Laikrakstu monitorings
#
Laiks
Diena
1.
10.02.

Lpp.

Materiāls ir vienpusīgs vai nekritisks

1.

Lembergs negaidīti ierodas LC birojā paust nemieru
Trūkst Lemberga viedokļa
Aglonā vēlas vienotību
Rakstā kritizēts bijušais priekšsēdētājs un tagad
kandidāts Antons Beķis, bet trūkst viņa viedokļa
Bērziņu Ventspilī varētu uzņemt Lemberga vietnieks
Trūkst Lemberga un Ventspils domes viedokļa

2.
3.

10.02.
13.02.

9.

4.

15.02.

3.

5.

15.02.

3.

6.

15.02.

10.

7.

16.02.

1.

8.

17.02.

4.

9.

20.02.

2.

10.

24.02.

10.

Saraksta, kandidāta popularizēšana vai nomelnošana

Sestdienas pielikumā Smalkajās aprindās Pīku pāra foto

Foto, kurā prezidente viņai veltītās grāmatas prezentācijā
sniedz autogrāfu “mēra vietniekam Jurim Visockim”
Ārgali satrauc trokšņotāji
Īsa ziņa par Ārgaļa atklāto vēstuli Labklājības ministrijai,
kurā pausts sašutums, ka pašvaldībai vairs nav tiesību sodīt
trokšņotājus – trūkst žurnālista darba, kas šim materiālam
piešķirtu ziņas vērtību
LC piedzīvo pirmās ugunskristības Ventspilī
Trūkst TB, LSDSP viedokļu – tikai LC un Lemberga
konfrontācija, pēdējā viedoklis tikai no Ventas Balss
Amerika, Emša un Stradiņa foto no Zaļās partijas
rīkotajām Rīgas mēru kandidātu kartingu sacensībām
A/s Ergo Rīgas Fenikss valdes locekļa Andra Torgāna
raksts par dzīvokļu īpašumtiesībām, nav norādīts, ka viņš ir
TB kandidāts
Pirms vēlēšanām ziņo par Daugavas piesārņojumu
Kaimiņu piespēlētais kompromats par Visocka (LC)
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sievasmātes mājas notekūdeņu noplūdi
Ventspilī sirdīgi par nojaukto pirti
Iedzīvotāju protests, ka jau vairākus gadu desmitus Pārventā nav pirts. Trūkst domes komentāra
12. 1.03
2.
Rīgas mēra kandidātu interviju sērijā, kurā aptaujāti piecu
ietekmīgāko sarakstu pārstāvji, intervēts arī Demokrātiskās
partijas līderis Andris Ameriks, un šī izvēle nav skaidra
13. 8.03.
2.
Rīgai sola stabilitāti un augšupeju
Rīgas mēra kandidātu interviju sērijā “boksa cimdu”
jautājumi Ārgalim par Lakuču, kaut gan šim jautājumam
nav sakara ar vēlēšanām. Intervijā, kurā Ārgalis kopumā
atbild uz 32 jautājumiem, 10 veltīti tieši Lakučam.
Intervijās ar citiem kandidātiem laikraksts skandālus
neiztirzā
14. 10.03.
Vienīgie ārpus Rīgas
Sestdienas salona lielā intervija ar Liepājas simfoniskā
orķestra diriģentu Imantu Resni (kandidē uz Liepājas domi
no apvienotā KDS, LC, TP saraksta)
Neatkarīgā Rīta Avīze
1.
10.02. 1.
Policija ignorē likumu
Raksts par to, ka Valsts policijā pretēji likuma prasībām strādā bijušie VDK darbinieki – kritizē Segliņu, atgādina
Šķēles un Dalbiņa agrākos kritiskos izteikumus par čekistu darbu drošības iestādēs, bet nav viņu komentāru tagad un
juristu komentāru par to, vai likums tiešām ir pārkāpts, jo policija savā skaidrojumā to noliedz
2.
10.02. 5.
Rēzeknē vērtē personālijas
Lai gan pieteikti 8 saraksti, intervē tikai LC un TB
pārstāvjus
3.
14.02. 1.
Rīgas mērs dzīvo dāvinātā mājā
Vāka raksts ar foto par to, ka Ārgalis jau ilgāku laiku dzīvo
ārzemju latvietes dāvinātā mājā – nav saskatāma ziņas
vērtība
11.

24.02.

10.

2

4.

15.02

5.

Rīgas mērs piedraud Labklājības ministrijai
Īsa ziņa par Ārgaļa atklāto vēstuli Labklājības ministrijai,
kurā pausts sašutums, ka pašvaldībai vairs nav tiesību sodīt
trokšņotājus – trūkst žurnālista darba, kas šim materiālam
piešķirtu ziņas vērtību

5.

17.02

1.

6.

17.02.

5.

7.

17.02.

16.

8.

17.02.

9.

21.02.

3.

10.

21.02.

5.

11.

22.02.

5.

Amatos virza likumpārkāpējus
Emocionāli iekrāsotā valodā ziņots tikai par divu partiju – TP un LC kandidātiem, kuri kādreiz tikuši sodīti vai
cietuši noziegumos
Arī gausākie sasparojušies
Rakstā par priekšvēlēšanu situāciju Preiļu rajonā
pārmet, ka TP “stāsta pasakas”, bet nav partijas
pārstāvju komentāra
Priekšvēlēšanu kartings
Foto un raksts par Amerika, Emša un Stradiņa piedalīšanos
Zaļās partijas rīkotajās Rīgas mēru kandidātu kartingu
sacensībās
Pielikumā Mēs par režisori Intu Gorodecku izsakās aktieris
Imants Skrastiņš (kandidē uz Rīgas domi no Latvijas
Zemnieku savienības saraksta).
Bagātai partijai bagāti solījumi
Ziņa, kurā analizēta tikai TP programma, atzīstot solījumus par nereāliem. Valodas lietojums atklāj žurnālista
tendenciozo attieksmi
Bagātākajā pilsētā – četri saraksti
Ziņojot par priekšvēlēšanu situāciju Ventspilī, plaši dod vārdu Lembergam – šāda prakse nav pielietota citiem
rajoniem veltītajos šīs sērijas rakstos. Valodas lietojums atklāj pozitīvu attieksmi pret Lemberga sarakstu un negatīvu
pret pārējiem
Bauskā prognozē saskaldītu domi
Lai gan iesniegti 8 saraksti, ziņo tikai par LC šķelšanos
un TB plāniem
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12.

23.02.

1.

13.

23.02.

3.

14.

23.02.

5.

15.

24.02.

3.

16.

24.02.

5.

17.

24.02.

18.

26.02.

5.

19.

1.03.

3.

Kaimiņi sūdzas par domnieku Visocki
Kaimiņu piespēlētais kompromats par Visocka sievasmātes
mājas notekūdeņu noplūdi. Raksts vispirms iepazīstina ar
negatīvo informāciju, kas vēlāk izrādās nepatiesa. Fakti
neskaidri (vēlāk turpinājums, kurā paziņo, ka pārkāpumi
nav konstatēti)
Klusums politiskajā kaujas laukā
Aplūkojot priekšvēlēšanu kampaņu, ironiska valoda par TP reklāmām (“ziepju opera”), bez informācijas avota
norādīšanas apgalvots, ka TP tērēs kampaņai Ls 400 000
Valkā gāzīs sociāldemokrātus
Kritizē LSDSP un pašreizējo domes vadītāju
I.Laganovsku, bet nav viņas komentāra
Šķēlisti pirms vēlēšanām klonējas
Pēta tikai TP atbalstītāju kandidēšanu vairākos sarakstos Jelgavā un Koknesē
Madonieši mostas vēlēšanām
Lai gan kandidē 6 saraksti, intervē tikai LC un LSDSP
Pielikumā Mēs par smēķēšanu izsakās literāts Guntis
Pilsums (kandidē uz Rīgas domi no Labklājkības partijas
saraksta)
Dobelē balsos par zināmajiem
Lai gan pieteikti 6 saraksti, intervē tikai LC un TP.
Anonīma intervētā kritizē TP
Partijas nomet maskas
Rakstā par politisko partiju pērnā gada finansēm
tendencioza valoda atklāj negatīvo attieksmi pret LC
un TP (piemēram, šīs partijas nosauktas par
“monstriem”)
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20.

2.03.

1.

21.

2.03.

5.

22.

3.03.

1.

23.

3.03.

5.

24.

3.03.

25.

5.03.

5.

26.

6.03.

3.

27.

6.03.

5.

Lauku Avīze
1.
10.02. 2.

Tautas partijai dīvaini ziedotāji
Analizē vienīgi TP finansu deklarāciju, norādot uz fondu atvēlētajiem līdzekļiem u.c. īpatnībām, lai gan par tādām
liecina arī citu partiju deklarācijas
Snaudulīga vēlēšanu kampaņa
Lai gan Saldū pieteikti 5 saraksti, intervē tikai LSDSP
Pie stūres bīstami arī sociķi un tēvzemieši
Tikai pēc 2 nedēļām publicē informāciju par sodītajiem arī TB un LSDSP sarakstos, bet pārējo partiju kandidāti
joprojām nav analizēti. Valoda nav tik emocionāli iekrāsota kā 17.februāra rakstā par LC un TP kandidātiem
Gulbenē divreiz nekandidē
Lai gan pieteikti 6 saraksti, intervē tikai LC un TB
Zīdainis brīvdienām netraucē
Pielikumā Mēs raksts par ārsta Jāņa Zaržecka ģimeni
(pirmais kandidāts Jaunās kristīgās partijas sarakstā Rīgas
domes vēlēšanās)
Ludzānieši turpinās mājas darbus
Intervē tikai padomju priekšsēdētājus
Domes kandidāte piekrāpusi vācu investoru
Ziņa par Jever Bistro ģenerālmenedžeres Tatjanas Pavlovas (PCTVL kandidāte) pārkāpumiem, bet nav viņas pašas
komentāra
Partijas vilina Rīgas tuvums
Rakstā par priekšvēlēšanu situāciju Rīgas rajonā
intervē tikai TP
Raksts par to, ka pie Gulbenes vidusskolas jau pirms
likumā noteiktā laika pacelts valsts karogs un intervija ar
skolas direktoru Aivaru Medni (kandidē TP sarakstā).
Līdzās informācija, ka TP dāvinās skolām karogus.

5

2.

10.02.

Pielikumā sievietēm – Rēzeknes rajona un Gaigalavas
pagasta padomes priekšsēdētāja Monvida Švarca ģimenes
portrets (kandidē atkārtoti)

3.

13.02.

27.

4.

15.02.

3.

5.

15.02

6.

6.

17.02.

5.

7.

17.02.

8.

20.02.

10.

9.

20.02.

10.

10.

22.02.

3.

Kad netrūkst nekaunības
Kritizē Liepājas domes kandidātu un a/s Kurzemes piens akcionāru padomes priekšsēdētāju Andri Saldoveru, kurš
ilgstoši nemaksā zemniekiem par nodoto pienu, bet tagad atkal kandidē uz domi. Emocionālā valoda pauž autora
negatīvo attieksmi. Nav kandidāta viedokļa
Kurp vedīs jaunie līderi
Nelielas intervijas ar TP Rīgas saraksta līderiem Krastiņu,
Pīku, Dalbiņu
Rubrikā Partijās publicēta informācija par TP Rīgas mēra
kandidātu Krastiņu, kurš nedēļas nogalē savainojis kreisās
kājas celi, bet gatavs piedalīties visos priekšvēlēšanu
pasākumos ar kruķiem
Sesks saka, lai politiku taisa Rīgā
Pozitīva intervija ar Liepājas mēru (mēneša laikā tika
intervēts vēl tikai Rīgas mērs un vairāki kandidāti uz šo
amatu)
Pielikumā sievietēm – Balvus rajona un Krišjāņu pagasta
padomes priekšsēdētājas Valdas Uļjanovas ģimenes
portrets (kandidē atkārtoti)
Rēzeknē visi sola pirti un gāzi
Intervē tikai TP un LC
Gulbenē jaunie grib būt līderi
Intervē tikai TP un TB
Rīcības cilvēki, kas rīkos Rīgā
Anonīmu ekspertu prognozes par varas sadali Rīgā –
shēmā mēra amats tiek prognozēts Ārgalim, vietnieki –
Visockis un Dolgopolovs. (Informācijas neuzticamību
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11.

22.02.

6.

12.

24.02.

23.

13.

3.03.

14.

6.03.

6.

15.

6.03.

34.

16.

10.03.

31.

Rīgas Balss
1.
15.02.

4.

2.

6.

16.02.

apliecina tas, ka finansu komitejas vadība prognozēta
LSDSP pārstāvim, lai gan to automātiski ieņem mērs)
Atvērums par pašvaldību vēlēšanām Ventspilī, kurā
intervē tikai LC un LSDSP pārstāvjus
Čepāni vilina Āfrika
Mednieku un makšķernieku lapā Čepānis (viņš ir Rīgas
domes kandidāts no Demokrātiskās partijas) stāsta par
medībām Namībijā
Pielikumā sievietēm – Valkas rajona un Variņu pagasta
padomes priekšsēdētāja Ulda Birkenšeteina ģimenes
portrets (kandidē atkārtoti)
Cēsīs pirms vēlēšanām – izcila māksla
Ziņo par LC apmaksātajām biļetēm uz G.Krēmera koncertu
Cēsīs, partijas pārstāvji stāsta, ka atbalsta kultūru, TP
pārstāvji informē, ka arī atbalstījuši dažādus kultūras
pasākumus.
Kuldīgā – gan par rāmu plūdumu, gan radikālām
reformām
Neintervē TB, LSDSP
Dome bez tabu
Raksts par Kaspara Riekstiņa (kandidē no LSDSP) izdoto
karikatūru grāmatu par Jelgavas domi
Domei steidzami jāsavāc Pētera I piemineklis
Rakstā par pieminekļa dāvināšanu Pēterburgai pārmet
Ārgalim viedokļa maiņu un divkosību, bet nav viņa
komentāra
Rīgas domes informācija
Pieaug sociālās palīdzības apjoms
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A.Ārgaļa raksts par sociālā budžeta tēriņiem
Rubrikā RB atbild
Vecmīlgrāvja slimnīcas jaunajā korpusā būs ķirurģijas
nodaļa
Latvijas Jūras medicīnas centra valdes priekšsēdētājs
dakteris Jānis Birks atbild uz jautājumu, nav norādīts, ka
kandidē no TB/LNNK un ka šis ir apmaksāts laukums.
4.
23.02. 6.
Kultūras iestādes piedāvā plašas iespējas
Ārgaļa foto un raksts par Rīgas budžetu. Lappuses augšā
norādīts “Rīgas domes informācija”, bet nav informācijas,
ka šis būtu apmaksāts reklāmas laukums
5.
23.02. 6.
Aicinām piedalīties Hanzas dienu tirgū
Priekšpilsētas izpilddirektores Itas Zariņas raksts un foto.
Lappuses augšā norādīts “Rīgas domes informācija”, bet
nav informācijas, ka šis būtu apmaksāts reklāmas laukums
6.
2.03.
6.
Investīcijas sportā vienmēr atmaksājas
Ārgaļa raksts par sporta attīstību Rīgā. Lappuses augšā
norādīts “Rīgas domes informācija”, bet nav informācijas,
ka šis būtu apmaksāts reklāmas laukums
7.
9.03.
6.
Rīga aug un attīstās
Intervija ar Ārgali. Lappuses augšā norādīts “Rīgas domes
informācija”, bet nav informācijas, ka šis būtu apmaksāts
reklāmas laukums
8.
9.03.
7.
Priekšvēlēšanu finišā kaitnieki bojā reklāmas
Informācija par reklāmu apķēpāšanu + lielas TP, TB, LC
plakātu fotogrāfijas
Piezīme: Laikrakstā vairākkārt parādās apmaksāti materiāli par TB kandidātu ārstu J.Birku, kas izveidoti laikrakstam raksturīgo rubriku
formā (piemēram, RB atbild, Iz dzīves), bet norāde par apmaksātu politisko reklāmu nodrukāta ļoti sīkiem burtiņiem un ir grūti pamanāma
3.

21.
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Ventas Balss
1.
10.02.

2.

2.

10.02

3.

3.
4.

13.02.
17.02.

2.
3.

5.

17.02.

3.

6.

22.02.

3.

7.

22.02.

5.

8.
9.
10.

27.02.
27.02.
6.03.

2.
3.
1.

11.
12.

6.03.
7.03.

2.
3.

LunV startē priekšvēlēšanu maratonā
Informē par Latvijai un Ventspilij tikšanos ar vēlētājiem
Pārventā
Plaša intervija ar Lembergu
Jautājumos izskan intervētāja pozitīvā attieksme,
piemēram: *”Pat grūti iedomāties, ka varētu darīt vēl
vairāk..”
*”Tikai aklais un kurlais var neredzēt milzīgos pēdējo gadu
ieguldījumus pilsētas infrastruktūras sakārtošanā..”
Informācija par Lemberga darba kārtību
Pilnveidota Ventspils mājas lapa internetā
Informē par Ventspils mājas lapas papildināšanu un
vienlaikus ziņo, ka izveidota arī Lemberga partijas mājas
lapa
Patiesība par pašvaldības dzīvokļiem
Dzīvokļu un migrācijas komisijas priekšsēdētājs oponē LC programmai. Šis un citi turpmāk norādītie materiāli
norāda uz vienpusību viedokļu rakstu publicēšanā
Par Ventspils pašvaldības palīdzību maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 2001.gadā
Sociālās aprūpes pārvaldes vadītājas D.Pastares raksts
Informē par pēdējo rajona padomes sēdi līdzšinējā sastāvā,
ar virsrakstu Paldies par darbu publicē vairāku deputātu
“cilvēciskos” portretiņus
Informācija par Lemberga darba kārtību
Vēstule Darbi runā par darītāju + Lemberga foto
Atklāts Ventspils domes informācijas centrs + Lemberga
foto
Informācija par Lemberga darba kārtību
Tāpat vien šeit nekas nenotiek
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Intervija ar Ventspils galveno arhitekti Daigu Dzedoni –
slavē Ventspils kārtību un sadarbību ar Lembergu
13.

7.03.

3.

14.

10.03.

3.

Ventspils bruģis ir labākais
Būvinženiera komentārs par to, ka Ventspils ielās izliktais bruģis, kura izvēle tikusi apšaubīta, ir labs
Mīti, puspatiesības, meli un īstenība
Intervija ar Lembergu
Piemēram, žurnālistes teksts: “Ir nožēlojami, ja
nomelnojam paši savām rokām radīto, pirmie metam
akmeni paši savā dārziņā, dziedam līdzi svešiem vējiem”

Rēzeknes Vēstis
1.
22.02. 2.

Aptauja Birzgalē Ko darīt pirmkārt?
10 aptaujātie, no kuriem viena – deputāta kandidāte
Piezīme: Laikraksts gandrīz nemaz neraksta par vēlēšanām – lielākoties tiek bieži publicētas vēstules par un pret domes kandidātiem
Zemgales Ziņas
1.
16.02. 1.
Politiskās partijas aktīvi izvieto reklāmu
Raksts par reklāmu + vāka bilde ar TB reklāmu uz
autobusiem
2.
22.02.
Lai domē darbotos komandas princips
Intervija ar Jaunās kristīgās partijas pārstāvi domē
J.Kaminski par nākotnes nodomiem (šādu interviju nav ar
citiem domniekiem)
3.
27.02. 6.
Jāprot izmantot iespējas Jelgavas attīstībai
Intervija ar Jaunās kristīgās partijas, TP, Tautas mantojuma
un Zemgales partijas kandidātiem – šī izvēle nav skaidra,
jo uz domi kandidē 17 saraksti
4.
6.03.
1.
Bezmaksas koncerts pulcē kuplu klausītāju skaitu
Ziņa par koncertu, ko apmaksājusi TB
Kurzemes Vārds
1.
10.03. 1.
U.Sesks: Mūs vieno Liepājas nākotne un iecerētais
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2.

Domes priekšsēdētājs uzrunā vēlētājus, uzsverot, ka dara to
kā deputāts nevis kandidāts
Kas rūp Karostas iedzīvotājiem?
Telefonakcija par Karostu, kurā piedalās U.Sesks un divas
par šo teritoriju atbildīgās darbinieces+liels foto

10.03.

7.

Liesma
1.
10.02

2.

LC aicina uz tikšanos ar A.Bērziņu domes deputāta
kandidātus no visiem sarakstiem + foto
Aptauja Vai esat izlēmuši, par ko balsot
No 6 aptaujātajiem 4 par TP, pārējie 2 negatavojas balsot

Million
1.
13.02.

1.

2.

4.

Materiāls No Vidavska komandas par domes kandidātu un
TSP pārstāvi
Intervijas ar 2 Latgales gaismas kandidātiem (reizēm
līdzīgas intervijas tiek apzīmētas kā apmaksāta politiskā
reklāma)
Materiāls No Vidavska komandas
Materiāls par LSDSP kandidātu
Materiāls No Vidavska komandas
Intervija ar kandidātu Alekseju Burunovu
Cīnījos par vīru, par īstu vīrieti
Daugavpilietes Jevgenijas Markovičas stāsts par to, kā
cīnījusies par tiesībām pierakstīt Latvijā vīru – pirms
vēlēšanām grib nosaukt “labos” un “sliktos” deputātus –
nepalīdzēja Lauskis (tagad LSDSP) un Folkmane (tagad
Latgales gaisma), palīdzēja Vidavskis.
Sociāldemokrātu kandidāts
Raksts par Nelliju Ragozinu
Materiāls No Vidavska komandas

2.

3.
4.
5.

9.03.

15.02.
22.02.

1.
2.
3.

6.

5.

7.

14.

8.

20.02.

1.
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9.
10.
11.

27.02.

2.
2.
2.

12.

1.

13.
14.

4.
6.

15.

1.03.

2.

16.
17.

6.03.

3.
2.

18.

2.

19.

3.

20.

3.

Materiāls No Vidavska komandas
Intervija ar LSDSP kandidātu Valdi Lauski
Mērs studentiem – savs cilvēks
Pozitīvs raksts par Vidavska tikšanos ar studentiem
Baltijas Krievu institūtā
TSP līdera Jāņa Jurkāna un A.Vidavska TV debašu
publikācija.
Labvēlīgi jautājumi, piemēram, Vidavskim: “Protams,
absolūta uzvara – labākais variants, bet tās var arī nebūt.
Ar ko Jūs esat gatavi sadarboties?”
Vidavski sauc vārdā un tēva vārdā, bet TSP līderis ir
“Jurkāna kungs”
Iepazīstināšana ar Latgales gaismas kandidātu
Izmantojiet iespēju balsot
Silenes pagasta deputāta raksts, bet beigās pierakstīts
“sagatavotāja” vārds
Aptauja Kāpēc nenovērtējam to, kas mums ir?
6 aptaujātie, visi saka, ka Vidavskis ir labs
Materiāls No Vidavska komandas
Rubrikā Kāpēc es balsoju par vēstule par Vidavska
komandas kandidātu V.Labecki
Rubrikā Vēstule ar komentāru
Mērs izdarījis visu iespējamo
Lasītāja pārmetumus par to, ka mērs viegli piekritis
dzelzceļa Daugavpils-Rēzekne slēgšanai, noraida dzelzceļa
pārstāvis un kandidāts V.Labeckis
Rubrikā Kāpēc es balsoju par vēstule par Latgales
gaismas pārstāvi R.Eigimu
Daugavpils pensionāru apvienības aicinājums balsot par
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21.
22.
23.

4.
4.
5.

24.

5.

25.

8.03.

1.

26.
27.

1.
1.

28.
29.
30.
31.
32.

1.
2.
2.
5.
20.

Čas
1.

10.02.

16.

2.

12.02.

3.

3.

13.02.

1.

4.

14.02.

3.

Vidavski un neticēt citu solījumiem
Intervija ar Latgales gaismas kandidātu
Rubrikā Kāpēc es balsoju par vēstule par Vidavska partiju
Vai viegli būt deputātam
Intervija ar TB/LNNK kandidāti
Balsot par pieredzējušu saimnieku vai melno zirdziņu?
Vēstule par Vidavski, pret Eigimu
Svarīga ir pareizā izvēle
Intervija ar Jurkānu, kurš sola atbalstīt Vidavski mēra
amatā
Vidavska apsveikums 8.martā
TSP aicinājums balsot par savu mēra amata kandidāti
L.Smikovu + foto
Vidavska saraksta aicinājums balsot par viņiem
Intervija ar LSDSP līderi Juri Bojāru par partijas izredzēm
Iepazīstina ar 2 LSDSP kandidātiem
TSP kandidātes L.Smikovas raksts
2 Vidavska saraksta kandidāti apsveic sieviešu dienā (nav
norādīts, ka ir kandidāti)
Aprindu hronikā TB kandidāta V.Kalnozola bilde no
Meteņu svinībām
Lembergs nospēlēja kā pa notīm
Raksts par Lemberga priekšvēlēšanu pasākumu
Lemberga foto un teksts, ka viņš Sv.Valentīna dienu
veltījis mīlai
Martinsone: Bez sievietes intuīcijas politikā nevar
Intervija ar Labklājības partijas kandidāti Mirdzu
Martinsoni (kāpēc viņa iesaistījusies politikā)
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5.

15.02.

2.

6.

16.02.

1.

7.
8.

16.
19.02.

9.
10.

1.
3.

20.02.

1.

11.

2.

12.

3.

13.

7.

14.

21.02.

3.

Krievijas politiķi devuši savu svētību PCTVL
Informācija par PCTVL vizīti Maskavā, kur Krievijas
politiķi pauduši atbalstu PCTVL gaidāmajās vēlēšanās
2 Ārgaļa un Makarova foto, atklājot tropu māju Rīgas
Zooloģiskajā dārzā
Aprindās TB kandidāta U.Poļa foto - kā viņš izmēģina
mobilo tālruni
Tautpartijieši – Saeimas čempioni Boulingā
Informācija par sarakstu sporta sacensībām + foto ar TP
kandidātu R.Vildi un TSP līderi J.Jurkānu
Latvijai un Ventspilij izlēmusi par kandidātiem
Informē par to, kādus kandidātus izvirzījusi šī partija
Informācija, ka Labklājības partijas reklāmas materiālos
Krievijas populārā seriāla Menti dalībnieku foto izmantots
bez viņu piekrišanas, ko noliedz partijas līderis+ liels vāka
foto ar šo strīdīgo reklāmu
Informācija, ka S.Ozoliņš brīvprātīgi reklamē TB + liels
plakāta foto
Raksts par TP programmas prezentāciju + foto ar 3
līderiem
Liela intervija ar Dolgopolovu
Jautājumu piemēri: *”Jūs vienmēr piesaistījis darbs ar
cilvēkiem?”
*”Droši vien ir patīkami apzināties, ka nesat cilvēkiem
labumu...”
*”Ko jūs novēlētu visiem rīdziniekiem?”
Dolgopolovs: Maskava - ar mums
Raksts par TSP mēra kandidāta Dolgopolova vizīti
Maskavā un sarunām Krievijas galvaspilsētas mērijā
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15.

22.02.

16.
17.

7.
24.02.

18.
19.

3.
16.

26.02.

20.
21.

3.

3.
3.

27.02.

22.

3.
3.

23.

28.02.

3.

24.

2.03.

7.

Juris Visockis atklāj parka noslēpumu
Uzvaras parka apbūves projekts pasniegts kā LC kandidāta
Visocka pasākums
Krievu pagasts dzīvo nesteidzīgi
Liels materiāls par Zaļesjes pagastu, kurā kandidē tikai
viens saraksts
Ķeras tam, kurš agri ceļas
Liela intervija ar Lembergu par paveikto un plāniem
Aprindu hronikas foto – LC kandidāts A.Blonskis,
A.Leimanis, TSP līderis J.Jurkāns boulingā, J.Visockis ar
A.Bērziņu apspriež “memuāru izdošanu”
LC skaidri zina, par ko cīnīsies
Raksts par LC kongresu + milzīgs foto ar reklāmas
plakātiem
Informācija par to, ka TP kandidāts I.Forands atklājis
mājas lapu internetā un šā notikuma atzīmējis restorānā +
foto
Tumšie spēki viņus nešpetni nomāc
Informē par TB reklāmas plakātu apķēpāšanu + 2 foto
Olaine nevēlas pārvērsties par geto
Intervija ar kandidātu A.Silarozi
Jautājumu piemēri: *”Cik deputātu ir vietējā mērijā?”
*”Ar ko nodarbojaties?”
Labklājības partijas melnā josla
Informē, ka zog Labklājības partijas plakātus un Rīgas
Balss publicē interviju ar mēra kandidāta Seļivanova
rupjībām + foto
Kāpēc pie mums nav kā Zviedrijā?
PCTVL kandidāts Dainis Zelmenis stāsta par pašvaldību
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25.

6.03.

26.
27.

2.
7.03.

28.

29.

2.

2.

3.

8.03.

30.

2.
3.

31.

9.03.

3.

32.

9.03.

8.

darbību Zviedrijā un salīdzina to ar situāciju Latvijā
Intervija ar PCTVL kandidātu Daini Zelmeni par Krievijas
– Latvijas attiecībā un viņa mērķiem Rīgas domē
Nav ko atjaunot
Lembergs komentē “informēto avotu” vēstījumu par viņa
atjaunoto draudzību ar Šķēli
Kad es ceļu māju, par politiku nedomāju
Iepazīstina ar TB/LNNK kandidātu Valdi Kalnozolu
rubrikā Politiskais portrets
Materiāla beigās piezīme “P.S. Ja jūsu simpātijas ir
V.Kalnozola pusē, vēlēšanu dienā pretī viņa uzvārdam
ievelciet plusiņu. Un tā, saraksts TB/LNNK, kandidāts
Nr.60.”
Nogalināji vilku – izglābi medījumu
Informācija, ka Ugāles mežos nošauti 8 vilki un to pozitīvi
novērtējis Lembergs, kaut arī medībās nav piedalījies +
Lemberga foto
Politiķu apsveikumi 8.martā – izsakās 10 politiķi, no
kuriem 3 kandidāti uz Rīgas domi – Dolgopolovs, Dalbiņš,
Bojārs
Juris Visockis: Katram pēc vajadzībām
Visocka monologs par “pēdējiem jaunumiem” Rīgas
mājokļu programmā
Pat kā vienkāršs deputāts es būšu apbrīnojami neslikts
Liela pozitīva intervija ar Ārgali + foto
Intervija ar Demokrātiskās partijas kandidātu Andreju
Zilpaušu par viņa dzīvi + 2 foto ar ģimeni
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33.

10.03.

1.

34.

2.

35.

2.

36.

3.

37.

9.

38.

11.

39.

16.

Panorama Latvii
1.
10.02. 1.

Vēlētājus var nopirkt arī par 4 latiem
Anonīms avots vēsta, ka kāda sieviete solījusi 4 latus, ja balsos par LC kandidātu Valdi Holbergu. Pats kandidāts
neko par to nezina. Laikraksta aptaujātie nenosauktie TP pārstāvji bijuši izbrīnīti, jo parasti par balsi maksājot Ls 5
Liepājas mērs: Visiem paldies!
Informācija par Liepājas domes darba beigām
Lembergam iedos “Melno kaķi”
Lembergs kļuvis par pretendentu uz “Melnā kaķa” ordeņa
maģistra nosaukumu + Lemberga foto
Vai nu tu sasniegsi to, ko mīli, vai arī nāksies mīlēt to, ko
tev iedos
Diskusija par to, vai ir vērts iet vēlēt – piedalās PCTVL
kandidāts D.Zelmenis un LU docents Kleckins.
Zelmenis norāda, ka tieši TSP pārstāv sociāldemokrātijas
galveno principu – internacionālismu, kritizē tradicionālās
partijas LC, TP
Aija Poča: Reizēm koķetēju ar vīriešiem. Kā politiķe
Rubrikā Kāda sieviete! intervija par bērnības un dzīves
gaitām, plāniem Rīgas domē + foto
Īsto gardēžu pikniks: ēdiens un sports iet roku rokā
Materiāls par gardēžu klubu, kurā savu kartupeļu ēdiena
recepti stāsta arī TP kandidāte S.Pīka + Pīku pāra foto
Aprindās Lemberga foto kopā ar Baltkrievijas premjeru
jaunā ostas termināla atklāšanā
Stlubuma mērītājs – par nopelniem partijas un tēvzemes
labā
Žurnālista S.Zaļetajeva (pieteikts kā PCTVL kandidāts)
raksts par to, ka “stulbuma mērītājs” nepieciešams tiem
vēlētājiem, kuri gatavojas balsot par zagļiem un meļiem
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2.

10.02.

1.

3.

12.02.

5.

4.

13.02.

3.

5.

3.

6.

5.

7.

5.

8.

14.02.

9.

10.
11.
12.

6.
1.

15.02.

1.
2.

16.02.

Informācija par PCTVL kandidātu tikšanos ar vēlētājiem
(nav atdalīta kā sludinājums)
Par tiem, kas ir aktīvi un ievēro pēctecību
Krievu kopienas Latvijā aicinājums balsot par PCTVL
Ja pilsēta vēlēsies tik skaidrībā ar privātīpašniekiem..
Raksts par Dreiliņiem-2 + PCTVL kandidāts Leonīda
Kurdjumova komentārs un foto
Rubrikā Konsultācija uz lasītāju jautājumiem par
sociālajām tēmām atbild PCTVL kandidāts Deniss Gorba
+ foto
S.Zaļetajeva raksts par PCTVL kandidātu tikšanos ar
vēlētājiem + liels foto
Rubrikā Dzimtā pilsēta iepazīstina ar 2 PCTVL
kandidātēm Jūrmalas domes vēlēšanās
Iepazīstina ar 2 PCTVL kandidātiem Līvānu domes
vēlēšanām

2.

Krieviem aiz muguras pa kluso tiek vaļā no Pētera I
Ziņa par Rīgas domes lēmumu dāvināt Pēterburgai cara
pieminekli – uzklausīti tikai lēmuma pretinieku
viedokļi
Pēcvārds Pētera I spriedumam
Ziņa par PCTVL preses konferenci sakarā ar Rīgas
domes lēmumu dāvināt cara pieminekli Pēterburgai
Rubrikā Kāpēc es balsošu par SIA Bolderājas
Stomatoloģija direktors Nikolajs Lugovskis stāsta, kāpēc
balsos par PCTVL
Stunda Rīgas tropos
Informācija par jaunās tropu mājas atklāšanu Zooloģiskajā
dārzā + Ārgaļa foto, kā viņš griež atklāšanas lentīti
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13.

2.

14.

4.

15.

6.

16.

17.02.

1.

17.

1.

18.

4.

19.

19.02.

20.

21.

2.
4.

20.02.

1.

No varjagiem uz grieķiem, ka tik ne kanalizācijā
PCTVL pārstāvis Mitrofanovs kritizē Vidavska projektu
par Ls 300 000 ieguldīšanu Daugavpils – Dņepras
tranzītceļa būvniecībā
Sadosimies rokās, draugi, lai pa vienam nepazustu
Zaļetajeva (pieteikts kā PCTVL kandidāts) raksts par
dzīvokļu jautājumu. Norādīts, kur iespējams tikties ar
PCTVL pārstāvjiem
Ilga Oziša: Cenšos un gribu palīdzēt katram pazemotajam
un aizskartajam
Intervija par bērnību, dzīvi, politisko darbību ar PCTVL
kandidāti I.Ozišu + foto
No šiem cilvēkiem jātaisa baļķi...
S.Zaļetajeva (pieteikts kā PCTVL kandidāts) raksts par
plaisu starp varu un sabiedrību
Zaļo gaismu mēra kandidātiem!
Amerika, Emša un Stradiņa 2 foto no Zaļās partijas
rīkotajām Rīgas mēru kandidātu kartingu sacensībām
Tagad mums ir ģimenes hokejs – ar četrām nūjām
Intervija ar Viesturu Koziolu (kandidē LC sarakstā) par
hokeju
Pateicamies tiesību aizsargātājiem un avīzei
Ziņa par Zaļetajeva un citu PCTVL kandidātu tikšanos ar
vēlētājiem
Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir vienkārši kaitīgi stāties
NATO
Intervija ar Nikolaju Neilandu un PCTVL deputāta
kandidātu Daini Zelmeni
Mēs sakām “Siltums”, bet domājam – Rubīna
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22.

2.

23.

2.

24.

3.

25.

4.

26.

4.

27.

4.

28.

21.02.

6.

29.

24.02.

1.

30.
31.

26.02.

1.
2.

32.

5.

Zaļetajeva raksts par PCTVL vēlētāju sūdzībām par Rīgas
siltumapgādi, kritizē LC, TB, DPS
Labklājība ar mentiem
Par Labklājības partijas un Krievijas populārā seriāla Menti
konfliktu sakarā ar viņu izmantošanu LP reklāmās +
strīdīgās reklāmas attēls
PCTVL paziņojums par Daugavpils mēram Vidavskim pasludināto boikotu, līdz kamēr tiks atcelts kļūdainais lēmums
par siltumtīklu privatizāciju
Konsultācijas sociālajos jautājumos sniedz PCTVL
kandidāts Deniss Gorba
Atgriešanās ar uzvaru
Iepazīstina ar PCTVL kandidātiem Buzajevu,
Kurdjumovu, Zaļetajevu
Vajadzīgi profesionāļi, cilvēki ar dzīves pieredzi
PCTVL kandidāta O.Šcipcova raksts
Īstenojies “populisms”
Materiāls par PCTVL kandidātiem Rēzeknes domes
vēlēšanās M.Bartaševiču un I.Smirnovu
Genādijs Kotovs: Pēc 91.gada augsta problēmu ar
cilvēktiesībām ir vēl vairāk
Intervija ar PCTVL kandidātu G.Kotovu par viņa dzīvi,
politiku
Karogu jums rokās, zēni, un policistus pie sāniem
S.Zaļetajeva (pieteikts kā PCTVL kandidāts) raksts pret TP
Paziņojums par Līdztiesības tikšanos ar vēlētājiem
Nevis kritizēt, bet rīkoties
Ziņa par TSP līdera J.Jurkāna vizīti Daugavpilī
Vai tiešām Zemgale būtu sliktāka par Paragvaju?
Iepazīstina ar PCTVL kandidātēm Jelgavā – I.Patrinu,
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33.
34.

5.
27.02.

1.

35.

3.

36.

4.

37.

4.

38.

28.02.

39.

3.
6.

40.

1.03.

2.

41.

2.03.

1.

42.
43.

1.
4.

L.Lapinsku, R.Bortiņu
Runā kreisā bloka PCTVL kandidāti
Zaļetajeva, Jemeļjanova, Kurdjumova citāti
Nenotveramie atriebēji pret TB/LNNK
Informācija par noķēpātajiem TB reklāmas plakātiem + 3
lielas vāka fotogrāfijas
Konsultācijas sociālajos jautājumos sniedz PCTVL
kandidāts Deniss Gorba
Arī domē darba pietiks
Iepazīstina ar PCTVL kandidātiem G.Kotovu, D.Gorbu,
Ž.Kareļinu
Runā kreisā bloka PCTVL kandidāti
Iepazīstina ar PCTVL kandidātēm L.Rudovu, T.Pavlovu,
T.Favorsku
Un atkal nenotveramie...
Informē par sabojātajiem Labklājības partijas plakātiem
Andrejs Zilpaušs: Esmu uzņēmējs. Un nodarbojos ar to ne
pirmo gadu
Intervija ar Demokrātiskās partijas kandidātu par dzīvi un
politiku.
Jautājumu piemēri:* “Vai dzīvoklis jums ir?”
*”Droši vien ar sportu arī nodarbojaties...”
Nikolajs Lugovskis: Vienlīdzība visiem
Intervija ar PCTVL kandidātu + foto
Aug mēru portretu galerija
Ziņa par bijušā Rīgas mēra Andra Bērziņa portreta
novietošanu domē + foto
Informē par PCTVL mītiņu
Bez jaunajiem mums neiztikt

21

44.

4.

45.

4.

46.

5.

47.

3.03.

48.

49.

1.
3.

5.03.

1.

50.

4.

51.

4.

52.

4.

Raksts par PCTVL kandidātu N.Lugovski
Ir lietas, kas sliktākas par neredzību
Raksts par PCTVL kandidātu Vjačeslavu Altuhovu
Kā balsosim?
Informācija par balsošanas tehnisko kārtību, bet kā balsošanas zīmes piemērs publicēts PCTVL saraksts
Dzīve “darba komandējumā” jeb kā nepilsoņus pakļauj
obligātajai apdrošināšanai
PCTVL kandidāta Vladimira Buzajeva raksts par pensijām
Tuvojas patiesības mirklis
S.Zaļetajeva (pieteikts kā PCTVL kandidāts) raksts par
pašvaldību vēlēšanām
S.Dolgopolovs: Sabiedrība ir nogurusi no mākslīgas naida
kurināšanas
Intervija ar PCTVL mēra kandidātu S.Dolgopolovu par
dzīvi.
Piemēram, jautājums *”Kādas ir pašas agrākās jūsu
bērnības atmiņas?”
Ja ne mēs, tad kurš cits gan patīrīs Rīgu no zagļiem un
korumpantiem?
Raksts par PCTVL 3.marta mītiņu
Apburošas un pievilcīgas
Iepazīstina ar PCTVL kandidātēm Ozišu, Jemeļjanovu,
Rudovu, Rasinu
Reinbahs: Mūsu uzdevums – nodrošināt cilvēkiem iespēju
aizstāvēt savas tiesības
Intervija ar PCTVL kandidātu V.Reinbahu
Kurš par bitēm, bet kurš par traniem (vārdu spēle ar
PCTVL krievisko nosaukumu, kurš krieviski skan ZaPčol)
Krievu kopienas Latvijā biedres Innas Raščotinas raksts
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53.
54.

6.03.

55.
56.

2.

3.
7.03.

57.

58.
59.

par atbalstu PCTVL + karikatūra
Pārvērst vārdus darbos
PCTVL kandidāta O.Šcipcova raksts
Stratēģija tam, kā nav, jeb kā pagatavot zaķa ragū, ja nav
kaķa
S.Zaļetajeva (pieteikts kā PCTVL kandidāts) raksts par
ekonomisko situāciju
Konsultācijas sociālajos jautājumos sniedz PCTVL
kandidāts Deniss Gorba
Kontradmirālis – TSP priekšvēlēšanu štāba priekšnieks
Raksts par PCTVL kandidātu Jāni Ločmeli + foto
O.Burovs: Ir daudz kā, ko vajag un var izmanīt..
Intervija ar LC kandidātu O.Burovu
Beigās piezīme “atliek piebilst, ka sarakstā kandidāts ir ar
55. numuru”
Uz vāka liels PCTVL apsveikums sieviešu dienā
Liels pieteikums nākamajā numurā paredzētajai intervijai
ar partijas Latgales gaisma kandidātu Daugavpils mēra
amatam R.Eigimu
Konsultācijas sociālajos jautājumos sniedz PCTVL
kandidāts Deniss Gorba

4.

5.
5.

8.03.
9.03.

1.
1.

60.

4.

61.

5.

62.

5.

63.

5.

Balso! Citādi zaudēsi
Raksts par vēlēšanu kārtību, bet piemēri par PCTVL
Ameriks: Katrs cilvēks mums ir vērtīgs
Intervija ar A.Ameriku par Demokrātisko partiju un
vēlēšanām
Ja neņemsim varu savās rokās, mūs atkal mānīs un
pazemos
Intervija ar populāro krievu mūziķi Aleksandru Mirski,
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64.

6.

65.

6.

66.

6.

67.

6.

68.

10.03.

1.

69.

1.

70.

3.

71.

5.

72.

5.

73.

5.

kurā viņš atbalsta Labklājības partiju
Ziharevs: Tālāk patvaļu ciest nevar
Iepazīstina ar PCTVL kandidātu K.Žiharevu
Tas tik ir pārsteigums!
Informācija, ka Demokrātiskās partijas kandidāts
A.Zilpaušs dāvina trūcīgajiem rīdziniekiem televizorus +
foto
V.Reinbahs: Mēs esam par vienādām tiesībām visiem
dzīvokļu īpašniekiem
Intervija ar PCTVL kandidātu V.Reinbahu
E.Felsbergs: Pats svarīgākais jautājums – bērni
Intervija ar PCTVL kandidātu E.Felsbergu
Ko līdz tagad runāt, ja bija iespēja izmantot varu?
Zaļetajeva raksts par vēlēšanām, pret varas partijām
Domājiet paši, lemiet paši
Raksts par vēlēšanām, paziņo, ka PCTVL bez ierunām ir
gatava aizstāvēt krievvalodīgo intereses, nosauc konkrētus
kandidātus, kuri, pēc avīzes domām, ir pelnījuši atbalstu
R.Eigims: ja ne mēs, tad kurš?
Intervija ar Latgales gaismas kandidātu mēra amatam
R.Eigimu par dzīvi
Rubrikā Balso kā es!
Materiāls par to, kuram no PCTVL kandidātiem labāk vilkt
plusiņus
Bet no politikas viņu vienkārši izstūma
Raksts par PCTVL kandidātu, avīzes žurnālistu
S.Zaļetajevu
Pilnībā publicēts PCTVL saraksts
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