minot Mehanizācijas
fakultātes 3. un 4. kursa studentu mācību prakses organizēšanu. Sākums bija diezgan lielā
neziĦā tīts, kaut gan kustība sākās tālajos piecdesmitajos.
Akadēmijā darbojās vienības, kuras brauca ārpus valsts robežām, kurām bija
izveidojušās savas tradīcijas, bet tās jau bija “elitārās” vienības uz Ungāriju – “Maglet”,
Vāciju – “Viator”.
Man zināmā mērā paveicās, vienībām par komandieri tika izvirzīts Tālivaldis Sēja.
Nopietns, enerăisks, kā jau cilvēks, kurš guvis zināmu dzīves rūdījumu pirms uzsākt
studijas fakultātē, bet varbūt tā bija viĦa vectēva dotā dzīves ceĜamaize, kurā viĦš dalījās arī
ar mani. Padoms netika liegts arī no prorektora Olafa BrinkmaĦa un fakultātes prodekāna
Luda Pēka puses.
Veiksmīgi tika atrisināts arī transporta jautājums un darbus varēja sākt. Bija
izveidojušās tradicionālās vienību vietas: Piebalgā, Dzērbenē, Amatā, Užavā –
saimniecībās, kurās par vadītājiem vai inženieriem strādāja “mehi”.
Kopumā tika izveidotas 20 vienības darbam dažādos republikas rajonos. Skaitliski
lielākā bija Piebalgas vienība – 13 studenti, tomēr pārsvarā – skaitliskā ziĦā tās bija nelielas
– 5...7 studenti.
Pirmo reizi tiek organizēta melioratoru vienība Dobeles 10. Pārvietojamās mehanizētās
kolonas pakĜautībā. Zīmīgi, ka šajā vienībā tika iekĜauti arī Hidromeliorācijas fakultātes
studenti.
Tehnika, ar kuru vajadzēja strādāt, šodien jau tiek uzskatīta par vēsturisku. Arī toreiz,
lielākoties, tā bija tā laika vēsture no lūžĦiem savācama, hroniskā rezerves daĜu trūkumā.
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Kurš tad studentam dos labu, tāpat taču salauzīs? Bet arī tad varēja redzēt, kurš ir
veiksminieks.
Veidojot vienības tēlu bija jāpievērš uzmanība lietām, kuras šodien šėiet smieklīgas –
krāsām, to salikumam, simboliem, jo bija arī pamācoši precedenti.
Mani uzjautrināja kāds precedents no “elitārās” vienības “Maglet” pieredzes. Veidojot
vienības simbolu, par pamatu bija izvēlēti to laiku valstu karogi, bet mazo izmēru, vai kāda
cita iemesla dēĜ vācu karogam nebija tradicionālā cirkuĜa .... Ak, vai, kas tas bija par traci ne
tikai LLA, bet arī “stūra” mājā.
Mums bija paveicies ar māksliniecisko noformētāju Normundu Gricku, kura rokrakstu
pēc tam varēja itin bieži atpazīt laikrakstā “Plēsums”. Afišas, plakāti, goda diplomi, tie bija
viĦa ziĦā.
Vasara kopumā pagāja intensīvā darbā un vai šodien ir kāda nozīme tām stundām,
kuras pavadītas remontējot, arot, vedot, novācot .... To katrs, kurš bija vienībā pats zina
labāk.
Bez aktīvām darba tradīcijām, bija arī sava atpūtas tradīcija – salidojums. Parasti to
organizējām Piebalgas novadā. Vai lietus, kas to parasti pavadīja, arī bija kĜuvis
tradicionāls? Bet tas nespēja traucēt atpūtu.
Augusts, Piebalga .... un lietus, tas spilgti ir palicis atmiĦā, Samirkušie diplomi, tortes,
dziesmas pie ugunskura, malkojot alu, vakarā diskotēka ar “hronisko meiteĦu trūkumu” ...
Vai šodienas studenti varētu izmantot mūsu pieredzi? Katrā lietā un pasākumā
jāsaskata racionālais. Tik daudz kas mainījies ... gan forma, gan saturs, nemainīga paliek
studentu iniciatīva, radoša griba darboties.
Šodien studentiem paveras ceĜš uz tik kāroto Eiropu. Strādājot Anglijas, Īrijas, vai
kādas citas valsts laukos nezaudējiet pašlepnumu un turiet augstu mehu zēnu godu!
Lai Jums izdodas.
Zigmunds Valters
Studentu mehanizatoru vienību komisārs
(2002. gada pavasarī)
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Ieskats fakultātes arhīva materiālos
Kopš 1995. gada darbojas fakultātes vēstures muzejs, kas veidots ar mūsu mācībspēku
un studentu līdzdalību. Fakultāte seko absolventu darba gaitām un karjeras izaugsmei. Ik
nedēĜas fakultātē pie absolventu planšetēm tiek atjaunoti materiāli par absolventiem no
preses, tos interesenti var izlasīt.
Muzeja materiālos par 1982. gada absolventiem var atrast daudz dažādas informācijas.
03.09.1979. Inženieri. A. BērziĦš (Padomju Jaunatne).
Pusdienlaikā pie sovhoza ēdnīcas var sastapt vairumu saimniecības strādnieku. Arī
palīgus un talciniekus. Te, pa ceĜam no lauka uz fermu, ar zaĜās masas kravu piestājis Aivars
Lisenko (LMF 1981). Puisim vēl divi gadi jāmācās LLA Mehanizācijas fakultātē ...
A. Lisenko ir viens no deviĦiem studentu mehanizatoru vienības puišiem, kuri šovasar
strādāja Madonas rajona Kalsnavas padomju saimniecībā. Vairums puišu jau maltīti
ieturējuši, bet komandiera kā nav, tā nav. Viesturs Dzenis (LMF 1981) strādā ar smago
automašīnu ...
Katram vienības studentam savs pienākums. Strādā viĦi savrup, tātad ne tikai alga, bet
arī atbildība katram par sevi. Toties vienību vērtē pēc visu padarītā. Atsauksmes cildinošas.
- Kaut vairāk būtu šādu talcinieku! – saka sovhoza galvenais inženieris Dainis
Daugulis (LMF 1977). Un viĦš nesens LLA students, vislabāk zina šo palīgu vērtību.
- Redzi, kā lauki kĜūst arvien melnāki. Tas ir Andra ĀboliĦa un Vilmāra Vidara
nopelns – komandieris stāsta par arājiem.
Tehniku puiši saĦēma sliktu. Gandrīz divas nedēĜas vajadzēja to remontēt un gatavot
darbam.
- Toties dabū visu tā kārtīgi aptaustīt un pats savām rokām atkal salikt. Akadēmijā pie
tā netiekam, - tā atzīst Andris ĀboliĦš, Edvīns Strods (LMF 1981), Vilmuts Vidovs un arī
pārējie puiši.
03.12.1982.Devītā fakultāte. O. KrūmiĦš, SPF dekāns (Padomju Jaunatne).
Jau gandrīz septiĦpadsmit gadus Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā darbojas
fakultāte, kurā mācās katrs trešais students. Tā ir Sabiedrisko profesiju fakultāte, kuru tās
pastāvēšanas laikā beiguši 5496 studenti ...
Tā, piemēram, LLA Mežsaimniecības fakultātes absolvents Agris Sīlis līdztekus
pamatdarbam strādā par Saldus rajona deju ansambĜa vadītāju, bet 1981. gada LMF
absolvents Agris Levics tajā pašā ansamblī ir repetitors.
Indulis Šulcs, kas 1982. gadā absolvējis LMF, ir Kuldīgas deju ansambĜa Venta
repetitors ...
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20.07.1986. Varbūt paies tikai daži gadi ... M. Igaune (Padomju Jaunatne)
Migla krīt lejā. Saule parauj mākoĦa pelēko skrandu nost. Nu tā – atkal viena kārtīga
darbadiena Zaubē gaidāma, spriež padomju saimniecības jaunais direktors Tālivaldis Sēja.
Kārtīga darbadiena – tas nozīmē, ka no rīta septiĦos dispečerstundā izplānotie darbi atkal
visi tiks padarīti.
- Mēs šogad ar darāmo esam tālu tikuši, - Tālivaldis saka. – Jūlija pirmajās dienās
sagatavojām plānoto siena daudzumu. Agrāk nekā citugad. Un vairāk nekā citugad esam
ieplānojuši savākt – pēc mūsu pašu tehnoloăijas ...
Nebūšot slikti arī zāles milti. Tālivaldis turpina, kad braucam tālāk. Jūnijā viss
plānotais daudzums sadzirnots.
... Mūsu Ĝaudis tagad sasparojušies. Cērt krūmus. Četri vīri – visu cauru gadu.
Būvējam vietējos ceĜus, jo daudzviet jau vairs pie šādiem maziem lauciĦiem ir klāt netika.
Cilvēki šos darbus tagad dara daždien ne aicināti, ne skubināti – neatlaidīgi un kārtīgi. Pērn
mēs atteicāmies no saimniecības centralizētās vadības un visu lielo platību sadalījām trijos
iecirkĦos ...
Vēl tikai pirms dažiem gadiem Zaubē daudzviet acīs dūrās nesakoptība. Bet tagad
nevar manīt, ar kādu skubu, ar kādu gribu cilvēki – viĦi lielākoties ir jauni – cenšas kādreiz
pieĜautās kĜūdas izlabot. Un nevar nepamanīt arī to, ar kādu ticību zaubieši pašlaik skatās
rītdienā, sak, varbūt paies tikai daži gadi un Cēsu pusē būs par vienu stipru saimniecību
vairāk. Un kāpēc gan, lai tā nebūtu!
07.10.1986. Cerība un balsts. M. Igaune (Padomju Jaunatne).
- Otrreiz es vairs nekad neapĦemtos viens pats nākt un sākt vadīt lielu, ekonomiski
vāju saimniecību, - saka Tālivaldis Sēja. Tas pirmais darba gads tāpēc, manuprāt, bija
zaudēts laiks. Klupšanas laiks, celšanās laiks. Un kĜūdu pilns. Rezultātu justu drīzāk, ja mēs
jaunie speciālisti, Zaubē būtu uzreiz trīs, četri. Labi, ka to tik ātri apėēru, bieži braucu uz
Lauksaimniecības akadēmiju skatīties, kādi cilvēki mums vairāk noderētu ...
Un klāt viĦi bija – mani domubiedri. Es neesmu viĦos maldījies ...
- Es arī šeit strādāju nepilnu gadu – pēc LLA. Man patīk tas, ka mēs visi jaunie,
neesam konservatīvi savā domāšanā un darīšanā. Ātri vienojamies, kā tikt pie gala rezultāta,
un darām. Uz rītdienu neatliekot – Viesturs Spunde (LMF 1985) – galvenais inženieris ...
Tad, kad Tālivaldis Sēja iedrošinājās apsēsties šejienes direktora cietajā krēslā, kad
viens pēc otra Zaubē strādāt sāka jau pieminētie jaunie speciālisti, Cēsu pusē ierunājās –
esot cerība, ka vismaz kaut kas nu mainīšoties uz labu. Bet šovakar būdama Zaubē, es
sapratu, viĦi visi kopā – jau ir kas vairāk: viĦi ir balsts.
... Kad šėiramies, gan Valdis (meliorators), gan Tālivaldis, gan Viesturs un pārējie
jaunie speciālisti ir mazliet nobažījušies. Ka tikai tagad neiznāk tā: tie jaunie te visu ar
kājām gaisā apgriezuši, ko spējuši, ko varējuši.
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- Arī pirms mums te bijuši cilvēki, kuri ir gribējuši daudz paveikt un arī paveikuši –
Tālivaldis atvadās. – Taču viĦu laikā bija citādi apstākĜi, cits ritms. Mums? Vienkārši ir
laimējies ... Katram atsevišėi. Un visiem kopā!
15.11.1986. ... un par savu to atzina. A. Zvirbulis (Darba Uzvara).
- Tas bija pirms septiĦiem gadiem. Tolaik vēl mācījos LLA Lauksaimniecības
mehanizācijas fakultātē. Kopā ar draugiem aizbraucu uz sacensībām triālā. Bez jebkāda
nodoma piedalīties. Kamēr dalībnieki parastajā pirmsstarta drudzī drūzmējās ap tiesnešiem,
nolēmu lēnā garā apskatīt trasi. Piepeši dzirdu saucam manu vārdu. Esot jāiet uz izlozi! – tā
savas pirmās sacensības atceras patlaban viens no labākajiem republikas un valsts triālistiem
rajona komjaunatnes komitejas organizatoriskā darba nodaĜas vadītājs Egils Agarskis.
- Izlozē dabūju pirmo numuru, rezultātu tabulā biju gandrīz diametrāli pretējā vietā –
turpina E. Agarskis. – Nākamajās sacensībās biju astotais, turpmāk gandrīz katrreiz iekĜuvu
laureātu vidū.
Triāls ir jelgavnieku lolojums un darījis viĦus pazīstamus gan republikas, gan
Vissavienības mērogā. Bet sācies no rajona tūristu kluba “Sigma”, bet kluba toreizējo
vadītāju Hariju Bulu (LMF 1962) tagad godā par triāla tēvu ...
Andrejs Rudenko pat akadēmijas students būdams, Sigmā apguvis triāla teoriju un
pašlaik Lauktehnikas Tukuma rajona apvienībā izveidojis tādu komandu, kas teju griezīs
pogas laukā pašiem jelgavniekiem ...
Nejaušība ieveda Egilu Agarski triālā. ViĦš ieklausījās skarbajā decibelu valodā un par
savu to atzina. Un nu māca to citiem. Un var būt gandarīts – viĦu saprot.
19.11.1986. (Padomju Jaunatne).
... Par komjaunatnes Jēkabpils rajona komitejas pirmo sekretāru ievēlēts Armands
Meijers, par otro sekretāri – Natālija Čehova, par sekretāri Ligita Lejniece.
05.12.9186. Paredzēt neparedzamo. A. Kreipāns (Padomju Jaunatne).
Andris Zvingevics – PSRS izlases dalībnieks
autorallijā, stūrmanis.
Dzimis 1950. gada 6. martā Rīgā. Pirmo ralliju
Jaunība brauca 1967. gadā kopā ar savu pirmo treneri
Aleksandru Bušmani. Kopš 1978. gada brauc par stūrmani
S. Vukovičam. PSRS izlasē ir kopš 1972. gada. LLA
Mehanizācijas fakultātes absolvents. Pārstāv Jelgavas
rajona kolhozu Nākotne.
Lielākie sasniegumi sportā: vairākkārtējs Eiropas un
pasaules meistarsacīkšu atsevišėu posmu uzvarētājs
Somijā un Anglijā. 1984. gada Eiropas meistarsacīkšu
posmā Polijā iegūta 2. vieta absolūtajā vērtējumā: par
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sasniegumiem pasaules un Eiropas meistarsacīkšu posmos 1985. gadā apbalvots ar medaĜu
“Par izcilu darbu”, startēdams četru kontinentu 30 valstīs, 21(!) reizi izpildījis Starptautiskās
klases sporta meistara normu; 1986. gada maratonrallijā Sidneja - Dārvina uzvarētājs.
Par maratonralliju Sidneja – Dārvina Austrālijā A. Zvingevics stāsta: - Tik Ĝoti gribējās
dzert, ka auksta ūdens glāzes dēĜ droši vien varēja kādu arī piekaut. Ūdens rezervi (4 litri
ūdens uz galviĦu plus pārtika 2 dienām) aiztikt aizliegts ... Būtu kaut vēss ūdens! Bet kur nu
– ēnā +45 oC saulē un mašīnā ap +70 oC! Kā somu pirtī. Un tā 6 700 km. DeviĦas dienas no
plkst. pieciem rītā līdz deviĦiem desmitiem vakarā. Oficiāli atĜauts kavēt sešas stundas. Maz
gan prieka par šādu atĜauju. Varbūt tomēr 6 km prologu, kas salika visas 137 ekipāžas starta
kārtībā, nevajadzēja veikt apzināti lēni?
... Ja neesi nomaldījies, dabūsi paēst un varbūt arī padzerties, bet benzīnu uz ceĜa gan
nedos neviens ... Divas stundas pirms starta paziĦos, kur būs posma finišs, un – sveiki! Labi,
ka vismaz brīdināja: peldēties nav ieteicams, jo krokodili to var saprast nepareizi ...
Finišā nogurums atĦēma visus spēkus. Viss beidzies. Pirmie. Pusstundu agrāk par
pārējiem ir izkĜūts cauri šai 6 700 km garajai “somu pirtij”, putekĜu, smilšu un akmeĦu
valstībai. ĥiva izturēja. Uzvarēts arī rūpnīcu balvas izcīĦā ...
27...30.01.1987. Lauku jauno speciālistu konkurss 87. (Programma), Jelgavā, LLA.
Konkursā piedalās piecu specialitāšu pārstāvji – agronomi, ekonomisti, veterinārārsti,
zooinženieri un inženieri – mehāniėi.
2. Republikas jauno lauku speciālistu konkursā piedalās 48 LMF absolventi – inženieri
mehāniėi.
No 1982. gada absolventiem piedalās Andris Stepanovičs-Monkevičs – Bauskas raj.
p.s. Progress un Dainis Kreišmanis – Limbažu raj. k-zs1 ěeĦina ceĜš.
24.02.1987. Andra Zvingevica grūtie kilometri. E. ZariĦš.
Ieraudzījuši uz Sidnejas – Darvinas superralija starta līnijas mūsu “ĥivas”, sacensību
organizētāji līdzcietīgi šūpoja galvas, sak tādos “mazuĜos” uz panākumiem nav ko cerēt.
Taču viĦi maldījās. Tieši “ĥivā” odesietis Sergejs Vukovičs un mūsu novadnieks Andris
Zvingevics par pusstundu apsteidza tuvākos konkurentus savas klases mašīnās un sasniedza
finišu, atstādami aiz muguras 6 700 km ārkārtīgi grūtas trases ...
Patlaban Andris Zvingēvics ir visvairāk titulētais Latvijas rallists. ViĦš guvis uzvaras
atsevišėos Eiropas un pasaules čempionātu posmos. 21 reizi apstiprinājis Starptautiskās
klases sporta meistara normu. Jau 15 gadus Andris valsts izlases komandā aizstāv mūsu
zemes sporta godu ...
Pēc skolas beigšanas Andris iestājās Rīgas industriālajā politehnikumā, lai mācītos par
automehāniėi. Sports palīdzēja mācībās. Speciālo priekšmetu eksāmenos viĦš atbildēja uz

)1 – kolhozs.
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jautājumiem bez sagatavošanās ... Pēc dienesta armijā, kur viĦš jau bija mūsu zemes rallistu
izlasē, Andris beidza LLA Mehanizācijas fakultāti ...
13.05.1987. IesakĦošanās sesijas laikā. J. Motivāns (CīĦa).
Par priekšsēdētāja izvēli Valmieras raj. k-zā Bērzaine.
... Pilnvaroto sapulcei tika izvirzīti trīs priekšsēdētāja amata kandidāti. Galvenais
inženieris Jānis Bunduls un galvenais zootehniėis G. Kleinbergs no Bērzaines, Roberts
Bernis (LMF 1980) – galvenais inženieris no Matīšiem ...
Līdzšinējais priekšsēdētājs Juris Štrauhs (LMF 1979): - Es savu posteni vislabāk
atstātu Robertam Bernim. Mūsu puišiem vēl kāds gads būtu veltījams prakses iekrāšanai.
Rajona vadības uzmanību viĦi jau iemantojuši, gan ar laiku nāks cits rūdījums ...
R. Bernis ieguva 91 balsi, piecpadsmit vairāk nekā tuvākais sekotājs ...
05.1987. Iecelti: (Lauku Dzīve).
Par Stučkas rajona padomju saimniecības Nereta direktoru Kārlis ŠustiĦš (1959),
beidzis LLA, inženieris mehāniėis, strādāja par šīs saimniecības galveno inženieri mehāniėi.
28.05.1987. Triāls. J. Vecmanis (Darba Uzvara).
Notikuši pirmie divi Jelgavas atklātā čempionāta posmi. Pirmajā no tiem republikas
spēcīgākie triālisti sacentās par Lauktehnikas rajona apvienības dāvāto kausu, otrajā par
LLA kausu. Kopvērtējumā labākie: E. Agarskis (Druva), J. Valeinis (Rīgas raj. Mārupe),
M. Linde (LMF 1981) (Druva) – sporta motociklu klasē ...
18.08.1987. Inženiera vasara. M. Igaune (Padomju Jaunatne).
... Inženieris skolā. Inženieris uz lauka. Inženieris mehāniskajās darbnīcās. Bet
inženieri, viĦu domu, viĦa darbu, viĦa risinājumu gaida arī lopkopji. Jo nav taču noslēpums,
ja fermās darbs būs pietiekami mehanizēts, arī jaunu, dūšīgu strādnieku tur netrūks.
Pēc LLA beigšanas 1982. gadā sāku strādāt par fermu mehanizācijas inženieri (PreiĜu
raj. ěeĦina kolhozā). Mantojums fermu mehanizācijā bija smags, tāpēc pirmajā darba gadā
nācās nomainīt laiku nokalpojušās elementārās fermu mehanizētās iekārtas – ūdensvadu un
mēslu transportieri ...
Turpmākajos darba gados jau varēja veltīt uzmanību progresīvāku mehānismu un arī
ražošanas tehnoloăijas ieviešanai. Tā, piemēram, sākām ieviest slaukšanas agregātu ADM-8
un iekārtas piena dzesēšanai. Tika pēc iespējas racionāli pārkārtotas esošās barības virtuves
cūku fermās – tā Jānis Pastars ...
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13.10.1989. Drošs liepājnieks. E. Līcītis (Lauku Avīze).
Juris Aizezers. Dzimis 1954. gadā, Rēzeknē. Absolvējis
LLA inženiera specialitātē, šobrīd aspirantūrā studē
lauksaimniecības ekonomiku. Liepājas rajona izpildkomitejas
priekšsēdētājs, ap Liepāju visu laiku strādājis – bijis
inženieris Zelta zvaigznē, priekšsēdētājs Druvā, rajona
Lauktehnikā.
Komunists, Latvijas Tautas frontes Domes loceklis.
Bijis ASV, Kubā, citās soc. valstīs. Precējies, sieva Liepājas
Pedagoăiskā institūta studente, ir trīs bērni – Inga, Silvija un
Jānis...
05.01.1990. Pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Jānis Veidemanis. (Jelgavas ZiĦotājs).
Dzimis 1945. gada 9. augustā ZaĜenieku ciemā. No 1949. līdz
1958. gadam kopā ar vecākiem atrodas izsūtījumā Omskas
apgabalā, kur 1952. gadā sāka iet skolā. Pēc atgriešanās dzimtenē
turpināja mācīties Svētes skolā, Jelgavas 2. vidusskolā. 1962. gadā
sāka strādāt Jelgavas autobusu parkā un turpināju mācīties
vakarskolā. Strādāja par atslēdznieka mācekli, atslēdznieku,
autobusa šoferi, elektriėi, vecāko meistaru, direktora vietnieku.
Neklātienē beidza LLA. Pašlaik strādā Transporta un ceĜu
saimniecības ministrijā par pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieku. PSKP biedrs kopš
1975. Precējies, divi bērni.
02.03.1990. Latvijas PSR tautas deputātu kandidāti. (CīĦa).
Kurzemes novads, Liepājas rajons, 143. GrobiĦas vēlēšanu apgabals.
Juris Aizezers, Liepājs rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs.
03.03.1990. Cienījamie Latvijas vēlētāji. (Padomju Jaunatne).
Latvijas Tautas deputātu kandidāti, kas atbalsta LTF vēlēšanu platformu. Rīgā, 1990.
gada 24. februārī.
Jānis Kinna (LMF 1976), Stefans Rāzna (LMF 1974), Ludvigs Teteris (LMF 1970),
Aleksandrs Lange (LMF-1981), Juris Aizezers (LMF 1982), Jānis Lucāns (LMF 1961),
MārtiĦš BērziĦš (LMF 1974), Ziedonis ZiediĦš (LMF 1980).
Lauku Dzīve, 1990. g., Nr. 11, A.Eglītis.
Bauskas rajona Stelpes pagasta Pīlādži ir Lilitas un Ērika Pīlādžu jaunsaimniecība.
Pīlādžiem pieder 21 ha zemes, bet saimnieki plāno zemes platību dubultot. Šis Lilitai un
Ērikam bija pirmais lauku darbu pavasaris. Paprāvās mājas projektētas zem viena jumta ar
plašām saimniecības telpām, pagrabstāva apcirkĦi piepildīti ar labību un labu kartupeĜu
ražu.
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Ēriks ir inženieris-mehāniėis un paspējis sagādāt savu tehnikas parku. Lilita savukārt ir
zooinženiere, bet par lopkopību viĦa nedomā. Pīlādžu aicinājums ir zemenes, to prot
novērtēt arī četrgadīgā Inga. Jau drīz šeit tikšot iekopti plaši zemeĦu lauki, arī zemstikla
kultūras un šėirnes, cerams, apmierinās visizsmalcinātāko gaumi.
27.11.1990. Neko darīt, cenas aug ... L. Ivāna (Jelgavas ZiĦotājs).
Vairākkārt esam rakstījuši par tarifu maiĦu pilsētas sabiedriskajā transportā. Ka
autobusā tagad ir vajadzīgi divi taloniĦi, jelgavnieki, šėiet, sāk jau pierast. Atgādinām, ka no
1. decembra dārgāks kĜūs arī brauciens taksometrā ... Tomēr vai autobusu parka taksometru
un mikroautobusu pārvadājumu nodaĜā tas ir vienīgais jaunums? Par to iztaujājām šīs
nodaĜas priekšnieku Uldi Valteru ...
22.11.1994. Tātad pulcējamies. V. KrustiĦš (Lauku Avīze).
1. Zemnieku saeimas dalībnieki (LMF absolventi):
Alūksnes raj.
- Arturs Dukulis (1977), Jaunlaicene;
- Gints Rozenbergs (1987), Ilzene;
Bauskas raj.
- Atis Slakteris (1980), Code;
- Ēriks Pīlādzis (1982), Stelpe;
Daugavpils raj. - Stefans Rāzna (1974), Bebrene;
Jelgavas raj.
- Andris SrazdiĦš (1987), Sesava;
- Pēteris Skuja (1972), Svēte;
Kuldīgas raj.
- Jānis Mētra (1981), Gudenieki;
Ogres raj.
- Arnis Menăelsons (1971), Rembate;
Rēzeknes raj.
- Roberts Ancāns (1984), Sakstagals;
Tukuma raj.
- Gunvaldis Sproăis (1985), Jaunpils;
- Andris Vjaksa (1972), Kandava;
- Aldis Limanskis (1985), Jaunsāti;
Valkas raj.
- Ēvalds Platnieks(1978) Valkas pag.
20.12.1994. Kāpēc liepājnieki pameta LZF kongresu? U. Jākobsons (Lauku Avīze).
“LA” Liepājas birojā ienāca Liepājas lauksaimnieku centrālbiedrības priekšsēdētājs
Ojārs Petrevics, lai izteiktu savu viedokli jautājumā par LZF kongresu un iemesliem, kāpēc
liepājnieki atstāja šo forumu ...
O. Petrēvics: - Mēs piedāvājām izveidot LZF kā juridiski noformētu biedrību
apvienību, kura sadalīta trīs līmeĦos: pagasta, rajona un valsts. Pagasta biedrību funkcijās
ietilptu kooperācija graudu pirmapstrādē, zemes sagatavošanā, tehnikas racionālā
izmantošanā, mežu izstrādē, ceĜu sakārtošanā utt. Pēc mūsu domām, pagastos ir jārisina tie
jautājumi, kurus var atrisināt.
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Rajonā – apvienojas pagastu biedrības un risina to, ko pagastos nevar “pavilkt”.
Teiksim – produkcijas realizācija attiecīgajā reăionā, izdarot pētījumus, cik
lauksaimniecības produkcijas nepieciešams saražot, tirgus meklējumi ārpus rajona ...
Valsts līmenī būtu jāprot argumentēti aizstāvēt savu viedokli, jādod priekšlikumi
likumdošanā, nodokĜu, muitas, kreditpolitikai. Jārisina tie jautājumi, kas lauksaimniecībā
samilzuši visas valsts mērogā ...
- Kā tālāk?
- LZF darbā piedalīsimies kā novērotāji, un mūsu rajona centrālbiedrības valde
pieĦēma lēmumu piedalīties Latvijas nacionālās kopdarbības sabiedrības veidošanā.
31.01.1995. Kazdangā bijām – ViĜānos būsim! M. Igaune (LA).
Lai gan Kazdanga ir jau 21. pagasts, kurā notiek “LA” diena, Liepājas rajonā šādu
plašu pasākumu rīkojām pirmoreiz, kad vairāk nekā divi simti laucinieku bija briduši vai
braukuši pa pieputināto ceĜu uz tehnikuma klubu, lai aprunātos par savām problēmām un
nodomiem ar vairākiem valsts ministriem, deputātiem un konsultantiem.
Pats rajona saimnieks – padomes priekšnieks Juris Aizezers aizvadīto dienu vērtēja tā:
- Ar tādiem augstiem vīriem laucinieks reti kad var vaigu vaigā tikties un kā līdzīgs ar
līdzīgu aprunāties. Bet viĦš jau nav nekāds muĜėis un tukšu nerunā. Tāpēc arī šurp
atbraukušie rīdzinieki dabū īstu lauku dzīves pulsu just. Un tikai tādos tiešajos kontaktos
rodas patiesība, kad amatpersonas nepastarpināti uzzina, ko tauta par viĦu pieĦemtajiem
likumiem un darītajiem darbiem domā, kas būtu steidzīgi izmaināms vai plašāk
skaidrojams.
17.03.1995. ZaĜbalto veikalu saimnieks. J. Motivāns (LA).
Intervija ar 11 veikalu, divu vairumtirdzniecības bāzu un alus restorāna īpašnieku
valmierieti Jāni Ūli. Valmierietis Jānis Ūlis ir viens no Vidzemē populārākajiem jaunlaiku
uzĦēmējiem. ViĦam pieder 11 veikali Valmieras, Cēsu, Limbažu un Valkas rajonos, kā arī
Rīgā. Visiem viens nosaukums “Tāle”. ZaĜgani krāsotie namiĦi piesaista pircējus gan ar
apkalpošanas kultūru un tīrību, gan ar lētākām cenām vairākām ikdienā nozīmīgām preču
grupām. Ir pāris preču vairumbāzes. Skaidrs, ka tukšinieks jau nu šīs mantības saimnieks
nav. Bet vēl pirms gadiem desmit Jānis Ūlis bija parasts lauku jauneklis – vienā kolhozā –
mehāniėis, citā – ne sevišėi slavens inženieris. Ar paša rokām un paša prātu savu labklājību
kaldinājis ...
- Kāda būs “Tāle” tūkstošgades mijā?
- Nezinu, Ja būs nauda ... Pagaidām es varu pateikt tikai tik daudz, ka Latvija ar
saviem divarpus miljoniem cilvēku nav nekāds dižais tirgus. Bet neprasiet par to neko
vairāk, Ĝaujiet izdarīt! Šobrīd jaunu veikalu un jaunu iespēju meklēšana ir tikai noturēšanās
cīĦā pret arvien pieaugošo konkurenci. Pozīcijas dod priekšrocības, tās ir jādabū. Tā nav
neatkarība. Tā ir tāda savdabīga spēle ar saviem īpašiem noteikumiem. Un man kā
bijušajam sportistam nepatīk zaudēt.
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LMF–50 (18.03.1995.). 1982. gada absolventu reăistrācija.
Jānis Pastars – p/s Rožupe linu kombināta priekšnieks, PreiĜu raj.
Juris BroĦka – p/s Vārpa linu kombināta valdes loceklis, PreiĜu raj.
Osvalds Tautietis – Latvijas Lauksaimniecības mašīnbūves asociācijas izpilddirektors.
Vizma Valaine – LLU LMF lektore.
Modris Mednis – z/s MedĦi īpašnieks.
StaĦislavs Šėesters – MākoĦkalna pagasta priekšnieks, Rēzeknes raj.
Anatolijs Pinka – Maltas Komunālās saimniecības mehāniėis, Rēzeknes raj.
Tālivaldis Sēja – Zaubes pamatskolas skolotājs, Cēsu raj.
Aivars Vucāns – 35. Zemessardzes nodaĜas priekšnieks, PreiĜi.
Jānis KĜimovs – Kooperatīvās sabiedrības Konuss priekšnieks, Gulbenes raj.
24.05.1995. Triālā uzvar trases saimnieks. J. Aisbergs (Zemgales Avīze).
Sestdien Jelgavas rajona atklātajā čempionātā triālā tika izcīnīti trīs medaĜu komplekti.
Pavisam bija jāveic trīs apĜi, katrā paredzēti 15 sarežăīti triāla posmi, kontrollaiks – trīs
stundas. Pirmais A grupā finišēja trases saimnieks Māris Linde (LMF 1981), aiz viĦa
jelgavnieks Egils Agarskis (LMF 1982) un Andrejs Rudenko (LMF 1982) no Tukuma. B
grupā startēja tikai viens dalībnieks – Māris Stūrītis no Rīgas, arī viĦam medaĜa ...
07.06.1995. Divi santīmi par jaunu autobusu – vai tas ir dārgi? M. Detlava (Zemgales
Avīze).
Pagājušās trešdienas telefonakcijā tālrunis nepārstāja zvanīt ne mirkli. Autobusu parka
komercdirektors Jānis Veidemanis prata klausīties. Katrs runātājs varēja izrunāties tik ilgi,
cik labpatika. Arī tas ir labi – ja netiec pie braukšanas, tad vismaz pie sirds izkratīšanas ...
27.06.1995. Latvijā ir lētas kokapstrādes mašīnas. I. Jakaitis (LA).
Latvieši vienmēr ir bijuši tehniski protoši, tā iesākās saruna Latvijas Lauksaimniecības
mašīnbūvētāju asociācijā, kur uz jautājumiem par stāvokli mežizstrādes un kokapstrādes
mašīnbūvniecībā palūdzām atbildēt šīs asociācijas izpilddirektoru Osvaldu Tautieti ...
05.09.1995. 2. Zemnieku saeimas dalībnieki. (LA).
Piektdien Bulduros atklās 2. Zemnieku saeimu. Paredzams, ka no laukiem sabrauks
vairāk nekā 210 saimnieku un saimnieču. ViĦi kopā apsaimnieko 21 273 ha zemes. Pašiem
no tās gan pieder 6 489 ha, pārējo rentē. Vēl saimnieku rīcībā ir 14 080 ha mežu. ViĦi
nodarbina 1 113 strādnieku. Mazākā apsaimniekojamā zemes platība ir 5.6 ha, bet vislielākā
– 4 343 ha. Vislielākais 1994. gada nodokĜu maksājums ir 55 000 latu, vismazākais – nulle.
Zemnieku saeimas dalībnieki – LMF absolventi:
Alūksnes raj.
- Artūrs Dukulis (1977) – Jaunlaicene;
- Gints Rozenbergs (1987) – Ilzene;
Balvu raj.
- Voldemārs ŠĜakota (1978) – KubuĜi;
Bauskas raj.
- Ēriks Pīlādzis (1982) – Stelpe;
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- Atis Slakteris (1980) – Code;
Daugavpils raj.
- Jānis Krievāns (1981) – Dviete;
- Stefans Rāzna (1974) – Bebrene;
Kuldīgas raj.
- Aleksandrs Lange (1981) – Padure;
- Uldis Gannus (1982) – Padure;
Rēzeknes raj.
- StaĦislavs Šėesters (1982) – MākoĦkalns;
Rīgas raj.
- Gatis Karlovs (1992) – Saulkrasti;
Tukuma raj.
- Aldis Limanskis (1985) – Tukums;
- Gunvaldis Sproăis (1985) – Jaunpils;
Valkas raj.
- Ēvalds Platnieks (1978) – Valkas pag.
22.12.1995. Labākajiem kartupeĜu audzētājiem dāvina 200 kg krāsas. I. Cirša (Dienas
bizness).
Zemkopības ministrija kopā pulcējās Limbažu rajona cietes fabrikas – Zviedrijas un
Latvijas kopuzĦēmuma Aloja Starkelsen un Zviedrijas uzĦēmuma Svenska Lim produkcijas
izplatītājfirmas Latvijā pārstāvji, lai nodotu 11 labākajiem kartupeĜu ražotājiem, kas
sadarbojas ar Alojas uzĦēmumu, Svenska Lim sarūpētās Ziemassvētku dāvanas – 200 kg
krāsas. Aloja Starkelsen ăenerāldirektors Andrejs Hansons pasniedza Ziemassvētku dāvanu
zemnieku saimniecības Tūži īpašniekam Raitim Tobisam ...
21.05.1995. Drīz būs eksāmenu laiks. L. Štauere (Zemgales ZiĦas).
Šoreiz gribu pastāstīt, kā mēs dzīvojam pašlaik, maijā. Parkā ap veco pili ziedu
dzeltenā, zilā un baltā krāsa mijas ar zaĜajiem lapu un zāĜu toĦiem, dzied putni un skan
audzēkĦu čalas. Ir prakses, ieskaišu un pirmseksāmenu laiks, tāpēc viens otrs treškursnieks
kĜuvis neparasti nopietns ...
Aktīvi bijuši jaunie tūristi, kurus vada Aivars Biedrs.
23.02.1996. Noslepkavots naftas magnāts. J. Zēbergs (Zemgales Avīze).
Otrdienas vakarā pie automašīnu garāžām Lapskalna ielā atrada Jelgavas firmas
Astarte–Nafta Dobeles filiāles komercdirektora Ēvalda DzeĦa līėi.
19.06.1996. “Silja” kluba biedri saĦem biedru kartes. A. Veidemane (Zemgales Avīze).
To, ka ir sporta, dažādu interešu, slēgtie angĜu klubi – zināju, bet, ka lauksaimniecības
tehnika var saistīt vīrus no visas Latvijas, nebūtu ienācis prātā, iekams nebiju kluba “Silja”
mācību un atpūtas pasākumā Tērvetē ...
Egils Agarskis no Lielplatones “Baušėeniekiem” vērīgi ieklausījās zemnieku
sniegtajās cukurbiešu, kartupeĜu un graudaudzētāju grūtībās. ViĦš apstrādā ap desmit
hektāru.
- Nopirku miglotāju Kasi. Tvertnes tilpums 100 litri. Šopavasar nomigloju ziemājus un
bietes – precizitāte teicama! Pietiekoši esmu krāmējies ar ěvovas miglotājiem: kājas dubĜos
līdz potītēm, pats smirdi un māja arī. Man patīk, ka “Silja” elastīgi risina samaksas
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jautājumu, no visām man zināmām firmām vispieĦemamāk. Tehnika tiek piegādāta nedēĜas
laikā. “Silja” rūpējas arī par zemnieku izglītošanu, atpūtu, rosina zemniekos kopības garu.
Agarsku ăimene Tērvetē bija ieradusies pilnā sastāvā, arī pavisam mazo meitiĦu
ratiĦos vizinot ...
22.06.1996. Kurin’ gaišu uguntiĦu! J. StundiĦš (Zemgales ZiĦas).
Kā svinēt JāĦus?
Jānis Veidemanis, Jelgavas autobusu parka komercdirektors:
- Vispār svētkus neieredzu. Amata dēĜ tie parasti bija jāpavada darbā, un tas “atsitis”
vēlēšanos svinēt. Pats alkoholu nelietoju, un bieži otrajā dienā, kad citi guĜ, bijis jāorganizē,
lai visu novāktu, satīrītu. Vienmēr milzīgs darbs. Un tā visos laikos – kā tajos, tā šajos.
Neizjūtu svētku noskaĦu. Jaunībā gan ir jauki svinēts. Konkrētu gadījumu grūti pateikt.
Laikam labākie JāĦi bija tie, kas sakrita ar izlaidumu akadēmijā (tagad LLU). Svinējām
netālu, laukos, Svētē, kur dzīvoju pirms pārnākšanas uz Jelgavu. Šogad, kā jau katru gadu,
būsim mājās kopā ar bērniem un mazbērniem. Kursim ugunskuru. Blakus ir jauki kaimiĦi.
Jaunie jau kaut ko izdomās paši par sevi.
23.09.1996. Zemnieki izveido mašīnu tirdzniecības uzĦēmumu. J. Cielava (Dienas
bizness).
Latvijas Zemnieku federācija sadarbībā ar Zviedrijas Zemnieku organizāciju
nodibinājusi SIA LZF1, kas nodarbosies ar lauksaimniecības tehnikas piegādi Latvijas
zemniekiem, kā arī piedāvās tehnikas apkopi un rezerves daĜu piegādi ...
LZF izpilddirektors Ojārs Petrēvics, runājot par potenciālajiem klientiem, teica: Šobrīd Latvijā traktoru skaits ir pietiekams, taču apmēram 50-60 % ir fiziski un morāli
novecojuši. Ar piekabināmo inventāru ir vēl daudz sliktāk. Normāli būtu, ja katram
traktoram būtu kādas sešas piekabināmās ierīces – arkls, sējmašīna, pĜaujmašīna u.c.
Diemžēl reālā attiecība ir 1:2 ...
Ir Ĝoti svarīgi, lai zemniekiem tiktu piedāvātas kvalitatīvas lauksaimniecības mašīnas
par saprātīgu cenu.
09.12.1996. Akcija – Palīdzi savai skolai. (Dienas bizness).
Dienas bizness aicina uzĦēmējus pasūtīt savai skolai
vismaz vienu Dienas biznesa eksemplāru! Daudzi Latvijas
uzĦēmēji jau sekojuši šim aicinājumam.
Balvu
rajona
padomes
Andris
Kazinovskis,
priekšsēdētājs – ViĜakas valsts ăimnāzijai un Balvu
amatniecības skolai ...

)1 – Latvijas Zemnieku federācija.
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20.12.1996. Kāds ir bijis šis gads saimniecībai un valdībai. V. ěuta (LA).
Vidzeme. Dainis Kreišmanis, zemnieks (Braslavas pag.)
- Graudus, kartupeĜus un pienu šogad ieguvām vairāk nekā pērn. Taču no tā naudas
maks biezāks nekĜuva.
Viss kā apburtā lokā. Ražošana prasa savu. Turklāt vēl tas cenu sadārdzinājums
degvielai un minerālmēsliem. Raugos arī uz citām pagasta saimniecībām un ar nožēlu
konstatēju, ka ne tehniku jaunu pērk, ne būvējas ...
28.01.1997. Vai Zemnieku federācija piedzīvos augšāmcelšanos? I. Randers (LA).
Pagājusī nedēĜa bija bagāta ar lauksaimniekiem nozīmīgiem sabiedriskiem
notikumiem: pagājštrešdien daĜa no 113 Latvijā atlikušo lielsaimniecību vadītājiem
nodibināja Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociāciju (LSA), bet piektdien sanāca
Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) 6. kongress ...
Kopš LZF dibināšanas 1990. gadā Latvijas zemnieku sabiedriskā organizācija ir
pārdzīvojusi gan uzplaukumu, gan gandrīz pilnīgu sabrukumu ... Tālāk LZF spožums un
vienlīdz arī posts bija neformālā saplūšana ar Latvijas Zemnieku savienību (vairākus gadus
LZF un LZS priekšsēdētājs bija saldenieks Andris Rozentāls (LMF 1965)). Relatīvais LZF
šā perioda spožums bija tāds, ka 5. Saeimā no LZF rindām iekĜuva trīs deputāti –
A. Rozentāls, O. Grīgs, V. Novakšānovs. Tiesa neko būtisku ne federāĜu, ne visu pārējo
zemnieku labā viĦi arī nespēja izdarīt, un tādēĜ arī LZF tāpat kā idejisko priekšstāvi LZS
piemeklēja posts – laucinieku novēršanās.
... Rodas jautājums, kādēĜ tad LZF ir maz biedru, kādēĜ tai joprojām ir niecīga
ietekme? DaĜēju atbildi sniedz LZF 5. kongresa rezultāti, kad pirms gada, vēlot
priekšsēdētāju, federāĜi izvēlējās nevis praktiėi no Daugavpils puses Stefanu Rāznu
(LMF 1974), bet gan atkārtoti ievēlēja ideālistu Andri AuziĦu (Zemkopības ministrijas
ierēdnis un zemnieks Cēsu raj. Drustu pagastā), kurš kā bijušais ierēdnis gluži vai fanātiski
tic rakstītā burta, bet īpaši rezolūcijas spēkam...
... Pretendenti uz priekšsēdētāja posteni bija divi: LZF priekšsēdētājs Andris AuziĦš un
viens no vietniekiem – liepājnieks Ojārs Petrēvics. Pēdējā kandidatūru atbalstīja arī zviedru
kolēăi, jo O. Petrēvics ir 1996. gada jūlijā kopā ar zviedriem GrobiĦā izveidotā
lauksaimniecības mašīnu tirdzniecības uzĦēmuma “LZF” izpilddirektors.
Aizklātās vēlēšanās ar ievērojamu balsu vairākumu (106 pret 46) uzvarēja
O. Petrēvics. ViĦš ir 41 gadu vecs un sekmīgi apsaimnieko 112.8 ha (galvenā nozare –
graudkopība) Liepājas rajona Tadaiėu pagastā....
LZF viĦš vadīšot demokrātiski, un jaunā valde (J. Rozentāls, R. Čigāne, S. Šėesters,
P. Skrinda, S. Dreijere, P. KalniĦš, S. Blūzmane un R. Urtāne) pirmajā sēdē tad arī lemšot,
kuras problēmas jārisina pirmās ...
29.01.1997. JāpaĜaujas tikai uz sevi. M. Jansons (LMF-1973) Jelgavas raj. zemnieku
apvienības valdes priekšsēdētājs (Zemgales ZiĦas).
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Aizvadītajā piektdienā uz savu 6. kongresu pulcējās Latvijas Zemnieku federācija, un
tikai trīs Latvijas puses rajoni nebija atsūtījuši savus delegātus. Mūsu rajona zemniekus
pārstāvēja 13 delegāti, un tā bija viena no kuplākajām delegācijām.
Kongress izcēlās ar lietišėumu un organizētību, ko panāca vadītājs Oskars Grīgs.
Uz LZF valdes priekšsēdētāja krēslu kandidēja divi – līdzšinējais priekšsēdētājs Andris
AuziĦš un liepājnieks Ojārs Petrēvics. Ar pārliecinošu balsu pārsvaru tika ievēlēts Ojārs
Petrēvics – Liepājas rajona zemnieku apvienības vadītājs, SIA LZF direktors, par viĦa
vietnieku sakariem ar ārzemēm ievēlēja zemnieku Jāni Rozentālu, par vietnieci sadarbībai ar
rajonu zemnieku organizācijām – Ritu Čigāni.
11.02.1997. Pieminekli neliksim. Kapa vēl nav! V. ěuta (LA).
Vidzeme. Dainis Kreišmanis, zemnieks, Braslavas pag. – Eiropas Savienība ir pīrāgs
politiėiem. Zemniekam no tā nekas netiek.
Pagastā neviena saimniecība neko nebūvē, iekārtas nepērk, iztiek ar sagrabējušo
kolhoza laika tehniku. Vajadzētu Ħemt aizdevumus, bet ir šaubas par iespēju tos atmaksāt.
Produkcijas iepirkuma cenas taču ir pārāk zemas.
Ir dzirdēts apgalvojam, ka ar sīksaimniecībām nekur tālu netiksim. Taču, piemēram,
Limbažu piens 60 % produkcijas saĦem no saimniecībām, kur ir tikai dažas govis. Arī piena
kvalitāte šajās saimniecībās bieži ir labāka nekā tajās, kuras iegādājušās piena dzesētājus.
Savā saimniecībā iegūstu pienu, gaĜu un kartupeĜus. NoĦemties ar trim nozarēm
pašlaik ir mazāk riskanti nekā ar vienu. Saimniecībā allaž cenšos ieviest kādu jauninājumu.
Ja pats laikus neparūpēsies, tad saimniekošanā tālu netiksi.
21.02.1997. Petrēvics zemniekus grib savilkt dūrē. U. Jākabsons (LA).
Ojārs un Vizma Petrēvici, Liepājas rajona Tadaiėu pagasta z/s Atvases īpašnieki,
apsaimnieko 113 ha zemes, no kuriem 51.1 ha reăistrēts zemesgrāmatā kā īpašums. Pārējo –
nomā. Saimniecības specializācija – graudkopība. Skaitās Breša zemnieki to pēdējā vilnī,
kuri sākotnējās priekšrocības nepaspēja izmantot. Saimnieks Ojārs ir arī SIA Lauktehnika
GrobiĦas uzĦēmuma direktors, SIA LZF mašīnu tirdzniecības uzĦēmuma izpilddirektors un
pavisam nesen ievēlēts par LZF priekšsēdētāju ...
Mums, zemniekiem, par to nopietni jāpadomā, jo par iešanu uz Eiropas Savienību bez
mūsu ziĦas jau nolēmusi valdība. Agri vai vēlu būs referendums, tāpēc šajā sagatavošanās
posmā ir Ĝoti svarīgi savstarpēji vienoties par izdevīgiem noteikumiem. Neviens cits kā
Latvijas stiprie zemnieki to nepanāks. To pierādījusi arī citu valstu pieredze – Eiropas
Savienības it kā dzelžainos noteikumus var pavērst arī fermeriem labvēlīgā virzienā. Bet
tikai tad, kad būsim vienā dūrē un ar savu skaidri izteiktu viedokli.
Marts 1997. LZS vadības orgānu vēlēšanas. (Brīvā Zeme).
LZS Centrālās revīzijas komisijas vēlēšanu rezultāti (1997. g. 28. februārī LZS
kongresā).
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1. StaĦislavs Šėesters 154 balsis.
Par LZS Centrālās revīzijas komisijas locekĜiem ievēlēti: St. Šėesters, A. Ozols,
R. PutniĦa, R. Urtāne.
12.03.1997. Ko ievēlējām pilsētu domēs un pagastu padomēs. (PreiĜu raj. Novadnieks)
Turku pagasts – vēlētāju apvienība “Savam novadam” – Juris BroĦka ...
12.03.1997. Rajona pagastu un Kalnciema pilsētas deputāti. M. Laizāne (ZZ).
Vakar vēlēšanu komisija apkopoja no pagastu un Kalnciema pilsētas vēlēšanu
komisijām saĦemtos protokolus, un ZiĦu lasītājus var informēt, kuri kandidāti no kādiem
vēlētāju apvienību vai partiju sarakstiem kĜuvuši par deputātiem.
Vilce – Novadnieki – Ilgonis Heidemanis.
21.03.1997. Kas zemniekiem jāzina par Zemnieku federāciju.
(LA).
Latvijas Zemnieku federācija (LZF) pastāv jau sesto gadu.
Kāda ir šīs organizācijas pastāvēšanas jēga un darbības mērėi, itin
skaidri norāda nosaukums. Tomēr LZF biedri un arī vadība apzinās,
ka līdz šim par maz darīts LZF ideju un darbošanās lietderības
popularizēšanā pašu zemnieku vidū, kā arī plašākā sabiedrībā. Kas
tad īsti ir LZF, kādēĜ, tā latviešu zemniekam vajadzīga? Šos un citus
jautājumus skaidro Liepājas rajona Tadaiėu pagasta zemnieks Ojārs
Petrēvics, kurš no janvāra ir LZF priekšsēdētājs.
04.04.1997. LZF ziĦas. Top pirmais Baltijas zemnieku sadarbības projekts. I. Randers
(LA).
LZF priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics informē, ka 24. un 25.03. GrobiĦā notikušā
tehnikas tirdzniecības semināra ietvaros panākta vienošanās par Baltijas Valstu zemnieku
organizāciju kopīga lauksaimniecības mašīnu tirdzniecības uzĦēmuma veidošanu. Seminārā
piedalījušies Igaunijas un Lietuvas zemnieku organizāciju pārstāvji, ar kuriem pārrunāta
iespējamās tirdzniecības sistēma un shēma, kā arī jau izvēlēts uzĦēmuma centrs – Liepāja ...
09.04.1997. Līgums nevar būt vienpusīgs. A. Veidemane (Zemgales Avīze).
Latvijas Hipotēku un zemes bankas Jelgavas nodaĜā sastapu zemnieku Egilu Agarski: Ar šo banku sadarbojos jau vairākus gadus. Līdz šim tā reāli vērtēja zemnieka attīstību,
biznesa plānu. Maijā notiks bankas apvienošanās ar “Laukkredītu”, redzēsim, kā mainīsies
situācija. Ja netiks pildītas manas prasības, būs jāšėiras.
... Līgums nevar būt vienpusīgs. Svarīgākais ir cilvēka attieksme. Ne jau banka baro
mani, bet es baroju banku. Ja es dažos gados esmu samaksājis tūkstošiem latu procentos, tad
banka dzīvo no manas naudas, no maniem sviedriem ...
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Vērā jāĦem arī tirgus prasības, ne tikai kadastrālās vērtības. Tas viss tad arī noteiks,
kuras bankas durvis turpmāk virināšu.
15.04.1997. Lauku atbalsts vēl arvien vēlmju līmenī. M. Aploks (LA).
Piektdien Latvijas Valsts lauksaimniecības mehanizācijas un enerăētikas zinātniskās
pētniecības institūtā Ulbrokā izstādes “Zinības 97” ietvaros notika gadskārtējā zinātniski –
praktiskā konference “Lauku atbalsta politika”. Vērtīgākos priekšlikumus izteica
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs J. Lapše, Saeimas deputāti E.Bāns (LMF 1961) un
A. Seile, LKTS Turība valdes priekšsēdētājs I. StrautiĦš, Balvu rajona padomes
priekšsēdētājs A. Kazinovskis un pasākuma vadītājs – institūta direktors E. Matisāns
(LMF 1959) ...
15.07.1997. Varbūt par ministru iecelt Petrēvicu? V. ěuta (LA).
Ojārs Petrēvics sekmīgi vada Zemnieku federāciju. Varbūt viĦam varētu uzticēt visas
lauksaimniecības nozares vadību? Par to pajautājumu pašam O. Petrēvicam, kā arī citiem
lauksaimniekiem.
O. Petrēvics, LZF priekšsēdētājs: - Ja es būtu zemkopības ministrs, es darītu visu, lai
nodrošinātu lauksaimnieciskās ražošanas sekmīgu attīstību. Šim nolūkam tiktu izstrādāta
ilglaicīga programma. Netiktu pieĜauts, ka zemniekiem ražošanas nosacījumi mainās ik
gadus ...
Pēteris ZaĜmežs (LMF 1980), zemnieks Barkavas pagastā:
O. Petrēvics ir gudrs cilvēks. Lieliski orientējas lauksaimniecībā. Allaž ir nosvērts un
apdomīgs. Labprāt uzklausa zemnieku ieteikumus. ViĦam ir Ĝoti nopietna attieksme pret
darbu.
O. Petrēvicu noteikti vajadzētu iecelt par lauksaimniecības nozares vadītāju.
22.07.1997. Agri vai vēlu, visu var izdarīt. A. Jaunbelzere (LA).
Kā viens no reālākajiem zemkopības ministra kandidātiem minēts Zemnieku
federācijas priekšsēdētāja Ojāra Petrēvica vārds.
... Pēc studijām Ojārs kopā ar sievu un meitu Lāsmu atgriezās dzimtajā pusē un
strādāja p/s Liepāja par galveno inženieri. Kad sākās atmoda un Juris Aizezers – tagadējais
Unibankas viceprezidents kĜuva Lauktehnikas pārvaldnieks, viĦš uzaicināja O. Petrēvicu
šajā uzĦēmumā kĜūt par nodaĜas vadītāju. Lauktehnikā Ojārs nostrādāja līdz pat tās
privatizācijai, pats gan šajā procesā neesot piedalījies, bet kĜuvis par SIA Lauktehnika
direktoru ...
Ojārs Petrevics nav iestājies nevienā partijā un tāds arī paliks, jo viĦam patīk domāt
brīvi ...
O. Petrēvics gan neuzskata, ka agri vai vēlu visu, ko grib, var izdarīt.
Par ministru viĦš labprāt redzētu cilvēku, kurš spēj saliedēt komandu no Ekonomikas,
Finansu, Vides aizsardzība un reăionālās attīstības un Zemkopības ministrijas speciālistiem.
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22.07.1997. SIA LZF aktīvi piedalās lauksaimniecības izstādēs. I. Randers (LA).
... Izstāde “ViĜāni 97” SIA LZF materiālus par LZF organizāciju un darbības
principiem, tirdzniecības uzĦēmuma tehniku un iegādāšanās noteikumiem visiem
interesentiem skaidroja izstāžu paviljona stendā. Tajā abas izstādes dienas bija sastopams
LZF valdes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics un SIA LZF valdes priekšsēdētājs Karls Gunars
Eriksons (zviedrs, LZF goda biedrs). Overum, Vaderstad un Case tehniku varēja aplūkot un
aptaustīt izstāžu kompleksa atklātajā laukumā ...
22.08.1997. LZF ziĦas. Kas jauns konsultāciju centrā. I. Randers (Lauku Avīze).
Šopavasar LZF kĜuva par līdzīpašnieci Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrā,
kas no valsts iestādes pārtapa par bezpeĜĦas organizāciju – Latvijas Lauksaimniecības
konsultāciju un izglītības atbalsta centrs (valstij pieder 99 % šīs sabiedrības kapitāla daĜu,
LZF – 1 %). IzmaiĦas notikušas arī centra darbībā, stāsta LLKC komercdirektors Kaspars
ŽūriĦš (LMF 1994) – Būtiskākās izmaiĦas pēc pārveidošanas ir notikušas LLKC pārvaldes
struktūrās, jo, piemēram, mūsu padomē tagad no astoĦiem locekĜiem četri ir zemnieki –
O. Petrēvics, J. L. Rozentāls, S. Blūzmane un A. Slakteris (LMF 1980), kuri tad nu varēs
LLKC attīstību koriăēt zemnieku vajadzību virzienā ...
05.09.1997. LZF ziĦas. Nedrīkst pieĜaut lauku sabiedrisko organizāciju šėelšanos.
I. Randers (LA).
... LZF priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics uzskata, ka šobrīd nekādā ziĦā nav pieĜaujama
lauku sabiedrisko organizāciju šėelšanās un savstarpējie strīdi ...
03.10.1997. Aicinu uz mērėtiecīgu darbu. O. Petrēvics, LZF priekšsēdētājs.
Lauksaimniecības sarežăījumu risināšanai veltītā Saeimas ārkārtas plenārsēde un LZF
atbalstītais zemnieku pikets Rīgā, Jēkaba ielā, notikuši. Galvenais lēmums, kas 10.
septembrī pieĦemts šo notikumu rezultātā – valdībai līdz nākamā gada martam jāizstrādā
lauku attīstības koncepcija. Šėiet, ka mūsu apstākĜos arī tas nav maz. Katrā ziĦā zemniekiem
šis lēmums nav mazsvarīgs, jo nav pretrunā ar tiem priekšlikumiem, kurus LZF iesniedza
Saeimas deputātiem. Taču galvenais, ko LZF ieguvusi šo noteikumu rezultātā, ir tas, ka
mūsu domās sāk ieklausīties Zemkopības ministrija un arī citas iestādes.
07.11.1997. Politiėi atzīst, ka saimnieku organizēšanās ir nepieciešama. I. AndiĦš (LA).
Vai bieži dzirdēts, ka mūsu dažādu partiju politiėi spēj būt vienisprātis? Tomēr šāda
reta vienprātība vienubrīd bija vērojama Lauku Avīzes redakcijā pirmdien, kad politiėi un
zemnieku priekšstāvji apsprieda lauksaimnieku pašpārvaldes likuma nepieciešamību ...
O. Petrēvics (LZF) – Zemnieku federācijai ir savas organizācijas veselos 318 pagastos
un viss mūsu darbs vērsts uz to, lai kĜūtu par iespējami plašāka zemnieku loka pārstāvjiem.
Mēs gribam kĜūt par tieši tādu organizāciju kāda pašlaik top un kuras nākotni mēs šeit
apspriežam ...
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10.12.1997. Lielais rajonu vēlēšanu laiks. I. Galkina, D. KalniĦa, A. Gavare, I. Vembere,
M. Aploks (NRA).
Pašvaldību reformai 15. decembrī jābūt pabeigtai. Tāpēc rajonu, pilsētu un pašvaldību
pārstāvji gan labprātīgi, gan arī piespiedu kārtā ėērušies pie jaunā parauga rajonu padomju
veidošanas ...
Balvu rajona padomes vēlēšanās uzvarēja Balvu pagastvecis Andrejs Zujāns –
līdzšinējais rajona padomes izpilddirektors. Vecās padomes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis ieĦēma izpilddirektora amatu ...
12.12.1997. Būt atkal savējo vidū. A. Veidemane (Zemgales Avīze).
Vakar savus darba veterānus kopā pulcināja LLU arodkomiteja un augstskolas vadība.
Arodkomitejas sadzīves sektora vadītāja Vizma Valaine par mācībspēku un darbinieku
tikšanās prieku Ziemassvētku noskaĦā, rūpējas jau trešo gadu. Arī šogad vakara viesus
sagaidīja glīti klāts kafijas galds, garšīgs kliĦăeris, muzikāls koncerts un maza dāvaniĦa ...
03.02.1998. SIA “LZF” pamatprincips: zemniekiem tikai kvalitatīvu tehniku un
pakalpojumus! I. Randers (LA).
Par to, kāds aizvadītais gads bijis LZF piederošajam lauksaimniecības mašīnu
tirdzniecības uzĦēmumam SIA LZF, stāsta tās valdes priekšsēdētājs, LZF goda biedrs Karls
Gunnars Eriksons.
- Latvijā esot kĜuvis pazīstams ne vien kā lauksaimniecības tehnikas lieltirgotājs, bet
arī labdaris. Ar jūsu palīdzību no Zviedrijas komercbankas “Foreningssparbanken” Liepājas
rajona Lažas speciālā internātskola saĦēmusi dāvinājumu Ls 20000 vērtībā ...
Pagājušajā rudenī kāds šīs bankas klients bankrotēja un vajadzēja izlemt, ko darīt ar
viĦa atstāto “mantojumu”- divstāvu gultām un citām mēbelēm. Latvijā par šo gadījumu
ieminējos reizē, kad kopā ar LZF priekšsēdētāju Ojāru Petrēvicu piedalījāmies TV
programmas “Savai zemītei” ierakstā Kurzemē. Petrēvica kungs momentāni reaăēja un
izteica priekšlikumu, ko es jau pēc neilga laika Zviedrijā saviem kolēăiem varēju iesniegt
apspriešanai. Bankas valde priekšlikumu apstiprināja, un tā mēbeles atceĜoja uz Latvijas
internātskolu ...
04.02.1998. SIA Latvija Statoil šogad grib pārdot 100 miljonus litru degvielas.
D. Muzikante (Dienas bizness).
SIA Latvija Statoil izpilddirektors Kārlis Miėelsons sacīja, ka pagājušajā gadā
kompānija mūsu tirgū mazumtirdzniecībā realizējusi aptuveni 70 miljonus litru naftas
produktu un apgrozījuma pieaugums pēc viĦa prognozēm varētu būt par 25 līdz 30 miljoni
litru.
- Degvielas patēriĦš Latvijā pieaug nepārtraukti, - konstatē Kārlis Miėelsons...
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18.02.1998. Vaidos lauksaimniecības pārvaldi. I. Šteinfelde (NRA).
Par lauksaimniecības pašpārvaldi pēdējā laikā izraisījušās aktīvas diskusijas, izteikti
priekšlikumi par tās nepieciešamību, lai pārstāvētu lauksaimniecības produktu ražotāju
ekonomiskās un citas intereses valdībā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, lai
zemkopji varētu piedalīties likumprojektu un citu normatīvo aktu izstrādāšanā...
LZF valdes priekšsēdētājs O. Petrēvics pastāstīja, ka LZF jau pērn sākusi meklēt ceĜu,
kā zemnieki, valdības atzīti, varētu likumīgi izteikt savu viedokli, piedaloties likumdošanā.
25.02.1998. Revolucionārās idejas dzimst Zemgales zemnieka sētā. A. Rone (Zemgales
ZiĦas).
Aizvadītajā piektdienā Rīgā lauksaimnieku augstceltnē notika Latvijas Zemnieku
federācijas 7. kongress. Vairāk nekā 20 tūkstoši federācijas biedru pārstāvēja 157 delegāti
no visiem Latvijas novadiem ...
Ievēlējuši to pašu priekšsēdētāju – Ojāru Petrēvicu – un jaunu valdi un padomi,
kongresa delegāti apstiprināja LZF turpmākās darbības programmu un pieĦēma rezolūciju,
kurā tika ierakstīts vēl viens no zemgaliešiem nācis lēmums – vēlēšanu kampaĦas laikā slēgt
sadarbības līgumus ar jebkuru politisko partiju, kas apĦemas aizstāvēt zemnieku intereses.
05.03.1998. Atbilde vēstules sastādītājam. Ē. Dreimanis (Zemgales Avīze).
... Jelgavas autobusu parka administrācijas sastāvs: direktore V. ěubĜinska
(LMF 1969), tehniskais direktors P. Kozlovs (LMF 1986), uzskaites un analītiskās nodaĜas
priekšnieks A. MaĜko, galvenā grāmatvede I. Kozlova, pārvadājumu daĜas priekšnieks
J. ZariĦš.
25.03.1998. Zemnieku izlaidumā ZaĜeniekos. A.Veidemane (Zemgales Avīze).
Pagājušo piektdien ZaĜenieku lauksaimniecības skolā
gandrīz 80 zemnieku saĦēma sertifikātu par 116 stundu
lauksaimniecības programmas pamatu apguvi.
Aivars Biedris ZaĜenieku lauksaimniecības skolas direktora
vietnieks mācību darbā, bija kursantu kurators.
Kā jūs vērtējat paveikto? – Lauksaimnieki kā nākas dzirdēt,
guva daudz. Lielā mērā tas izdevās tāpēc, ka centāmies uzaicināt
praktiski spēcīgus pasniedzējus. Ko šodien cilvēkiem var dot
teorētiėis, pat ja Ĝoti respektējams? Izveidojām divus programmas
blokus: augkopībā un lopkopībā. Arī izvēles programmā akcents
bija uz praktisko šo abu nozaru apguvi: piena lopkopība un
zālaugi, nodrošinot barības bāzi, un tradicionālās nozares – labība, cukurbietes, kartupeĜi.
Vasarā organizēsim divus izbraukuma seminārus Lauku dienu ietvaros. Priecājamies, ka
mūspusē ir tik spēcīgas saimniecībās, ka klausītājiem nenāksies mērot garus ceĜus, lai
iepazītu Eiropas modernāko ražošanu ...
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21.04.1998. Tautas partijas manifests. (LA).
Manifestu parakstījuši: LMF absolventi Slakteris Atis (1980) zemnieks Bauskas raj.,
Lisenko Aivars (1981) uzĦēmēja Aizkraukles raj., Svenčs Guberts (1962) uzĦēmējs
Daugavpils raj., Freibergs Aigars (1990) SIA Tukuma auto krāsu pārvaldes daĜas vadītājs,
Pastars Jānis (1982) Unibankas filiāles vadītājs, Podnieks Aivars (1987) uzĦēmējs, Batarags
Ričards (1997) SIA Baltinvestment direktors, Razminovičs Arnis (1997) LLU studentu
pašpārvaldes priekšsēdis, Beėeris Jānis (1982) Saulaines tehnikuma direktors, Šėēle Andris
(1981) bijušais Latvijas Republikas Ministru prezidents.
Maijs 1998. Slēptā sadale publiskajā privatizācijā. I. BērziĦš, J. Domburs (Klubs).
Līdzās plaši pazīstamām firmām, koncerniem un holdingiem Latvijas Privatizācijas
aăentūras Rīgas Fondu biržas pārskatos kā uzĦēmumu vai akciju pakešu pircēji par
desmitiem un pat simtiem tūkstošiem latu parādās daudzas mazpazīstamas privātpersonas
vai nesen reăistrētas sabiedrības ...
G. Klindžāna (LMF 1979) līdzinieks darbojas Kurzemē – viĦa vārds Juris Aizezers.
Arī viĦš ir Unibankas viceprezidents, padomju laika Liepājas rajona padomes
priekšsēdētājs, bet neatkarības laikā – vietnieks. Šobrīd viĦš ir pērn privatizētās publiskās
a/s Liepājas eĜĜas ekstrakcijas rūpnīcas valdes loceklis un Liepājas metalurga akcionārs ...
20.05.1998. Kāda problēma laukos pašlaik ir visbūtiskākā? V.ěuta (LA).
Uz šo jautājumu telefonaptaujā palūdzu atbildēt rajona lauksaimniecības departamentu
direktorus.
Andris Melbārdis (Cēsis): - Subsīdijas pašlaik piešėir galvenokārt tehnikas iegādei.
Tas nozīmē, ka valsts atbalsts tikai stipros. Vairums vidējo un mazo saimniecību paliek
ārpus politiėu redzesloka.
Ko darīt ar šo “pelēko” masu? Tas ir pamatjautājums. Valdībai jāizstrādā koncepcija.
Nedrīkst samierināties ar to, ka pašlaik ir jau sagatavotas dažas reăionālās attīstības skices,
ieceres vajag īstenot.
11.08.1998. Par Latviju – nacionālu, daiĜu un varenu! (LA).
LZS kandidāti Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanām Kurzemes vēlēšanu apgabalā –
profesionāĜi savā nozarē.
Ojārs Petrēvics, SIA Lauktehnika direktors.
- Katram, kurš spēj un grib strādāt, jādod iespēja pašam nopelnīt sev iztiku un izskolot
bērnus.
03.09.1998. Atklāj Statoil Rīgas terminālu. D. Muzikante (Dienas bizness).
Tā celtniecībā un rekonstrukcijā kompānija ieguldījusi 120 milj. SEK.
Paredzams, ka oficiālajā atklāšanas ceremonijā, kas notiks šodien, piedalīsies arī ViĦa
Majestāte Norvēăijas Karalis Haralds V un Statoil prezidents Haralds Norviks. Degvielas
piegāde no jaunā termināla tika uzsākta maijā, turpmāk tā būs pieejama arī dažiem Lietuvas
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un Igaunijas reăioniem. Paredzēts, ka šogad terminālā tika pārkrautas 120 000 tonnas naftas
produktu, 2000. g. – 350 000 līdz 400 000 tonnu naftas produktu. Kopējais Statoil Rīgas
termināla sešu degvielas tvertĦu tilpums ir 30 000 kubikmetru.
Statoil Latvijas izpilddirektors Kārlis Miėelsons uzsver, ka jaunais termināls Ĝaus
izveidot vēl efektīgāku produkcijas piegāžu sistēmu: - “Ceru, ka drīz būs redzams arī
finansiālais efekts” ...
10.09.1998. Jānis Lapše: “Ja es būtu zemnieks, noteikti stātos LZF!” I. Randers (LA).
Augusta beigās LZF sadarbībā ar zviedru kolēăiem organizēja Latvijas valdības un
zinātnisko iestāžu atbildīgu amatpersonu pieredzes apmaiĦas braucienu uz Zviedriju ...
No zemnieku puses Latvijas amatpersonas pavadīja LZF priekšsēdētājs Ojārs
Petrēvics, LZF ăenerālsekretārs Bruno Barons un LZF/LRF projektu koordinators Bo
Rozenkvists ...
12.09.1998. 7. Saeimas deputātu kandidāti. (LA).
Latvijas Zemnieku savienība. Saraksts Nr. 9.
42. Ojārs Petrēvics, 1955. g., SIA Lauktehnika direktors.
61. StaĦislavs Šėesters, 1958. g., MākoĦkalna pagasta padomes priekšsēdētājs.
26.10.1998. Lauksaimnieku kongress – Latvijā. (NRA).
Latvijas Zemnieku federācijas priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics saĦēmis piedāvājumu no
Briseles 2000. vai 2002. gadā Eiropas lauksaimnieku kongresu rīkot Latvijā. LZF valde,
apsvērusi šo jaunumu, nolēma, ka priekšlikums ir atbalstāms, jo Latvijas lauksaimniekiem
šāds kongress būtu Ĝoti nozīmīgs. Taču šā pasākuma organizēšana ir saistīta ar lieliem
izdevumiem – mūsu valstij būtu jāuzĦem apmēram 700 viesu. Šogad Eiropas lauksaimnieki
pulcējās Slovēnijas pilsētā ěubĜanā, un tur piedalījušies arī LZF pārstāvji. Nākamgad
kongress tiks rīkots Itālijā.
05.11.1998. Sestdien Rīgā plosīsies rallijs. A. Zelmenis (Db).
Sestdien, 7. novembrī Rīgā plkst. 1030 pie Nacionālās operas tiks dots starts Latvijas
autorallija čempionāta pēdējam posmam Latvija 98, kurā piedalīsies ap 60 ekipāžu ...
Startēs aizgājušo gadu zvaigznes.
Akcijas Atbalsti autosportu reklāmas
menedžeris Kārlis Auza pastāstīja, ka
rallijā ārpus konkurences ar nulles
ekipāžām startēs arī tādas Latvijas
autosporta aizgājušo gadu zvaigznes kā
Uldis Sesks (LMF 1986, Liepājas pilsētas
mērs), Agris StaĦēvičs (LMF 1992, Auto
No kreisās: U. Sesks, A. StaĦēvičs, K. Miėelsons
Rīga direktors) un Kārlis Miėelsons
(Latvijas Statoil direktors). Latvijas eksrallisti piedalīsies akcijā – “Atbalsti autosportu”,
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kuras galvenais mērėis ir piesaistīt jauno sponsoru uzmanību autosportam, sevišėi gados
jaunajiem un perspektīvajiem sportistiem, kā arī parādīt, ka auto sports ir mārketingam labi
izmantojams sporta veids.
Savulaik visi akcijas dalībnieki ir sasnieguši ievērojamus panākumus autorallijā. Uldis
Sesks ir uzvarējis Eiropas kausa izcīĦas posmā Berlīnē, savukārt Agris StaĦēvičs ir bijis
Latvijas čempions un vairākkārtējs Baltijas vicečempions autorallijā.
24.11.1998. Lauksaimniecības attīstības jautājumi, kurus lietderīgi iekĜaut valdības
deklarācijā. (LA ZiĦnesis).
1. Starptautiskie virzieni; 2. Finansu nodrošinājums, ekonomiskais mehānisms ...
J. Bojārs, J. Ādamsons, Latvijas Sociāldemokrātu apvienība;
O. Petrēvics, Latvijas Zemnieku federācijas priekšsēdētājs;
J. BeĜavnieks, Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētājs;
A. Kāposts, Latvijas Lauku atbalsts asociācijas priekšsēdētājs.
Rīgā, 1998. gada 30. oktobrī.
15.12.1998. Laiks domāt par pavasari. U. Jākobsons (LA).
- Svarīgi, lai zemnieki apzinātos, ka šis ir pats piemērotākais brīdis, kad parūpēties par
savā rīcībā esošo tehniku, - saka SIA Lauktehnika GrobiĦas ražotnes direktors Ojārs
Petrēvics. – Ja vajadzīgs nopietnāks remonts, tagad to var laikus plānot, lai nebūtu steigas,
uztraukumu un pārpratumu.
15.01.1999. Šogad paredz dzelzceĜa pasažieru pārvadājumu krīzi. A. Zelmenis (Dienas
bizness).
Satiksmes ministrijas dzelzceĜa departamenta direktors Jānis Veidemanis domā, ka
neatrodot finansējumu pasažieru pārvadājumu dotēšanai pa dzelzceĜu, drīzumā VAS
Latvijas dzelzceĜš rīcībā vairs nebūs neviena tehniskā kārtībā esoša vilciena sastāva ...
06.02.1999. LZF priekšsēdētājs meklēs ceĜu uz vienotību. (I. AndiĦš (LA).
Vakar LZF 8. kongresā par šīs organizācijas jauno priekšsēdētāju ievēlēja vienīgo šā
amata kandidātu StaĦislavu Šėesteru, pašreizējo Rēzeknes rajona MākoĦkalna pagasta
padomes priekšsēdētāju. – Par zemnieku federācijas svarīgāko uzdevumu uzskatu daudzo
un dažādo zemnieku organizāciju saliedēšanu, lai ar valdību un Saeimu varētu runāt vienoti.
Pašreizējā lauksaimnieku sašėeltība nedrīkst turpināties – tai nav nākotnes ...
S.Šėesters dzimis 1956. gadā Rēzeknes rajona Verēnu pagastā, beidzis Rēzeknes
internātskolu un LLA Mehanizācijas fakultāti 1982. gadā. Strādājis par galveno inženieri p/s
Gailumi, vēlāk par p/s MākoĦkalns direktoru. Kopš 1991. gada nu jau trešo sasaukumu pēc
kārtas ievēlēts par MākoĦkalna pagasta priekšsēdētāju.
S. Šėesters ir Breša zemnieks, saimnieko jau kopš 1991. gada. ViĦa Dzintariem pieder
60 ha zemes, bet kopā ar nomas platībām apsaimnieko 160 ha, ieskaitot mežus.
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08.02.1999. Paralēlo sliežu ceĜu vienotība. V. AvotiĦš (NRA).
Piektdien Latvijas Zemnieku Federācijas 8. kongress turpināja kurināt ideju par
vienotas zemnieku nostājas un rīcības nepieciešamību zemkopības un Latvijas lauku labā.
Diemžēl, savstarpēji salīdzinot, pagaidām šėiet, ka zemnieku organizācijas ir vēl pārāk
lielas savā garā un katra domājas esam vienīgais izredzētais jumts šai lietā ...
... Cenu paritātes problēma starp ES un Latviju kā kandidātvalsti ir Ĝoti nopietna lieta
(R. Circenis, S. Šėesters) ...
1999. gads jāvelta lauksaimnieku pārvaldes sakārtošanai. Pagaidām lielas lokomotīves
velk mazus vagoniĦus pa paralēlām sliedēm. Galvenais arguments valdībā kvotu sakarā:
zemniekiem nebija vienotas nostājas. Vai, piemēram, piensaimnieku nostāja: nevajag
aizstāvēt gaĜas ražotājus, jo tas var ietekmēt piena ražošanu (M. Jansons, LMF 1973,
O. Petrēvics) ...
23.02.1999. Zemnieku saeimas pastāvīgajā komitejā. V. Bruss (LA).
... Trešdien, 17. februārī LZS komiteja neoficiālās sarunās tikās ar Latvijas ZF vadītāju
S. Šėestera kungu un LLKC direktori L. Straujumas kundzi. Sarunas par zemnieku
pašpārvaldes jautājumiem un darba koordināciju ...
Vienošanās par sadarbību Latvijas lauksaimnieku pašpārvaldes sistēmas izveidē.
Rīgā, Zemkopības ministrijā 1999. gada 24. februārī.
Vienošanās par sadarbību Latvijas lauksaimnieku pašpārvaldes sistēmas izveidē
noslēgta starp institūciju un organizāciju pārstāvjiem, kuri šo vienošanos parakstījuši:
P. Sakazanovs, Zemkopības ministrs; B. Rivža, LLMZA prezidente; A. Kāposts, LLAA
priekšsēdētājs; I. Feiferis, LHZB prezidents; S. Šėesters, LZF priekšsēdētājs; J. BeĜavnieks,
LSA priekšsēdētājs; J. Sīlis (LMF 1993) JZK prezidents; A. Lielmežs, LPS priekšsēdētāja
vietnieks; V. Aizbalts, LPS pašvaldību izpilddirektoru priekšsēdis; L. Straujuma, LLKC
direktore; A. Bondars LVAEI direktora vietnieks.
02.03.1999. Zemnieku Savienība grib būt laba visiem. M. Antonevičs (LA).
PagājšnedēĜ Jelgavā notikušajā Latvijas Zemnieku savienības kongresā viss noritēja
mierīgi. Nokritizējuši un “izbrāėējuši” vecos stūrmaĦus, partijas biedri lielā vienprātībā
ievēlēja jauno vadību ar Maiju Rubīnu priekšgalā ...
Jaunajā partijas valdē vēl tika ievēlēti S. Šėesters, J. Kinna (LMF 1976), R. Dilba,
V. Bresis, A. Savars, K. Albergs un J. Miėelsons ...
09.03.1999. Kādas apspriedes gaita. D. Grūberte (LA).
Aizvadītajā ceturtdienā zemkopības ministrs Pēteris Salkazanovs bija aicinājis visas
šobrīd Latvijā reăistrētā lauksaimniecības nozaru asociācijas, kopskaitā 31, uz apspriedi, lai
rosinātu tās iekĜauties kādā no sešām zemnieku organizācijām, lai pie Zemkopības
ministrijas izveidotos konsultatīvā padome, jeb nozaru jumta organizācija.
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StaĦislavs Šėesters, LZF: - Pēdējos gados notiek arī LZF sadarbība ar nozaru
asociācijām – šodien ir iestājušās trīs asociācijas. Tātad nelielas iestrādes zemnieku
pašpārvaldes modelim mums jau ir. Jo mēs ilgāk atliekam šo izlemšanu, jo iet vēl sliktāk. Es
pilnībā atbalstu domu, ka ir jābūt nozaru interešu aizstāvībai, gan arī rajonu modelim. Ir
labi, ka mums ir daudz asociāciju, taču no otras puses – grūti izanalizēt, cik tās visas ir
nopietnas.
13.03.1999. Liepājas SEZ valde būs pilnā sastāvā. (NRA).
... Liepājas domi SEZ valdē pārstāv domes priekšsēdētājs Uldis Sesks (LMF 1986) un
deputāts Guntars KrieviĦš, kā arī Liepājas ostas valdes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns. Savukārt
pilsētas uzĦēmumus valdē pārstāv Juris Aizezers, kurš ir Unibankas pārstāvis, Laumas
prezidente Zigrīda RusiĦa un Laskanas prezidents Tālivaldis VēsmiĦš ...
21.04.1999. Kam par ko var prasīt. A. Ėezbere (Zemgales ZiĦas).
... Lai zemnieks zinātu, kam ko prasīt, no kā ko gaidīt, publicētas atbildības jomas.
LZF priekšsēdētājs StaĦislavs Šėesters ir atbildīgs par finansu jautājumiem, sadarbību
ar Zemkopības ministriju, Lauku konsultatīvo padomi. ViĦš ir arī LZF pilnvarotais pārstāvis
Latvijas Hipotēku un zemes bankā.
22.04.1999. Lauksaimniecības likums top gausi. I. Šteinfelde, G. Neimanis (NRA).
Neraugoties uz to, ka pavasara sēja ir klāt un gan cukurbiešu un graudu audzētājus,
gan cūkgaĜas, piena un olu ražotājus māc nemiers par nākotni, laucinieki nolēma pagaidām
Rīgu ar mēslu dakšām nesturmēt ...
LZF priekšsēdētājs StaĦislavs Šėesters pastāstīja, ka sabiedriskās organizācijas
vienojušās mēneša laikā izstrādāt zemnieku prasības un tās iesniegt valdībai un Saeimai ...
10.05.1999. Eiropas Kārtību Latvijas dzelzceĜā. Latvija atjauno dalību PTIF. I. LazdiĦa
(Dienas bizness).
Rietumu standartus ieviesīs Valka – Meitene 241 km dzelzceĜa posmā. Pašlaik Latvija
atjauno savu dalībvalsts statusu Starptautiskā dzelzceĜa pārvadājumu starpvaldību
organizācijā (OTIF), pievienojoties 1980. gada 9. maija Bernes Konvencijai par
starptautiskiem dzelzceĜa pārvadājumiem (COTIF). Likumprojekts par pievienošanos
konvencijai jau akceptēts valdībā un iesniegts Saeimā apstiprināšanai.
Satiksmes ministrijas dzelzceĜa departamenta direktors Jānis Veidemanis uzsver, ka ar
dzelzceĜa posma Valka – Meitene pievienošanos COTI valsts un dzelzceĜš uzĦemsies
papildu atbildību, taču ieguvēji būs pasažieri un kravu īpašnieki ...
21.05.1999. Apskats (Diena).
Kārlis Miėelsons, Statoil Latvijas nodaĜas direktors, ar ăimeni pagājušās nedēĜas
nogalē bija sastopami Manako Grand Prix izcīĦas sacensībās autosportā F –1 klasē.
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Braucienu uz Manako viĦš bija sarūpējis kā dāvanu meitai Ingai sešpadsmitajā dzimšanas
dienā ...
K. Miėelsons šo pasākumu vērojis jau ceturto reizi, turklāt viĦš pats ir kaislīgs
autorallija fans: nākammēnes vienā ekipāžā ar Liepājas mēru Uldi Sesku (LMF 1986)
domājis startēt sacensībās Talsi’99.
16.06.1999. Pašvaldības gatavojas pārĦemt daĜu dzelzceĜa. I. LazdiĦa (Db).
Satiksmes ministrija Ministru kabinetā (MK) drīzumā plāno iesniegt dokumentu par
dzelzceĜa posma Ipiėi – Limbaži – Skulte nodošanu Valmieras un Limbažu pašvaldības
īpašumā. Pašvaldības sadarbībā ar igauĦiem un somu uzĦēmējiem šajā posmā vēlas attīstīt
kravu tranzīta satiksmi no ZiemeĜeiropas līdz Viduseiropai. Plānots, ka no iegūtajiem
līdzekĜiem tika uzturēti arī pasažieru pārvadājumi šajā dzelzceĜa posmā ...
Mazāk optimistiski Limbažu un Valmieras pašvaldību plānus pārĦemt, modernizēt un
vēlāk arī pelnīt ar kravu tranzītu vērtē Satiksmes ministrijas DzelzceĜa departamenta
direktors Jānis Veidemanis.
17.09.1999. Jauna graudu kalte – desmit dienās! I. Randers (Praktiskais Latvietis).
Augusta nogalē uz Ivetas un Dzintara ErdmaĦu saimniecību EzergaiĜi aicinātie viesi
Kuldīgas rajona Vārmes pagastā bija laucinieki rekordu grāmatām cienīgam notikumam –
jauna graudu kalte atvesta no Zviedrijas, uzstādīta EzergaiĜu šėūnī un iedarbināta desmit
dienu laikā! ...
Desmit dienas, kamēr kalte montēta, EzergaiĜos cītīgi strādājuši ne tikai speciālisti no
Tornum rūpnīcas un paši saimnieki, bet arī lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmu
vadītāji Baltijā un Latvijā - SIA BFSC valdes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics ...
22.09.1999. Ievas vīrietis StaĦislavs Šėesters. L.Blaua (Ieva).
Latgale man ir asinīs, Te esmu piedzimis, uzaudzis un palicis. Mums bija liela ăimene
un trūcīga iztikšana, bet mamma vienmēr prata visu sarēėināt tā, lai savilktu galus un mūs
nevarētu saukt par nabagiem. Tēvs bija gudrs vīrs, bet ăimene īsts diktators. ViĦš bija
divdesmit piecus gadus vecāks par māti. Kad abi satikās, tēvs jau bija daudz piedzīvojis un
izcietis. Karam sākoties, paĦemts krievu armijā. Aizgājis līdz Igaunijai un atmucis atpakaĜ.
Kara gadus pārlaidis Rīgā, slapstīdamies konspiratīvos dzīvokĜos. Vēlāk saĦemts ciet un par
aizmukšanu no armijas izsūtīts uz Sibīriju. Kad ar Daigu precējāmies, atklājās, ka tolaik
izsūtījumā Murmanskā mans tēvs bijis kopa ar Daigas mātes brāli. I nenojauta, ka pēc
daudziem gadiem abi kĜūs radi. Kad man Daiga reizēm pārmet, ka skrienu tikai sabiedrības
labā un paša ăimenei man nekad nav laika, saku, ka ar visu to esmu piecreiz labāks pret
savu ăimeni nekā mans tēvs. ViĦš kā ėēniĦš mājas apsēdās pie visa gatava. Tēva vieta bija
galda galā. Neviens cits tur nedrīkstēja sēdēt. Māte viĦam pasniedza ēdienu. Mums,
bērniem, bija jābūt klusiem ka pelītēm. Pie galda nedrīkstējām ne vārda pārmīt, kur nu vēl
smieties. Reiz tēvs dusmās logu izsita. Mēs ārpusē viĦu kaitinājām. Tēvs mums ar kaut ko
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smagu svieda, un rūtis aizgāja pa gaisu. Kad mājās notika kādas svinības, bērniem nebija
Ĝauts kopā ar lielajiem sēdēt pie galda un klausīties viĦu runās. Bērniem bija sava vieta un
pieaugušajiem sava. ViĦi dzēra alu un dziedāja. Mēs citā istabā klausījāmies un arī dziesmas
iemācījāmies. Tagad mūsu bērni visur drīkst piedalīties, visu darīt, dzirdēt un zināt. Reizēm
domāju: tas nemaz nav labi. Es gan sievai arī nelieku sev kalpot, kā to mana mamma darīja
tēvam. Visu izmazgātu, izgludinātu un nopucētu nolika priekša. Tēvam mājās bija maz
pienākumu, bet daudz tiesību. ViĦš arī kūtī iekšā negāja. Mammai nebija viegla dzīve, bet
viĦa tēvu cienīja un godāja.
- Un kas mājās darīja vīriešu darbus?
- Vecākiem esam pieci bērni - trīs dēli un divas meitas. Man jau kopš bērnu dienām patīk
zemes darbi un praktiskas lietas, kad var redzēt, kas ir izdarīts. Kādi septiĦi gadi man bija,
kad pirmo reizi pieėēros arklam un dzinu vagu. Mēs ar vecāko brāli Jāni mācījāmies
Rēzeknes internātskolā, jo mātei bija grūti visus piecus apăērbt, pabarot un sūtīt parastā
skolā. Internātskola deva brīvu maizi un uzvalciĦu, taču pašiem vajadzēja arī strādāt. Skolai
bija dārzs un sava saimniecība. Audzējam un novācām kartupeĜus, burkānus, kāpostus,
kopām cūkas, paši gatavojām malku. Internātā bija stingra kartība: gultas klājām, grīdas
mazgājām, par savu apăērbu rūpējāmies. Dzīvei noderīgas lietas iemācījos.
- Kārtīgs un paklausīgs zēns bijāt?
- Ārkārtīgi. Internātskolā ieaudzināja stipru taisnīguma izjūtu, godīgumu un paklausību.
Klausīju tēvu, māti, skolotājus. Visu dzīvi kādu esmu klausījis. Vienīgi sievu ne. Apjēga, ka
tik paklausīgam vienmēr būt nav ne labi, ne gudri, par mani nāca studentu gados Jelgavā.
Visi puiši kopmītnēs pie meitenēm iekĜuva, es vienīgais kā muĜėis dežurantei lūdzu, lai man
vajadzīgo pasauc. Vienu otru reizi bikli pastāvēju un pagaidīju, nākamajā arī es droši gāju
sardzei garām. Uz viĦas jautājumu, kur iedams, atvaicāju: "Kā? Jūs mani nepazīstat?"
- Savu Daigu Jelgavas kopmītnēs atradāt?
- Ne! ViĦas tur nebija. Daigu satiku kārtīgās Latgales kāzās. Savā dzīvē esmu kādas
sešdesmit kāzas nospēlējis. Tolaik strādāju Gailumu padomju saimniecībā par inženieri.
Mums bija sava muzikantu blice. Vēl arvien mani aicina spēlēt, un es eju. Man ir savi
principi, kurus nepārkāpju. Esmu kārtīgs čalis: ja man maksā, spēlēju dienu un nakti, un vēl
nākamo dienu, nevis kā daudzi citi – pusstundu paspēlē un divas atpūšas. Alkoholu nedzeru.
- Kur tas redzēts? Muzikants un nedzer!
- Principa lieta. Latgalē gan ar to nedzeršanu ir lielas problēmas. Vai katrs nāk un grib ar
muzikantu sadzert. Ja šĦabja glāzi noraida, tas ir liels apvainojums. Jāmāk to izdarīt ar
humoru, neaizvainojot un nesadusmojot. Ja kāds kĜūst pārlieku uzmācīgs, saku: “Vai nu
spēlēšu, vai dzeršu, un tad mūzika ir beigusies!” Tās ir leăendas, ka Latgalē kāzās briesmīgi
dzer un ar mietiem kaujas. Tādus skatus neesmu redzējis. Rokas reizēm pavicina. Jauktajās
un krievu kāzās gan visādi brīnumi notiek. ViĦi uzskata, ka tas pieder pie lietas. Ja nesit, tad
nemīl. Otrajā dienā pēc kāzām gandrīz izšėiras. Vētraini precas un vētraini dzīvo. Kur tīri
latvieši un latgaĜi svin, šmuces nenotiek. Es pats solīds cilvēks un solīdās kāzās spēlēju.
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Tajās, kur Daigu ieraudzīju, gan bišėi nošmugulēju. Saviem pārējiem muzikantu zēniem
teicu, lai iztiek šoreiz bez manis, un aizgāju dejot ar Daigu. Neiešu taču tik smuku meitu
citam atdot!
- Tas laikam muzikantiem ir vissāpīgākais. Visa sadale notiek jūsu acu priekšā, un
pašiem jāpaliek bešā.
- Nu, skaidrs, ka sāpīgi. Vēl jo vairāk, ja esi brīvs un dabūjams, kā es tolaik. Kā Daigu
ieraudzīju, uzreiz sapratu, ka šitā meitene man ir īstā. Tik nopietna, bet smuka. Parasti ar
tām smukajām, sevišėi ar pilsētniecēm, ir tā: vienu vakaru nodanco, pabučojies un tad - čau,
Monika! Otrā dienā ceĜi šėiras un uz nesatikšanos. Toreiz jau arī, kad Daiga brauca projām
uz savu Ėekavu, man ilūzijas sabruka. Domāju: aizbrauks un mani aizmirsīs. Sirdī viĦa man
bija iekritusi. Tad atkal spēlēju vienas kāzas. Skatos - pagalmā ieripo mašīna un no tās
izkāpj Daiga ar veselu kompāniju. Meklēja vienu meiteni. Es vēl nospēru no galda pudeli un
zaceni viĦiem, lai uzcienājas. Tad jau jutu, ka mums var sanākt kaut kas nopietnāks par
satikšanos citu kāzās. Oktobrī Daigai ir vārda diena. Tā kā bijām runājuši, ka es aizbraukšu,
tā kā ne. ViĦa dzīvoja mazā ciematiĦā pie Ėekavas — Odukalnā. Vairāk neko arī nezināju.
Ne adresi, ne māju. Aizbraucu uz Rīgu, iekāpu Bauskas autobusā. Jau vakars, tumšs, lietus
līst. Odukalnā izstaigāju visas ieliĦas, meklēdams, kurā mājā logi gaiši un jautrība valda.
Tumšs un kluss. Kādu stundu klīdu, līdz ādai izmircis. Beidzot atradu — Daiga ar saviem
viesiem lustējās mājas pagrabā. Vasarā, 1985. gada 15. jūnijā, dzērām kāzas. Latgales
meiteni pārvedu atpakaĜ Latgalē. ViĦa vēl Rīgā studēja, mācījās par ėīmiėi. Ne dienu šajā
profesijā neiznāca strādāt.
- Arī esat valdonīgs? Pateicāt sievai, kur ir viĦas vieta?
- Strēlniekiem piemīt valdonīgums, bet diktators esmu tikai darbā. Ăimeni redzu maz. No
rīta, kad dodos projām, visi vēl guĜ. Vakarā, kad pārrodos, - jau guĜ. Kas attiecas uz ăimeni
un personīgo dzīvi, esmu diezgan māĦticīgs. Strēlniekiem labi ir tie skaitĜi, kas dalās ar trīs.
Kāzas svinējām piecpadsmitajā un labi dzīvojam. Arī mašīnas numurs man ir laimīgs 6030. Ik rītu Dienā izlasu horoskopu. Baigi precīzi viss sakrīt. Skaidri zinu, ka mans liktenis
ir zvaigznēs ierakstīts.
- Bet bērni jums ir četri. Līdz laimīgajam skaitlim divu pietrūkst.
- Tur mums iznāca misēklis. Pirmais piedzima dēls Artūrs. Biju Ĝoti priecīgs. Domāju - otro
vajadzētu meitu. Nekā - dēls Raimonds. Kad gaidījām trešo, teicu: “MeitiĦa, un beigsim šito
spēlīti!” Piedzima dēls Guntars. Meitu tomēr gribējām. Daiga pētīja tabulas, rēėināja un
skaitīja dienas, kad tā lieta jādara, lai viss būtu riktīgi. Ilzīti mēs izskaitĜojām. Par tādu sievu
kā Daiga var tikai sapĦot. ViĦa dzīvo bērniem. Divus gadus uz Rīgu braukāja un mācījās
angĜu valodu, lai varētu palīdzēt bērniem to apgūt. Nu Daigu pierunāja strādāt MakoĦkalna
pamatskolā par angĜu valodas skolotāju.
- Jūs esat izcili skaistas vietas saimnieks.
- Pirmajā oktobrī paliek četrpadsmit gadi, kopš mani uz šejieni atsūtīja. Iecēla par
saimniecības direktoru. Bija arī citi piedāvājumi, bet tos kolhozus sauca krieviskos vārdos.
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MakoĦkalns skanēja skaisti. Pagrimums gan te valdīja briesmīgs, un viss bija nolaists. Pirms
manis pie teikšanas bija armēnis. Četrdesmit procenti iedzīvotāju bija cittautieši - krievi,
baltkrievi, poĜi, lietuvieši. Visi mani uzrunāja par Petroviču, lai gan vietējo acīs tāds puika
vien biju - ne trīsdesmit gadu. Visjaunākais priekšnieks rajonā.
- ViĦi jūs Ħēma par pilnu un klausīja?
- Muzikanta pieredze kolosāli noderēja un daudzās situācijās glāba. Biju pieradis uzstāties
un atrast kopīgu valodu ar katru. Mans pirmais bauslis bija - nedzert kopā ar padotajiem
nekad un nekādos apstākĜos! Kā priekšnieks tad būsi beigts un varēsi sevi norakstīt. Fermas
bija nolaistas, izslaukumi zemi, slaucējas dzēra, un govis dienām stāvēja neslauktas, cūkas
pa mēsliem peldēja. Gāju un visur prasīju kārtību. Strādāju kā priekš sevis. Fermas
izremontējām, pagalmus noasfaltējām, ceĜus sataisījām, daudzus jaunus objektus uzcēlām.
- Kur viss palika, kad kopus saimniekošanai pienāca gals?
- Līdz tam domāju, ka visi kolhoza labā strādā tikpat godīgi, cik es. PēkšĦi ieraudzīju - ne
vella! Zaga, stiepa prom un Ħēma, ko vien varēja. Kad saimniecību likvidēja, gribēju to
uztaisīt par pagasta pašvaldības uzĦēmumu, lai tehnika, kalte un parējās vērtības tiek
visiem. Taču citi grāba, plēsa, izpostīja un izvazāja. Sāpīgi bija skatīties, ka mans darbs tiek
iznīcināts. Bet viss ir pārdzīvots, un dzīve turpinās.
- Atkal esat pirmais cilvēks MākoĦkalnā?
- Esmu gan. Skolu esam saglabājuši un izglītību atbalstām. MakoĦkalnā ir labākās
attīrīšanas iekārtas rajonā, jo nevaram atĜauties laist mēslus iekšā Rāznā. Kaut gan tas būtu
viegli un ērti - ciemats ezera krastā. Laukos nevienam šodien nav viegli, bet, ja grib dzīvot
kā cilvēks, iespēju pietiek.
- Jums ir atbalstītāji?
- Ikdienā reizēm, ar pieticību un problēmām cīnoties, dūša apskrienas. Domāju - vai man
vienam vajag? Bet, kad notiek kāda nelaime, savus cilvēkus ieraugu kā ar citam acīm. Pirms
diviem gadiem mājā izcēlās ugunsgrēks. Decembris mūsu ăimenē ir īpašs mēnesis. Diviem
dēliem un man ir dzimšanas dienas. 21. decembrī bijām sarīkojuši bērniem ballīti. Kādi
divdesmit draugi viĦiem sanāca. Dzīvojam Līvānietē. Tolaik būvējām otro stāvu, tas vēl
nebija pabeigts. Tur bija sakrauti dēĜi un visādi celtniecības materiāli. Kāds kaut ko bija
nometis vai kā, bet naktī otrais stāvs bija liesmās. Ugunsdzēsēji paguva atskriet un nodzēst,
bet visas mantas bija salietas ar ūdeni un, metot ārā, salauztas. To ziemu nodzīvojām sievas
vecāku mājās. Tas bija smags laiks: visu dzīvi vajadzēja sākt tikpat kā no jauna. Pirmo reizi
tā īsti izjutu savējo plecu un atbalstu. Katrs palīdzēja, ar ko vien varēja. Sapratu, ka manai
skriešanai sabiedrības labā tomēr ir jēga. Arī uz savu dzīvi paskatījos no malas. Apjautu, ka
šī nelaime bija sava veida brīdinājums, - nedrīkst Dievam sejā spĜaut un viĦa likumus
negodāt. Tādā pārmēru smiešanās un svinēšana klusajā laikā kādu var aizskart. Mantai
nekad neesmu piešėīris pārāk lielu nozīmi, jo pārliecīga dzīšanās pēc tās cilvēkam nenāk par
svētību. Mana lielākā vērtība ir ăimene — bērni un sieva. Man ir viena mīĜa dziesma, kuru
dziedot vienmēr domāju par Daigu: “No tevis, meitiĦ, nešėiršos, līdz nāve mūs reiz šėirs.”
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20.12.1999. Aktuāla tēma. Aptauja (Db).
Latvija Statoil izpilddirektors Kārlis Miėelsons.
Pirmais iespaids, saĦemot dāvanu, protams, ir nozīmīgs, un to rada tieši iesaiĦojums.
Pēc tā var pateikt, vai dāvana nākusi no sirds. Lielākoties dāvanas Ĝauju iesaiĦot tiem, kas to
māk labāk par mani. Esmu saĦēmis dažādas skaisti sasaiĦotas dāvanas. Pats gan vairāk šajā
jomā esmu grēkojis.
Kas ir Kas Latvijā 2000 (Biogrāfiska enciklopēdija).
Bergmanis Tālivaldis Kabiles pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzimis 1954.
gadā. Izglītība augstākā.
Bogdanovičs Juris - a/s Lauva–auto tirdzniecības vadītājs. Dzimis 1955. gadā.
Izglītība augstākā. 1993 – LR 5. Saeimas deputāta kandidāts
(Tēvzemei un brīvībai), kopš 1997. – tirdzniecības vadītājs a/s
Lauva-auto (Francijas automobiĜu firmas Peugeot oficiālais
pārstāvis Latvijā).
Bormanis Reinis - Viršu pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzimis 1959. gadā
Izglītība augstākā. Zemnieks z/s Bērzkalni kopš 1997 –
priekšsēdētājs Virbu pagasta padomē.
Kazinovskis Andris – Balvu rajona padomes priekšsēdētājs. Dzimis 16.04.1959.
Valkā. Izglītība LLA mehanizācijas fakultāte (1982). 1982–1986
inženieris paju sabiedrībā MedĦeva (Balvu raj.); 1986–90 –
šoferis profesionālajā ugunsdzēsēju dienestā (ViĜaka); 1990–94 –
valdes priekšsēdētājs Balvu raj. MedĦevas pagastā; kopš 1994 –
priekšsēdētājs Balvu rajona padomē. Latvijas Pētniecības
institūta padomes loceklis, Latvijas Pašvaldību apvienības
loceklis, Administratīvi teritoriālās reformas un valsts pārvaldes
pilnveidošanās projekta līdzautors.
Leja Jānis izdevniecības Avots prezidents. Dzimis 05.01.1956. Omskas
apgabalā. Izglītība 1982 – LLA mehanizācijas fakultāte; 1987 –
Agrorūpnieciskā kompleksa vadības skola; 1982–1984 strādājis
kolhozā Laubere Ogres raj.; 1984–86 kolhozā ZaĜenieki Jelgavas
rajonā; 1986–92 – SIA Lattelekom darbinieks; 1992–95 – firmā
Allimpeks – Pako Ltd; kopš 1995 – prezidents izdevniecībā
Avots.
Petrēvics Ojārs SIA LZF izpilddirektors. Dzimis 1955. gadā. Izglītība – 1982 –
LLA Mehanizācijas fakultāte. 1995 – LR 6. Saeimas deputātu
kandidāts. Līdz 10.1999 – uzĦēmuma Lauktehnika direktors;
kopš 1997 – SIA LZF izpilddirektors (lauksaimniecības tehnikas
un materiālu tirdzniecība).
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Šėesters StaĦislavs – MākoĦkalna pagasta padomes priekšsēdētājs. Dzimis
17.12.1958. Rēzeknes raj. Izglītība 1982 – LLA Mehanizācijas
fakultāte. 1982–85 – v.s. Gailumi inženieris – mehāniėis; 1985–
91 – v.s. MākoĦkalns direktors. 1991–94 – MākoĦkalna pagasta
TDP priekšsēdētājs; kopš 1994 – priekšsēdētājs MākoĦkalna
pagasta padomē: 1998 – LR 7. Saeimas deputāta kandidāts,
Latvijas Zemnieku savienības biedrs. Kopš 1999 – Latvijas
Zemnieku federācijas priekšsēdētājs. PHARE programmas
starptautiskā projekta dalībnieks.
06.01.2000. Trīskāršais saimnieks no MākoĦkalna. I. AndiĦš (LA).
Tajā tālajā pagastā ir 21 ezers, 21 kapsēta un 21 kultūras piemineklis, bet priekšniekam
un reizē lielajam zemniekam – astoĦi amati. – Varētu laikam saskaitīt arī visus deviĦus, bet
negribas pareăot, ka tas devītais būs bads, - smej StaĦislavs Šėesters, Dzintaru
lielsaimniecības, MākoĦkalna pagasta padomes priekšsēdētājs un Latvijas Zemnieku
federācijas valdes priekšsēdis. Drīz apritēs gads, kopš viĦš vada federāciju, - 10. martā tā
sanāks uz kārtējo kongresu. Šogad tajā pārvēlēs federācijas vadību un spriedīs par ienākuma
palielināšanu, lai iztiktu paši, nevis no dāvinātas naudas.
Tikmēr Latvijas vecākās un lielākās zemnieku organizācijas līderis, te, 270 km no
Rīgas, pats ar prieku dara visus citus lauku darbus ar auglības ziĦā valstī skopākās zemes
(nieka 27 balles vien), saimniekojot pēc paša vārdiem, pagastā ar visskaistāko nosaukumu
un visjaukākā – Rāznas ezera krastā..
02.02.2000. Sievietes savā labā var izdarīt daudz. A. Ozola (Zemgales ZiĦas).
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes lektore Vizma Valaine
ilgus gadus aktīvi strādā LLU arodkomitejā, bet jau trešo gadu pēc viĦas iniciatīvas
universitātē darbojas sieviešu klubiĦš, un viĦa ir tā vadītāja..
- Šis laiks ir pārbaudījums mums visiem. Tas liek daudz ko pārvērtēt. Tāpēc meklēju
kaut ko sev, bet, nevarēdama to atrast vai apvienot ar darba specifiku, nolēmu organizēt
pati, - stāsta Vizma Valaine ... Kopā mācās, atpūšas un ceĜo.
Kopā viĦas sanāk katra mēneša pēdējā
trešdienā Tehniskās fakultātes kafejnīcā.
KlubiĦā iesaistījušās ne tikai šīs fakultātes
darbinieces,
bet
arī
dāmas
no
Lauksaimniecības un Pārtikas tehnoloăijas
fakultātes. Pirmajā darbības gadā galvenokārt
tika apspriestas vietēja rakstura problēmas,
un tas bija vērtību izvērtēšanas gads. Šo ciklu
simboliski aizsāka Svētās Annas baznīcas
mācītājs Tāli Rēdemanis ...
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Otrajā gadā sievietes izglītojās psihologu vadībā....
Trešais darbības gads iesākts ar ekskursiju un Cēsu rajona alām, Ungurmuižu un
Straupes baznīcu ...
Beidzot sarunu, Vizmas kundze aicina savā pulkā dalībnieces un uzrunā viĦas ar
L. Blausas vārdiem: “ ... lai pārlūkojam katra, cik esam gatavas ziemai un skarbām dienām.
Lai mums pietiek izturības, prāta un mīlestības tās ar gadu izdzīvot. Lai bērniem ceĜamaizes
sainītī spējam ielikt ko vairāk par dienišėās maizes riecienu un arī par to pasaulīgo mantu,
ko kodes un rūsa nemaitā. Tas stingrais un mūžīgais pamats nav ne slava, ne vara, ne nauda,
bet kaut kas daudz netveramāks, ar acīm neredzams, ar rokām nesaskarams. Lai mums
izdodas to vairot, krāt un sataupīt. Lai katrai no mums ir pie kā turēties un ko sargāt. Tad arī
mūs pašas kāds sargās.”
25.02.2000.Jaunumi Zemkopības ministrijā. I. Grudovska (Praktiskais Latvietis).
Būs deviĦas reăionālās pārvaldes.
Zemgales – vada Viesturs Reinfelds, centrs Jelgavā, aptver Jelgavas, Dobeles, Bauskas
rajonu.
Lielrīgas – Juris Tukišs (LMF 1981) centrs Ogre, aptver Rīgas, Ogres, Aizkraukles
rajonu.
Viduslatvijas – konkursam būs otrā kārta, kurā noteiks direktoru. (Noslēdzies konkurss
un par amatam vispiemērotāko atzīts Guntis Pusbarnieks (LMF 1981), centrs Jēkabpilī
aptver Jēkabpils, Madonas rajonu.
26.02.2000. Par apbalvošanu ar Triju ZvaigžĦu ordeni. (LA).
... Apbalvot ar III šėiras Triju ZvaigžĦu ordeni: Latvijas PSR 12. sasaukuma
Augstākās Padomes pirmās sesijas (03.05.1990–05.07.1993) deputātus: Juri Aizezeru
(LMF 1982); Edvīnu Kidi (LMF 1964); Jāni Kinnu (LMF 1973); Gunāru Klindžānu
(LMF 1979); Aleksandru Langi (LMF 1981); Jāni Lucānu (LMF 1961); Stefanu Rāznu
(LMF 1974); Ludvigu Teteri (LMF 1970); Ziedoni ZiediĦu (LMF 1980).
02.03.2000. Lai Latvenergo prezidentu ievēl tauta! A. Kluinovs (Rīgas Balss).
Saeimas opozīcijas spēki un ārpussaeimas interešu grupas bieži vien ir aicinājušas
jautājumu par Latvenergo privatizāciju vai neprivatizāciju izšėirt tautas nobalsošanā ...
RB iepazīstina ar piecām kandidatūrām, kuras nosaukuši politiėi. Latvenergo valsts
pilnvarnieks un padomes priekšsēdētājs Ojārs Kehris ir apstiprinājis, ka viĦa dienas kārtībā
ir izvēle starp Jadvigu Annu BērziĦu, Kārli Miėelsonu un Aivaru TauriĦu, otra pilnvarnieka
Normunda Lakuča un ekonomikas ministra Vladimira Makārova simpātijas pieder Valdim
Ginteram un, iespējams, Eiženam Cepurniekam ...
11.03.2000. Miėelsons, kuram uztic Latvenergo. I. Mūrniece (LA).
Latvenergo prezidents no š.g. 1. aprīĜa būs Kārlis Miėelsons, SIA Latvija Statoil
direktors, - tā ceturtdien lēma Latvenergo padome un valsts pilnvarnieki.
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- Jums tāda Šėēles (LMF 1981) bārdiĦa. Vai esat Šėēles politikas piekritējs?
K. Miėelsons: - Man tāda bija jau kopš 1985. gada, vēl pirms Šėēles ... Tiesa, tagad
jau tā kĜuvusi balta. Kur slēpjas Statoil panākumu atslēga? Kopš pirmās darbības dienas mēs
izvirzījām mērėi: strikti ievērot Latvijas likumdošanu, nolēmām būt pilsoniska kompānija,
kas godīgi, pēc labākās sirdsapziĦas maksā visus paredzētos nodokĜus. Latvija Statoil tēlu
veidojām apzināti, un tas nozīmē klientu labu apkalpošanu, veikalu darba uzlabošanu.
Konkurence naftas biznesā jau ir Ĝoti barga, tāpēc ik brīdi jācīnās par savu vietu tirgū, ik
brīdi jāplāno darba uzlabojumi. Ceru, ka tas izdosies arī Latvenergo.
Kārlis Miėelsons dzimis 1959. gada 24. martā Rīgā. Beidzis
LLU Mehanizācijas fakultāti. 1982.-1991. g. strādājis Bauskas
ceĜu būvniecības iecirknī. Vēlāk vedis automašīnas no Vācijas.
1996. g. kĜuvis par direktoru SIA Latvija Statoil. No svešvalodām
prot angĜu, ko galvenokārt apguvis pašmācības ceĜā, jo “dzīve
piespieda”.
Ăimenē aug trīs meitas Vecākā – astoĦpadsmitgadīgā Linda
mācās LU juristos, - vidējai – Ingai ir 16 gadi un viĦa ir
skolniece, un četrgadīgā Luīze. K.Miėelsona dzīvesbiedre Laila
strādājusi par skolotāju.
Miėelsona vaĜasprieki – grāmatas un autosports. Šobrīd viĦš
lasot SiliĦa “Lielo patiesību meklējumus”, kuros atradis arī savas
patiesības: “Biju pārsteigts, cik liels intelektuālais potenciāls ir Latvijā – gan zinātnē, gan
kultūrā.”
Autosporta priekus krietni izbaudījis aizvadītajā sezonā, kad piedalījies Latvijas
čempionātā rallijā. Tiesa gan, kā līdzbraucējs, bet “arī tas paaugstina adrenalīna līmeni
asinīs”. K. Miėelsons atzīst, ka viĦam patīk ātri braukt un ātri dzīvot. Enerăija virmot virmo
arī no divām mākslinieka Bernāta gleznām, kuras viĦš piekarinājis savā kabinetā.
K. Miėelsons teic, ka viĦam dzīvē patīkot spēlēt tīru spēli. “Es ticu un uzticos
cilvēkiem. Kas zina, varbūt esmu pārlieku naivs, varbūt pārlieku liels optimists ... Es cienu
godīgumu, cenšos izturēties godīgi pret saviem līdzcilvēkiem un arī sevi. Tā, lai naktīs
varētu mierīgi gulēt.”
23.03.2000. Mēăina nomainīt Latvenergo valdi. A. Kluinis (RB).
Latvenergo jaunais prezidents Kārlis Miėelsons vakar atskaitījās uzĦēmuma padomei
par to, cik tālu viĦš ticis ar Latvenergo valsts pilnvarnieku uzdevumu sameklēt uzĦēmumam
jaunu viceprezidentu un valdes locekĜus. Protestējot pret sāktajām izmaiĦām Latvenergo
vadītāju sastāvā, padomes sēdi boikotēja trīs padomes locekĜi: Normunds Lakučs, Eižens
Cepurnieks un Halfords Krasts, kuri pārstāvēja partiju Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.
Padomes sēdē piedalījās pieci no deviĦiem padomes locekĜiem, ieskaitot padomes
priekšsēdētāju Ojāru Kehri, un viĦi uzskata, ka padome bijusi lemttiesīga. Nekādi lēmumi
par personālijām tomēr netika pieĦemti, jo padome atbalstīja Miėelsona viedokli, ka
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vispirms jānosaka jauna uzĦēmuma pārvaldes struktūra. Tas paredz grozījumus Latvenergo
statūtos ...
23.03.2000. Miėelsons grasās samazināt Latvenergo valdi. R. Pētersons (NRA).
Latvenergo padome vakar akceptēja nākamā uzĦēmuma prezidenta KārĜa Miėelsona
priekšlikumu samazināt valdes locekĜu skaitu no septiĦiem līdz trim, paziĦoja padomes
priekšsēdētājs O.Kehris ...
30.03.2000. Latvijas dzelzceĜnieki prasa valsts atbalstu. Z. Pudule (Rīgas Balss).
Mierīgi un disciplinēti, kā jau solīts, vakar noritēja Latvijas DzelzceĜnieku
arodbiedrības organizētais pikets pie Ministru kabineta. Apmēram piecsimt dzelzceĜa
darbinieku ar plakātiem rokās prasīja nepieciešamās valsts dotācijas un DzelzceĜa likuma
izpildi pilnā apjomā. Satiksmes departamenta direktors Jānis Veidemanis, kurš atradās
piketētāju tuvumā, RB informēja, ka “pilnai laimei” Latvijas dzelzceĜam būtu nepieciešami
10 miljoni latu gadā infrastruktūrai un 14.5 miljoni – pasažieru pārvadāšanai. Taču reāli tiek
prasīti attiecīgi 6 un 7.67 miljoni latu – lai dzelzceĜš rīt varētu pārvadāt to, ko šodien ...
Marts 2000. Viesturs Reinfelds – Zemgales reăionālās pārvaldes direktors. A. Smilăe
(Zemgale, Dobeles raj.)
Pagaidām Viesturs Reinfelds vēl ir sastopams Apguldes
arodvidusskolā, kur viĦš ir šīs mācību iestādes direktors. Taču
nupat notikušajā konkursā, kas bija organizēts, lai izvērtētu
astoĦu pretendentu atbilstību uz triju rajonu – Bauskas, Jelgavas
un Dobeles – lauksaimniecības departamentu bāzes veidojās
Lauku atbalsts dienesta Zemgales reăionālās pārvaldes direktora
posteni, viĦš ir uzvarējis. Un tas nozīmē, ka ar 1. aprīli viĦš sāks
strādāt jaunajā darba vietā Jelgavā.
Uz Zemgales jautājumu, kāpēc noticis šāds pavērsiens viĦa
dzīvē Viesturs Reinfelds atbildēja: - Atklāti sakot, šāda soĜa
speršanai esmu gatavojies jau vairākus gadus. Piedalījos
konkursā uz lauksaimniecības departamenta direktora posteni, kad to atstāja Vitauts
Paškausks (LMF 1974). Diemžēl neuzvarēju.
Esmu dzimis un uzaudzis laukos, beidzis LLU Lauksaimniecības mehanizācijas
fakultāti. Lauki man ir tuvi. Bet šobrīd Apguldes arodvidusskolā no 14 grupām tikai trijās
jaunieši apgūst lauksaimniecības zinības. Arī tas ir viens no iemesliem. Tāpat tas, ka tēvs
man ir agronoms, ilgus gadus strādājis par priekšsēdētāju kolhozā, māte – par skolotāju
lauku skolā, arī brālis – agronoms. Es esmu pārliecināts, ka vecāki, ăimene pamatā nosaka
bērnu dzīves izvēli un darbību. Abi ar brāli turpat vien esam, kur mūsu vecāki.
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... Gan Apguldes skolai, gan man pašam ir vajadzīgas “svaigas asinis”. Ilgus gadus
strādājot vienā vietā, daudz kas šėiet varbūt citiem jau nepieĦemams. 20. martā paliks 14
gadu, kopš Apguldē esmu direktors ...
... Līdzšinējais direktora darbs man ir daudz palīdzējis. Pirmkārt, izšėirties par šo soli –
piedalīties konkursā atkārtoti, izprast esošos procesus laukos, kādiem procesiem Latvijai
jābūt gatavai sakarā ar gatavošanos iestāties Eiropas Savienībā. Faktiski tas ir Lauku
atbalsta dienesta viens no galvenajiem uzdevumiem ...
06.04.2000. Reăionālā lauksaimniecības pārvaldes zemniekiem rādīs ceĜu. A. Ozola (ZZ).
Zemgales Reăionālā lauksaimniecības pārvalde ir Lauku atbalsta dienestam pakĜauta
valsts civildienesta iestāde. To vada Viesturs Reinfelds, un pārvaldē strādā 40 darbinieku,
no tiem 16 – centrālajā aparātā. Bauskas, Dobeles un Jelgavas rajonā bijušo
Lauksaimniecības departamentu vietā izveidoti trīs sektori, kuros katrā strādā astoĦi
darbinieki. Dobeles sektors atradīsies bijušās departamenta telpās rajona Padomes ēkā, bet
Bauskā – Salātu ielā 31. Jelgavas sektors, kuru vada bijušais departamenta direktors
Edmunds Pipers (LMF 1960) ar 1. maiju strādās līdzās reăionālajam departamentam
izremontētajās telpās Dobeles ielā 41.
- Lai gan Latvijā pašlaik nav cilvēka, kas varētu atbildēt uz jautājumu, kad tiks
saĦemta SAPARD nauda, droši var teikt, ka esam pārĦēmuši bijušo lauksaimniecības
departamentu funkciju – valsts subsīdiju administrēšanu, - apgalvo Viesturs Reinfelds.
Sektors ir pirmā iestāde, kur zemniekam jāvēršas ar projekta pieteikumu, lai saĦemtu
gan SAPARD līdzekĜus, gan valsts subsīdijas ...
Reăionālajās lauksaimniecības pārvaldēs izveidotas četras nodaĜas: Atbalsta, Finansu
un informācijas, Kontroles un Meliorācijas ...
- Mēs esam tāpēc, lai zemnieki varētu attīstīties. Pārvalde noteikti nebūs vieta, kur
lauciniekam bail ienākt. Projām neraidīsim nevienu, - apgalvo Viesturs Reinfelds.
12.04.2000. Ievas vīrietis Kārlis Miėelsons. S. Amata (Ieva).
Audzis vidē, kur tehniskajos parametros nekĜūdās un kultūrvēsturisko notikumu
datumus nejauc. Tēvs – enerăētiėis, strādājis kādreizējā ZiemeĜrietumu energosistēmas
apvienotajā dispečerpārvaldē, māte – mūzikas skolotāja MediĦos. Visos amatos, kurus
ieĦēmis pēc Lauksaimniecības akadēmijas beigšanas, - kāpums līdz karjeras augstākajam
punktam. Kuplas un stabilas ăimenes galva – trīs meitas, skaista un izglītota sieva. Piedalās
autorallijos. Raksturā mierīgs azartisks, savstarpējās saskarsmēs korekts, profesionālajās
izpausmēs perfekts – tādu iespaidu atstāj Kārlis Miėelsons, jaunais Latvenergo prezidents ...
...2000. Augstkalnē atklāj hidroelektrostaciju. (Zemgales ZiĦas).
Augstkalnes pagastā tika nodots ekspluatācijā Gulbīšu HES uz Svētes upes, kas ir
Jelgavas firmas “Novators” trešais šāda veida būvniecības objekts. Spēkstacijas operators
Jānis LaiviĦš Zemgales Reăionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājam Viesturam
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Reinfeldam stāsta, ka HES darbojas automātiskā režīmā – krītoties ūdens līmenim, stacija
izslēdzas ...
25.04.2000. Miėelsona viedoklis. I. Mūrniece (LA).
Latvenergo šefs Kārlis Miėelsons uz sarunu LA redakcijā ieradās viens – bez
miesassargiem un pat bez preses sekretāra sargājošās klātbūtnes. Apsardzes viĦam nemaz
neesot, jo viĦš, redz, pie “šādām ekstrām” neesot pieradis!
... Pagaidām vēl neesot izjutis plaši daudzināto politisko spiedienu, un pastāstīja par
viĦa vadītā uzĦēmuma problēmām ...
... 2000. Zemnieki strādās Eiropas līmenī. D.Laukšteina (ZZ).
Zemgales Reăionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds ir
pārliecināts – mūsu zemnieki strādās Eiropas līmenī. ViĦš arī pastāstīja par lauku atbalsta
dienesta darbību, iepazīstināja ar uzdevumiem un pamatoja iestādes nepieciešamību
pašreizējā situācijā – straujā virzībā uz Eiropas Savienību ...
Viesturs Reinfelds ir eirooptimists: - Eiropā mūsu zemnieks beidzot varēs strādāt pēc
ilglaicīgas programmas, ar noteiktām cenām, bez neparedzētiem gadījumiem ...
20.06.2000. Īstenos projektu “Austrumu stīga”. A. Grīnbergs (LA).
Darba grupa, kurā ietilpst trīs rajonu – Balvu, Ludzas un
Krāslavas – pašvaldību un ceĜu darbinieku pārstāvji, uzsākuši
priekšdarbus, lai īstenotu projektu Austrumu stīga par 256 km
garā ceĜa Kuprava – ViĜaka – Baltinava – Kārsava – Ludza –
Ezernieki – Robežnieki – Krāslava – Kaplava remontēšanu un
būvēšanu.
Projekta Austrumu stīga vadītājs Andris Kazinovskis ir
pārliecināts, ka tuvākajā nākotnē paralēli austrumu robežai ies
labs asfaltēts ceĜš.
Jūlijs 2000. Pasaule man ir kĜuvusi šaurāka. D. Laukšteina (ZZ).
No 9. līdz 29. jūlijam Zemgales Reăionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Viesturs Reinfelds guva vērtīgu pieredzi, viesojoties tālajā Taivānā. Uz turieni viĦš devās,
lai iepazītos ar svešās zemes lauksaimniecību, piedalītos seminārā “Lauksaimniecības
produktu ražošana un mārketings”...
10.08.2000. Šinjina apliecina draudzīgo attieksmi. M. Laizāne (ZZ).
Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris RāviĦš (LMF 1980) saĦēmis apsveikumu un
dāvanu no sadraudzības pilsētas Šinjinas Taivānā.
Ar sūtījumu un sveicieniem Jelgavas Domes priekšsēdētājam no Taivānas atgriezies
Zemgales Reăionālās lauksaimniecības pārvaldes direktors Viesturs Reinfelds ...
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Pasniedzot dāvanu, ko Šinjinas mērs sūta A. RāviĦam, V. Reinfelds apliecināja, ka šīs
pilsētas attieksme pret draudzīgajiem sakariem ir Ĝoti nopietna un tā ieinteresēta investīciju
ieguldīšanā. Ėīniešu draudzīgumu apstiprina arī kāds zaĜš bulvāris Šinjinā, kas nosaukts
Jelgavas vārdā.
12.09.2000. MK iesniedz Latvenergo reorganizācijas plānu. I. Jankevica (Db).
Ekonomikas ministrija (EM) vakar iesniedza izskatīšanai VAS Latvenergo
reorganizācijas pasākumu plānu ...
Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons ir pārliecināts par energogrozījuma
reorganizācijas nepieciešamību, kas Ĝaušot palielināt konkurētspēju brīva tirgus apstākĜos ...
Līdz šā gada beigām Latvenergo plāno pārveidot uzĦēmuma administrācijas aparātu,
pārejot uz departamentu struktūru. Process jau ir sākts, notiek funkciju izvērtēšana, un tā
pirmais posms tiks pabeigts līdz 2001. gada 1. novembrim. Tālākā administrācijas aparāta
reorganizācija otrajā posmā notiks atbilstoši pamatstruktūras reorganizācijai.
....2000. Somija mīl zemniekus. D.Laukšteina (ZZ).
Šās nedēĜas sākumā astoĦi Zemgales Reăionālās lauksaimniecības pārvaldes ierēdĦi
atgriezās no pieredzes apmaiĦas brauciena uz Somiju. Tur viĦi iepazinās ar
lauksaimniecības subsīdiju sistēmu.
Kopā ar citiem pārvaldes dalībniekiem Somiju apmeklēja arī iestādes vadītājs Viesturs
Reinfelds ...
28.09.2000. Neplāno paaugstināt elektroenerăijas tarifus. (Rīgas Balss).
Pašlaik tiek izstrādāts Latvenergo nākamā gada budžets, kurā netiek paredzēts
elektroenerăijas tarifu pieaugums, informēja Latvenergo valdes loceklis Ivans Liuziniks ...
UzĦēmums reorganizācija gaitā iecerējis samazināt izdevumus par septiĦiem
miljoniem latu. Tāpat Latvenergo ieplānojis samazināt arī strādājošo skaitu. Latvenergo
prezidents Kārlis Miėelsons gan skaidroja, ka tas nenozīmēšot darbinieku atlaišanu, jo ar
uzĦēmuma pamatdarbību nesaistītie objekti tiks nodalīti, pārdoti vai privatizēti.
16.10.2000. Vilcinu skaits aizvien sarūk. S. Vanzovičs (NRA).
... Iespējams, vilcienu līniju slēgšana turpināsies, jo ritošā sastāva trūkums pamatīgi
apdraud pasažieru pārvadājumus ...
Satiksmes ministrijas DzelzceĜu departamenta direktors Jānis Veidemanis informēja,
ka ar elektrovilcieniem gadā tiek pārvadāti 22.4 miljoni pasažieru, kas tik un tā rada
zaudējumus 1.2 miljonu latu apmērā, taču ar dīzeĜvilcieniem gadā tiek pārvadāti tikai 2.4
miljoni pasažieru, bet finansu deficīts ir apmēram 4 miljoni latu, neskaitot pilnu maksu par
infrastruktūras izmantošanu ...
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07.11.2000. Rundāle, kur šopiektdien pulksten 12 sāksies “Lauku Avīzes” diena. S. Eglīte
(LA).
Ārzemēs šo pagastu pazīst, kā vietu, kurā atrodas slavenā
Rundāles pils, mūszemē, savukārt tāpēc, ka tajā ir Valsts
Saulaines lauksaimniecības tehnikums. Pēdējā laikā tas daudzu
mutēs skan kā vieta, kurā mīt tie mutīgākie “buntavnieki”
zemnieki, kuri gatavi robežceĜus bloėēt un savas tiesības
aizstāvēt – Rundāles pagasts. Ar koplatību 9 143 ha auglīgās
Zemgales zemienes, ar 2 470 iedzīvotājiem ...
Tehnikuma direktoram Jānim Beėerim daudz laika nākas
veltīt, cenšoties uzlabot mācību apstākĜus. ViĦš joprojām atceras,
kā pirms četriem gadiem 1. novembrī, stājoties šajā amatā, uzreiz
zinājis savu pirmo lielo uzdevumu: - Tehnikuma apkure bija
katastrofāla! Aktīvi meklējot līdzekĜus tās sakārtošanai, radās kopprojekts ar Dāniju. Tā
Saulainē tapa mūsu valstī pirmā katlu māja, kurā kā apkures materiālu izmanto salmus.
Vairākkārt esam rakstījuši projektu pieteikumus ēku siltināšanai, taču šim nolūkam naudu
vēl nav izdevies iegūt.
28.11.2000. Stendes “Agro produkcija ieinteresē arvien vairāk saimnieku. A. Hailova
(LA).
Kad lauki novākti un raža iegūlusi glabātavās saimniekiem atliek vairāk laika padomāt
par to, kāda barība piedāvājam, kvalitātes un cenu ziĦā būtu piemērotāka viĦa saimniecības
dzīvniekiem – nobarojamām cūkām un liellopiem.
Talsu rajonā gandrīz 10 lielās saimniecībās, kuru vidū ir Raita DārziĦa saimniecība
Kalnbirzes (gadā realizē 1000 cūku), Pētera KalniĦa ZeltiĦi (realizē 350 cūku) un Andra
KārkliĦa Avotkalni LAV (realizē 1200 cūku) dzīvnieku nobarošanai izmanto SIA Agro
gatavotos koncentrātus ...
Agro palīdzēs iegādāties maisīšanas iekārtas.
- Latvijā tagad esam pārdevuši vairākus komplektus, kas darbojas Ĝoti labi. Tie ir arī
pietiekami lēti. Ja mēnesī nepieciešams gatavot 20 tonnas barības, tad gada laikā ierīces
atmaksājas. tas saimniekam ir Ĝoti labs rādītājs, turklāt mums ir iespējams tehniku pārdot ar
pēcmaksu, - uzsvēra Agro tehnikas tirdzniecības daĜas vadītājs Gedimins LubiĦš ...
30.11.2000. Latvenergo stāsta par modernizāciju. M. Krustakalns (RB).
Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons ar viceprezidentiem Ivaru Liuziniku un
Aigaru MeĜko veido viskompaktāko vadītāju grupu Latvijas lielajos uzĦēmumos ...
Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons pievērsās uzĦēmuma reorganizācijai un solīja,
ka uzĦēmuma struktūrvienību nosaukumu maiĦa paaugstinās uzĦēmuma konkurētspēju
brīvajā tirgū, kad tāds tiks atĜauts enerăētikā ...
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30.11.2000. Latvenergo vēlas konkurēt ar Lattelekom. P. Pētersons (NRA).
Valsts a/s Latvenergo pēc SIA Lattelekom monopoltiesību pārtraukšanas publiskajā
telekomunikāciju tīklā atsevišėos pakalpojumos varētu konkurēt ar fiksēto telekomunikāciju
uzĦēmumu, vakar paziĦoja Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons.
Latvenergo sava telekomunikāciju tīkla izveidē jau ieguldījis četrus miljonus latu, un
vēl lielāki ieguldījumi tiks veikti, lai pabeigtu apakšstaciju pieslēgšanu tīklam ... Nākotnē
Latvijas tīklu plānots pieslēgt kopējam Baltijas telekomunikāciju tīklam, ko veido reăiona
energokompānijas. Mēs lepojamies ar padarīto darbu. Tas ir liels solis mūsu tehnoloăiju
attīstībā, - lielījās K.Miėelsons....
Tīkls veido divus pamatapĜus – rietumu un austrumu lokus – visā Latvijas teritorijā ...
13.01.2001. Putriėos pat cepti kartupeĜi līdzinās delikatesei. Ē. Zandere (Zemgales
Kurjers).
Studentu dzīve Jelgavā daudz nav mainījusies. Jā, topošie sabiedrības gaišie prāti gan
mācību ziĦā kĜuvuši apzinīgāki, prasīgāki pret sevi un pasniedzējiem, gan daudzi staigā ar
mobilajiem telefoniem, gan rakstu darbi tagad esot jāiesniedz drukātā veidā. Tikai
kopmītnēs dzīve rit ierasto gaitu ...
ViĦiem pats Dievs palīdzēs.
Šėiet, ka “vislabāk” sesijai gatavojas mehanizatori. Apzinīgākie puiši un meičas
sanākuši kopā istabiĦās, šėirsta pierakstus, kaut ko drudžaini meklē grāmatās, zīmē, raksta,
grauž zīmuĜus un pildspalvas. Dzer kafiju, tēju, ūdeni – kas nu kuram pa kabatai. Līdz
ieskaitei pavisam maz laika.
Vieglprātīgākie un naudīgākie intensīvi meklē pazīstamus un uzĦēmīgus Ĝaudis, kuri
kursa darbus izstrādātu viĦu vietā. Noskaidrojām, ka tas vidēji maksā piecdesmit latus, par
nopietnāku veikumu jāmaksā attiecīgi vairāk.
Ir arī studenti un studentes, kas “spĜauj griestos svilpodami” un mierina sevi: - Gan jau
kaut kad ...
Tādu četrotni satiekam uz ielas ceĜā uz Tonusu. Cits bariĦš joprojām turpina “tusēties”
bārā Kvatro un dzer aliĦus. Dzirdam anekdoti: “Dievs sesijas laikā sūta savus eĦăeĜus
pārbaudīt, kā studenti mācās. NedēĜa pirms ieskaites: ekonomisti zubrās tā, ka galvas kūp;
veterinārārsti un pārtikas tehnoloăi cītīgi apmeklē lekcijas, vakaros mācās, mehi – ballējas.
Trīs dienas pirms ieskaites – ekonomisti zubrās tā, ka galvas kūp; veterinārārsti un
pārtikas tehnologi cītīgi apmeklē lekcijas, vakaros mācās; mehi – ballējas.
Diena pirms ieskaites – ekonomisti zubrās tā, ka galvas kūp; veterinārārsti un pārtikas
tehnologi cītīgi apmeklē konsultācijas, vakaros mācās; mehi lūdz Dievu.
- Mehanizatoriem tad arī palīdzēsim – nolemj Dievs” ...
08.02.2001. Elektrība arī turpmāk plūdīs no Krievijas. A. Lācars (NRA).
Kamēr ideja par Baltijas un ZiemeĜeiropas valstu kopīgās energosistēmas Baltijas loks
izveidi paliek projektu līmenī, oficiāli nostiprināta sadarbība, kas šajā jomā pastāvēja PSRS
76

ZiemeĜrietumu reăionā. Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija un Baltkrievija vakar ViĜĦā
vienojās par nacionālo energosistēmu paralēlo darbu.
Līgumu par sadarbību bija paredzēts parakstīt jau 1999. gada maijā, taču dažādu
iemeslu dēĜ līguma parakstīšana vairākkārt tika pārcelta. Līgumu parakstīja Latvenergo
prezidents Kārlis Miėelsons, Lietuvas valsts uzĦēmuma Lietuvas enerăija ăenerāldirektors
Dangirs Mikalajūns, Igaunijas akciju sabiedrības Esti energia valdes priekšsēdētājs Gunnars
Oks, Krievijas a/s Jeăinaja energetičeskaja sistema Rosiji valdes priekšsēdētājs Anatolijs
Čubaiss un Baltkrievvijas koncerna Belenergo prezidents Jevgenijs Mišuks ...
07.03.2001. Aprīlī būs Zemgales reăionālā lauksaimniecības izstāde. A. Ozola (ZZ).
Izstādes rīkotājs Jelgavas SIA Agro direktors Edgars Čeksters (LMF 1966) informē, ka
no 6. līdz 7. aprīlim uzĦēmuma teritorijā RubeĦu ceĜā notiks trešā Zemgales reăionālā
lauksaimniecības tehnikas izstāde.
Izstādi atbalsta Zemgales Reăionālā lauksaimniecības pārvalde. Tās vadītājs Viesturs
Reinfelds uzsver, ka šā gada izstāde atšėirsies no iepriekšējām, šo iecerēts veidot kā vietu,
kur zemnieki var ne tikai apskatīt lauksaimniecības tehniku, bet arī apmainīties ar pieredzi
un informāciju ...
24.03.2001. Latvenergo stiprina elektrodrošību. S. Vanzovičs (NRA).
A/s Latvenergo vakar ieslēdza darbā jauno apakšstaciju Bastejkalns, kas varētu
ievērojami paaugstināt elektroapgādes drošību pilsētas centrā ...
- Galvenais ir padeves drošība, jo elektrība ir produkts, kuras nozīmību mēs īsti spējam
apjaust tikai tad, kad tās nav, - atzina Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons.
09.10.2001. Pieredzes apmaiĦas reizē sprieda arī par sadarbības iespējām. A. SmiĜăe
(Zemgale, Dobeles raj.).
Divas dienas pagājušajā nedēĜā Zemgales Reăionālās pārvaldes priekšnieks Viesturs
Reinfelds, viĦa vietnieks Guntis Liepa un pārvaldes Dobeles sektora vadītājs Aleksandrs
KovaĜevs aizvadīja kopā ar Igaunijas viesu delegāciju – bijušā Rakveres rajona, tagadējā
Viru-Jaagupi-Laana-Virumaa apriĦėa zemnieku un uzĦēmēju 25 cilvēku grupu, kuri uz
Latviju bija atbraukuši pieredzes apmaiĦā ...
Dobelē rakverieši tikās arī ar rajona padomes un pilsētas domes priekšsēdētāju Andri
Elksnīti (LMF 1975), jo kā zināms, mūsu rajons ir atjaunojis sadarbību ar savu kādreizējo
partneri – Rakveres rajonu ...
Viesturs Rienfelds teica, ka igauĦi demonstrējuši Ĝoti lielu ieinteresētību visos
jautājumos un izteikuši vēlmi sadarboties, uzturēt kontaktus ...
Dobeles dzirnavnieka ăenerāldirektoram BroĦislavam Skrebam (LMF 1968) tika
jautāts, kā strādā šī privātfirma, kā nodrošina savu konkurētspēju, kā iekaro saražotās
produkcijas tirgu, cik maksā zemkopjiem par graudiem, kāda ir norēėinu sistēma, kādu
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veidu kombinēto lopbarību uzĦēmumā gatavo, cik tā maksā, kā ražošanu ietekmē graudu
valsts intervences iepirkums un vēl daudz ko citu ...
29.11.2001. Šūpo Līvānu novada domes priekšnieka krēslu. (NRA).
Līvānu domes sēdē 29. novembrī varētu tikt izskatīts jautājums par neuzticības
izteikšanu domes priekšsēdētājam Visvaldim Gercānam un viĦa vietniekam Viktoram
Kūkam (LMF 1981) un Jurim BroĦkam ...
30.11.2001. Līvānu novada mērs paliek amatā. (NRA).
Jautājums par neuzticības izteikšanu Līvānu novada domes priekšsēdētājam Visvaldim
Gercānam, priekšsēdētāja vietniekam Viktoram Kūkam un Jurim BroĦkam uz novada
domes sēdi tiek izvirzīts jau vairākkārt. Vakar, kad bija paredzēts balsojums par V. Gercāna
un viĦa vietnieku neatbilstību amatiem, viens no 11 domes deputātiem uz sēdi neieradās, un
balsis sadalījās 5:5, tādējādi līdzšinējā valdība saglabā amatus.
01.12.2001. Smalkās aprindas. A. LiepiĦš (Diena).
... Atnākuši pasildīt rokas: atjaunotās Rīgas TEC 1 atklāšanā Latvenergo prezidentu
Kārli Miėelsonu sveic politiėi Aigars Kalvītis un Kārlis Leiškalns.
07.12.2001. Spriež par Baltijas ātrgaitas dzelzceĜu. S. Vanzovičs (NRA).
Satiksmes ministrija (SM) jau tuvākajā laikā gatavojas izstrādāt investīciju pieteikumu
Eiropas standarta platuma sliežu ceĜa izveides nepieciešamības izpētei Latvijā ...
Pašlaik dzelzceĜa sliedes, pa kurām Latvijā un arī visās bijušās Padomju Savienības
valstīs brauc vilcienu sastāvi, ir 1 520 mm platumā, bet Eiropā vilcieni ripo pa 1 435 mm
sliedēm. Līdz ar to rodas problēmas gan kravu, gan pasažieru pārvadājumos, jo vilcienu
vagonus robežpunktos nākas pārcelt uz šaurā standarta riteĦiem vai arī izmantot sastāvus ar
automātiski maināmajiem riteĦiem, bet kravas pārbērt vai arī pārcelt kravu konteinerus uz
citām platformām.
Projekta izmaksas – miljardos eiro ... SM DzelzceĜa departamenta direktors Jānis
Veidemanis pastāstīja, ka sākotnēji tiks sagatavots priekšizpētes projekts, lai izvērtētu, vai
cauri visām trim Baltijas valstīm vispār ir nepieciešams šāds sliežu ceĜš. Jau saĦemts visu
trīs valstu valdību atbalsts politiskā līmenī, tāpēc nepieciešams izstrādāt investīciju
pieteikumu līdzekĜu saĦemšanas priekšizpētei no Eiropas Savienības Interreg programmas.
11.12.2001. Nepaaugstinot tarifus, cietīs Latvenergo investīcijas. I. Cirša (Db).
TādēĜ, ka no 1. janvāra netiks paaugstināti elektroenerăijas tarifi, Latvenergo nevarēs
atĜauties iepriekš plānotās investīcijas uzĦēmuma attīstībā – 80 miljonu latu.
Nākamā gada energokompānijas investīciju budžetu nācās samazināt par aptuveni 20
miljoniem latu – līdz nepilniem 60 miljoniem.
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To žurnālistiem pavēstīja Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons. – Tas, kas tiks
paaugstināti tarifi, nav atkarīgs no mums, bet gan no regulatora, - teica K.Miėelsons,
piebilstot, ka tarifi jāpaaugstina investīciju dēĜ, proti, elektroapgādes drošībai ...
11.12.2001. Miėelsons: lēmums par ziedošanu bija politisks. A. Vaivars (Db).
Latvenergo lēmums ziedot 680 000 latu Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) ir
radījis visai neviennozīmīgu vērtējumu.
UzĦēmuma prezidents Kārlis Miėelsons intervijā Db atzīst, ka šo ziedojumu lielā mērā
ir veicinājusi tieši pašreizējā likumdošana.
... Latvenergo kā uzĦēmums jau sen atbalsta tos, kurus drīkst atbalstīt. Jau vairākus
gadus ir sniegti līdzīgi atbalsti.
Latvijas likumdošana paredz, ka šobrīd mēs drīkstam atbalstīt Olimpisko komiteju,
Latvijas bērnu fondu un Kultūras fondu, un to mēs arī darīsim, ja vien to atĜaus mūsu rocība
...
Protams, mums ir arī precīzas tāmes par to, kā šī nauda tiks izlietota ...
Naudas piešėiršana olimpiešiem ir politisks lēmums, taču šajā gadījumā 10 % no visas
ziedojuma summas ir Latvenergo nauda, bet 90 % - nodokĜu maksa, kas būtu aizgājusi
kopējā nodokĜu katlā, taču tika novirzīta konkrētajam mērėim...
To naudiĦu, kas tiek novirzīta ziedojumiem, mēs tāpat nevaram ieguldīt uzĦēmuma
attīstībā. Tai ir divi ceĜi – vai nu ziedojumiem, vai arī kopējam nodokĜu katlam. Tā līdzekĜu
daĜa, kas tika ziedota LOK no Latvenergo peĜĦas, nevis nodokĜiem, tarifu politiku nekādi
nevar iespaidot. Šos līdzekĜus fiziski nevar ieguldīt uzĦēmuma attīstībā, jo mēs nevaram
tādā veidā izmantot nodokĜu naudu ...
12.12.2001. Par LLU rektoru kĜūst Bušmanis. (NRA).
Ministru kabinets vakar par Latvijas Lauksaimniecības
universitātes rektoru iecēla inženierzinātĦu doktoru,
līdzšinējo mācību prorektoru, profesoru Pēteri Bušmani.
ViĦu 26. oktobrī šajā amatā ievēlēja augstskolas konvents,
ziĦo LETA. P. Bušmanis ir dzimis 1941. gadā Rīgā, beidzis
Valmieras 11 varoĦu komjauniešu vidusskolu un 1965. g.
toreizējās Lauksaimniecības akadēmijas Hidromeliorācijas
fakultāti. P.Bušmanis ievēlēts par asociēto profesoru,
pagājušajā vasarā kĜuvis par profesoru.
13.12.2001. Krietnākās Latvijas ăimenes pie prezidentes.
V. Krauja (LA).
Tuvojas gada noslēgums un Ziemassvētku laiks. Jau trešo gadu Valsts prezidente
Vaira Vīėe-Freiberga kopā ar dzīvesbiedru Imantu Freibergu aicina krietnas un stipras
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ăimenes no visas Latvijas kopā iedegt Rīgas pils Ziemassvētku egli. Rīt ierasties Rīgas pilī
Valsts prezidente ielūgusi 28 ăimenes no visiem Latvijas rajoniem ...
Valsts prezidentes ielūgtās ăimenes – Šėesteru ăimene (5 bērni) no Rēzeknes rajona
MākoĦkalna pagasta ...
13.12.2001. Ar Latvenergo prezidentu apspriež uzĦēmuma aktualitātes. A. Afanasjeva
(ZZ).
Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons ar Dienvidu elektrotīklu struktūrvienību
vadību otrdien Jelgavā pārrunāja aktuālos ikdienas jautājumus un nākamā gada perspektīvos
plānus.
Tīklu uzturēšana, elektroenerăijas realizācijas apjomu palielināšana un zudumu
samazināšana ir trīs “vaĜi”, uz ko līdzšinējā darbībā balstījies energoapgādes uzĦēmums.
DET direktors Ivars Spirăis norāda, ka šajā ziĦā vērojami arī zināmi sasniegumi ...
19.12.2001. Rīgas pilī ieskandina Ziemassvētkus. (Ieva).
Svētku priekšvakarā divdesmit astoĦas ăimenes no visiem Latvijas novadiem mēroja
tālus ceĜus, lai, pēc Prezidentes uzaicinājuma, tiktos ar viĦu Rīgas pilī un aizdegtu lielo
svētku egli. Jaunākais Vairas Vīėe-Freibergas viesis bija četrus mēnešus vecais Agris Ralfs
Šėesters no Rēzeknes rajona MākoĦkalna. ViĦa tētis StaĦislavs Šėesters ir pagastvecis,
māmiĦa Daiga MākoĦkalna pagastskolā mācīja angĜu valodu; trīs brāĜi un vienīgā māsiĦa
viĦu - mazo Agrīti - mīl bez gala.
27.12.01. Pirmais SAPARD pieteikums – no ZaĜenieku pagasta. U. GraudiĦš (LA).
Jelgavas rajona ZaĜenieku pagasta VilciĦu saimnieks Arnis Burmistrs pēdējā darba
dienā pirms Ziemassvētkiem iesniedzis pieteikumu SAPARD naudas saĦemšanai.
Saimnieks pretendē uz Eiropas Savienības naudu programmā Investīcijas lauksaimniecības
uzĦēmumos – viĦš nolēmis pirkt 194 ZS Renault 735 RZ traktoru ...
Lauku atbalsts dienesta (LAD) Zemgales Reăionālās pārvaldes vadītājs Viesturs
Reinfelds teic, ka Burmistra pieteikuma projekts gan dabā, gan arī uz papīra tikšot vētīts
nākamā gada sākumā ...
29.12.01. Pirmajā kārtā iesniegti 30 SAPARD pieteikumi. U. GraudiĦš, A. VilciĦa (LA).
... Zemgales Reăionālajā pārvaldē Jelgavā vakar bija reăistrēti pieci SAPARD
programmas projektu pieteikumi. Visi saimnieki no Eiropas naudas vēlas saĦemt
kompensāciju jaunas tehnikas iegādei ...
Zemgales Reăionālās pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds teic, ka SAPARD
pieteikumu pieĦemšanai ir sagatavota Ĝoti detalizēta instrukcija. Lūk, daži tās nosacījumi;
katras apakšprogrammas projektu pieĦemšanai ir apmācīts viens reăistrators un viĦa
aizvietotājs; līdz līguma slēgšanai ar saimnieku pieteikumu izskata septiĦi darbinieki un
negatīva lēmuma gadījumā četri viĦu kontrolieri; visu pieteikuma pieĦemšanā un
izskatīšanā iesaistīto darbinieku parakstu paraugi ir saskaĦoti un atrodas Briselē; pieteikums
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ir piereăistrēts un vienu reizi atdots iesniedzējam labojumu veikšanai, tad otru reizi
labojumu var veikt tikai nākamajā kārtā ...
11.01.2002. Braucam bĜitkot! L. Daukste (ZZ).
Šogad visiem zemledus makšėerēšanas cienītājiem tūrisma firma Auto-Stars organizē
braucienus uz Peipusa ezeru Igaunijā.
Firmai Auto-Stars direktora vietnieks Uldis Valters atgādina, ka šādi braucieni tika
rīkoti jau pērn. Novērojot makšėernieku azartu, kas kĜuva arvien lielāks, radusies ideja par
bĜitkošanas sacensībām. Tās ilgs līdz 24. martam. Līdz noteiktajam laikam makšėerniekiem
būs iespēja regulāri doties uz Igaunijas lielāko ezeru Peipusu ...
U. Valters atklāja, ka godalgoto vietu saĦems no Auto-Stars braucienu uz Vāciju, gada
abonementu braucieniem uz Peipusu nākamajā bĜitkošanas sezonā, kā arī dažādas dāvanas
no organizatoriem, turklāt katra posma labākais saĦems bezmaksas braucienu nākamajai
reizei ...
Aizvadītajā gadā labākie bija Kārlis Matīss (LMF 1963), Tālis Reihmanis, Ivars
Lošaks un Pēteris LagzdiĦš (LMF 1978) ...
22.01.2002. Kalnu āži konteinerā. D. Caune(NRA).
Mototriāls – nu jau sešus gadus, kopš Latvijā atdzimis ...
Mototriāla būtība ir veikt dažāda augstuma un sarežăītības šėēršĜu trasi tā, lai ideālā
gadījumā vienīgie saskares punkti ar ceĜu būtu dzelzs rumaka krietni mīkstās riepas.
Momentā, kad braucējs, nespējot saglabāt līdzsvaru, ir spiests atbalstam izmantot arī kāju
vai jebkuru citu ėermeĦa daĜu, viĦš saĦem soda punktu. Uzvarētājam to, protams, ir
vismazāk.
... Savulaik jelgavnieku veikums šajā sporta veidā dzelzs priekškara tumšajā pusē
zināmā mērā ir pielīdzināms pauguru zemes dēla JāĦa Ciaguna vai vēlāk viĦa sekotājas
Ullas LodziĦas medaĜām kalnu slēpošanā.
Neraugoties uz to, ka Latvijā nav nevienas īstas klints, karjeri ir par mīkstu, lai
dzenošais ritenis nebuksētu, un piecus gada mēnešus treniĦu iespējas jāmeklē uz dienvidiem
no Latvijas robežām. SeptiĦdesmito gadu beigās PSRS teritorijā tieši latvieši bija šā sporta
veida aizsācēji, vēlāk deviĦiem braucējiem izcīnot PSRS čempiona titulu.
- Citiem uz pjedestāla izlauzties bija grūti, zināmā mērā pateicoties latviešu
paštaisītajiem motocikliem, kas bija labāki, nekā mācēja uztaisīt Kovrova ieroču rūpnīcā, atceras viena no Latvijas mototriāla senioriem, Agarska triāla kluba prezidents Egils
Agarskis. Krievijas rūpnīcas meistari tāpat špikoja no rietumniekiem, tomēr vīri Jelgavas
Lauktehnikas darbnīcās sadarbībā ar RAF un Radiorūpnīcas triālistiem to darīja krietni
radošāk. Tā rezultātā tapa motocikls Gamma, no kura vēlāk daudz ko noskatījās rūpnīcas
konstruktori ...
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25.01.2002. Mikrorajonos jāslidinās pa ielām. G. Skrebele (NRA).
Rīgas centrs tiek sakopts, bet nomalēm naudas nepietiek. Tiklīdz sākas atkusnis, Rīgas
mikrorajonu iedzīvotāji apledojušajās ielās var justies kā slidotavā ...
Jāatgādina, ka neapmierināti ar ceĜu stāvokli pagājušā gada beigās, uzsniegot sniegam,
bija arī autovadītāji. Rīga CeĜu pārvaldes (RCP) izpilddirektors Nikolajs Belogrudovs
Neatkarīgajai sacīja, ka sūdzības neesot saĦemtas. Lai vēl ātrāk attīrītu ielas, būtu
nepieciešama papildu tehnika. – Satiksmes departaments acīmredzot uzskata, ka tehnikas
pietiek, un mēs viĦiem papildu tehniku neesam līguši, - teica N. Belogrudovs. RCP Rīgas
ielu nokaisīšanai ir nepieciešamas četras stundas, bet slaucīšanai un sniega izstumšanai 10
stundas ...
01.02.2002. Medniekiem. A. Jermaks (LA – Mājas Viesis).
Turpinās mednieku un viĦu interešu aizstāvju aktivitātes. Medību likuma un citu
medības reglamentējošo noteikumu grozījumu apspriešana. Saeimas komisijām savus
priekšlikumus iesūtījuši Liepājas puses vairāku pagastu un mednieku kolektīvu vadītāji,
sarosījušies arī latgalieši, šoreiz publicējam balvēniešu vēstuli Saeimas komisijām ...
Saeimas komisijām un partiju frakciju priekšsēdētājiem.
Cerībā uz sapratni – Balvu rajona mednieku un pašvaldību vārdā:
Andris Kazinovskis, Balvu rajona padomes izpilddirektors
P. Graudumnieks, Balvu mednieku un makšėernieku biedrības domes priekšsēdētājs
Latvijas Mednieku asociācijas biedrs.
Februāris 2002. Mūsu lauka ideāli. (Santa).
Paskatieties pa labi, paskatieties pa kreisi, tur jau viĦi ir mūsu laika ideāli ... Gatavojot
šo materiālu, aptaujājām 99 cilvēkus. Vīriešus un sievietes – viĦu uzdevums bija nosaukt
cilvēkus, kuru publiskais veidols tuvinātu viĦus ideālam. Iedomātam, protams. Mēs lieliski
apzināmies, ka ideālu nav jeb katram tie ir savi, tāpēc arī še ir tikai čaulas – ar sabiedriskās
skatuves saturu ...
Ideālais vīrs – Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis.
Nominēti arī: Latvenergo šefs Kārlis Miėelsons, mākslinieks Kaspars ZariĦš, ārlietu
ministrs Indulis BērziĦš.
13.02.2002. Pie līguma ticis arī Zemgales zemnieks. D. Laukšteina ( Zemgales ziĦas – ZZ).
Vakar Zemgales reăionālajā lauksaimniecības pārvaldē (ZRLP) ar mūsu reăiona
lauksaimnieku tika noslēgts pirmais līgums par „Sapard” atbalsta līdzekĜu piešėiršanu. Kā
norādīja ZRLP vadītājs Viesturs Reinfelds, pirmais projektu reăistrēja zemnieks no
ZaĜeniekiem Arnis Burmistrovs...

82

19.02.2002. Parakstīts pirmais „Sapard” līgums Zemgales reăionā (Zemgale).
Zemgales reăionā svinīgi tika parakstīts Bauskas rajona Brunavas pagasta zemnieku
saimniecības Pavāri saimnieka Ulda AkmentiĦa līgums, ko veica ZRLP vadītājs Viesturs
Reinfelds un Uldis AkmentiĦš...
19.02.2002. Lauksaimnieku sapulce Liepājā. (LA).
Piektdien Liepājas rajona lauksaimnieki rīkoja lielo sapulci. Tajā ap 200 zemnieku,
lauku uzĦēmēju, pašvaldību, izglītības un medicīnas darbinieku runāja par laukos
sasāpējušiem un aktuāliem jautājumiem...
Akciju sabiedrības Falck Apsargs padomes loceklis Juris Aizezers (padomju laikā
strādājis pārvaldes darbā): Mēs dzīvojam starp diviem laikmetiem...
21.02.2002. Zviedri izvēršas Latvijā. I. AndiĦš. (LA).
... Pēc O. Petrēvica teiktā, šogad BFSC (Baltijas saimniecību apgādes centrs) iecerējis
trijās Baltijas valstīs pārdot tehniku par 1.7 miljoniem latu, tostarp Latvijā – aptuveni par
miljonu latu...
08.03.2002. Pie amata tiek Līvānu novada opozīcija. (NRA).
... 2001. gadā novada domē ar opozīcijas iniciatīvu jau mēăināts izteikt neuzticību
priekšsēdētājam V.Gercānam un viĦa vietniekiem Viktoram Kūkam (LMF 1981) un Jurim
BroĦkam...
26.03.2002. Federācija aicina sadarboties. U. GraudiĦš (LA).
...LZF priekšsēdētāja vietnieks StaĦislavs Šėesters atzina, ka galvenais šā brīža
saimnieku ne pārāk labajai ekonomiskajai situācijai ir vienotības trūkums...
Marts, 2002. Reăionālās lauksaimnieku pārvaldes. (Agropols Nr.5).
Zemgales RLP vadītājs Viesturs Reinfelds; Lielrīgas – Juris Tukišs (LMF 1981);
Viduslatvijas – Guntis Pusbarnieks (LMF 1981)...
03.04.2002. Jaunpūpolu spēks ir spēkbarībā. A.Eiduks (Db).
SIA Jaunpūpoli izpilddirektors Jāzeps ZariĦš: - Arī šogad
ražošanas apjomu turpināsim kāpināt un plānojam, ka jau gada
beigās mēnesī ražosim ap 900 t kombinētās spēkbarības...
10.04.2002. Kārlim Miėelsonam patīk pilsoniski uzĦēmumi.
I. Klinšāne-BērziĦa, U.Dreiblats (NRA).
2000. gada martā Kārlis Miėelsons akcionāru ārkārtas
pilnsapulcē tika ievēlēts par valsts akciju sabiedrības Latvenergo
prezidentu... Neauditētie rezultāti liecina, ka Latvenergo pērn
nopelnījis trīsdesmit miljonus latu ...
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J. ZariĦš

23.04.2002. Kas valsts amatpersonu naudas makos? U. GraudiĦš (Lauku Avīze).
Tālivaldis Bergmanis, Kuldīgas rajona padomes priekšsēdētājs. Nekustamais īpašums
– z/s Ūdrāji – valdījumā, dzīvoklis Kuldīgas rajona Pērles - 3 – valdījumā. Auto: vieglās
automašīnas Audi 100 (1986) un VWGolf (1984). Traktori: T-40A(1979) un MTZ-80L
(1988).
Ienākumi – Kuldīgas raj. padome – alga 3 909.16; Kabiles pagasta padome – alga Ls
2 782.15; Kurzemes attīstības aăentūra – Ls 353; uzkrājumi skaidrā naudā – Ls 1000.
Vērtspapīri – 115.4 privatizācijas sertifikāti.
09.05.2002. Par vēja ăeneratoru parku atšėirīgi viedokĜi. V. Lēvalde (Db).
VAS Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons jau agrāk preses konferencē atzina, ka
Latvenergo, protams, šie alternatīvie ražotāji nav izdevīgi – ja visi, kam ir licences, sāktu
darbu, Latvenergo nāktos tiem gadā samaksāt ap 5.5 miljoniem latu...
31.05.2002. Banka izsniedz 2,2 miljoni latu kredītu Latvenergo. L. AmoliĦa (Db).
Šogad Latvenergo attīstībā paredzēts ieguldīt gandrīz 60 miljonu Ls, un laikā, kad
elektroenerăijas tarifi nav mainīti jau četrus gadus, šis aizdevums uzĦēmumam nodrošinās
plānotās investīciju programmas realizāciju, stāstīja VAS Latvenergo prezidents Kārlis
Miėelsons...
16.07.2002. Aicina Latgali atmosties. A. Grīnbergs (LA).
Konferences nobeigumā uz konkrētu rīcību aicināja Balvu rajona padomes
izpilddirektors – Andris Kazinovskis...
03.08.2002. Kalvītis prēmē Latvenergo valdi. E. Lidere (NRA).
Pēc ekonomikas ministra Aigara Kalvīša rīkojuma Latvenergo valde par pagājušo
gadu prēmijās saĦēmusi maksimāli iespējamo summu – 52 945 latus. No šīs summas
Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons saĦēma 20 074 latus.
05.08.2002. Lielie uzĦēmumi sasniedz rekordu. M. Ėirsons (Db).
Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons – Tik labus rādītājus esam sasnieguši,
pateicoties gan uzĦēmuma iekšējai pārkārtošanai un modernizēšanai, gan valsts
kopproduktam...
12.08.2008. Kārlis Miėelsons: mums pašiem jāpelna nauda attīstībai. I. Klinšāne-BērziĦa
(NRA).
22.08.2002. Partiju apvienošanās savienību stiprinājumi. B. Lulle (NRA). 8. Saeimas
vēlēšanas.
Pašvaldību darbinieki: StaĦislavs Šėesters, MākoĦkalna pagasta padomes
priekšsēdētājs ...
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30.08.2002. Labākās autoskolas. I.Maroks (Mājas
Viesis).
Teorijas eksāmenam topošos autobraucējus
vislabāk sagatavo Vizma Valaine (1949-2009) no
Jelgavas...
Augusts, 2002. Godīga izvēle ZaĜajai zemei. (ZZS
reklāma).
Modris Jansons (LMF 1973) – zemnieks;
StaĦislavs Šėesters – MākoĦkalna pagasta padomes priekšsēdētājs.
28.09.2002. Pasažieris un valsts. H. Balode (LA).
Jānis Veidemanis – (Satiksmes ministrijas DzelzceĜa
departamenta direktors) – Izdevumus par dzelzceĜa infrastruktūras
izmantošanu pasažieru pārvadājumiem nedrīkst segt no citu
pakalpojumu peĜĦas.
19.10.2002.
Tehniskā
varēšana un stārėu svētība.
A. Grīnbergs. (Kas māk, tam nāk. LA.).
Galvenais – lai būtu mājas svētība. Apsīšu
īpašniekam Dainim Kreišmanim Limbažu rajona
Braslavas pagastā pieder viss vecās Vilzēnu muižas
centrs (apsaimnieko 425 ha zemes, izkopj daudznozaru
saimniecību) un šī zemnieku saimniecība, iespējams, ir
vienīgā visā Latvijā, kas tik lielu uzmanību pievērš
stārėa klātbūtnei – te pavisam ir divpadsmit stārėu
ligzdas. Kuplā ăimene dzīvo vecās muižas kalpu mājā,
kas ir pārbūvēta...
23.10.2002. 8. Saeimas deputāti. (NRA).
PCTVL – Sergejs Fjodorovs (LMF 1978.); Tautas partija Andris Šėēle (LMF 1981),
Atis Slakteris (LMF 1980); ZaĜo un Zemnieku Savienība – StaĦislavs Šėesters; Latvijas
Pirmā partija – Dzintars Jaundžeikars (LMF 1980).
24.10.2002. Db sumina pagājušā gada labākos.
Mēs bijām un būsim vareni: Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons un Lattelekom
prezidents Gundars Strautmanis naktīs var mierīgi gulēt – viĦu konkurenti uz lielāko
uzĦēmumu godu vēl bērnu autiĦos. Latvenergo 2001. gada TOP500 pēc uzĦēmuma neto
apgrozījuma ieĦem 1. vietu...
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13.11.2002. Valdošie sadala komisijas. B. Lulle (NRA).
Saeimas likumdošanas komisiju un ministriju vadība:
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija – StaĦislavs Šėesters (ZZS)...
16.11.2002. Dāvina jauno „Lāčplēša” izdevumu. A. Afanasjevs (ZZ).
Dāvinot latviešu literatūras un grāmatniecības simbolu A.Pumpura eposu Lāčplēsis,
energokompānija vēlas paust savu atbalstu un rūpes par nacionālajām vērtībām un tiem, kas
par tām gādā ikdienā, – dāvinājumu raksturo uzĦēmuma prezidents Kārlis Miėelsons.
12.12.2002. Dāsni atalgotie. (LA).
2. vietā ir VAS Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons – Ls 5335 +
prēmijas...
20.12.2003. Pašvaldību vadītājiem jāveicina iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte. B. Lulle
(NRA).
StaĦislavs Šėesters – bijušais Mākonėalna pagasta priekšsēdētājs, tagad 8. Saeimas
deputāts – Domāju, ka galvenokārt etnisko situāciju un visas sabiedrības integrāciju kopumā
veicina ekonomiskā attīstība...
25.01.2003. Latvenergo nopelnījis 12,5 miljonu latu. L. AmoliĦa (Db).
Provizoriski aprēėini liecina, ka VAS Latvenergo peĜĦa 2002. gadā sasniegusi 12,5
milj. Ls plānoto Ls 6,7 miljonu vietā. Par to informēja Latvenergo valdes priekšsēdētājs
Kārlis Miėelsons...
08.02.20003. Krievija veido elektrības cilpu ap Latviju. R. Rozenbergs, U. Dreiblats (NRA).
... Visi režīmi un visas naudas attiecības mums ir tikai ar Lietuvas energokompāniju.
Kā viĦi tiek galā ar Krieviju, tas mums neinteresē. Nav jau tā, ka tur ražo tikai Ignalina, ražo
arī citas stacijas Lietuvā, teica Kārlis Miėelsons...
08.02.2003. Lujāna un Miėelsona divkauja. LETA (LA).
Ekonomikas ministrs Juris Lujāns vakar izjauca VAS Latvenergo prezidenta KārĜa
Miėelsona sasaukto preses konferenci, kurā energokompānijas vadītājs bija plānojis
atspēkot ministra izteiktos pārmetumus...
08.02.2003. Apvērsums Latvenergo – Šlesera inspirēts. R. Pētersons (NRA).
Ekonomikas ministrs J. Lujāns (Latvijas Pirmā partija) vakar izcēlās ar Latvijas
pēcpadomju vēsturē neredzētu rīcību – ieradās uz a/s Latvenergo prezidenta KārĜa
Miėelsona preses konferenci un sāka uzdot jautājumus žurnālistu vietā...
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10.02.2003. Miėelsona vietu gatavojot JemeĜjanovam. L. AmoliĦa, A. Vaivars (Db).
Neoficiāla informācija liecina, ka Latvenergo valdes priekšsēdētājs krēslu pēc KārĜa
Miėelsona atlaišanas varētu ieĦemt vienas Latvenergo filiāles direktors Latvijas Pirmajai
partijai simpatizējošais Gunārs JemeĜjanovs. Pats viĦš to noliedz...
10.02.2003. Preses konference – dialogs un viedokĜi. (Energo vēstis, N107).
... K. Miėelsons uzskata, ka ekonomikas ministra J. Lujāna lēmums nepārprotami
liecina par Latvijas Pirmās partijas neslēptu politisku interesi par uzĦēmumu...
11.02.2003. Miėelsons šonedēĜ vēl paliek amatā. B. Lulle. (Diena).
11.02.2003. Vispirms vēlas definēt reăionus. K. Langenfelde. (Jelgavas Rīta avīze).
Piektdien līdz ar ZaĜo un zemnieku savienības delegāciju
Jelgavā ieradās arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas priekšsēdētājs StaĦislavs Šėesters – viĦš tikās ar rajona
vadību un vietējo pašvaldību priekšsēdētājiem, lai kārtējo reizi
pārrunātu ar reformu saistītus jautājumus.
21.03.2003. Turpinās riĦėa dancis ap Miėelsonu. L. AmoliĦa
(Db).
...Latvenergo padome vēl neesot izlēmusi, vai uzĦēmuma
valdi un tās priekšsēdētāju Kārli Miėelsonu ir pamats atlaist...
28.02.2003. UzĦēmējiem spiež maksāt par pasažieriem. I. LazdiĦa (Db).
... Pašreiz kravas pārvadātājiem tiek uzlikta nesamērīgi augsta maksa par
infrastruktūru, lai pasažieru pārvadātāju varētu no tās atbrīvot, – skaidroja Satiksmes
ministrijas DzelzceĜa departamenta direktors Jānis Veidemanis...
26.02.2003. K. Miėelsons varētu tiesāties. L. AmoliĦa (Db).
Ja mani atbrīvos no amata bez argumentācijas un neizmaksās kompensāciju, apsvēršu
iespēju griezties tiesā, paziĦoja Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons...
04.03.2003. Miėelsons paliek amatā. L.AmoliĦa (Db).
Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons atzīmē, ka pozitīvi ir tas, ka
padome valdei ir noteikusi konkrētus mērėus šim gadam, viens no tiem –
energomonopolistam jāstrādā ar 10 milj. Ls lielu peĜĦu...
06.03.2003. Latvenergo lielāka valde. L. AmoliĦa (Db).
...Potenciālie valdes locekĜu kandidāti: ražošanas direktors Ilmārs Stuklis, Latvijas
Pirmajai partijai simpatizējošais filiāles Serviss direktors Gunārs JemeĜjanovs, kas tika
minēts arī kā iespējamais K. Miėelsona amata pārĦēmējs, un kontraktu administrācijas
departamenta direktors Jānis Briedis, kurš esot partijas Jaunais laiks atbalstītājs...
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01.04.2003. Zemnieku Saeimai jauna vadība. I. Tomsone (LA).
... Padomē šobrīd ir lielu zemnieku saimniecību īpašnieki no visiem Latvijas
novadiem: Dainis Kreišmanis u.c....
10.04.2003. Zemsavieši pelna ar akcijām un lauksaimniecību. B. Lulle. (NRA).
StaĦislavs Šėesters – nekustamais īpašums – zeme Verēnu pagastā, Lūznavas pag.,
zeme, māja, saimniecības ēkas, pirts MākoĦkalna pagastā, dzīvoklis Rēzeknē; transports –
VAZ2121 (1983), Mitsubishi (1987), GAZ (1978), 3 traktori, 2 piekabes, 2 laivas.
IeĦēmumi un uzkrājumi – Ls 9 036 (alga Saeimā – Ls 1 675, kompensācija Ls 225, alga
pagasta padomē – Ls 4 081, Rēzeknes pagasta padomē – Ls 1 139, kokmateriālu pārdošana
– Ls 201, z/s peĜĦa – Ls 115, dividendes – Ls 1 600). Vērtspapīri – Ls 14 000.
10.05.2003. Latvenergo Ħems kredītus. B. Latkovskis. (NRA).
2003. gada 1. ceturksnī Latvenergo nopelnījis par 5.3 miljoniem latu mazāk nekā pērn.
Kā pastāstīja Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons tarifi paaugstināsies vidēji
par 15 %...
15.08.2003. Jaunais laiks nodaĜās. (Jaunie laiki Latvijā).
Vadītājs Balvu nodaĜā Francis Bankovs (LMF 1972); vadītājs Liepājas nodaĜā Juris
Aizezers...
22.10.2003. Piemaksa par to, lai būtu, kas ir. I. Bušmanis (LA).
... 2002. gadā patērētāji varēs izvēlēties citu strāvas piegādātāju. Ar kvalitatīviem un
drošiem pakalpojumiem centīsimies panākt, lai klienti paliktu pie Latvenergo, – apĦemas
Kārlis Miėelsons ...
13.11.2003. Miėelsons: Tarifu paaugstināšana ir kompromiss. I. Vīksne (Rīgas Balss).
Atbildi uz jautājumu, kāpēc tiek paaugstināti tarifi, RB mēăināja rast sarunā ar valsts
akciju sabiedrības Latvenergo valdes priekšsēdētāju Kārli Miėelsonu...
25.11.2003. Latvenergo piedalās kvalitātes vadības konferencē. J. GraudiĦš (Energovēstis,
Nr. 143).
2003. gada 21. novembrī Rīgas Kongresu namā notika ikgadējā visaptverošā kvalitātes
vadības konference, kuru organizē Latvijas Kvalitātes asociācija. Konferences tēma šogad
bija „Efektīva vadība – attīstības virzītājspēks”... Konferencē ar referātu „Latvenergo vakar,
šodien un rīt” uzstājās arī uzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons...
19.12.2003. Pirmssvētku lēmumi. I. Kuzmina. (LA).
Vakar Saeima aizvadīja pēdējo šā gada plenārsēdi...
... ZZS frakcijas deputāti, starp tiem arī StaĦislavs Šėesters, vakar izteica priekšlikumu
Saeimā dibināt totalitāro noziegumu izmeklēšanas apakškomisiju...
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20.12.2003. Latvenergo plāno kāpināt peĜĦu. R.Pētersons (NRA).
Valsts a/s Latvenergo nākamgad plāno strādāt ar 230 miljoni latu apgrozījumu un 20
miljoni latu peĜĦu, kas ir par gandrīz 12 miljoni latu vairāk nekā šogad, paziĦoja uzĦēmuma
prezidents Kārlis Miėelsons...
31.04.2004. Saeimas balsojums par Eiroparlamenta vēlēšanu likumu, kas Ĝauj kandidēt
bijušajiem čekistiem un interfrontistiem. (LA).
Par: 45. Pret: 35, starp tiem Slakteris Atis (LMF 1980); StaĦislavs Šėesters.
Atturas: 5 – Jaundžeikars Dzintars (LMF 1980); Nebalso: 9 – Fjodorovs Sergejs
(LMF 1978)
17.02.2004. Ekspertīzes pakalpojumi. (LA).
Eksperti: Zigmunds Blaževičs – Krāslava; Andris Ančupāns – Rēzekne; Vilnis
Dzirnieks – Ventspils.
27.02.2004. Latvenergo jaunā nišā. J. Linde (Db).
... „Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi, izveidojot un nodrošinot mūsu korporatīvā
tīkla darbību Latvijā. Mūsu mērėauditorija ir korporatīvie klienti ar struktūrvienībām
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” norādīja Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons...
10.04.2004. Saeimas jaunais izskats. I. Kuzmina (LA).
Saeimas komisijas – Eiropas lietu komisijā StaĦislavs Šėesters; Saeimas frakcijas –
ZZS – StaĦislavs Šėesters, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs.
20.04.2004. Austrumu stīgas projekts kavējas. A. Eiduks (Db).
Balvu rajona padomes priekšsēdētājs un projekta Austrumu stīgas vadītājs Andris
Kazinovskis: - Projekta nerealizācijas gadījumā tiks kavēta valsts austrumu robežas
iekārtošana un nostiprināšana, kā arī turpināsies nevienmērīga reăionālā attīstība Latvijā...”
13.07.2004. Pārveidos Latvenergo. L. AmoliĦa (Db).
Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons norāda, ka pārvades uzĦēmums a/s
Augstsprieguma tīkls būtībā izveidots jau pirms vairākiem gadiem, taču tam nav izsniegta
licence darbības uzsākšanai.
15.07.2004. Vidzemes saimnieki sāk pirmie. U. GraudiĦš
(LA).
Braslavas pagasta DaiĦa KreišmaĦa Apsīšu saimniecībā
labību šajā rudenī pirmo reizi nekuls ar trīs ĥivām, bet gan ar
vienu Sampo kombainu, kas ar Eiropas Savienības un
Latvijas naudas atbalstu tiks pirkts Somijā...

89

Nepieciešama enerăētikas attīstība ilgtermiĦā. A. Zauers. (Enerăija un pasaule, Dec.
2004/6).
VAS Latvenergo 65. jubilejas priekšvakarā lūkojām izzināt, ko šajā sakarā domā
uzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons...
12.01.2005. Vētra. Enerăētikas krīze tiek saglabāta. Gatavojas nākamajai. I. Veăe (Db).
Ekonomikas ministrs Krišjānis KariĦš un Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons
klāstīja, ka vētra izpostījusi Ĝoti daudzas vidējās spriedzes līnijas, taču, „plus mīnus šobrīd
elektroapgāde atjaunota visās Latvijas pilsētās”...
27.04.2005. Kas amatpersonām pieder un piederēja. (LA).
Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšsēdētājs StaĦislavs Šėesters Dati:
2004. gads un 2007. gads...
02.05.2005. LZS vērtē paveikto un vēl darāmo. R. Dzintars (LA).
... Ar reformu nav jāsteidzas. Ja pašvaldība patstāvīgi veiksmīgi attīstās, tad tā nav
piespiedu kārtā nekam jāpievieno”, atzina saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas
priekšsēdētājs StaĦislavs Šėesters un citi zemsavieši.
17.05.2005. Izvēle: desa vai brīvība. L. Rumka (LA).
StaĦislavs Šėesters: „Mēs, politiėi, pat neesam tiesīgi pateikt un lemt par Abreni. Vai
mēs varam uzĦemties atbildību un teikt, ka brīvi atdodam šo zemi citai valstij?”
04.08.2005. Miėelsonam jāgaida novembris. R. Špakovska, K. Ceplis. (Db).
A/s Latvenergo padome vakar nevienojās, vai pagarināt pilnvaru termiĦu uzĦēmuma
valdes priekšsēdētājam Kārlim Miėelsonam, šo jautājumu atstājot līdz novembrim...
30.08.2005. Rēzekniešu nauda pēkšĦi nonāk Mežvidos. A. Margēviča (NRA).
ZZS Saeimas frakcijas deputāts StaĦislavs Šėesters pēdējā brīdī lūdz mainīt savu
priekšlikumu, 6 000 latu atvēlot ne vairs Rēzeknes logopēdiskās internātskolas logu bloku
nomaiĦai, bet Ludzas rajona Mežvidu 1. pamatskolas sporta zāles grīdas nomaiĦai...
09.09.2005. Kārlis Miėelsons negrib aiziet. L. AmoliĦa. (Db).
A/s Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons plāno piedalīties konkursā uz
savu amatu...
06.10.2005. Būs vēl dārgāk ... L. AmoliĦa (Db).
Tarifi – Gaidāms gāzes un elektrības sadārdzinājums. ...K.Miėelsons prognozēja, ka
desmit gadu laikā cenas Eiropas līmenim pietuvosies par 15 %...
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12.10.2005. No tiesneša gaida zaĜo kartīti. Diskusija Baložos. D. Veško (LA).
StaĦislavs Šėesters: „Pašvaldībās nevar būt tā, ka nu tikai cels pilis, bet beigās izrādās,
ka tās stāv tukšas, jo visi aizbraukuši prom.”
Andris Kazinovskis: „Tāpat kā padomju laikos notiek sadale, pārdale valdībā, Saeimā.
Pašvaldības cīnās liberālisma garā, kura veiklāka vai neveiklāka...”
18.10.2005. Latvenergo gaida konkurence. J. Paiders (NRA).
Gāzes cenai augot par 10 % elektrības pašizmaksa augs par 5 %.
Kārlis Miėelsons: „Nākamgad Ignalinas AS trīs mēnešus būs slēgta profilaktiskajam
remontam. Baltijā būs kaut kā jākompensē elektroenerăijas deficīts Ignalinas remonta laikā.
Turklāt arvien vairāk un vairāk piepildās prognoze, ka Krievijas ietekme Eiropā
energoresursu jomā arvien vairāk pieaugs”...
04.11.2005. Latvenergo arī turpmāk vadīs Kārlis Miėelsons. (turpmākos trīs gadus) ...
08.11.2005. Labklājību vairos pakalpojumi un makšėerēšana. I. Galkina (LA). Diskusija
Alūksnē. Andris Kazinovskis: „Esmu pārliecināts, ka visi tie 50 tūkstoši prombraucēju
paliktu šeit, ja viĦiem būtu normāls darbs un alga”...
11.11.2005. Moderna un efektīva sildītāja. LETA (LA).
Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons TEC-1 atklāšanā pauda cerību, ka
drīzumā tiks uzsākta arī TEC-2 rekonstrukcija, kas ir daudzkārt vērienīgāks un dārgāks
projekts...
21.11.2005. PieĦemšana Baltajā namā. I. Mūrniece (LA).
2005. gada 18. novembra pieĦemšanā ielūgto viesu sarakstā ir arī LMF absolventi:
Sergejs Fjodorovs (LMF-1978), Atis Slakteris (LMF-1980), StaĦislavs Šėesters (LMF1982), Dzintars Jaundžeikars (LMF-1980), Andris RāviĦš (LMF-1980), Vitauts StaĦa
(LMF-1978), Uldis Sesks (LMF-1986), Jānis Leja (LMF-1982), Kārlis Miėelsons (LMF1982), Andris Šėēle (LMF-1981)...
26.11.2005. Zemgalē subsīdiju naudu zemniekiem sadala divās stundās. K. Langenfelde.
(NRA).
Maksimālā summa uz ko varēja pretendēt zemnieki, bija 30 000 latu... Zemgales
Reăionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds skaidro, ka šāda rīcība ir
pareiza, jo jau tagad te ir diezgan skaidrs, ka kaut neliela, bet papildu nauda būs...
09.12.2005. Pret naturalizācijas apturēšanu. I. Kuzmina (LA).
Saeimā Grīnblats: Mēs cerējām, ka „par” nobalsos vairāk deputātu. „Grozījumi
pilsonības likumā” – par:10; pret: 24; atturas: 52 – t.sk. StaĦislavs Šėesters; nebalso: 3.
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02.01.2005. Alternatīvas vēl nespīd. I. Mārtina, L. AmoliĦa, V. Lēvalde (Db).
Lavenergo investēs simtiem miljonu. „Ekonomikas ministrijas un valdības
kompetencē ir pieĦemt lēmumu par šāda objekta nepieciešamību”, Db uzsvēra Latvenergo
valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons...
04.01.2005. Lielo pilsētu viedoklis par rajonu padomēm būs nozīmīgs. (LA).
Saeimas un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē uz komisijas priekšsēdētāja
StaĦislava Šėestera jautājumu par to, vai šīs reăionālās pārvaldības būs vēlētas, ministrs
M.Kučinskis atbildēja, ka sākumposmā, kamēr tās vēl nav pilnībā nostiprinājušās un nav
skaidras to funkcijas un finansējums, tikmēr šīs pašvaldības vēlēt nav nepieciešams...
25.01.2005. Kodolenerăija sadzīvo ar
šėeldas dedzināšanu. I. Bušmanis (LA).
Kārlis Miėelsons: „Valsts mērogā ir
divas nopietnas alternatīvas: kodolenerăija
un ogles. Bet, ja kāds no politiėiem pirms
pieciem
gadiem
būtu
teicis,
ka
atomenerăētika ir atbalstāma, viĦš būtu
politiėis-līėis”...
LMF–60

(19.03.2005.)

1982.

gada

absolventu reăistrācija.
Gunārs Bisenieks, Ilgonis Heidemanis, Zigmunds Valters, Artūrs Vinters, Modris
Mednis, Jānis Samušs, Modris Zalcmanis, Vilnis Kretulnieks, Indulis Šulcs, Viesturs
Reinfelds, Tālivaldis Bergmanis.
30.01.2006. Uzvārdu atklāšanas iespēja rūpīgi jāvērtē. D. Veško (LA).
Vai publiskot Ĝaunprātīgo autobraucēju vārdus? Tālivaldis Bergmanis, Kabiles pagasta
padomes priekšsēdētājs: Dzērumā pie stūres sēsties nedrīkst, jo tā braucējs pakĜauj
briesmām gan sevi, gan apkārtējos...
04.02.2006. „Jaunie demokrāti” ėeras pie Latgales. A. Grīnbergs (LA).
8. Saeimas deputāte Ināra Ostrovska, Balvu rajona padomes izpilddirektors Andris
Kazinovskis un vairāki citi runātāji vienā balsī uzsvēra, ka valdībai jāuzliek politiskā
atbildība par reăionālo attīstību...
15.02.2006. Jauna norēėinu sistēma. M. Fridrihsone (Db).
Jauna, klientiem ērtāka norēėinu sistēma a/s Latvenergo tiks ieviesta šī gada beigās,
paziĦoja uzĦēmuma prezidents Kārlis Miėelsons...
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23.03.2006. Saīsinās aizliegumu. M. Fridrihsone (Db).
ZZS pārstāvošais Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājs StaĦislavs Šėesters
uzsvēra, ka priekšvēlēšanu reklāmas aizlieguma termiĦa saīsināšana no 90 līdz 30 dienām ir
vērtējamas kā kompromiss...
24.03.2006. Būs „jādāvina” mazāk. R. Spakovska (Db).
Jānis Leja, izdevniecības „Avots” direktors: „ Obligātie eksemplāri ir domāti, lai
grāmata saglabātos fondos, nevis lai dažām valsts iestādēm grāmatas nebūtu jāpērk...”
15.04.2006. Evolūcija neapstājas. I. SpriĦăe (Diena).
Vidējais atalgojums mēnesī. Kārlis Miėelsons, Latvenergo prezidents – Ls 5 776
(+42).
20.04.2006. Autopārvadātāji adaptējušies tirgū. O. Prikulis (Db).
Bieži ir situācija, kad automašīnas „jāatdod” pirmajam, kas piesakās darbā, un mēs
nevaram veikt kvalitatīvu darbinieku atlasi,” norāda autopārvadājumu kompānijas
Transimpeks 96 vadītājs Andris Zvingēvics...
31.07.2006. 9. Saeimas vēlēšanas. Ă. Zvirbulis (LA).
ZaĜo un Zemnieku Savienības kandidātu saraksts 9. Saeimas vēlēšanām. Latgalē –
StaĦislavs Šėesters...
09.08.2006. Visvairāk kolektīvam sāp nepamatoti apvainojumi. I. LiepiĦš (Db).
Tikai mierīgi! Janvāra vētra, agresīva attieksme pret politiėiem, investīciju un
izdevumu sabalansēšana. Kolektīva kultūras attīstība – tik dažādas lietas, nākot uz darbu,
var būt prātā Kārlim Miėelsonam, Latvenergo vadītājam. ViĦa vadītais uzĦēmums iekĜuvis
vislabāk menedžoto kompāniju simtniekā (ieĦem 82. vietu) ...
12.10.2006. Kurš sēdēs Saeimas 100 krēslos? (NRA).
(Provizoriskie rezultāti ) LMF absolventi: Tautas partija: Atis Slakteris (LMF 1980),
Māris Ārbergs (LMF 1987), Imants Valers (LMF 1984); ZZS: StaĦislavs Šėesters; SaskaĦas
centrs: Sergejs Fjodorovs (LMF 1978); LPP/LC vēlēšanu apvienība: Dzintars Jaundžeikars
(LMF 1980).
20.10.2006. Kārlis Miėelsons: radīt valstī haosu mēs nedrīkstam. A. Vaivars (Db).
22.11.2006. Saeimas amati sadalīti. I. Kuzmina (LA).
Komisiju vadītāji (LMF absolventi): Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas
priekšsēdētāja biedrs – StaĦislavs Šėesters; Nacionālās drošības komisija – priekšsēdētājs
Dzintars Jaundžeikars (LMF 1980)...
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21.12.2006. Nodarbinātību ietekmē vienaldzīgā attieksme. L. Antonēviča. (ZZ).
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Jelgavas Arodcentra organizētajā pasākumā
apspriest nodarbinātību un darba tirgus politiku piedalījās arī Jelgavas Arodcentra
koordinatore Vizma Valaine (1949-2009) un citi ...
26.01.2007. Biešu budžu likvidācija. A. DāboliĦš (Republika).
Lielie var mainīties. Zemgales reăionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs
Reinfelds uzskata, ka cukurbiešu saimniecības, kas ir 500 ha lielas, patiešām ir spējīgas
veiksmīgi restrukturēties...
06.02.2007. Nekvalitatīvajos izdevumos saskata grāmatniecības ētikas pārkāpumus.
K. KārkliĦš (NRA).
... Vai tik slikti pērk Dienu, ka apjoms jāpalielina ar grāmatu palīdzību? Vai Latvijā
grāmatnīcās grāmatas ir maz pieejamas, ka tās jāpiegādā ar laikraksta palīdzību?” vaicā
izdevniecības Avots valdes priekšsēdētājs Jānis Leja...
09.02.2007. Sasniedz rekordpeĜĦu. E. Doroško (Db).
Latvijas energokompānijas a/s Latvenergo neauditētā peĜĦa pērn sasniegusi 23.9 milj.
latu, – tā vakar pavēstīja uzĦēmuma valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons...
26.02.2007. Valstij nelaimē jānāk pretim. D. Veško (LA).
Tālivaldis Bergmanis, Kabiles pagasta padomes priekšsēdētājs: „Vētra sabojāja
angāru, kurā stāvēja komunālās saimniecības tehnika. ... Pavisam esam pieprasījuši vairāk
nekā Ls 46 000. ...
12.06.2007. Elektrības tirgus atveras. J. Paiders (LA).
Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons: „Lēmumi par jaunu elektrostaciju
celtniecību, kuri tiks pieĦemti tuvākajā laikā, ietekmēs reăiona nākotni nākamos 20–30
gadus”...
08.08.2007. Panākumu atslēga – kolēăi. R. Spalvāns (Db).
Katrs vadītājs uzĦēmumu vada pēc saviem ieskatiem. Kārlim Miėelsonam ir būtiski
cienīt savu un kolēău darbu. Latvijas lielāko uzĦēmumu TOP pēc neto apgrozījuma laika
posmā no 1996. līdz 2005. gadam uzĦēmums ieĦem 1. vietu. ...
18.09.2007. Aiz novadu kartes – cilvēks. A. Grīnbergs (LA).
Diskusija Zasā. StaĦislavs Šėesters: „Vai tikai neveidosies polarizācijas efekts, kad
lauki kĜūs vēl sliktāki...”
16.10.2007. Vai bremzējot algas, mazināsim inflāciju? S.Leitāne (LA).
Diskusija Ciblā. StaĦislavs Šėesters: „Vajadzētu ieviest peĜĦas progresīvo nodokli.
Tieši tad uzĦēmējs sāks domāt – celt cenu savām precēm vai ne...”
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18.10.2007. Enerăētika ir pamats Latvijas rūpniecības attīstībai. (Db).
Kārlis Miėelsons: „Lai tiktu pie šīm jaudām, būs nepieciešams TEC-2 otrais bloks un
jauna spēkstacija...”
12.11.2007. Konkurss tehniskiem prātiem. A. Kavalieris (LA).
UzĦēmuma Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons savā uzrunā teica:
„Šodien valstī trūkst tehniskās inteliăences. Mums ir jāstrādā kopā, jo svarīgi, lai jaunā
paaudze pievērstos inženierzinātnēm un būtu zinoša”...
03.01.2008. DzīvokĜa dēĜ nopērk namu. I. MārtiĦa (Db).
SEB Unibankas ēkas VaĜĦu ielā 11 līdzīpašnieki izmantojuši pirmpirkuma tiesības
atpirkt no bankas īpašumu. No pērn nodibinātās SIA VaĜĦu nams 11 Dz. Šėēlei pieder
31.1 %, A. BērziĦam 32.3 %, J. Aizezeram 23 %, bet I. KrastiĦai 13.6 %. ...
21.01.2008. Deklarēšanās likumu negrasās mainīt. T. Ancītis (LA).
StaĦislavs Šėesters: „Likums radīts pēc vislabākajiem Eiropas standartiem. Tas ir
domāts apzinīgai, atbildīgai sabiedrībai un virzīts uz to, lai valsts un pašvaldības varētu
viegli atrast savus iedzīvotājus.” ...
23.01.2008. Mans bizness. V. Lēvalde (Db).
Kuldīgas rajonā – Tālivaldis Bergmanis. Kuldīgas rajona padomes sēdē ievēlēts jauns
Kuldīgas rajona padomes priekšsēdētājs un viĦa vietnieks – Inga BērziĦa. ...
16.02.2008. Lauku modernizācijai – kārtējais uzrāviens. I. Tomsone (LA).
„Mēs rēėinam, ka no 148 projektiem apmaksāt varēsim tikai kādus piecdesmit”, rēėina
Zemgales LAD reăionālās pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds. ...
16.02.2008. JāpieĦem likums par apriĦėu pašvaldībām, citādi reforma jāaptur. Andris
Kazinovskis, Balvu rajona padomes izpilddirektors (NRA).
17.04.2008. Ne katrs ir braucējs, kam groži rokā (LA).
Kārlis Miėelsons, a/s Latvenergo prezidents, Pasaules enerăētikas padomes tīrāku
fosilo energoresursu komitejas loceklis. ...
26.07.2008. PriekuĜu patriots. Lauku Biznesa Laikraksts (LBL).
Z. RadziĦa.
Andris Melbārdis, SIA PriekuĜu Mašīnu stacija direktors.
08.08.2008. Nākotnes prognozes. S. Alta, Z. RadziĦa, D. Judina.
(LBL).
Andris Melbārdis (SIA PriekuĜu mašīnu stacija): Es nesaku, ka
tas ir Zemkopības ministrijas kompetencē, bet ko darīt ar lauku
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A. Melbārdis

biznesu kopumā? ...
19.08.2008. Gatavi pārmaiĦām. L. Melbārzde (Db).
„IlgtermiĦa risinājums Latvijā viennozīmīgi ir atomenerăija. Nevajag baidīties runāt
par savu atomelektrostaciju, jo daudz alternatīvu mums nav,” tā a/s Latvenergo valdes
priekšsēdētājs Kārlis Miėelsons. ...
17.10.2008. Par lielo un mazo saimniecību nākotni. (LBL).
Andris Melbārdis, SIA PriekuĜu mašīnu stacija direktors. ...
Novembris 2008. Miėelsons: eksportējam vai mirstam. (Klubs).
09.12.2008. Sadales tīkli grib celt tarifu: akūti trūkst finanšu resursu. L. Melbārzde. (Db).
„Lai Latvijā visur saliktu kabeĜtīklus zemē, mums vajadzētu apmēram tādu pašu
naudas summu, kādu Latvija pašlaik grasās aizĦemties no Starptautiskā Valūtas fonda,”
uzsvēra K. Miėelsons. ...
26.03.2009. 6. jūnijā – par ZZS Eiroparlamenta sarakstu. Politiskā reklāma. (LA).
ES vēlēšanu kandidātu sarakstā no ZZS izvirzīts arī StaĦislavs Šėesters. ...
27.03.2009. Darbs ārzemēs – labi vai slikti? L. Rumka (LA).
Diskusija Lēdurgā. StaĦislavs Šėesters: Aktīvi jāstrādā pie ekonomikas atdzīvināšanas.
Svarīgi ir nodrošināt pensiju izmaksas. ...
11.05.2009. OgĜu vietā grib AES. (Db).
„Kāpēc mums tagad investēt 2 miljardus eiro svešas valsts ekonomikā?”, atzīst a/s
Latvenergo valdes priekšsēdētājs K. Miėelsons.
01.06.2009. Prasa Eiropā lobēt biznesu. M. Ėirsons (Db).
Debitanti izgāzušies: „Vai kāds atceras kādu pienesumu Latvijas ekonomikai ir devis
kāds no līdzšinējiem EP deputātiem?” jautā Valmieras privātuzĦēmēju apvienības Ozols
valdes priekšsēdētājs Jānis Ūlis. ...
09.07.2009. HelmaĦa ielas mājas siltināšana kavējas. E. Kupčs (Zemgales ZiĦas).
Ja renovāciju šovasar nesāks, var palikt bez Vācijas dāvinājuma. ... Šajā mājā dzīvo
LLU pasniedzēja un pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine (1949-2009).
21.10.2009. 100 vērtīgākie Latvijas uzĦēmumi. (Db).
Latvijas 5 vērtīgākie uzĦēmumi. Kārlis Miėelsons – a/s Latvenergo valdes
priekšsēdētājs: Latvenergo koncerna vērtības pieaugums ir gadiem ilga, pastāvīga darba
rezultāts. ...
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29.10.2009. Zemes reforma beigusies. Gandrīz. Z. Dzedulis (LA).
Saruna ar Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju, Saeimas deputātu StaĦislavu
Šėesteru. ...
05.12.2009. Bisenieka balvai pieteikti seši. G. Grūtups (ZZ).
Valsts ăimnāzijas audzēkne Lauma Leja pieteikusi savu tēvu grāmatu izdevēju,
izdevniecības Avots īpašnieku Jāni Leju, kurš pazīstams kā vērtīgu grāmatu dāvinātājs skolu
bibliotekām.
13.01.2010. ERAB TEC-2, visticamāk, piešėīris finansējumu. L. Melbārzde (Db).
ERAB 12. janvārī pieĦemtais lēmums par 100 milj. eiro piešėiršanu TEC-2
rekonstrukcijai bijis pozitīvs. To apliecināja arī a/s Latvenergo valdes priekšsēdētājs Kārlis
Miėelsons. ...
11.05.2010. Pamēăināsim arī grūtos laikos. A. Jansons (LA).
Auto konkursa pretendentu izbraukumi pie tautas izraisa lielu atsaucību. Žūrijā arī
LMF absolventi Jānis Pormalis (LMF 1989), Juris Bogdanovičs. Ierindā joprojām profesors
Guntars Liberts (LMF 1969).
17.06.2010. Nocirsta Latvenergo galotne. I. Zālīte (Diena).
Amatvīri tiek turēti aizdomās par dienesta stāvokĜa Ĝaunprātīgu izmantošanu. ...
06.07.2010. JāĦu nakts braucēju viedokĜi. A. Jansons (LA).
Juris Bogdanovičs: „Laikam esmu no tiem retajiem, kam
patīk ceĜu policija. Novēlu tai būt pēc iespējas aktīvākai, jo
huligānu un noziedznieku uz ceĜiem vēl pārāk daudz. ...
08.09.2010.
Jāparūpējas
par
jau
esošajiem bērniem. L. Rumka. (LA).
Diskusija
Valgundē.
Grāmatu
svētkos un politiskajā diskusijā piedalījās
J. Bogdanovičs
Jānis Leja (no Ražots Latvijā). Jānis Leja
– Rādītājs „bērnu skaits uz vienu sievieti Latvija ir 1.3. Tas norāda,
ka latvieši izmirst un pēc 100 gadiem latviešu var arī vairs nebūt. ...
19.10.2010. Plusu un svītrojumu kaujas beigušās. K. KārkliĦš
J. Leja
(NRA).
10. Saeimas deputāti – LMF absolventi: Sergejs Fjodorovs (SaskaĦas centrs); Vitauts
StaĦa un StaĦislavs Šėesters (abi no ZaĜo un zemnieku savienības); Andris Šėēle (Par labu
Latviju).
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11.11.2010. Kāpēc vienu veikalu nomaina cits... I. Knusle-Jankevica. (Jelgavas Vēstnesis).
Nav ko gaidīt brīnumus. Karmai netic arī tūrisma uzĦēmuma Auto Stars Tūre
īpašnieks Uldis Valters. ViĦa vadītais uzĦēmums atrodas gājēju ieliĦas galā Driksas ielā 19,
kur pabijis gan mobilo telefonu, gan datortehnikas, gan santehnikas veikals. ...
07.12.2010. Bez palīgiem būtu sliktāki likumi. Ă. Zvirbulis (LA).
10. Saeimas deputāti (LMF absolventi) un viĦu palīgi:
Sergejs Fjodorovs (SC) – JeĜena Šušpanova;
Ansis SaliĦš (Vienotība) – Edgars Engīzers;
Vitauts StaĦa (ZZS) – Sniedze Sproăe;
Andris Šėēle (PLL) – Sergejs SeĦkāns;
StaĦislavs Šėesters (ZZS) – Elita Brigmane;
Aivars Volfs (Vienotība) – Elīna Ozola.
11.01.2011. Šėesteru glāba malka un pirts. E. Līcītis (LA).
Saeimas ZZS deputāts StaĦislavs Šėesters energokrīzi piedzīvoja savā saimniecībā
Rēzeknes novada MākoĦkalnā un tagad ir viens no varasvīriem, kuri spriež par notikumiem
no epicentra. ...
13.01.2011. Zemgale saražo pusi no labības un rapša.
I. Dērveniece (NRA).
... Vairāk par Zemgales lauksaimniecību jautājām LAD
Zemgales reăionālās pārvaldes vadītājam Viesturam Reinfeldam.

V. Reinfelds

11.02.2011. Balvu novadā pie varas nokĜūst ZZS. A. DrēziĦš.
(LA).
Jaunais Balvu novada vadītājs Andris Kazinovskis sola
strādāt koleăionālāk par savu priekšgājēju un vairāk atbalstīt

pagastus. ...
10.05.2011. Miėelsons: jaunie tarifi – neizbēgami. K. KārkliĦš (NRA).
Bijušais a/s Latvenergo prezidents Kārlis Miėelsons pauž uzskatu, ka elektroenerăijas
tarifu paaugstināšana ir maksa par dalību brīvajā Eiropas tirgus ekonomikā ... To ieviešana
šādā ātrumā ir par skaudru. ...
12.08.2011. ZZS kārtis liek uz gadu pieredzi. Ă. Zvirbulis (LA).
ZaĜo un zemnieku savienība (ZZS) vakar iesniedza Centrālajai vēlēšanu komisijai savu
kandidātu sarakstu 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanām.
LMF absolventi, deputātu kandidāti:
Vidzemes vēlēšanu apgabals: Vitauts StaĦa.
Latgales vēlēšanu apgabals: StaĦislavs Šėesters, Jānis Krievāns.
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Zemgales vēlēšanu apgabals: Jānis Pelsis, Jānis Kuėis.
17.08.2011. Jauns nosaukums, redzētas sejas. Ă. Zvirbulis (LA).
Šlesera Reformu partijas LPP/LC deputātu kandidāti 11. Saeimas vēlēšanām (LMF
absolventi):
Vidzemes vēlēšanu apgabals: Tālis Puėītis, Dzintars Jaundžeikars, Aivars Troska.
Zemgales vēlēšanu apgabals: Egils Agarskis, SIA Pārlielupe, pārvaldnieks.
13.09.2011. Jānāk tādiem, kas mīl Latgali, mīl Latviju, mīl cilvēkus. N. AvotiĦš (NRA).
Centrālās zemes komisijas priekšsēdētājs, 10. Saeimas Eiropas lietu komisijas
priekšsēdētāja biedrs , 11. Saeimas deputātu kandidāts no ZZS saraksta StaĦislavs Šėesters:
„Es gribētu latgaliešiem novēlēt neĜauties to vilinājumam, kas uzdodas par lauku glābējiem
uz kampaĦas laiku. ...”
20.10.2011. Attīstības virzītājspēks – lokālpatriotisms.
I. MisiĦa (LA).
Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis: „Viens no galvenajiem uzstādījumiem –
novads būs stiprs tikai tad ja attīstība notiks vienmērīgi,
nešėirojot pilsētu un laukus.” ...
23.02.2012. Plānošanas reăionu vadīs eksdeputāts
Šėesters. E. Kupčs (ZZS).
S. Šėesters sola būt politiski neitrāls. Pēc 21 gada
A. Kazinovskis
politikā varbūt laiks pāriet uz nopietnākām lietām, uz
reālākām darbībām. ...” S. Šėestera alga Zemgales Plānošanas reăiona (ZPR) vadībā būs
1 075 LVL pirms nodokĜiem. ...”
21.03.2012. Brīvā putna lidojums jāizbeidz. V. AvotiĦš (NRA).
Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis intervijā Neatkarīgajai stāsta
par to, kas jāmaina valsts pārvaldē, lai Latgale ietu uz augšu. ... Mēs piedāvājam Valsts
pārvaldes reformu sākt ar Saeimas vēlēšanu likumu. Šobrīd proporcionālo vēlēšanu sistēmu
vajadzētu aizstāt ar jaukto vēlēšanu sistēmu, lai būtu pārstāvēta visa Latvijas teritorija. ...
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Lauksaimniecības mehanizācijas specialitātes absolventi
1. Agarskis Egils
2. Alsbergs Guntis
3. Ančupāns Andris
4. Andersons Zintis
5. Andrejevs Nikolajs
6. Ansonskis Dainis
7. Apinis Āris
8. AuniĦš Aivars
9. Bačkurs Aivars
10. Baltmanis Miėelis
11. Banders Aivars
12. Beėeris Jānis
13. Bergmanis Tālivaldis
14. Berzins Andrejs
15. Bitenieks Jānis
16. Bokta StaĦislavs
17. Bormanis Reinis
18. BroĦka Juris
19. Broža Atis
20. Bruzinskis Jānis
21. Brūns Jānis
22. Biedris Aivars
23. Bulans Valerijs
24. Bunduls Jānis
25. CelmiĦš Andris
26. CimdiĦš Imants
27. Dišlers Ivars
28. Dubrovskis Nikolajs
29. Dzenis Ēvalds
30. Gasūns Ivars
31. Gavars Jānis
32. Grigorjevs Nikolajs
33. Grīnbergs Jānis
34. IĜjašenko Vladimirs
35. Jaunalksnis Viesturs
36. Jaundžeikars Arvīds
37. Kamenders Edgars
38. Kancāns Māris
39. Karacējevs Pēteris
40. Katkovs Aleksandrs
41. Kazinovskis Andris
42. KĜimovs Jānis
43. Kokins Jānis
44. Kolosova Natālija
45. Kolosovs Aleksandrs

46. Korsaks Pēteris
47. KovaĜčuks Dmitrijs
48. Kozulis Valdis
49. KrastiĦš Romāns
50. Kreišmanis Dainis
51. Kretulnieks Vilnis
52. Kviesis Roberts
53. Leja Jānis
54. LubiĦš Gedimins
55. Lucs Arnis
56. Mangalis Māris
57. Mednis Aivars
58. Mednis Modris
59. Meijers Armands
60. Melbārdis Andris
61. Melnups Jānis
62. Miėelsons Kārlis
63. NagliĦš Jānis
64. Neiders Māris
65. ĥikitins Jurijs
66. ĥukša Ivars
67. Paeglis Ārijs
68. Pahomovs Vjačeslavs
69. Pastars Jānis
70. Petrevics Ojārs
71. Pīėis Ainārs
72. Pinka Anatolijs
73. Pīlādzis Ēriks
74. Pliska Jānis
75. PoltiĦĦiks Pēteris
76. Priekulis Jurijs
77. Purgins Viktors
78. Reigass Itālo
79. Reinalds Aivars
80. Reinfelds Viesturs
81. Rudenko Andrejs
82. Rukmanis Leons
83. Samušs Jānis
84. Seikstulis Ivars
85. Sēja Tālivaldis
86. Sērums Normunds
87. Skoromko Sergejs
88. SkripĦiks Pāvels
89. SpriĦăis Oskars
90. Sprūds Ilgonis
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91. Stakēns Aivars
92. Stančenko Vladimirs
93. Stepanovičs-Monkevičs Andris
94. SrazdiĦš Jānis
95. Svilāns Jānis
96. Šėesters StaĦislavs
97. Šmits Aigars
98. Štāls Andris
99. Šulcs Indulis
100. ŠustiĦš Kārlis
101. Terebins OĜegs
102. Trops Vitālijs
103. Troska Viesturs
104. Upmalis Guntis
105. Valters Uldis
106. Valters Zigmunds
107. Vanags Andris
108. Vanags Jānis
109. Vasitovs Mihails
110. Vešters Aivars
111. Vinovskis Artūrs
112. Vinters Artūrs
113. Vīksna Ivars
114. Vīnups Jānis
115. Vītols Vilnis
116. Vucāns Aivars
117. Zaics Aivars
118. Zalcmanis Modris
119. ZariĦš Jāzeps
120. ZeltiĦš Vilnis
121. Zeps Inārs
122. ZiĦăis Edvīns
123. Zubakins Igors
124. Zujeva Nadežda

Neklātienē:
1. Aizezers Jurijs
2. ĀboliĦš Andris
3. Baltausis Didzis
4. Bikše Ilgonis
5. Bleiers Ēriks
6. Brambats Jānis
7. Brensons Edgars
8. Dubānis Aleksandrs
9. Dzirnieks Vilnis
10. Ekerts Modris
11. Heidemanis Ilgonis
12. KalniĦš Antons
13. Lielais Atis
14. Melbārdis Viesturs
15. Mickēvičs Vladislavs
16. Milaknis Silvis
17. Ozols Jānis
18. Ovsjanko Ivars
19. Petrauskas Laimonis
20. Petrovs Vilhelms
21. Potapova Ludmila
22. Roėis Verners
23. Rudaks Vladimirs
24. Stafeckis Voldemārs
25. Šaklatovs Viktors
26. Tautietis Osvalds
27. Tobīss Raitis
28. Ūlis Jānis
29. VeršiĦins Aleksandrs
30. Volkops Jānis
31. ZariĦš Indulis
32. Žukovs Valērijs
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AutomobiĜu un automobiĜu saimniecības specialitātes
absolventi
1. Belogrudovs Nikolajs
2. Bisenieks Gunārs
3. Blaževičs Zigmunds
4. Bogdanovičs Juris
5. Iesalnieks Guntars
6. Jēcis Haralds
7. Kivlenieks Arnis
8. KoĜcova Elvīra
9. Kotolupovs Aleksejs
10. Kramars Genādijs
11. Krancs Feiga
12. Ksenofontovs Aleksandrs
13. Makovejenko Igors
14. MaĜko Aleksandrs
15. Mašalas Valerijs
16. Rusaka Olga
17. Sahranovs Aleksandrs
18. StrazdiĦš Aldis
19. Surikovs Ivans
20. Zaicevs Jakovs
Neklātienē:
1. Davitadze Nadari
2. KĜečajevs Nikolajs

3. Babulis Juris
4. Brass Jānis
5. Buinskis Jevgenijs
6. Dzelme Edmunds
7. Gannus Uldis
8. Krilovs Valerijs
9. Krūtkrāmels Roberts
10. Ėepītis Jānis
11. LiepiĦš Kārlis
12. Līcis Aldis
13. Pavlovs Boriss
14. Pūce Visvaldis
15. Puškarevs Boriss
16. Romanovskis Vitauts
17. Šūtelis Juris
18. Taimasovs Sergejs
19. Tanana JeĜena
20. Valaine Vizma
21. Veidemanis Jānis
22. VeĜičko Pēteris
23. ViesiĦš Leons
24. Voitovičs Konstantīns
25. Zvingevics Andris
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