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«Jelgavas Vēstnesis»
sāk publicēt bezmaksas
sludinājumus
 Kristīne Langenfelde

Jau no šodienas «Jelgavas Vēstnesis» sāk
pieņemt bezmaksas
darba sludinājumus,
kā arī bezmaksas izglītības iestāžu paziņojumus par to īstenotajām licencētajām
izglītības programmām un izglītojamo
uzņemšanu.
Izdarot grozījumus Jelgavas
domes lēmumā, jau pagājušajā
mēnesī deputāti nobalsoja par
tiesībām pašvaldības aģentūrai
«Zemgales INFO» turpmāk bez
maksas publicēt darba sludinājumus un izglītības iestāžu paziņojumus laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» un interneta portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.
Kā to nosaka likums, lē-

mums stājas spēkā nākamajā
dienā pēc tā publicēšanas
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis». Tāpēc jau no šodienas
uzņēmumiem un iedzīvotājiem
ir iespēja bez maksas iesniegt
savu darba piedāvājuma vai
darba meklējuma sludinājumu laikrakstā un portālā, kā
arī izglītības iestādes var bez
maksas laikrakstā un portālā
izvietot savus paziņojumus.
Sludinājumus var iesniegt
pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47
– 214 pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten
8 līdz 17, bet piektdienās no
pulksten 8 līdz 14.30.
Jāpiebilst, ka šādu lēmumu
neatbalstīja trīs no domes deputātiem – atturējās deputāti
Māris Narvils, Ivars Krastiņš
un Arnis Razminovičs.

Šogad sāks būvēt
ātrās palīdzības
dispečeru centru
 Ilze Knusle-Jankevica
Viesnīcas «Jelgava» direktore Liene Vīķe atzīst, ka viesnīca jau pērn noslēgusi virkni līgumu par numuriņu rezervēšanu šogad
ar PVN likmi pieci procenti. Tagad nav īsta pamata no klientiem prasīt lielāku summu, neraugoties uz to, ka Saeima ir trīskāršojusi PVN viesnīcu pakalpojumiem.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

paaugstinātā nodokļu procentu
likme ir bijis šoks. Līdz šim PVN
«Mēs jau pagājušajā
likme viesnīcu sniegtajiem pavasarā esam noslēguši
kalpojumiem bija pieci procenti,
virkni līgumu par viesbet līdz ar Saeimas pieņemtanīcas numuriņu rezerjiem grozījumiem likumā par
vēšanu šai sezonai un
PVN turpmāk no viesnīcām tiks
tagad līdz ar PVN likiekasēts 21 procents PVN.
mes būtisko pieaugu«Protams, tas ir ļoti nepatīmu esam nesaprašanā,
kami. Šobrīd, saprotot vispārējo
kā rīkoties. Jāatzīst, ja
ekonomisko situāciju valstī, nenegaidītais valdības
grasāmies celt savu pakalpojumu
lēmums netiks maicenas, tātad paaugstinātā procennīts un viesnīcām netu likme jāsedz mums pašiem.
piemēros pazemināTas nozīmē, ka reāli strādājam
to nodokļu procentu
ar 16 procentu zaudējumiem,»
likmi, arī mēs kopā ar
neslēpj viesnīcas «Zemgale» pārasociāciju esam gatastāvis Aigars Bumbieris. Viņš gan
vi iet līdz Satversmes
piebilst, ka pagaidām vēl par tiesu
tiesai,» atzīst viesnīcas
negribētu skaļi runāt, un cer, ka
«Jelgava» direktore
situācija atrisināsies, jo Latvijas
Liene Vīķe.
Viesnīcu un restorānu asociācija,
kuras biedri ir arī mūsu viesnīcas,
Līdz ar visas Latvijas viesnīc aktīvi strādā, lai tomēr saglabāniekiem arī Jelgavas viesnīcu tu viesnīcām pazemināto PVN
vadība atzīst, ka neplānoti likmi. Visticamāk, ka tā vairs

nebūs līdzšinējo piecu procentu
apmērā, taču viesnīcas cer, ka arī
ne 21 procents.
«Ja vienā dienā nodokli paaugstina trīs reizes, tas ir ļoti
būtisks kāpums. Galvenais
jau, ka netika veikti nekādi
sagatavošanas darbi – mēs to
pēkšņi uzzinājām, un viss. Taču
tūrisms ir specifiska nozare, mēs
rezervēšanu veicam pat gadu uz
priekšu. Arī tūrisma aģentūras,
kas ar mums sadarbojas, savus
pasūtījumus plāno ilgam laikam
uz priekšu, tāpēc ir negodīgi spēles vidū bez brīdinājuma mainīt
noteikumus,» uzskata L.Vīķe.
Taču arī viesnīca «Jelgava»
pagaidām neplāno paaugstināt
maksu par saviem pakalpojumiem. «Pirmkārt, Latvijā jau
tā tūristu skaits samazinās, otrkārt, arī vietējiem iedzīvotājiem
naudiņas nekļūst vairāk, lai to
varētu dāsnāk tērēt, apceļojot
savu valsti. Tātad mums atliek

Pasažieru pārvadājumi – dārgāki
 Sintija Čepanone
«Pagaidām šķiet, ka biļešu
cenu kāpums pasažieru ieradumus nav būtiski mainījis,
taču, vai tā būs arī turp māk, prognozēt ir ļoti grūti,»
teic SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) komercdirektore
Viktorija Ļubļinska, vērtējot

fakt u, ka kopš 1. janvāra
b ū t i s k i a u g u s i maksa par
braucienu starppilsētu maršrutos.
Jau nedēļu, no Jelgavas
braucot uz Rīgu vai kādu
citu pilsētu ar sabiedrisko
transportu, jārēķinās, ka biļetes cena ir augstāka nekā
iepriekš. «Mēs neesam biļešu

cenu kāpuma iniciatori, tāda
bija Autotransporta direkcijas
prasība, kurai jāpakļaujas visiem pasažieru pārvadātājiem
valstī. Jāņem vērā, ka šogad
būtiski samazināts kompensācijas apjoms no valsts budžeta
reģionālajiem starppilsētu
pārvadājumiem,» skaidro JAP
komercdirektore, piebilstot,

šos izdevums segt no saviem
resursiem. Tāpat noteikti nevarēsim prasīt augstāku cenu
arī no tiem, ar kuriem jau pērn
noslēgti līgumi par mūsu pakalpojumiem šogad – vienkārši
būtu negodīgi mainīt cenu, par
kuru jau bijām vienojušies.
Viesnīcas ir eksporta nozare,
to nevar noliegt, jo galvenokārt
taču mūsu pakalpojumu pērk
ārzemnieki. Valdība tikai sola
atvieglojumus eksportētājiem,
bet tie tā arī paliek tikai solījumi. Taču, neraugoties uz
visu, mēs cenšamies aprast ar
jaunajiem apstākļiem un ceram,
ka nākotnē situācija attīstīsies
pozitīvi,» tā L.Vīķe.
Kuluāros esot dzirdēts, ka,
iespējams, nodokļu procentu
likme tiks samazināta vai vismaz tiks pieļauts, ka tā nebūs
jāpiemēro jau noslēgtajiem
līgumiem, taču arī tas viesnīcniekiem ir vājš mierinājums.

Jau pavasarī būs zināma būvfirma, kas cels
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
reģionālo dispečeru
centru Jelgavā, un
tas būs pirmais valstī,
kam sekos līdzīgi vienotie dispečeru centri
arī citos reģionos.

sistēmas un riska vadības
informācijas sistēmas izveide.
Līdzīgi dispečeru centri būs arī
Valmierā, Daugavpilī, Kuldīgā
un Rīgā. «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka pilsētā plānots
veidot Krīzes vadības centru
un reģionālais dispečeru centrs
būs tikai viena tā daļa.
Dispečeru centra būvniecību
paredz Veselības statistikas un
medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras un Katastrofu medicīnas centra pērnā gada nogalē
noslēgtā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta
«Vienotas neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas
vadības informācijas sistēmas
un dispečeru centru izveide»
īstenošanu. Projekta realizēšanai piešķirts līdzfinansējums
– no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 6,53 miljoni latu, no
valsts – 1,15 miljoni latu.
Projekta mērķis ir neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu būtiska
uzlabošana, lai nodrošinātu
ātru, koordinētu un efektīvu medicīniskās palīdzības
sniegšanu pirmsslimnīcas
posmā. Jelgavas dispečeru
centrs nodrošinās neatliekamo medicīnisko palīdzību
Jelgavas, Dobeles, Bauskas,
Tukuma un Ogres pilsētās
un rajonos.

Katastrofu medicīnas centrs
jau ir sagatavojis visus nepieciešamos dokumentus, lai
varētu izsludināt konkursu par
šī centra būvniecību. Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks skaidro, ka šobrīd jau
ir pilnībā pabeigts reģionālā
dispečeru vadības centra tehniskais projekts un noteiktas
šī centra būvniecības tāmes.
Turklāt ir veikta arī tehniskā
projekta ekspertīze un saņemts
neatkarīga eksperta slēdziens:
šis projekts ir īstenojams dzīvē. J.Vērzemnieks prognozē,
ka konkursa rezultāti varētu
būt zināmi jau šā gada maijā,
bet apmēram pusotru gadu
vēlāk – arī uzbūvēts dispečeru
centrs Viestura ielā 15. Šobrīd
ka biļetes cenas sadārdzinā- Jelgava ir vienīgā vieta Latvijums kopumā nepalielinās jā, kur uzsākta riska vadības
uzņēmuma ienākumus.
1,80 lati – tāda ir biļetes Autobuss uz atceres pasākumu Ložmetējkalnā
cena, mērojot ceļu no Jelgavas
uz Rīgu vai atpakaļ, braucot ar Sestdien, 10. janvārī, pulksten 13.30 pie pilsētas kultūras nama
mikroautobusu vai ekspresi, (K.Barona iela 6) interesentus gaidīs Jelgavas pašvaldības organizēts aukas galamērķī nogādā, neap- tobuss, lai nogādātu jelgavniekus uz atceres pasākumu Ložmetējkalnā,
godinot Ziemassvētku kaujās kritušo latviešu strēlnieku piemiņu.
stājoties citās pieturās.
Atgriešanās Jelgavā no atceres pasākuma plānota pēc pulksten 19.
(Turpinājums 3.lpp.)
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viedokļi
Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe publiski
paudusi viedokli, ka ir jāpaaugstina prasības uzņemšanai vidusskolās. Pašlaik pamatskolu var beigt, ja
jaunietim nav vairāk par diviem zemiem vērtējumiem
– zem četrām ballēm. Taču T.Koķe uzskata – lai iestātos
vidusskolā, audzēknim nedrīkstētu būt vairāk par vienu
nesekmīgu atzīmi, bet ģimnāzijā vispār nedrīkstētu
uzņemt audzēkņus ar nesekmīgu vērtējumu kādā no
priekšmetiem. Patlaban katras vidusskolas ziņā ir izveidot savus uzņemšanas noteikumus, un tie atšķiras
– ir skolas, kur uzņem tikai sekmīgus skolēnus, dažās
noteikumi ir vēl stingrāki, bet citās var iestāties jebkurš
pamatskolas beidzējs. «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro
dažādu mūsu pilsētas vidējo izglītības iestāžu direktoru
un Izglītības pārvaldes vadītājas viedokli par ministres
izteikumiem.

Jāsakārto profesionālās
izglītības joma
Ināra Daščinska, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas direktore:
«Manuprāt, pirms paaugstināt
uzņemšanas prasības vidusskolās,
būtu nepieciešams valstī sakārtot
profesionālās izglītības jomu.
Šo soli nevar spert atrauti no
citiem – viena lieta ir paaugstināt
prasības, bet otra – nodrošināt
pamatskolu absolventiem iespēju turpināt mācības. Nedrīkst
veidoties situācija, ka bērniem
pēc 9. klases ir grūtības turpināt
izglītošanos. Iespējams, mūsu
valstī šādu profesionālās izglītības
iestāžu ir par maz, varbūt tās nepiedāvā pietiekami daudzveidīgas
izglītības programmas?
Vienlaikus es ļoti labi saprotu
ministres nostāju un varu tai arī
piekrist, jo patiesi vidusskola ir
mācību iestāde, kurā būtu jāizglītojas tikai mācīties motivētiem
skolēniem, kuri skaidri apzinās,
ka viņu nākamais solis ir studijas
augstskolā.
Protams, es vairāk varu spriest
par savu skolu. Valsts ģimnāzijā
jau sākotnēji uzdevums ir bijis
mazliet cits, augstāks – mēs ne-

uzņemam
audzēkņus ar
vāju vērtējumu.
Patiesībā
pie mums
pieprasījums vienmēr ir bijis
lielāks par piedāvājumu, tāpēc
varam izvēlēties uzņemt audzēkņus, kas ir motivētāki, ar labām
sekmēm. Taču tajā pašā laikā arī
mēs vērtējam skolēnus individuāli.
Jā, visu šo gadu laikā tomēr ir
bijuši atsevišķi gadījumi, kad 10.
klasē uzņemam audzēkni, kurš
visos priekšmetos ir uzrādījis labas
un teicamas sekmes, bet, piemēram, mūzikā vērtējums bijis vājš.
Tieši tāpēc man šķiet, ka varbūt
nebūtu īsti pareizi noteikt striktas
un vienādas prasības visām vidusskolām, ģimnāzijām, dodot iespēju
individuāli vērtēt katras skolas uzņemšanas komisijai, lai gan mūsu
skolā pēc būtības arī šādi striktāki
noteikumi nekādas izmaiņas uzņemšanā neieviestu.»

Slinkumam augstākas
prasības nepalīdzēs
Ranta Lazdiņa, privātskolas
«Punktiņš» direktore:
«Es domāju, ka šis nav jautājums, ko var tā vienkārši izraut
no kopējās izglītības sistēmas
– šāds solis nu nekādi neatrisinās
tās samilzušās problēmas, kas
izglītības jomā pastāv jau šobrīd:
skolēni masveidā negrib mācīties, slinko. Nosakot augstākas
prasības uzņemšanai vidusskolās,
nekas jau netiks atrisināts – tiem
audzēkņiem tik un tā kaut kur
būs jāpaliek. Izglītība ir vajadzīga
arī slinkajiem. Ja jaunietis pabeidz
pamatskolu un ir nesekmīgs, ticiet
man, viņam nav nekādu domu arī
par nākotnes profesiju vai amatu.
Viņš pats vēl nezina, ko vēlas. Tā
ir problēma, kas būtu jārisina, – kā
motivēt jauniešus mācīties? Arī
tagad katra vidusskola var noteikt
savas uzņemšanas prasības skolā.
Kā jūs domājat, kāpēc tiek uzņemti
audzēkņi ar nesekmīgu vērtējumu?
Tāpat jau vērtējums vienmēr būs
tikai subjektīvs – kas vienā skolā
ir trīs balles, citās var būt četras
un pat augstāk. Tāpēc vēlreiz uz-

sveru, ka
mehāniski
te kaut ko
paaugstināt nav
nekādas
nozīmes.
Sabiedrībai būtu
jādomā,
kas notiek
izglītības
sistēmā, kā risināt negribēšanu
mācīties. Tādu bērnu, kas nav spējīgi apgūt vielu uz četrām ballēm, ir
gaužām maz – lielāko daļu nesekmīgo bērnu veido tieši tie slinkie
un mācīties negribošie. Lielai
daļai jauniešu trūkst uzmanības,
kontroles – to viņi nesaņem nedz
mājās, nedz klasē, kur saprotams,
ka pedagogs nevar individuāli
strādāt ar katru audzēkni, ja klasē
ir ap 30 skolēnu.
Ko darīt? Ja godīgi – nezinu.
Bet tas ir jautājums, kas šobrīd
noteikti ir aktuālāks par stingrākiem uzņemšanas noteikumiem
vidusskolās.»

Pēdējais brīdis
domāt
Gunta Auza, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja:
«Es piekrītu, ka prasības uzņemšanai vidusskolā ir jāpaaugstina, taču tajā pašā laikā uzskatu,
ka katrai izglītības iestādei un
arī pašvaldībai ir jādod tiesības
noteikt šo uzņemšanas kārtību,
jādod iespēja vērtēt katru gadījumu individuāli. Katra vidējās
izglītības iestāde ir licencēta, tai
ir akreditētas programmas, sava
uzņemšanas komisija, kas arī vērtē. Ja skolēns patiesi pierāda savu
motivāciju mācīties, ja viņš spēj,
teiksim, vidusskolas 1. semestra
laikā apgūt pamatskolā pieļautos
zināšanu «robus» kādā konkrētā
priekšmetā, tad tas varētu būt izņēmuma gadījums, kad, iespējams,
arī audzēkni ar vērtējumu 3 balles
kādā priekšmetā varētu uzņemt
vidusskolā. Bet šeit es domāju vāju
vērtējumu tikai vienā priekšmetā,
ja vērtējums zem četrām ballēm
ir divos vai trīs priekšmetos, tad
jau ļoti nopietni būtu jādomā, vai
skolēnam vidusskola tiešām ir
tas labākais risinājums izglītības
turpināšanai. Daudz sāpīgāk ir
tad, ja pēc pirmā semestra vidusskolā šāds audzēknis jūt, ka nespēj
apgūt vielu, un ir spiests mācības
pārtraukt. Kas notiek? Gada vidū
atrast citu mācību iestādi ir grūti,
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pārorientēties uz profesionālo
izglītību tāpat, situācija ir nepatīkama kā audzēknim, tā vecākiem.
Tieši tāpēc, lai izvairītos no šādām
problēmām, mērķtiecīgi ir jādomā
par savas izglītības turpināšanu
jau pamatskolā. Kuros priekšmetos visbiežāk ir problēmas? Tieši
eksaktajos, un te ir jāsaprot, ka,
beidzot vidusskolu, visiem audzēkņiem matemātikā ir jākārto
centralizētais eksāmens, tāpēc
savas spējas tiešām ir jānovērtē
laicīgi.
Manuprāt, tieši pašlaik ir pēdējais brīdis, kad 9. klašu audzēkņiem jābūt skaidram, kāds būs
nākamais solis pēc pamatskolas
beigšanas. Noteikti vecākiem

Pilsētnieks vērtē

Vai jau šobrīd
izjūtat PVN
kāpumu?

kopā ar bērnu būtu sev jāuzdod
jautājums – ko darīt pēc 9. klases.
Četri mēneši vēl ir pietiekams
laiks, lai vajadzības gadījumā
paspētu novērst problēmas. Un
te es gribu aicināt kā vecākus, tā
skolēnus nekautrēties doties uz
konsultācijām skolā vai, ja nepieciešams, arī Izglītības pārvaldē, lai
kopīgi risinātu problēmas. Nekas
nav neiespējams, ja vien skolēns
ir motivēts mācīties, ja viņš jau
šobrīd saprot, uz ko tiecas. Līdz
mācību gada beigām vēl noteikti ir
pietiekami daudz laika, lai paspētu
izlabot 1. semestra nesekmīgās
atzīmes. Taču, kad pamatskola
būs pabeigta, tad gan noteikti būs
par vēlu situāciju mainīt.»

Stingrākas prasības
ir vajadzīgas
Brigita Preisa, Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolas
direktore:
«Es varu piekrist ministres
teiktajam – ģimnāzijās un vidusskolās būtu nepieciešami stingrāki
uzņemšanas noteikumi. Ģimnāzijās tiešām varētu nebūt neviena
nesekmīga atzīme, bet vidusskolās
– viena nesekmīga atzīme. Ko
darīt ar vakaraskolām? Domāju,
ka šeit varētu būt izņēmuma gadījums. Šobrīd daudz kur darba devējs pieprasa savam darbiniekam
vismaz vidējo izglītību. Cilvēkam
varbūt nav profesionālu interešu,
bet tajā pašā laikā vidusskolā
viņš nevar iestāties, jo pietrūkst
vērtējuma. Tad nu, manuprāt,
vakarskolai būtu jābūt tai vietai,
kur šāds cilvēks savas zināšanas
var papildināt. Jā, varbūt nedaudz
stingrākas šīs prasības varētu
būt un vadlīnijas noteiktas valsts
līmenī, taču, manuprāt, būtu
svarīgi atstāt zināmu rīcības
brīvību arī pašām skolām – ir
iespējams individuālās pārrunās
patiesi pārbaudīt, kāda ir skolēna
motivācija mācīties, un varbūt, ka
kādā konkrētā gadījumā tiešām
pirms daudziem gadiem cilvēkam
nav bijusi vēlēšanās mācīties, tādēļ
likumsakarīgas ir arī atzīmes, bet
šobrīd situācija ir jau pavisam
cita.

Kā, pēc jūsu domām, varētu mainīties vispārējā
ekonomiskā situācija Jelgavā nākamo 12 mēnešu laikā?

Skaitļi runā
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39%

Piemēram, mums šobrīd
aktuāls kļuvis jautājums par
1. – 9. klases programmu cilvēkiem, kas nav ieguvuši vidējo
izglītību. Jā, līdz šim mums bija
programma pamata izglītības
apgūšanai no 6. klases, bet
izrādās, ka ar to ir par maz.
Konkrēts piemērs – cilvēkam
jau tuvojas trīsdesmit, bet viņam nav pamatizglītības. Taču
šeit nav runa par nesekmīgi
beigtu 7. vai 8. klasi – cilvēkam
ir tikai divu klašu izglītība.
Šobrīd viņš nāk pie mums ar
vēlmi iegūt vismaz pamatskolas
izglītību. Un ir būtiski saprast,

28,3%

Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto: Ivars Veiliņš
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Ievērojami uzlabosies
Nedaudz uzlabosies
Paliks bez izmaiņām
Nedaudz pasliktināsies
Ievērojami pasliktināsies
Grūti pateikt

32,3%

30,1%

ka viņš nenāk pēc pamatskolas
izglītības vai dokumenta – viņš
nāk pēc zināšanām. Cilvēks ilgu
laiku dzīvojis Maskavā, tagad
atbraucis atpakaļ uz Latviju un
vēlas uzsākt savu biznesu, bet
saprot, ka viņš pat elementāras
lietas nezina – rēķināšanu, valodu. Un šim cilvēkam ir motivācija. Varbūt tas nav gluži par
šo tēmu, bet tas tikai lieku reizi
apliecina, ka katrs gadījums ir
individuāls.»

Sarmīte
Sustrupe,
tautas nama
vadītāja:
– Vēl jau
neizjūtu,
jo cenu kāpums tām
precēm, ko
ikdienā iegādājos, nav tik liels,
lai to tik ļoti krasi izjustu. Jā,
cenas ir mainījušās pa dažiem
santīmiem, bet iztikt vēl var.
Kurš latvietis grūtos laikos nav
izdzīvojis?! Izdzīvosim arī šajā
situācijā. Galvenais – cilvēkus
nevajag baidīt ar krīzi.
Stella Terjavjainena, grāmatvede:
– Strādāju
uzņēmumā,
k a s n o d a rbojas ar grāmatvedības
programmu
tirdzniecību, un mēs to ļoti
jūtam – katru dienu ir klienti,
kuriem lielajās pārmaiņās jāpalīdz un jāpārveido programmas jaunajā sistēmā. Bet paši
cenas neesam paaugstinājuši,
kaut arī PVN audzis.
Arvīds, apsardzes vadītājs:
– Protams,
ka izjūtu. It
kā pa santīmam, pa
santīmam,
bet kopā jau
salasās. Benzīns kļuvis dārgāks, arī pārtikas cenas augušas. Man šķiet – ja tā turpināsies, pēc pārtikas brauksim uz
Lietuvu.
Velta, mājsaimniece:
– Šajā gadā
aizvadītas tikai dažas dienas, un īpaši
pa veikaliem
neesmu staigājusi, tāpēc
izmaiņas vēl neizjūtu. Redzu
gan, ka ikdienā nepieciešamajām precēm cena ir nedaudz
lielāka, taču man ir ietaupījumi, tāpēc vēl dzīvot varu.
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– Jā, tikko
veikalā pamanīju, ka
cenas ir palielinājušās
par dažiem
santīmiem,
bet mani tas vēl tik ļoti nesatrauc, jo pirkumi nav sevišķi
lieli. Taču domāju, ka cenu
kāpumu noteikti izjutīšu, jo
vēl jau ir tikai pirmās janvāra
dienas.
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Pasažieru pārvadājumi
šogad dārgāki
(No 1.lpp.)
Par 15 santīmiem šajā maršrutā palielinājusies arī cena
braucienā ar «parasto» autobusu, kas līdz šim maksāja 1,35
latus – tagad 1,50 latus. Maksa
par braucienu kāpusi arī citos
starppilsētu maršrutos.
V.Ļubļinska, taujāta par pasažieru skaita izmaiņām biļešu
cenu kāpuma dēļ, norāda, ka
pagaidām braukt gribētāju
skaits nav sarucis. «Konkrēti
dati par to mūsu rīcībā būs nākammēnes, taču, ņemot vērā, ka
viens no pirmajiem rādītājiem ir
šoferu novērotais un sūdzības
par pasažieru trūkumu, varam
spriest, ka pasažieru nav kļuvis
mazāk,» tā JAP komercdirektore, piebilstot, ka, iespējams,

viens no iemesliem varētu būt
tas, ka maksa par braucienu augusi arī vilcienos, turklāt nereti
tie ir pārpildīti.
Jāpiebilst, ka par spīti spiedīgajai ekonomiskajai situācijai
valstī reisu skaitu JAP nav
samazinājis.
«Prognozēt, kā situācija attīstīsies turpmāk, ir grūti, taču
pavisam noteikti varu apgalvot,
ka Jelgavas Autobusu parkam
ir kapacitāte un tas ir gatavs
strādāt arī turpmāk. Pārējais
ir atkarīgs no valsts politikas
pasažieru pārvadājumu jomā,»
piebilst V.Ļubļinska. Viņa akcentē, ka pirmajā pusgadā nav
plānots palielināt maksu par
braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā.

ZIŅAS

3

No sala var
glābties patversmē

Šonedēļ, atzīmējot
pareizticīgo Ziemassvētkus, baznīcās jau
notikuši dievkalpojumi, bet sestdien, 10.
janvārī, pulksten 15
Jelgavas Sabiedrības
integrācijas birojs un
Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija ielūdz uz tradicionālo
koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki» Jelgavas kultūras namā.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita Vectirāne
informē, ka uz pareizticīgo Ziemassvētku koncertu aicināti ne
tikai pareizticīgie, bet ikviens,
kas vēlas baudīt svētku noskaņu
un skaistu mūziku. Jāpiebilst,
ka uz pasākumu solījis ierasties
arī metropolīts Aleksandrs vai
bīskaps no Rīgas Pareizticīgo
katedrāles.
R.Vectirāne stāsta, ka koncertā
piedalīsies Jelgavas 2. pamatskolas koris «Zvonņica», Jelgavas
5. un 6. vidusskolas jaunāko
klašu kori, Rīgas 96. vidusskolas

jaunāko klašu koris, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas koris «Skali»,
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš»,
Sv.Simeona un Annas Dievnama svētdienas zvanu skolas
audzēkņi, kā arī viesi no Krievijas – Pleskavas M.Musorgska
2. mūzikas skolas bērnu koris.
Pasākumā uzstāsies arī solisti
Sintija Šteinkopfa (klavieres),
Deniss Jankovskis (čells), Kristīne Balanas (vijole), Angelīna
Gavrilova un Igors Pūris (balss).
Koncertmeistari – Agnese Egliņa,
S.Šteinkopfa un Jurijs Kaspers.
«Pareizticīgo Ziemassvētku» koncerta režisore ir Lolita Truksne,
mākslinieciskā vadītāja – Jeļena
Vavilova, literārā konsultante
– Raisa Andžāne, bet scenogrāfiju
veido māksliniece Anna Ziemele.
Pasākumu atbalsta Jelgavas
pašvaldība, Krievijas Federācijas vēstniecība Latvijā, kā arī
pašvaldības aģentūra «Kultūra».
R.Vectirāne informē, ka biļetes
varēs iegādāties gan koncerta
dienā, gan iepriekš. To var izdarīt
vēl šodien un rīt Sabiedrības integrācijas birojā Pulkveža Brieža
ielā 26. Sīkāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa tālruni
63023409.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus astoņiem grādiem, bez pajumtes palikušie cilvēki
Jelgavas pašvaldības Nakts patversmē var uzturēties visu diennakti. Nakts patversmes direktors
Artis Āns, izanalizējot situāciju iepriekšējos gados, stāsta, ka šo iespēju izmanto apmēram puse
klientu, īpaši cilvēki ar invaliditāti. Darba spējīgie tomēr dodas savās gaitās. «Mājās palicējiem»
tiks nodrošinātas pusdienas, bet, lai laiku izmantotu lietderīgi, viņus iesaistīs arī dažādos uzkopšanas darbos. A.Āns norāda: vienpadsmit gadu laikā, kopš viņš strādā Nakts patversmē, nekas
būtiski nav mainījies – jo lielāks sals ārā, jo patversmē vairāk apmeklētāju. Arī šogad vidējais
apmeklētāju skaits naktī ir tāds pats kā pagājušajā gadā, tomēr šī gada aukstākajā naktī no 5.
uz 6. janvāri pajumti patversmē meklēja par trīs cilvēkiem mazāk nekā pagājušā gadā – 39.
Foto: Ivars Veiliņš

Sabiedrības veselības
aģentūrai jāsavelk josta
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan apvienotas
Sabiedrības veselības aģentūras (SVA)
Jelgavas un Jēkabpils
filiāles un samazināts
darbinieku skaits,
aģentūrai plāno uzlikt jaunus pienākumus.

Apvienotās filiāles pārdēvētas par Sabiedrības veselības
aģentūras Zemgales reģionālo
filiāli. Tā atrodas Jelgavā, un
to arī turpmāk vadīs SVA Jelgavas filiāles līdzšinējais vadītājs Juris Volostņikovs. Aģentūras reorganizācija veikta līdzekļu taupības nolūkos. «Tas
nozīmē, ka mums turpmāk
būs jāsniedz pakalpojumi arī
Jēkabpils un Aizkraukles rajonos,» skaidro J.Volostņikovs.
Līdzīga situācija bijusi pirms
Jelgavas pareizticīgo baznīcā ar liturģiju tika sagaidīti Ziemas- desmit gadiem, kad apkalpoFoto: Ivars Veiliņš jamajai teritorijai pievienoti
svētki.

Bauskas un Dobeles rajoni.
Neskatoties uz nule veikto
reorganizāciju, aģentūrai plānots noteikt vēl vienu uzdevumu – novērtēt arī būvprojekta
un objekta atbilstību higiēnas
prasībām. To paredz Veselības
ministrijas sagatavotie un
valdībā iesniegtie grozījumi
SVA nolikumā. J.Volostņikovs
šo ieceri vērtē kā pretrunīgu
un norāda – ja grozījumi tiks
pieņemti, aģentūras veicamo
darbu apjoms būtiski nepalielināsies, turpretī samazināsies
ieņēmumi par sniegtajiem
pakalpojumiem. Tagad būvprojekta un objekta atbilstības
novērtēšana higiēnas prasībām ir maksas pakalpojums,
par to saņemtā nauda veido
iestādes budžetu. Turpmāk
tas būs pakalpojums, par kuru
klients maksās valsts nodevu.
«Tas ir koks ar diviem galiem.
No vienas puses, piekrītu, ka
valsts iestādei pakalpojumi
jāsniedz bez maksas vai par

minimālu samaksu. No otras
puses, neesam atbrīvoti no
maksājumiem par elektrību,
telpu īri un citiem, bet, pieņemot lēmumu, summa, ko kādreiz iekasējām savā budžetā,
tagad kā nodeva aizies valsts
budžetā,» vērtē SVA Zemgales
reģionālās filiāles vadītājs.
Viņš norāda, ka, neraugoties
uz neskaidro situāciju, filiāles
galvenais uzdevums ir kārtīgi
paveikt savu darbu, lai klienti
būtu apmierināti.
S VA f i l i ā l e a r ī t u r p m ā k
nodrošinās infekcijas slimību
epidemioloģisko uzraudzību,
profilaksi un ierobežošanu,
koordinēs Imunizācijas valsts
programmas īstenošanu, vides
veselības monitoringa veikšanu un ekspertu atzinumu
sniegšanu vides veselības
jomā, veselības veicināšanas projektu un pasākumu
koordināciju reģionā, kā arī
publisko maksas pakalpojumu
sniegšanu.

Pirmais mazulis – tūlīt pēc pusnakts
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieces Diānas
Podobedas meitiņa
Sofija ir pirmais mazulis, kas šogad nācis
pasaulē Jelgavas pilsētas slimnīcā. Viņu
sveica arī pašvaldība.
Sofija piedzima drīz pēc
gadu mijas – 25 minūtes pēc
pusnakts. Meitenīte svēra
3200 gramus un bija 50 centimetrus gara. Sofijas mamma

atzīst, ka mazo gaidīja jau
Ziemassvētkos, tomēr meitiņa
piedzimusi ārstu noteiktajā
datumā.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš gan bērniņam, gan māmiņai novēlēja
veselību, mīlestību, veiksmi
un izdošanos. «Ļoti daudz
mīlestības un lai bērns jūt
vecāku rūpes,» teica A.Rāviņš,
pasniedzot ziedus un dāvanu
– rotaļlietas un dāvanu karti
veikalā «Rūķītis».
Diāna ir laimīga, jūtas labi
un ir apmierināta gan ar slim-

 Izdota LLU 70. jubilejai veltītā grāmata «Latvijas Lauksaimniecības universitāte
– izglītība, zinātne, kultūra».

Bagātīgi ilustrētajā grāmatā latviešu
un angļu valodā sniegta svarīgākā
informācija par universitātes un
Jelgavas pils vēsturi, visām deviņām fakultātēm, pedagoģisko un
zinātnisko darbību, institūtiem,
mācību un pētījumu saimniecību
«Vecauce», kultūras daudzveidību
un studentu aktivitātēm, kā arī
par galvenajiem infrastruktūras
objektiem. Grāmatas tirāža ir 7000
eksemplāri, tā ir izstrādāta kā prezentācijas materiāls un nav paredzēta pārdošanai. LLU rektors Juris Skujāns min, ka par godu universitātes
jubilejai šogad tiks izdota vēl viena
grāmata par universitātes vēsturi,
kā arī zinātnisko rakstu krājums.

 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā apskatāma Gētes institūta ceļojošā
izstāde «Fotogrāfija Vācijā
– ieskats laikmetīgajā vācu
fotogrāfijā». Izstāde Jelgavā būs

Aicina pareizticīgo
Ziemassvētku koncerts
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

nīcas personālu, gan ar mājīgo
un ērto palātu. Jelgavas slimnīcu izvēlējusies tāpēc, ka te
pirms četriem gadiem dzimusi
arī viņas pirmā meita, viss
jau pazīstams. Māsiņu mājās
gaida mazā Darja, kas jau ir
gatava auklēt Sofiju.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris
Ķipurs informē, ka šogad Jelgavas slimnīcā piedzimis jau
21 mazulis – deviņi puikas un
divpadsmit meitenes, bet pērn
tāpat kā 2007. gadā te pasaulē Šogad Jelgavas slimnīcā pirmais piedzimušais bērns ir Diānas
nāca 850 bērni.
Foto: Ivars Veiliņš
Podobedas otrā meitiņa Sofija.

apskatāma līdz 22. janvārim. Gētes
institūts Rīgā informē, ka izstāde
piedāvā fotogrāfiju albumu izlasi,
kuros atspoguļota vācu fotogrāfijas attīstība pēdējo 10 gadu laikā.
Grāmatas sniedz ieskatu atsevišķu
fotogrāfu daiļradē un vienlaikus
ir arī patstāvīgi, izcilas kvalitātes
iespieddarbi, kas, savstarpēji saistot
grāmatu un fotogrāfiju kā medijus,
tālu pārsniedz tikai dokumentējošu vai kataloģizējošu funkciju.

 No 12. janvāra Valsts zemes dienesta (VZD) Zemgales
reģionālās nodaļas Jelgavas
birojā stāsies spēkā jauni
privātpersonu apkalpošanas,
pasūtījumu pieņemšanas un
izsniegšanas laiki. VZD Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze
Miķelsone informē, ka Jelgavas
birojā klientus turpmāk pieņems
pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un
no pulksten 14 līdz 18, otrdienās no
pulksten 13 līdz 17, trešdienās no
pulksten 9 līdz 13, ceturtdienās no
pulksten 9 līdz 13, bet piektdienās
no pulksten 8 līdz 12. VZD atgādina,
ka pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmas centrālās datu bāzes
ieviešanas dēļ no 5. līdz 11. janvārim
VZD reģionālajās nodaļās netiks
veikta klientu apkalpošana.

 Pirmdien Jelgavā darbu uzsākusi Administratīvās rajona
tiesas tiesu nams, kas izskatīs
Zemgales reģiona iedzīvotāju
sūdzības par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem. Tādējādi jelgavniekiem turpmāk
vairs nebūs jādodas uz Rīgu,
lai iesniegtu prasības Administratīvajā rajona tiesā. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu
izvietošana visos Latvijas reģionos
nodrošinās vienotas tiesu prakses
veidošanos, kā arī ļaus efektīvāk un
vieglāk risināt administratīvās tiesas
noslodzes jautājumu reģionos, veicinot lietu savlaicīgu izskatīšanu.
Tiesu nams atrodas Zemgales darījumu centra telpās Atmodas ielā 19.
Administratīvās rajona tiesas tiesu
namā Jelgavā strādās četri tiesneši
un 12 darbinieki – tiesnešu palīgi,
tiesas sēžu sekretāri, kancelejas
vadītājs, arhivārs, tulks un tiesas
sekretārs.

 Pagājušā gada decembrī
sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā samazinājušās par 9,6
procentiem, bet 2008. gada
laikā – par jau 32,8 procentiem. Jelgavā visdārgākie bija 104.
sērijas dzīvokļi, savukārt lētākie bija
Hruščova laika mājās. Salīdzinot ar
novembri, dzīvokļu piedāvājums Jelgavā decembrī vidēji ir samazinājies
par 10,7 procentiem, piedāvājums
nekustamā īpašuma portālos par 9,6
procentiem, bet sludinājumu portālos – par 11,8 procentiem. Decembrī
Jelgavā dzīvokļa viens kvadrātmetrs
vidēji maksāja 736 eiro.
Ritma Gaidamoviča
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Akcija

Radījām prieku actiņās
Jau ceturto gadu pēc
kārtas jauniešu biedrība
«Kovārnis» sadarbībā ar
bērnu un jauniešu centru «Junda» un Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi
rīkoja labdarības akciju
«Radi prieku actiņās»,
kuras laikā 20. decembrī
notika divi labdarības
koncerti «Sadzirdi», vācot ziedojumus Jelgavas
mazturīgajām ģimenēm.
Pirmais koncerts no pulksten
12 līdz 14 notika «Vivo centrā»,
bet otrais no pulksten 16 līdz 18
– tirdzniecības centrā «Valdeka».
Kamēr tirdzniecības centros skanēja «Jundas» zvanu ansambļa,
vokālo studiju «Solo» un «Nianse»,
popgrupas «Odziņa» un Jelgavas
4. vidusskolas pūtēju orķestra
sagatavotie muzikālie priekšnesumi Ziemassvētku noskaņās, tika
vākti ziedojumi desmit Jelgavas
maznodrošinātajām ģimenēm ar
trim un vairāk bērniem. Akcijas
mērķis bija sagādāt šīm ģimenēm
pēc iespējas vairāk nepieciešamu
lietu, kuras tās nevar un arī nevarēs atļauties nopirkt – tas padarīja
viņu Ziemassvētkus gaišākus un
ļāva noticēt brīnumam, kuru
radījām mēs, jelgavnieki. Līdztekus lielajam iepirkšanās drudzim
lielveikalos jelgavniekiem bija
iespēja baudīt labdarības koncertu,
kura laikā brīvprātīgie aicināja
pircējus un koncerta klausītājus
ziedot naudu maznodrošinātajām
ģimenēm. Pēc koncerta saziedotā
nauda tika saskaitīta neatkarīgu
liecinieku klātbūtnē – jelgavnieki
saziedoja 751 latu un 15 santīmus.
Par šo naudu tika iegādātas piecas
divstāvu gultas, trīs drēbju skapji,
virtuves galds ar krēsliem, segas,

spilveni, gultasveļa, dvieļi, rotaļlietas. Dāvanas rūķi šīm ģimenēm
pasniedza kopā ar citām mantām
– pārtiku un sadzīves precēm, kuras saziedoja Jelgavas uzņēmēji.
Koncerts un dāvanas bija tikai
viena akcijas daļa – «Kovārnis»
kopā ar atsaucīgajiem Jelgavas
uzņēmumiem šīm ģimenēm sagādāja arī iespēju izbaudīt īstas
Ziemassvētku ģimenes vakariņas
kādā jaukā pilsētas krodziņā.
«Kovārnis» šo ģimeņu vārdā saka lielu
paldies visiem
jelgavniekiem,
kuri ar savu
ziedojumu iesaistījās akcijā,
kā arī Jelgavas
uzņēmumiem:
SIA «Igate» par
150 latu ziedojumu (tika nopirkts ledusskapis),
SIA «Alviga» par jaukām drēbēm,
grāmatnīcai «Alta» par bērnu grāmatām, SIA «NDD» par jaunu datoru, veikalam «JYSK» par 100 un
vienu saimniecībā noderīgu lietu
un mēbelēm, lielveikalam «Rimi»
par Ziemassvētku paciņām, kas
iepriecināja krīzes centra bērnus,
SIA «MNL» par būvmateriāliem,
restorāniem «Tami-Tami», «Līgo»,
«Silva» un «Pie zemnieka» par sagādātām Ziemassvētku vakariņām
un cienastu ģimenēm.
Mūsu mērķis bija aicināt sabiedrību nebūt vienaldzīgiem pret
cilvēkiem, kuriem nepieciešama
palīdzība un atbalsts, dot iespēju
ikvienam izjust gandarījumu par
savu dalību labdarības akcijā un
radīt prieku šo ģimeņu actiņās.
Mums tas lieliski izdevies!
Inga Jansone, bērnu un
jauniešu centra «Junda»
direktores vietniece
darbā ar jaunatni

Aizsaulē aizgājuši
GEDERTS VOLDEMĀRS ŠAUVA
(dz. 1905. g.)
JĀNIS GLAUDA (dz. 1941. g.)
ARNOLDS KRAUZE (dz. 1922. g.)
ANNA SVIKLĀNE (dz. 1942. g.)
JĀZEPS SOKOLOVSKIS (dz. 1922. g.)
ĻUBOVA GUĻAJEVA (dz. 1935. g.)
FJODORS IVENKOVS (dz. 1932. g.)
DARJA VITUŠINSKA (dz. 1913. g.)
ANTRA VĪTOLA (dz. 1963. g.)
MIHAILS JAČINOVS (dz. 1919. g.)
ZELMA ZIEMELE (dz. 1918. g.)
VIKTORS SIMONOVS (dz. 1935. g.)
VERA ĒRKŠĶE (dz. 1928. g.)
KRISTAPS LIEPA (dz. 1919. g.)
VALERIJS ŠAMOŅINS (dz. 1951. g.)
VARVARA ŅESTEROVA
(dz. 1922. g.)
OLGA PARE (dz. 1920. g.)
ILGVARS GRĪNBERGS (dz. 1927. g.)

JEFROSINIJA PRIHODJKO
(dz. 1918. g.).
Izvadīšana 8.01. plkst.13 no Zanderu sēru nama uz Bērzu kapsētu.
VALIJA ŪDRE (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 8.01. plkst.15
Zanderu kapsētā.
VIKTORIJA BEĶERE (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 8.01. plkst.12
Meža kapsētā
ALLA SKVORCOVA (dz. 1959. g.).
Izvadīšana 9.01. plkst.12
Bērzu kapsētā.
NELLIJA EGLĪTE (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 9.01. plkst.13
Baložu kapsētā.
SERAFIMA ZAŠA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 10.01. plkst.15
Zanderu kapsētā.

Akcijas «Radi prieku actiņās» laikā pilsētā notika
divi labdarības koncerti, kuros iedzīvotājiem
bija iespēja ziedot naudu, lai palīdzētu radīt
gaišākus svētkus desmit maznodrošinātām
ģimenēm Jelgavā. Foto: no «Kovārņa» arhīva
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Paldies par eņģeļiem!
Lilita Zatlere, Ilga

Paldies
Antuža, Gita Melnavisiem, kas
ce, Natālija Žernova, Daiga
atbalstīja
Jansone, Nataša Šķupele, Eva
Mediņa, Ināra Pampe, Santa
un piedalījās
Ābele, Jautrīte Rutkovska, Elīna
salona
Smilgaine, Brigita Buividai«Pils putns»
Salona
te, Evita Valdmane, Inga
labdarības
Mileika, Anita Stankus,
«Pils putns»
projektā «Pils
Olita Cibule, Evita Mīļā,
un labdarības
eņģeļi»
Nataļja Iļjina, Ināra Ķekare, Saprojekta
nita
Cvetkova,
Eva
Girina,
Kokļu
un kā labestī«Pils eņģeļi»
ģimene,
Erlands
Mercs,
Brigita
Sābas un labdaorganizatoru
vica, Ineta Lazdiņa, Inta Krasnova,
rības simbolus
vārdā – Dina
Vēsma Kurzemniece, Vita Vabale,
dāvāja
Saigits Jevstegņejevs, Inese Šinta,
Kurzemniece
eņģeļus JelgaEdgars Cibulis, Amanda Straume,
un Iveta
Zane Sproģe, Filips Jankovskis, Elīna
vas slimnīcas
Korņeva
Bērnu noda- Zeiza, Vija Ivbule, Linda Varele, Ligita
ļas pacien- Groble, Rita Skrodere, Oksana Maksimova,
Ingrīda Jakušonoka, Jana Radionova, Lauma Bērtiem ziņa, Enriketa Sanikova, Aina Jermiļina, Irēna Rubcova,

Rēdmaņu ģimene, Domicella Dzalbe, Ilva Ieva, Kristīne
Trauliņa, Ingūna Vasiļeva, Lelde Petrovska, Inese Meriņa, Virīna
Platenberga, Elīna Apsīte, Evija Buividaite, Dace Bredika, Anna
Meļņika, Zane Ķempe, Laura Krilova, Inese Ļevčenoka, Inga Lapiņa,
Dārta Galiņa, Aija Ivirbule, Svetlana Isajeva, Baiba Rivža, Anna Černaja,
Andrejs Žovoronkovs, Tatjana Jermalajeva, Madara Buividaite, Raivis Ruskulis, Andris Rāviņš, Rita Vectirāne, Olga Hominska, Inga Andersone, Katrīna
Ločmele, Artūrs Apinis, Beatrise Austruma, Ilze Hāze, Modes nams «Tēma», Inga
Eihentāle, IK «Gunda», Līga Barčevska, Māra Bite, Sigita Blažēvica, Inga Baļe,
Skaidrīte Brūvere, Dace Diržine, Inese Švānberga, Dace Pūpola, Inga Mitkeviča,
Inese Bolmane, Ivija Paula Ločmele, Aleksandrs Livšics, Rozemblatu ģimene, Aija
Kurzemniece, Zenta Puriņa, Sandra Strēle, Mežinieku pamatskola, Inta Šveicare,
Jānis Meikšāns, Agnese Nagle, Sintija Miķelsone, Santa Savicka, Elīna Bumbiere,
Ilva Ieva, Roberts Jēkabsons, Laura Hofmane, Anna Kiseļova, Alīna Bļiņņikova, Ieva
Buškevica, Evita Hibšmane, Jana Radionova, Eliāna Sanda Veinberga, Elīza Liekna,
Denijs Romanovskis, Sanita Graudiņa, Elīna Jurēvica, Kristers Ainārs Tomass, Anna
Una Dakne, Helēna Melbārzde, Nadežda Kuskova, Margarita Druza, Elīna Cacura,
Anna Jēkabsone, Olga Smirnova, Skaidrīte Dekšeniece, Sigita Jefimova, Agnese
Jansone, Viktorija Šketika, Irina Serpeiko, Vita Plivča, Agnese Ozola, Egita Kopštāle, Ina Ineta Linge, Viktors Sergijenko, Jeļena Jēkabsone, Daina Šteinerte, Laine
Arbidane, Raivis Hofmanis, Aivars Šaicāns, Valters Pauls Graudiņš, Undīne Straupe,
Ineta Šeļegova, Polīna Pētermane, Eva Mediņa, Elīna Zalva, Ilona Brizga, Vera Sīle,
Inga Sīle, Irēna Dominiece, Jana Zandovska, Vineta Štube, Anžela Tabunova, Māra
Teika, Kristīne Paeglīte.

GROZĪJUMI JELGAVAS DOMES 24.01.2008.
LĒMUMĀ NR.1/10
«PAR JELGAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «ZEMGALES INFO» PUBLISKO PAKALPOJUMU IZCENOJUMU
JAUNĀS REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU»
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 14. punkta
«g» apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 25. panta otro un trešo
daļu Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas domes 24.01.2008. lēmuma Nr.1/10 «Par
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» publisko pakalpojumu
izcenojumu jaunās redakcijas apstiprināšanu» pielikumā un papildināt
to ar 21. punktu šādā redakcijā:
21. Bez maksas laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un interneta portālā www.
jelgavasvestnesis.lv Jelgavas pašvaldības aģentūrai «Zemgales INFO» ir
tiesības publicēt šādus informatīvos sludinājumus un paziņojumus:
Nr.p.k. Informatīvā sludinājuma
vai paziņojuma veids
1.	Darba sludinājumi (izņemot darba
piedāvājumus ārzemēs, seksuāla un
līdzīga rakstura pakalpojumus)
2.
Izglītības iestāžu paziņojumi par to
īstenotajām licencētajām izglītības
programmām un izglītojamo
uzņemšanu

Laukuma maksimālais
izmērs (cm)
9,3 x 14

9,3 x 14

2. Grozījumi publisko pakalpojumu izcenojumos stājas spēkā nākamajā
dienā pēc lēmuma publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

darbs
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Skolēns un darbs? Grūti, taču ne neiespējami. Tā
vismaz apgalvo skolēni, kuri strādā ne tikai vasaras
mēnešos, bet arī laikā, kad pilnā sparā rit mācību
gads. Izrādās, Jelgavā tādu netrūkst. Tiesa gan
– vairumam strādājošo skolēnu šogad jānokārto
vidusskolas eksāmeni, tāpēc šobrīd daudzi priekšroku dod mācībām, naudas pelnīšanu atliekot uz
vēlāku laiku. Viņi apzinās, ka pirmām kārtām skolēna «darbs» ir mācības, tomēr par visām varītēm
cenšas kļūt patstāvīgi. Datu par to, cik tad Jelgavas
skolēnu strādāšanu apvieno ar mācībām, nav, taču,
uzrunājot vairākus strādājošos skolēnus, «Jelgavas
Vēstnesis» gūst priekšstatu par jomām, kurās darbu atrast var arī skolēni, kā arī par to, vai naudas
pelnīšana netraucē mācībām.

Darba dienu plāno pati

Foto: Ivars Veiliņš
Maira Krūpiņa, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolniece:
«Sāku strādāt, jo vēlos iegūt
autovadītāja apliecību. Lai to
saņemtu, vajadzīga nauda.
Vecāki negrasījās man to dot,
tādēļ nolēmu sākt pelnīt pati.
19. janvārī apritēs seši mēneši,
kopš strādāju par auklīti Rīgā,
tirdzniecības centra «Mols»
bērnu rotaļu laukumā. Izskatīju dažus darba piedāvājumus
internetā, avīzēs, bet beigās
darbu ieguvu ar paziņu starpniecību.
Patiesībā man patīk auklēt
bērnus, protams, reizēs, kad
viņi ir ļoti nepaklausīgi vai
arī ļoti daudz, ir grūti, taču šī
darba priekšrocība ir tā, ka to
varu viegli apvienot ar mācībām. Darba grafiku varu brīvi
izvēlēties. Strādāju vakaros,
sestdienās, svētdienās, kā arī
bieži vien skolēnu brīvdienās.
Saņemu 1,50 latus stundā, un
algas apjoms atkarīgs no tā,
cik stundu mēnesī strādāju.
Daļa naudas aiziet ceļa izdevumos, daļa – apģērbam un
izklaidei, bet pārējā – krājkasītē un bankas kontā.
Šajā laikā esmu lieliski iemācījusies saplānot savu laiku, tādēļ atliek gan mācībām,
gan draugiem, gan arī visam
citam. Sekmes, uzsākot strā-

dāt, man nav pasliktinājušās.
Tiesa gan – reizēm ir gadījies
aizmigt vēstures vai kādā citā
stundā. Reizēm miegs uznāk
garajos starpbrīžos, tomēr
cenšos turēties stundu laikā
– parasti nosnaužos autobusā
vai vilcienā, braucot uz darbu
un atceļā. Manā klasē, šķiet,
ir vēl trīs vai četras meitenes,
kas strādā. Manuprāt, darbs
skolēniem sniedz vairākas
būtiskas priekšrocības – strādājoši jaunieši labāk prot
saplānot savu laiku; viņiem
vienmēr ir sava nauda, tāpēc
nav jāčīkst vecākiem, lai to
iedod; viņi ir patstāvīgāki un
jau tagad var izbaudīt pieaugušo dzīvi.
Tuvākie lielie plāni man
ir skolas absolvēšana. Ceru,
ka ar labiem rezultātiem.
Šobrīd domāju, ka strādāšu
līdz martam, ieskaitot, un
tad sākšu cītīgāk gatavoties
eksāmeniem. Pēc tam, kad
tie jau būs garām, atkal būs
jāmeklē darbs un jāstrādā, jo
nevēlos dzīvot vecākiem uz kak
la – viņiem jādomā arī par manas māsas un brāļa apgādāšanu
un izglītošanu. Pagaidām vēl
neesmu izlēmusi, kur un par
ko mācīšos, bet tā noteikti būs
profesija, kurā varēšu parādīt
sevi no radošās puses.»
Sagatavoja Inta Kola

Bez darba – nekādi!
Santa Dagile, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 11.d2 klases
skolniece:
«Darba meklējumus sāku jau
maijā, lai būtu ar ko nodarboties vasaras mēnešos. Meklēju
internetā, zvanīju daudziem,
rakstīju e-pastus, taču atbilde
vienmēr bija noraidoša. No klasesbiedrenes uzzināju, ka skolēnus
pieņem strādāt degvielas uzpildes stacijā «Statoil». Nolēmu
pamēģināt, un izdevās! Nostrādāju
visus trīs vasaras mēnešus un
sapratu, ka esmu apmierināta
un vēlos strādāt arī skolas laikā.
Darba vadītāja bija ar mieru.
Tagad strādāju apmēram pie
cas dienas nedēļā. Darbs sākas
pulksten 16, līdz ar to pēc skolas
uzreiz eju uz darbu. Mājās esmu
vienpadsmitos vakarā. Protams,
miegam atliek pavisam maz laika
– nieka četras stundas –, bet pie
šāda režīma jau esmu pieradusi.
Pašsaprotami, ka darbs ietekmē
manu privāto dzīvi un arī skolu.
Brīvā laika neatliek tik daudz, cik

gribētos, arī atzīmes
ir pasliktinājušās,
bet nezinu, vai tas
darba dēļ, drīzāk
– slinkuma.
Īpašu spiedīgu
apstākļu, lai
sāktu strādāt arī
es, ģimenē nebija.
Strādāju, jo vēlos
būt patstāvīga un
neatkarīga – ir
tik laba sajūta, ka
nauda nav jāprasa
vecākiem un to var
tērēt pēc saviem ie
skatiem! Esmu pietiekami pieaugusi,
lai sāktu veidot pati
savu dzīvi, un darbs
ir lielisks variants,
kā to sākt.
Manuprāt, ņemot vērā to, ka
man nebija darba pieredzes un
izglītības, mans atalgojums ir
pietiekami labs. Cik nopelnu, gan
nevēlos atklāt, taču pietiek visam,
kas man nepieciešams. Nu naudu

vecumā un pirmo darbiņu atradu
caur paziņām – citādāk septiņpadsmit gados strādāt nekur neņem.
Izvēlējos tieši viesmīles darbu, jo
man tas ļoti patīk. Patīk apkalpot
cilvēkus, censties tā, lai viņiem pēc
kafejnīcas apmeklējuma būtu labs
garastāvoklis un ļaudis gribētu pie
mums vēl atgriezties.
Strādāju aptuveni trīs reizes
nedēļā kādas astoņas stundas
dienā – apkalpoju galdiņus, pieņēmu pasūtījumus, pienesu
cilvēkiem ēdienus un dzērienus.
Kad sāku strādāt, nesāku līdz ar
to dzīvot neatkarīgi no vecākiem.
Tā kā pašlaik mācos divpadsmitajā klasē, darbu pārtraucu, lai
varētu pievērsties tikai skolai.
Ja priekšā nebūtu eksāmeni,
strādātu vēl ilgi, jo man patiešām
patīk šis darbs. Ar eksāmeniem
darbu nevēlos apvienot, kaut

vecāki dod tikai skolai. Saprotams,
ka arī par pārtiku, elektrību un
citām sadzīves lietām man nav
jāsatraucas.
Mācos tikai 11. klasē, tāpēc
tuvākajā laikā darbu pamest negrasos. Kaut gan vēl man īsti nav

skaidrs, par ko vēlos kļūt, zinu, ka
nākamā profesija būs saistīta ar
cilvēkiem un valodām. Pavisam
noteikti zinu, ka, arī uzsākot studijas, turpināšu strādāt. Bez darba
– nu nekādi!»
Sagatavoja Alise Česone

«Mācos tikai naktī»

Pusgads – lai pielāgotos

Radoslavs Mļečko, Jelgavas 5. vidusskolas 12. klases
skolnieks:
«Jau kopš jūlija strādāju restorānā «Hesburger» par pavāru. Darbu
dabūju ar paziņu starpniecību, jo
pašam atrast darbu, turklāt labi
atalgotu ir neticami grūti – darba
devējiem lielākoties ir negatīva attieksme pret potenciālajiem darbiniekiem, kuriem
nav ne pieredzes,
ne profesijas. Vēl
jo vairāk, ja šis
cilvēks ir skolēns,
kurš darbu grasās
apvienot ar mācībām. Kad sāku
strādāt, pieredzes
man nebija nekādas, taču darba
devējs piedāvāja
iespēju nedēļas
laikā apgūt iemaņas. Un tagad
es jau varu pagatavot jebkuru no
piedāvātajiem ēdieniem.
Kāpēc nolēmu sākt strādāt?
Patiesībā to darīt piespieda fakts,
ka vienkārši bija apnicis lūgt
naudu mammai. Nevaru teikt,
ka naudas mums nebija vispār
– vienkārši tik, cik nopelna māte,
man nelikās pietiekami, pat dzīvojot tikai divatā. Nauda jau vajadzīga visiem, tāpēc, manuprāt,
ja ir iespēja pašam nopelnīt, tā
jāizmanto. Pašlaik lielāko daļu
naudas es atdodu mātei. Manuprāt, tas ir tikai normāli, ka dēls
materiāli atbalsta māti. Vismaz

tādā veidā es viņai varu aizvietot
vīru, jo citādi iztikt ģimenei būtu
problemātiski. Bet pārējo tērēju
sev – drēbēm, visādiem sīkumiem.
Piemēram, nesen iegādājos jaunu
mp3 atskaņotāju. Mēnesī saņemu
aptuveni 250 latus – varu atzīties,
ka tas ir vairāk nekā mēnesī nopelna mana mamma.
Strādāt man sanāk gandrīz
katru dienu no
pulksten puspieciem pēcpusdienā līdz pusnaktij.
Jā, tas skan šausmīgi, tomēr visu
nepieciešamo es
paspēju izdarīt.
Protams, mācos
tikai naktīs. Dažkārt pats brīnos,
ka darbs nekādi
neatspoguļojas
manās atzīmēs – kādas sekmes bija
agrāk, tādas tās arī palikušas.
Uzskatu, ka darba apvienošana
ar mācīšanos skolā pašlaik ir aktuāla daudziem jauniešiem, jo paša
nopelnītais ļauj būt neatkarīgam.
Tomēr, ja darba dēļ pasliktinās
sekmes skolā, labāk ir pievērsties
mācībām – pirmām kārtām mēs
taču esam skolēni! Jau tagad
zinu – ņemot vērā, ka šogad man
jāpabeidz vidusskola, kad sāksies
eksāmeni, visus spēkus noteikti
veltīšu mācībām. Visticamāk, tad
strādāt vairs neturpināšu – skola
tomēr ir pirmajā vietā.»
Sagatavoja Olga Tiļecka

«kreklos» strādā meitene, kas
pagājušajā gadā vienlaicīgi gan
lika eksāmenus, gan strādāja.
Viņa pati saka, ka darbs neietekmēja atzīmes eksāmenos. Man
ar mācībām bija tā: kad atnācu
no skolas, izmācījos, bet pēc tam
gāju uz darbu. Pēc darba mājās
biju tikai ap pulksten diviem
vai pieciem atkarībā no tā, kurā
dienā strādāju. Kopš sāku strādāt, vecāki naudu principā man
vispār vairs nedeva. Es nemaz
nejautāju. Patiesībā ir tā, ka beidzot es apzinos naudas vērtību.
Agrāk biju dusmīga, ja mamma,
piemēram, neiedeva naudu kaut
kādām izklaidēm, bet tagad pati
saprotu, ka vajag taupīt uz visu,
uz ko vien tas ir iespējams. Tiesa
gan – savu nākotni es vēlos saistīt
ar pilnīgi kaut ko citu – vēlos
strādāt finanšu jomā. Katrā ziņā

ar viesmīles darbu savu dzīvi
nesaistu.
Savienojot mācības ar darbu,
ieguvu ļoti daudz, īpaši morālā
ziņā. Palielinājās atbildības izjūta par to, ka visu jāpaspēj izdarīt,
tādējādi iemācījos saplānot savu
laiku, darbā iepazinos ar ļoti daudziem cilvēkiem, tātad ieguvu
jaunus kontaktus. Protams, arī
šo to nopelnīju. Tagad gan kāds
pusgads jāizlaiž, lai veiksmīgi
nokārtotu eksāmenus. Situācijā, kāda valstī ir pašlaik, ļoti
svarīgi ir tikt mācīties budžeta
grupā. Pat tad, ja naudu pelna
pats. Arī vecāki mani vienmēr
ir atbalstījuši un priecājas, ka es
pati strādāju un pelnu naudu.
Taču pašlaik arī viņi uzskata, ka
darbiņš ir jāpārtrauc, lai es veiksmīgi nokārtotu eksāmenus.»
Sagatavoja Vita Anstrate

Olga Matosova, Jelgavas 5.
vidusskolas 12. klases skolniece:
«Veikalā strādāju kopš 15 gadu
vecuma – kamēr biju nepilngadīga,
aizvietoju citus pārdevējus un par
to saņēmu tīri simbolisku samaksu. Protams, kad bija nepieciešams, palīdzēju mammai, jo viņa
arī strādā šajā veikalā. Jā, jā, darbu atrast man palīdzēja mamma
– es viņai to palūdzu. Manuprāt, ja
nav paziņu vai radinieku, kas var
palīdzēt, dabūt darbu skolēnam
ir ļoti grūti. Nu nevēlas darbā
pieņemt jauniešus! Gan tādēļ, ka
skolēns nevar strādāt pilnu slodzi
– vien vakaros un brīvdienās, gan
tādēļ, ka viņam pietrūkst piere
dzes un nereti arī izpratnes par
saviem pienākumiem un atbildība.
Pati esmu novērojusi, ka darbam
veikalā piesakās meitenes, kas pat
neprot skaidri un laipni runāt, kur
nu vēl kontaktēties ar klientiem!
Tiesa gan – kopš šā gada sākuma vairs nestrādāju un nu visu
brīvo laiku veltu mācībām, lai
sekmīgi nokārtotu eksāmenus.
Mani vecāki bija ļoti apmierināti, ka es nopelnu pati. Īpaši
atvieglota jutās mamma, jo,
piemēram, apģērbu pirku pati.
Nopelnīju vidēji 120 latus mēnesī. Tiesa gan – to arī ļoti ātri
iztērēju, jo nemēdzu ilgi domāt,
ko nopirkt, arī nekrāju – priekšroku dodu ātriem pirkumiem un
iegādājos to, ko man tajā brīdī
sakārojas. Bet ar pārējam lietām
mani apgādāja vecāki, vienīgi
naudu pusdienām skolā es tērēju savu – ļoti reti kad prasīju
vecākiem.
Nenoliegšu – apvienot mācības
un darbu ir grūti, jo jauniešiem,
kas strādā, vismaz mūsu skolā
nekādu privilēģiju nav. Pieļauju,
tas tāpēc, ka vairums skolotāju
nemaz nezināja, ka strādāju.

Palīdzēja pieredze
Kitija Valeiņa, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12.c klases
skolniece:
«Kopš augusta strādāju «Jelgavas Baltajos kreklos» par viesmīli,
bet pavisam nesen darbu pārtraucu, jo tomēr prioritāte man ir pēc
iespējas labāk nokārtot eksāmenus. Tomēr iegūto pieredzi vērtēju
ļoti augstu.
Jau agrāk biju strādājusi par
viesmīli dažādās kafejnīcās, tāpēc
nolēmu, ka vēlos apvienot skolu
ar darbu. Manuprāt, vislabākais
variants bija mēģināt dabūt darbu
tieši «Jelgavas kreklos», un tas arī
izdevās. Tā kā esmu pilngadīga un
man bija pieredze tieši viesmīles
darbā, darbu atrast nebija īpaši
grūti. Bonuss bija arī tas, ka darbu meklēju vasaras sezonā, kad
to ir vieglāk atrast. Bet vispār
sāku strādāt septiņpadsmit gadu
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Tagad pavisam droši varu apgalvot, ka cilvēks ar laiku pielāgojas
visam, tādējādi arī paspēj visu.
Piemēram, es strādāju četras
dienas nedēļā – darbadienās
no pulksten 15 līdz 19 un brīvdienās no pulksten 10 līdz 17,
paspēju arī izpildīt mājas darbus,
izklaidēties un, protams, atlika
laika arī personīgajai dzīvei, jo
tā «personīgā» dzīve parādījās
tikai tad, kad sāku strādāt, tāpēc
jau pašā attiecību sākumā bijām
spiesti plānot laiku. Varbūt visu
paspēju tāpēc, ka vēlu eju gulēt
un agri ceļos? Pie šāda ritma jau
esmu pieradusi. Agrāk, protams,
izjutu laika trūkumu, taču pēc
pusgada pielāgojos. Protams,
dažreiz jau piektdienas vakarā
gribējās satikties ar draugiem,
aiziet uz naktsklubu, bet apzinājos, ka nevaru to atļauties, jo
no rīta jāstrādā. Mierināju sevi
ar domu, ka par darbu saņemu
labu samaksu, turklāt apzinājos,
ka darbu var viegli pazaudēt, bet
izpriecas jau nekur nepazudīs.
Kā pozitīvu vērtēju to, ka bei
dzot esmu iemācījusies racionāli
plānot savu laiku un netērēt naudu visādiem sīkumiem, ko tik bieži
dara jaunieši, kuriem naudu dod
vecāki. Manuprāt, saņemot naudu
no vecākiem, neviens līdz galam
nesapratīs, cik grūti to nopelnīt
un cik svarīgi to pareizi iztērēt.
Strādājot es sapratu, ka naudai
ir vērtība.
Mācību apvienošana ar darbu
skolēnam neapšaubāmi ir lietderīga, jo tas palīdz sagatavoties
«lielajai» dzīvei – tas jaunieti
padara atbildīgāku, nopietnāku. Pēc skolas absolvēšanas
apsveru iespēju doties strādāt uz
ārzemēm, taču, ja to neizdosies
īstenot, studēšu un, protams,
strādāšu.»
Sagatavoja Olga Tiļecka
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Būves kā laikmeta liecinieces – kompromisu un
diskusiju rezultāts
Diskusija ar pašvaldības
Būvvaldes vadītāju Initu
Dzalbi, galveno arhitektu Uldi Seržānu un Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju
Gunitu Osīti, kā arī sarunas ar citiem arhitektiem liecina, ka pirmās
mežonīgā kapitālisma
slimības arhitektūrā, kad
dominē objekti ar lielām
pretenzijām, bet mazu
arhitektonisko devumu
(ne visas būves saucamas par arhitektūru), varētu būt izslimotas. Tas
gan pasūtītājiem, gan
projektētājiem un būvniekiem ļaus sasniegt
nākamo attīstības un
izaugsmes pakāpi, kad
būve kalpo ne vien kā
apjoma un izmaksu, bet
arī prestiža un kvalitātes
etalons.
Vienlaikus nozares profesionāļi
uzsver, ka arhitektūra kā projektēšanas un būvniecības māksla
vērtējama ne tikai kā kompromisu māksla vien. Tā visos laikos
piederējusi pie pretrunīgākajām,
diskutablākajām un relatīvākajām
jomām. Proti, kāds sākotnēji nebaudāms un kritiku izpelnījies vai
pārlieku sarežģīts objekts laika gaitā funkcionālā ziņā var kļūt par ļoti
labu un izmainīt konkrētās vietas
auru. Savukārt pēc principa «viss
ģeniālais ir vienkāršs» tapusi ēka
vēlāk var izrādīties nepieņemta.
Ielūkošanās Būvvaldes ķēķa
pusē atklāj trūkumus likumdošanas sistēmā. Proti, ir maz zonu ar
saviem apbūves noteikumiem, kur
paredzēts, piemēram, konkrēts
jumta slīpums, izmantojamais
materiāls vai tamlīdzīgi. Galvenais
arhitekts tādējādi nereti nonāk
muļķīgā situācijā. Viņš var iebilst
pret kādu galīgu aplamību, bet
pasūtītājs var sacīt: citviet arī tā ir
un man patīk. Ne vienmēr profesionālie argumenti tiek ņemti vērā,
jo klients ir karalis. Faktiski līdz
šim stingra apbūves noteikumu
shēma daudzmaz darbojas vienīgi
zonās ar kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu.
Ar ko tad gadi kopš neatkarības atjaunošanas varētu
palikt Jelgavas arhitektūras
vēsturē?
Uldis Seržāns (U.S.): Būtiskākie objekti, kas paliks pēcnācējiem,
vēl tikai taps. Pirmie 10 – 12 bija
tukšie gadi, kad nebija naudas.

Ko par arhitektoniskajām pārmaiņām mūsu pilsētā domā ar Jelgavu saistīti vai Jelgavā dzimuši un
citviet praktizējoši arhitekti?

Katra laikmeta elpa atspoguļojas būvēs. Citādi pēctečiem būtu garlaicīgi. Jāņem gan vērā, ka pilsētbūvniecība nav dažu gadu jautājums. Jāpaiet vismaz desmit
gadiem, lai redzētu jaunus vaibstus un izmaiņas. Šajā
ziņā vairāk nekā puse laika kopš brīvvalsts atjaunošanas pagājusi tukšgaitā, savukārt pēdējos gados dominējis princips, kā par lētāku naudu vairāk uzbliezt,
tādēļ Jelgavā līdzīgi kā vairumā citu pilsētu pāragri
runāt par šī laikmeta arhitektoniskajām vērtībām, kas
no mūsdienām paliks nākamajām paaudzēm.
Profesionāļi lēš, ka pilsētas sejā savus vaibstus atstājošas būves vēl tikai taps, tomēr tas neliedz ieskatīties
līdzšinējās norisēs. «Jelgavas Vēstnesis» to centās izdarīt caur pašvaldības speciālistu un citu arhitektu skatījumu, kas nav ieslīguši ikdienišķo jautājumu rutīnā.

J.Čakstes bulvāris savulaik kalpoja kā aktīvs pilsētas reprezen
tatīvais elements. Pašlaik tā un Jelgavas ūdeņu iespējas nav
izmantotas. Tālab pašvaldība aicināja arhitektiem izstrādāt
bulvāra attīstības skiču projektus. To prezentācija liecināja, ka
ieceres kompleksa realizācija ir tālākas perspektīvas jautājums.
Visticamāk, bulvāra un Driksas krastmalas labiekārtošana noritēs
pakāpeniski, sākumā izveidojot promenādes celiņu un veloceliņu,
uzstādot gaismas ķermeņus un soliņus. Tas vien veicinātu krastmalas apdzīvošanu. Nākamajā posmā atbilstoši rocībai varētu
secīgi veidot pašu krastmalu, nodrošinot piekļuvi upei, sakārtot
gājēju pāreju pāri Lielajai ielai, pēc tam apsvērt skatu platformas,
kuģīšu piestātnes izveidi.
Nopietnāka būvniecība sākusies vērtēts pozitīvi, «Pilsētas pasāža»
tikai pēdējā laikā. No līdzšinējā saņēmusi atzinību no pieejamības
nav ar ko īsti lepoties. Būvniecī- viedokļa, bet citādi Jelgavā līdz šim
bas attīstība klasiski aizsākās ar nav bijis objektu, ko virzīt valsts
tirdzniecības objektiem. Jelgavas mēroga konkursiem. Zvejnieku ielā
centrā tiem tomēr izdevies panākt pieņemami uzbūvēta pirmā jauindividuālus risinājumus.
nā daudzdzīvokļu māja. Arī
Joprojām var jautāt, vai
māja Kazarmes un Ganību
«Vivo centru» Pasta ielā
ielas stūrī izskatās labi,
vajadzēja vai ne, bet zinu,
vienīgi šai vietai tā ir par
cik daudz pūļu šajā un arī
lielu. Būs 4. vidusskolas
citos gadījumos toreizēpiebūve.
jais galvenais arhitekts un
Gunita Osīte (G.O.):
Būvvaldes vadītājs Arvīds
Pozitīvi attīstās
Račinskis ieguldīja, lai
rūpnieciskā
panāktu, ka tirdznieapbūve. Kaut
cības centrs nebūvai industritu parasta metāla
ālajā parkā
kaste. Šādā nozīAviācijas
mē mūsu centra
ielā rūplielveikali ir izdenieciskās
vušies. Arī «Valbūves vairs
dekas» fasādes
nav tādas kā
puse izskatās
padomju laiekselenti. Šauļu
kā. Protams,
kolēģi atzīst, ka
vēriens ir
Uldis Seržāns: «Pārlielupes daļā
viņiem cīniņos ar
atbilstošs
no «Valdekas» līdz olimpiskajam
pasūtītāju centrā
investoru
centram varētu veidoties jaunās
pārsvaru ņēmuiespējām.
pilsētas daļas centrs. Labajā Liel
šas tipveida būPar tām uzupes krastā ap Trīsvienības baznīcu
ves. Jelgavā stanskatāmi lieun veco tirgus laukumu jāveido
darta risinājumi
cina Gulbju
pilsētas vēsturiskais centrs.»
atrodas attālāk.
masīva proViesnīcas un
jekts. Zvejboulinga centra skārda būve pie nieku ielā uzbūvēja skaistu pirmo
Ledus halles nav tas, ar ko lepo- jauno daudzdzīvokļu dzīvojamo
ties, tas ir sākumposmā būvēts māju, detālplānojums liecināja,
objekts. Savukārt boulinga centrs ka veidosies patīkams dzīvojamais
un restorāns «Crash», kinoteātra kvartāls. Bet situācija mainījās...
«Zemgale» rekonstrukcija ir izdeU.S.: Ir cerības, ka būvniecība
vusies. Visu cieņu!
turpināsies un kvartāls tomēr
Inita Dzalbe (I.Dz.): Jā, «Val- būs. Cits jautājums, vai vieta ir tā
dekas» centrs profesionāļu vidū piemērotākā šādai iecerei.
G.O.: 4. vidusskolas piebūve,
Zemgales Olimpiskais centrs,
Valsts ģimnāzijas sporta halle, renovētas mācību iestāžu, slimnīcas
fasāde, atjaunots kultūras nams,
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra piebūve ir pašvaldības
kontā. Viss pārējais, kas saistīts
ar biroju, komercobjektu, daudzstāvu māju, rūpniecisko un citu
objektu būvniecību, ir privātie
projekti. Kad plānotāji akceptējuši
objekta atrašanos konkrētajā zonā,
Būvvaldes galvenais uzdevums ir
sekot, lai iecerētais būtu iederīgs
un pieņemams.

Viskonsekventāk Pārlielupes rūpnieciskajā zonā, aptverot vienlaidu
platības, attīstījusies rūpnieciskā apbūve. Šīs būves nepieder pie
objektiem, kur projektētājs var ļauties radošā gara lidojumiem.
Taču tajās pat tāds elements kā nerūsējošā tērauda torņi izejvielu
glabāšanai, pie kuriem piestiprināt rūpnīcas nosaukumu, kalpo
kā arhitektonisks akcents.

Taču šo jēdzienu izpratne
mūsdienu pasūtītāju vidū ir
stiepjama, turklāt Būvvaldei,
ja vien projekts ir atbilstošs
būvnormatīviem, ietekmēšanas sviru īsti nemaz nav.
U.S.: Tieši tā, tas ir smagākais

– panākt savu. Turklāt var diskutēt, vai vienmēr tas ir pareizākais.
Vēlāk var izrādīties, ka tā esam
aizlikuši priekšā kāju kam labā
nozīmē atšķirīgam un interesantam.
G.O.: Situācija vairs nav tāda, kā
pirms vairākiem gadiem, kad par
vislētākajiem līdzekļiem vislabākajās vietās gribēja būvēties. Tagad
objektu īpašnieki vairāk vai mazāk
domā ne vien par izmaksām, bet
arī par prestižu, arhitektonisko
kvalitāti.
Kupi – prodai (pērc – pārdod
– red.) ietekme visvairāk vērojama
privātmāju būvnieku vidū celtniecības buma laikā. Apstākļos,
kad katrs pats sev ir arhitekts,
kad savu ietekmi atstājuši cilvēku
nepiepildītie sapņi un bērnības
ilūzijas, šajā kategorijā labus piemērus grūti atrast.
Tā notiek, kad nauda iet
pa priekšu, bet izpratne nopakaļ?
G.O.: Strādājot pie jaunajiem
apbūves noteikumiem, daudz
diskutējām, vai individuālajos
dzīvojamos kvartālos ieviešams
kāds vienots stils. Tomēr atbilstoši
normatīvajiem aktiem nevaram
cilvēkiem to pieprasīt. Varam
noteikt ierobežojumus stāvu skaitam, ēkas augstumam un apbūves
intensitātei, bet piespiest likt dakstiņu jumtu, ja cilvēks vēlas kādu
citu, nevaram.
U.S.: Piespiest nevar, bet vismaz
pārliecināt mēģinu. Būtiskākais šī
raibuma un disharmonijas iemesls
ir pašu cilvēku mazprasīgums un
arī attiecīgas izglītības vai pieredzes trūkums, skopums apvienots
ar tuvredzību. Ir jau tā, ka daudz
atkarīgs no naudas, tomēr tas ir
tikai sākumā. Cik cilvēku simtiem
tūkstošiem latu var ieguldīt savas
mājas būvniecībā, bet knapinās
ar arhitekta atrašanu! Tā vietā,
kad ir iespējas uzbūvēt kaut ko
labu un elegantu, meklē kaktu
projektētājus.
G.O.: Tā ir liela problēma. Pašlaik projektētājiem darba trūkst,
uz visiem šī veida iepirkumiem
ir daudz pretendentu, cenas krīt.
Tas pašvaldībai, protams, ir izdevīgi, ja vien varētu zināt, kas zem
kuras firmas slēpjas. Ir firmas, kur
faktiski strādā studenti, un tas
nozīmē problēmas. Lai izslēgtu šo
iespēju, daudz nopietnāk jāstrādā,
veidojot konkursu nolikumus.
Plašākā mērogā jāsāk runāt un
ieviest sodus par laikā nepadarīto vai citiem mehānismiem, lai
mazinātu firmu vēlmi pretendēt
uz to, ko tās nevar izdarīt. Cenu
dempingošana pašvaldībai par sliktu nenāk, bet darba kvalitāte un
termiņi gan ir svarīgi. Pārsvarā ar
šīm problēmām esam saskārušies
pilsētas infrastruktūras objektos, arī projektējot pirmsskolas
izglītības iestādi. Tagad netrūkst
projektēšanas firmu, kas jāliek teju
vai melnajā sarakstā. Tām būtu
jāliedz pretendēt uz pašvaldību
pasūtījumiem termiņu kavēšanas

un neatbilstošas kvalitātes dēļ.
Tas acīmredzot pieder pie
celtniecības buma sekām, kad
projektētājiem darba bija ļoti
daudz un viņi piesaistīja vēl
par «zaļiem» saucamos kadrus.
Nu viņi no tirgus vairs negrib
aiziet.
G.O.: Taču tam, kas paraksta
dokumentāciju, jāuzņemas atbildība. Neiebilstam, ka zīmē jaunie,
taču rezultātam jābūt tiešām
kvalitatīvam. Ceram, ka diskusijas
par Iepirkumu likumu radīs saprātīgu risinājumu, lai pasūtījumus
saņem firmas ar labu pieredzi un
reputāciju.
U.S.: No otras puses – kā lai jaunie tiek pie darba un sevi parāda?
Bet tā ir atsevišķa tēma.
I.Dz.: Nav nekas pret jaunajiem
speciālistiem, ja vien viņi atbilstoši
spēj paveikt darbu, viņiem ir labas
idejas. Ļaunākais, ka pēc būtības
šīs firmas darbojas kā vidutāji.
U.S.: Sistēmā kopumā īsti nav
kārtības. Līdz šim iepirkumu organizētājiem pirmajā vietā atbilstoši
likumam ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, papildus atlases
kritērijus nav iespējams izvirzīt.
Bet vajadzētu.

Kādreizējā kinoteātra «Zemgale» rekonstrukcija, pēc dažādu arhitektu domām, apliecina, cik arhitektūrā viss ir relatīvs un diskutabls
atbilstoši dažādajām gaumes un pilsētvides izpratnes skolām.
arhitektūra rodas laikā, kad
noskrējis konveijera vilnis un
puse arhitektu ir bez darba?
U.S.: Tagad patiešām ir īstais
laiks, lai rastos idejas.

Starptautiskās pilsētu asociācijas (INTA) eksperti atzina,
ka Jelgavā jūtams pilsētas centrālā elementa trūkums, kas
savā ziņā vērtējams pat labi,
jo paver variācijas iespējas.
Kā vērtējat kādreizējā kino- Arhitektu plenērs par Hercoga
teātra rekonstrukciju, vai šī Jēkaba laukuma rītdienas risiēka «neēdas» ar tirdzniecības nājumiem bija pirms četriem
gadiem. Vai šajā ziņā ir kas
centru?
U.S.: No atjaunotajām ēkām tā pavirzījies?
U.S.: Turpinām ideju apaudzēviennozīmīgi ir labākā Jelgavā,
būs arī nākotnē par ko priecā- šanu, līdz šim līdzekļi ieguldīti
ties. Ir pārdomāts veco un jauno svarīgākās prioritātēs, savukārt
finansējuma piesaistei no malas
arhitektonisko paņēmienu
vajadzīgs laiks un labvēlīgu
savienojums, sintēze.
apstākļu sakritība. PilVecais nav izpostīts,
sētas centra izjūtas
saglabāts pompozais
trūkuma sakne JelStaļina laika stils.
gavai kā pilsētai ar
I.Dz.: Kad bija
smago pēckara pagātni
pirmās skices, gan
meklējama kādreizējos
uztraucāmies. Tagad
valsts vadītājos, kad
nevar teikt, ka atpilsētbūvniecība un injaunotā ēka «ēdas»
frastruktūra bija
ar tirdzniecības
atstāta novārcentru. Pompotā. Uzdrošizums ir pieklunos teikt, ka
sināts un ēkas
pirms kara
sadzīvo, nav
Jelgava bija
disonanses.
skaistākā pilU. S . : Pa r
sēta Latvijā,
veiksmīgiem
pēc kara toreidarbiem runājot, noteikti Inita Dzalbe: «Vēl pirms desmit zējā Arhitekjāmin Uzvaras gadiem bezcerīga likās nepabeig- tu savienības
parka rekons- to māju atjaunošana, par smiek- priekšsēdētāja
trukcija, ko vei- līgu naudu neviens tās negribēja Mālmeistara
ca pašvaldība. ņemt. Tagad praktiski neviena nav uzdevumā to
Tagad gaidām palikusi bez īpašnieka, dažas pe- gandrīz pilnīf i n a n s ē j u m u ripetiju dēļ nav pabeigtas... Laiki bā nolīdzināja
Raiņa parka sa- mainās, līdzi nesot jaunas iespējas. līdz ar zemi,
kārtošanai. Lī- Tādēļ esmu optimiste, ka pakāpe- l a i g a n , k ā
dzās «Valdekas» niski pilsēta turpinās mainīties, liecina kolēģu
centram bija ie- atdzīvoties un augt. Vērtīgākās fotogrāfijas, ne
cerēts labs pro- ēkas tiks saglabātas, bet pārējo vien nomalē,
pašreizējā Vecjekts, bet tas pa- vietā nāks jaunas.»
pilsētas daļā,
gaidām atcelts.
Pašreizējos apstākļos jaunu ob- bet arī Rātslaukuma apkaimē
jektu būvniecību labāk neuzsākt, bija atjaunojamas un saglābjamas
nevis atstāt nepabeigtu jaunbūvi. ēkas... Pēckara periodā un vēlāk
mūsu nopostītajai pilsētai atšķirīVai piekrītat amata brā- bā no kaimiņvalsts Lietuvas izvēļiem, kas uzskata, ka īsti laba lētās taktikas neviens nepiešķīra

Privātmāju rajonos vērojams vislielākais raibums
un disharmonija. Īpaši tas ir pārmaiņu laikos,
kad cilvēkiem pat māja, kam jābūt harmoniskai,
kalpo kā sevis apliecināšanas objekts. Tādējādi
muižas mērogiem atbilstošas būves «iesēdinātas» funkcionālas ģimenes mājas platībās, citas
«apaudzētas» ar īpatnējiem jumtiem, pārkarēm,
tornīšiem, dīvainās vietās iebūvētiem logiem,
nesaprotamām nišām u.tml. Labu, funkcionālu
piemēru nav nemaz tik daudz.
labvēlības statusu, lai tā ātrāk un
aktīvāk attīstītos.
Par jaunajiem objektiem domājot
– pašlaik nopietns un labs centrs
veidojas Pārlielupē – «Valdekas»
tirdzniecības centrs, otrā Rīgas
ielas pusē vecā pils, ko rekonstruēs.
Tālāk šo posmu sakoptās apkaimes ielas savienos ar olimpisko
centru.
G.O.: Gribētu oponēt. Jauns
centrs tiešām veidojas, bet no
pilsētas attīstības viedokļa tas nav
labākais variants, pilsētas centram
jābūt vienam. Arī INTA eksperti,
iepazinuši esošo un topošo, ieteica
uzmanīties, lai centrs nepārvietotos uz Pārlielupi. Viņu skatījumā
centrs varētu stiepties no kultūras
nama līdz stacijai, divas artērijas
– Pasta iela, kā arī Zemgales prospekts un Akadēmijas iela. Pašlaik
aktivitāte tajās funkcionāli atbilst
centra daļai, kas, protams, vēl
jāveido. Nākotnē pie stacijas būs
transporta mezgls. Iespējas šajā
zonā ir ļoti lielas.
U.S.: Arī autoostas teritorijā,
kas pašlaik ir ļoti nepievilcīga,
jābūt kādam no centrālajiem
objektiem. INTA eksperti ieteica
multimediālo parku. Jāgaida bagātāki laiki... Arī šī teritorija ir
privāta, daudz atkarīgs no zemes
īpašnieku iniciatīvas. Tas, ka Jel-

gava nav tik dinamiska, savā ziņā
ir labi, jo daudziem lielpilsētas
kņada nav pieņemama. No otras
puses – mazākā tirgū investori
nav ieinteresēti ieguldījumos
un lielāka iniciatīva jāuzņemas
pašvaldībai, lai gan tās funkcijās
ietilpst sabiedriskās nozīmes
ēkas. No šīs kategorijas līdztekus
pirmsskolas iestādēm pilsētā prasās lielāka bibliotēka.
I.Dz.: Atgriežoties pie arhitektoniskajām pilsētvides idejām
un risinājumiem, jāatgādina, ka
to meklējumiem aktīvi pievērsāmies 2005. gadā, pat agrāk, kad
konkursa, plenēra, simpozija vai
līdzīgā veidā radošā gaisotnē aizsākām meklēt idejas pilsētas galvenā laukuma, vēsturiskā centra,
Vecpilsētas un minēto teritoriju
apkaimes risinājumiem. Decembrī
pašvaldības pieaicināti arhitekti iepazīstināja ar idejām par J.Čakstes
bulvāra un Driksas krastmalas
atdzīvināšanu.
Diskusijas un jaunu ideju meklējumi allaž ir īstajā laikā kā
ieguldījums pilsētas nākotnē. Gatavojamies brīdim, kad būs līdzekļi
tālākai pilsētvides attīstībai gan
Hercoga Jēkaba laukumā, gan
Driksas krastmalā. Vispirms ir
jāsaprot, ko tur vēlamies redzēt,
kā perspektīvā vidi iztēlojamies,

jo arī mums pašiem uz to nav viennozīmīga skatījuma. Tas jādara
savlaicīgi, jo mirklī, kad līdzekļi
būs pieejami, nemaldīgi visu izprast un aptvert būs grūti, pat
neiespējami.
G.O.: Kad nauda būs pieejama,
īsā laikā neko nevarēs dabūt
gatavu. Nav teikts, ka idejas pārņemsim pilnībā, bet no katra kaut
ko īpašu, kas pilsētai piešķir savu
skatu, varam paņemt. Taču idejas
appelējušas nestāv, tās tiek ņemtas
vērā un iekļautas, izstrādājot gan
pilsētas plānu, gan attīstības stratēģiju. Idejas ar augstāku domas
lidojumu uz laiku atbīdītas, bet
aizmirstas nav. Ir svētīgi piesaistīt
arhitektus no citām pilsētām, jo
ikdienas darbā esam pārņemti ar
rutīnu un pašiem par savas pilsētas attīstību izveidojies zināms
stereotips.
Pilsētas teritorijas plānojumu
izstrādājam 12 gadiem, bet perspektīvas vīzijas jāskata ilgtermiņā. Plenērā par Hercoga Jēkaba
laukumu drosmīgākajās vīzijās parādījās idejas atklāt skatu uz ūdeni.
Cilvēki uzreiz bija satraukušies, ka
viņu mājas nojauks. Pašlaik tas
nav reāli. Tomēr šīm ēkām nebūs
saules mūžs. Tāpēc skatījumam
ir jābūt, lai šo ēku vietā nenāktu
tādas, kuru laiks pagājis.

Roberts
Riekstiņš no
arhitektu
biroja «Balta istaba»
(Rīga):
«Līdztekus
valsts ekonomiskajai izaugsmei un
būvniecības
bumam arī Jelgavā būvniecība notikusi
pietiekami strauji un pilsēta mainījusi
veidolu. Jelgava nav izņēmums, līdzīgi
kā valstī šajos gados, arī šeit tapuši
pārsvarā komercobjekti ar steigas laikmetam atbilstošu arhitektūru. Esmu
pārliecināts, ka arhitektūra ar augstu
kvalitāti Jelgavā vēl tikai nāks. Cerams,
drīzumā, kopā ar lielākiem plašiem
publiskas lietošanas, infrastruktūras
un izglītības objektiem, iespējams,
koncertzāli, izstāžu centru, «zinātnes
un izglītības» pilsētu u.tml.
Privātmāju sektorā dominē privātmāju ciematu puduri. Pozitīvi vērtējami
tie, kur ieturēta vienota arhitektoniskā
stilistika. Tirdzniecības centru sektorā
kā pozitīvu vēlētos izcelt «Valdeku»,
kur arhitekti tīri utilitāro funkciju
centušies ietērpt pietiekami pievilcīgā
arhitektoniskā veidolā. «Pilsētas pasāžas» izveidē simpatizē, ka būvapjoms
formē Driksas gājēju ielas otru malu,
tomēr manai formu valodas izpratnei
ēkas kopējais izvēlētais arhitektoniskais veidols šķiet Jelgavai nepiemērots.
No rūpniecības objektiem priecē, kā
pārvēršas rūpnīca RAF – no grausta
par sakārtotu un pievilcīgu apbūves
kompleksu.
Vēsturisku ēku rekonstrukcija un
jaunas funkcijas ievietošana tajās
vērtējama kā normāla un atbalstāma
tendence. Tomēr kādreizējā kinoteātra
ēkas oriģinālais veidols ir pārāk spēcīgi
modificēts. Jauninājumi uztvertos
veiksmīgāk, ja tie tik lielā mērā nebūtu
saaudzēti kopā ar oriģinālo būvi, bet
veidoti vairāk nodalīti.
Uz jautājumu, kas ir tas, kas man
Jelgavā pietrūkst, pirmais, kas nāk
prātā, ir Trīsvienības baznīcas tornis.
Ko ar to domāju? Esmu daudz skatījis
vēsturiskās fotogrāfijas, un, manuprāt,
baznīcas tornim kā pilsētas spēcīgākajam silueta elementam jāatjauno
vēsturiskās torņa smailes siluets.
Pozitīvi, ka tornis ir sakārtots tiktāl,
ka tam uzbūvēta spicīte, bet tā jebkurā gadījumā vērtējama kā pagaidu
risinājums, jo ir vizuāli neizteiksmīga.
Ļoti priecātos, ja tur izveidotu skatu
platformu, iespējams, vietu laulību
ceremonijām... Smailes atjaunošana
būtu lieliska artava pilsētas vizuālajam
tēlam.»
J ā n i s
Kazlovskis,
individuāli
praktizējošs
arhitekts
(Jelgava):
« Pē d ē j o s
gados būvniecības aktualizēšanās
raksturojama kā finanšu apguves process ar
visām no tā izrietošajām sekām. Tā
nav arhitektūras vai pilsētvides sabalansētības, estētiskās kvalitātes veidošana, tēlainības, mentalitātes, dievu
un varoņu iemūžināšana, bet tikai
lēts utilitārisms ar zemu intelektuālo
līmeni, veikalnieciski darinājumi: ātri,
lēti uzbūvēt, dārgi pārdot. Šādā tirgū
«aizmirstas» cieņa pret jau esošajām
skaistajām ēkām. Taču pašlaik tikai
caur komercializāciju iespējama kādas
ēkas sakopšana vai pārbūve.
Tas pilsētvidē ienes vaibstus, ko grūti
nosaukt par harmoniskiem. Varbūt
tās ir sekas valsts kapitālu izsaimniekošanai, aizplūšanai uz citām valstīm.
Savukārt svešās naudas investori
acīmredzot nav ieinteresēti šeit radīt
šedevrus, viņiem pietiek ar savu mītnes
zemi. Gribas jautāt, kā plašākā mērogā
pietrūkst speciālistiem, arhitektiem un
amatvīriem, lai būvniecības procesu
vadītu tā, lai tas būtu auglīgs, lai rezultāts būtu cēls, ar Dieva pieskārienu, kas
paceltu garu un to stiprinātu?
Viens no piemēriem ir bijušā kino-

teātra «Zemgale» rekonstrukcija, kur
klasiskajā tektonikā iepludināti mūsdienu arhitektūras elementi diemžēl
ne tajā labākajā veidā. Cita pieeja vai
kompozicionālais tēls risināts blakus
esošajā tirdzniecības centrā, kur
funkcionalitāte un tās arhitektoniskais
risinājums ar plašiem mašīnu stāvlaukumiem aizņem visu pilsētas kvartālu.
Vai tas nav izšķērdīgi, ka mašīnām un
tīri utilitārai funkcijai izniekota pilsētas
centrālā daļa?»
Aija Ziemeļniece
no arhitektu biroja «Kprojekts»
(Jelgava):
«Jāsaka
paldies par
sakārtotajām
ielām, tiešām
prieks, un ne
tikai es to protu novērtēt! Ielas, apgaismojums, ūdens, kanalizācija un
apzaļumošana – tie ir pamatelementi,
no kā veidojas pilsētvides estētiskā pamattelpa. Un tikai tad nāk uzslāņojums
jeb tortes garnējums. Bet, ja nefunkcionē galvenais, tam nav nozīmes.
Jelgavā ir izprasts, ka jāsāk ar pazemes
un zemes līmeņa infrastruktūras un
komunikāciju sakārtošanu, lai pēc tam
sakārtotu to, kas atrodas virs zemes.
Protams, naksnīgajā Jelgavā vēl
trūkst apgaismojuma. Esmu priecīga,
ka beidzot visi dievnami ir izgaismoti.
Arī tā pasaulē dara – sāk ar garīgo
vērtību sakārtošanu. Baznīcas un
pilis kopš laika gala ir galvenās arhitektūras dominantes, un cepuri nost
pašvaldībai, ka tas ir saprasts. Esmu
arī priecīga, ka pie laternām ir papildus
apgaismojuma elementi.
Ir skaidrs, ka ar rocību tā ir, kā ir.
Patīkami, ka izglītības objekti tiek
sakārtoti – 3. un 4. pamatskola, 4.
vidusskola, bērnudārzi. Prioritāšu
hierarhijā bērniem domātajām ēkām
jābūt galvenajam, tāpēc lieliski saprotu pašvaldību un deputātus. Pārējais
var pagaidīt, pieturos pie principa:
pagaidām labāk, lai zeķīte ir aizlāpīta,
jo veco zeķi izsviest un nopirkt jaunu
jeb izdarīt visu nav iespējams.
Par citām ēkām runājot, visas lielā
apjoma būves, lielveikali, sporta halles
būvētas no industriālām konstrukcijām
ar metāla statņu karkasiem. «Valdeka»
– estētiski perfekts tirdzniecības centrs,
bet ķēķa puse – ļoti prasta. Ekonomisko grūtību laikā tādu metāla kastīti nav
problēmu demontēt un aizvest citur.
Savā ziņā pat pozitīvi, ka arī lielajiem
būvapjomiem tiek ģenerēta estētiskā
kvalitāte, bet tajā pašā laikā ievērtētas
transformēšanas iespējas. Protams, tas
nav mūsu izdomājums, tā ir pasaules
prakse.
Par kādreizējo kinoteātri runājot, jāteic, man patīk Staļina laika eklektika.
«Vivo centrs» gan ir zemas kvalitātes
arhitektūra, savukārt tagadējam biznesa centram ir kultūrvēsturiskās telpas
uzslāņojums. Pirmais slānis slēpj lielu
sāpi – kinoteātra pamatos ieguldīti
demontētie kapu pieminekļi. Nākamais – visvarenības invāzija ar kolonnām kā grieķu arhitektūras stilistikas
pamatelementiem. Tagad klāt nācis
trešais, 21. gadsimta, vilnis – stikls un
alumīnijs, kas, sintezēts kopā, izskatās
gana labi.
Privātmāju apbūvē gan valda haoss.
Ārvalstīs šie jautājumi ir sakārtoti,
katrā kvartālā ir savs stils ar savām
iezīmēm. Lai būtu harmonija, sabalansētība, līdzsvars formā un materiālā,
arī pie mums vienam autoram būtu
jāveido visa kvartāla risinājums. Taču
mūsu likumdošana atļauj mājas būvēt
katram pēc savas izpratnes līmeņa.»
V e n t s
Grietēns no
Rīgas arhitektu biroja
«Grietēns
un Kagainis» (Rīga):
«Jelgavā
var redzēt,
ka cilvēkiem,
kas par pilsētu atbild, ir vēlme to mainīt, domāt par

finanšu piesaisti, ražošanas attīstību,
arī par to, ko dot iedzīvotājiem. Tiesa,
plānveidīga, stratēģiska attīstība pagaidām tāpat kā valstī kopumā nav
vērojama. Ir lokāli objekti atsevišķās
vietās, bet tālejošu un progresīvu
risinājumu nav. Tie ir ideju līmenī. Jau
diskusijā par Hercoga Jēkaba laukuma
attīstību izskanēja, ka jādomā globālāk. Jābūt pilsētas funkcionalitātes
sajūtai par to, kur un kā pilsētnieki
strādā, iepērkas, izklaidējas... Trūkst
funkcionālās saistības. Kompleksi attīstās vienīgi rūpnieciskā apbūve. Bet
tendence sakārtot ir redzama.
Būvju ziņā šedevru nav, bet ir gaumīgi risinājumi – «Valdeka», «Vivo
centrs». Tie ir gan vietā, gan pēc
formas un satura piemēroti. Publisko
ēku kvalitāte gan varbūt nedaudz
klibo. 4. vidusskolas piebūvi, biroju
centru Atmodas ielā varēja modernāk
risināt. «Pilsētas pasāžas» aizmugures daļa ir bardaks, bet citādi centrā
jābūt šādai publiskai telpai ar iekšējiem pagalmiem, lai cilvēks var sajust
atšķirību starp atrašanos uz ielas un
iekšpagalmā. Pilsētvidē jādomā gan
par tiem, kas pilsētā dzīvo, gan par
tiem, kas brauc cauri, lai viņiem šeit
gribētos apstāties un uzkavēties.
Jāmeklē risinājumi, lai pilsēta strādā
visos virzienos, lai nav tā, ka kaut ko
atjauno atrauti no pārējā. Svarīgi, lai
tas organiski iekļautos vidē un nodrošinātu pēctecību.
Starp «Vivo centru» un rekonstruēto
kādreizējo kinoteātri detaļās, iespējams, varēja pameklēt lielāku līdzsvaru.
Bet, pārveidojot šo namu par biroju
ēku, pieļauta kļūda. Lai mazinātu
monumentālo statusu, to vajadzēja
padarīt aktīvāku un funkcionālāku ar
plašām masām domātām publiskām
telpām. Piemēram, jaunrades centrā
bērni ietu ņigu ņegu, un šāda, aktīvi
apdzīvota, ēka vairāk iederētos pilsētas
vidē. Tagad objekts ir lokāls.
Attīstītajās valstīs ir citādāk. Būvvaldes tur darbojas kā būvniecības
uzraudzības iestādes, kas konceptuāli
izstrādā un seko visa kvartāla apbūves
principiem. Kādā kvartālā nedrīkst būvēt lētās ēkas, piemēram, zem miljona,
cits kvartāls orientēts uz modernismu,
vēl cits – uz vēsturisko... Ir noteikta
jumta arhitektūra, ēkas forma, mērogi... Braucot pa Eiropu, redzam,
ka īpašnieks nevar būvēt visu, kas
ienāk prātā. Primārais ir, kā izskatīsies
pilsētvide.»
Uldis Liepa no arhitektu biroja
«AB Studio»
(Rīga):
«Jūtams,
ka pilsēta
tiešām sakārtojas un uz
pēcpadomju Jelgavas
fona ir ievērojami izaugusi. Atsevišķos
rajonos pašvaldība aktīvi strādājusi pilsētvides sakārtošanā, atjaunotas ielas,
izveidotas ērtas gājēju zonas. Posms,
iebraucot Jelgavā, būtiski uzlabojies,
patīkamas pārmaiņas vērojamas Tērvetes ielā.
Veiksmīgs izdevies Driksas ielas
gājēju posma risinājums, labi izskatās
Uzvaras parks, Pils sala. Lielie objekti
ir ātrāk pamanāmi, tomēr tajos tāpat
kā citviet Latvijā dominē biznesa
princips, komercobjektu arhitektūra
nav augstākajā līmenī. Arī privātmāju
līmenī valda liels haoss. Protams, masveidīgi un uzreiz panākt kvalitatīvus
arhitektūras paraugus nav iespējams.
Tomēr jaunajos apjomos uz to jātiecas.
Likumdošana valstī nav noregulēta
tā, lai Būvvaldes un pilsētplānošanas
speciālistiem būtu iespējas ietekmēt
pasūtītāju, kuru kultūras līmenis nav
pietiekami izaudzis. Bet arī pasūtītājiem būtu jāsaprot, ka tas nav tikai
objekts, bet arī viņu prestiža jautājums. Labie piemēri arī pārējos rosinās
domāt un būvēt labāk.
No pilsētas iedzīvotāju viedokļa
noteikti pietrūkst labiekārtotas rekreācijas zonas ūdens tuvumā.»

Sagatavoja Anna Afanasjeva,
foto: Ivars Veiliņš

8
Pirmdiena, 12.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 688.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 412.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4939. un 4940.sērija.
10.40 Discovery piedāvā… «Faraona
Tutanhamona kapeņu noslēpumi».
Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Vienīgi mīlestība».
Mākslas filma. 1.sērija.
14.05 «Top-Shop piedāvā…»
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Latvijas teātru vēsture».
Valmieras teātris.*
15.20 «Titoms». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 688.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4941. un 4942.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 6.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.40 «De facto».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Baltā robeža».
Dokumentāla filma. 11.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 79.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Noslēpumu un mīlestības laiks».
Francijas biogrāfiska filma. 1.sērija.
12.35 «Baltā robeža».
Dokumentāla filma. 11.sērija.
13.05 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 427.sērija.
14.00 Eiropas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem.
BK Barons/LMT – Maskavas Dinamo.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 79.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 236.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
20.40 «Krējums… saldais».
21.10 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 11.sērija.
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Džeks Hanters: Ehnatona kapenes».
ASV piedzīvojumu filma.
24.00 «Anekdošu klubs».*
0.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 236.sērija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriāls. 87.sērija.
10.05 «Barbara Vuda: Sirdstrīsas».
Vācijas melodrāma. 1998.g. 1.sērija.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 32.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 88.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 59.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 78.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 10.sērija.
23.00 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
23.30 «Sešas pēdas zem zemes 5».
ASV seriāls. 8.sērija.

tv programma
0.30 «Renegāts». ASV seriāls. 100.sērija.
1.25 «Sastrēgumstunda 2».
ASV spraiga sižeta komēdija.
3.15 «Supernatural».
ASV šausmu seriāls. 12.sērija.
4.10 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāls raidījums. 16.sērija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 78.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 120.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 20.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.00 «Glābējkomanda Cepums» (ar subt.).
10.30 «Dejo ar zvaigzni 2». 7.raidījums.
12.55 «Kobra». Seriāls. 7.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 34.sērija;
«Mazās raganiņas 2»
. Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 117. un 118.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi».
Austrālijas seriāls. 19.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 167. un 168.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 69.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
Raidījums. 2.sērija.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 2.sērija.
22.10 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 2.sērija.
23.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un
skeletonā. 5.posma apskats.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 5».
ASV seriāls. 13.sērija.
1.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 19.sērija.
2.40 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 167. un 168.sērija.

17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4943. un 4944.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 7.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Uz mūžu un vienu dienu». Vācijas drāma.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.40 «100 g kultūras».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Baltā robeža». Dokumentāla filma.
12.(noslēguma) sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 80.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Noslēpumu un mīlestības laiks».
Francijas biogrāfiska filma. 2.sērija.
12.40 «Baltā robeža». Dokumentāla filma.
12.(noslēguma) sērija.
13.10 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 428.sērija.
14.00 Eiropas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem.
BK Barons/LMT – Lukoil Akademik.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 80.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 237.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei»
(noslēguma sērija).
20.05 Eiropas kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem. BK Barons/LMT – Unics.
22.05 «Sporta studija». Tiešraide.
22.50 «Autosporta programma nr.1».
23.20 «Zebra».*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 237.sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Seriāls. 8.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Otrdiena, 13.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 689.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 413.sērija.

7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls.
88.sērija.
10.05 «Barbara Vuda: Sirdstrīsas».
Vācijas melodrāma. 1998.g. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 11. un 12.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 33.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 89.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 60.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 79.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 52.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Sapņu kuģis. Singapūra».
Vācijas melodrāma.
22.55 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
23.25 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 8.sērija.
0.20 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 2.sērija.
1.15 «Renegāts». ASV seriāls. 101.sērija.
2.10 «Skrien, Ronij, skrien!»
ASV piedzīvojumu komēdija.
3.45 «Dzīvnieku instinkti».
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 79.sērija.

TV3
9.55 «Hameleonu rotaļas».
Seriāls. 4941. un 4942.sērija.
10.40 «Pasaulē lielākā bankas aplaupīšana».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Vienīgi mīlestība».
Mākslas filma. 2.sērija.
14.05 «Top-Shop piedāvā...»
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Latvijai – 90». Vienaudži.*
15.25 «Futbola galaktika».
Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2».
Seriāls. 689.sērija.

17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 70.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektīvseriāls. 9.sērija.
21.15 «Trīs mārciņas». Seriāls. 2.sērija.

5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 121.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 21.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni 2». 8.raidījums.
12.55 «Kobra». Seriāls. 8.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 35.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 119. un 120.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 20.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 169. un 170.sērija.

22.05 «Baikeri». ASV spraiga sižeta filma.
0.05 «C.S.I. Lasvegasa 5».
ASV detektīvseriāls. 14.sērija.
0.55 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.25 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 20.sērija.
2.15 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 169. un 170.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Trešdiena, 14.janvāris
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 690.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 414.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4943. un 4944.sērija.
10.40 «Pasaulē lielākā bankas aplaupīšana».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.05 «Province».*
12.35 «Uz mūžu un vienu dienu». Vācijas drāma.
14.05 «Top-Shop piedāvā...»
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Latvijai – 90». Vienaudži.*
15.25 «Futbola galaktika».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 690.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4945. un 4946.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Vilmēnu lieta». Francijas daudzsēriju
mākslas filma. 2.sērija.
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 81.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs».
«Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Bezengija». Alpīnisms Kaukāzā. 1. daļa.
12.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
12.30 «Imanta – Babīte pietur…»*
13.00 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 429.sērija.
14.00 Eiropas kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem. BK Barons/LMT – Unics.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 81.sērija.
16.50 «SeMS».

Ceturtdiena, 2009. gada 8. janvāris

18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 238.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Klipertonas noslēpumi».
Francijas dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 19.sērija
Zemestrīce Kobē.
21.00 «Ceļā ar kameru».
Putorānas ekspedīcija. 1.daļa.
21.35 «Ātruma cilts».
22.05 «Nākotnes parks».
22.35 «Anekdošu klubs».*
22.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 238.sērija.
23.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriāls. 89.sērija.
10.05 «Barbara Vuda: Sapņu laiks».
Vācijas melodrāma. 1999.g. 1.sērija.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 13. un 14.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 34.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 90.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 61.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 80.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 53.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Pārvērtību šovs.
21.55 «Kara likumi». ASV trilleris.
23.50 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
0.20 «Renegāts». ASV seriāls. 102.sērija.
1.15 «Nāvējošais ierocis 2».
ASV spraiga sižeta filma.
3.15 «Labais spociņš».
Vācijas piedzīvojumu komēdija.
5.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 80.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 122.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 22.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni 2». 9.raidījums.
12.55 «Kobra». Seriāls. 9.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 36.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 121. un 122.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 21.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 171. un 172.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 71.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.15 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 15.sērija.
22.10 «Šūpoles» (ar subt.).
Krievijas spraiga sižeta melodrāma.
23.45 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3»
(ar subt.). Krievijas detektīvseriāls.
0.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 21.sērija.
1.25 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 171. un 172.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».

11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Ceturtdiena, 15.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 691.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 415.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4945. un 4946.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Ziemeļu puse».*
12.45 «Āfrikas karalis». Dokumentāla filma.
13.40 «Top-Shop piedāvā...»
13.55 «Vertikāle».*
14.25 «100 g kultūras».*
14.55 «Latvijai – 90». Vienaudži.*
15.25 «Futbola galaktika». Seriāls. 25.sērija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 691.sērija.

17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4947. un 4948.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 9.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.45 «Grejas anatomija 3».
ASV seriāls. 39. un 40.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 82.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «Bezengija». Alpīnisms Kaukāzā. 2.daļa.
12.00 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
12.30 «Imanta – Babīte pietur…»
13.00 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 430.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga. Rīgas Dinamo
– Voskresenskas Himik.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 82.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 239.sērija Amnēzija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.10 «Baraks Obama – cilvēks, kuru negaidīja».
Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru».
Putorānas ekspedīcija. 2.daļa.
21.40 «Ar makšķeri».
22.10 «Džonijs Mnemoniks».
Kanādas un ASV fantastikas trilleris.
23.50 «Anekdošu klubs».
23.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 239.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Seriāls. 90.sērija.
10.05 «Barbara Vuda: Sapņu laiks».
Vācijas melodrāma. 1999.g. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 15. un 16.sērija.

tv programma

Ceturtdiena, 2009. gada 8. janvāris
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 35.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 91.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 62.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 81.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 54.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Likvidācija» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 14.sērija.
23.05 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
23.35 «Uzmetēji» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu komēdija.
1.25 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
261. un 262.sērija.
2.25 «Kara likumi». ASV trilleris.
4.15 «Dzīvnieku instinkti».
ASV dokumentāls raidījums. 18.sērija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 81.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 123.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
No plkst. 8.00 līdz 13.50 –
raidītāja profilakse.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 37.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 123. un 124.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi».
Austrālijas seriāls. 22.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 173. un 174.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 72.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19».
Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
21.15 «Bišu uzbrukums». Vācijas trilleris.
23.00 «Lasvegasa». ASV seriāls. 10.sērija.
23.55 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 123. un 124.sērija.
0.45 «Sargeņģeļi».
Austrālijas seriāls. 22.sērija.
1.35 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 173. un 174.sērija.

12.15 «Vides fakti».*
12.45 «Leoparda acs». ASV dokumentāla filma.
13.40 «Top-Shop piedāvā...»
13.55 «Latvijas dabas un mūzikas pērles».
Gaujas senleja.*
14.05 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Latvijai – 90». Vienaudži.*
15.25 «Futbola galaktika».
Animācijas seriāls. 26.sērija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 692.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4949. un 4950.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 10.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Mīļā». Francijas biogrāfiska drāma.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Mīļā». Filmas turpinājums.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 83.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «SeMS piedāvā…» Kaiser Chiefs.
12.00 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
12.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
13.00 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 431.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Omskas Avangard.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 83.sērija.

16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 240.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālā hokeja līga. Rīgas Dinamo
– Omskas Avangard. Tiešraide.
21.55 «112 hronika».
22.05 «Mednieku stāsti» (krievu val.).
22.35 «24 stundas 4». ASV seriāls. 20.sērija.
23.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 240.sērija.
0.05 «112 hronika».*
0.15 «NBA spēļu apskats».

TV5

LNT

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divas māsas» (ar subt.). Seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls.
91.sērija.
10.05 «Barbara Vuda: Likteņa spēle».
Vācijas melodrāma.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 36.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 92.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 63.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 82.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Vakars ar M.Galkinu».
22.20 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
22.50 «Betmens un Robins».
ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
1.15 «Reiz Ķīnā». Honkongas piedzīvojumu filma.
3.15 «Uzmetēji» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu komēdija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 82.sērija.

Piektdiena, 16.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 692.sērija.
9.25 «Gleznotājs Leonīds Mauriņš».*
9.55 «Hameleonu rotaļas».
Seriāls. 4947. un 4948.sērija.

TV3

10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*

5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 124.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 23.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 17. un 18.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni 2». 10.raidījums.
13.10 «Kobra». Seriāls. 10.sērija.

14.05 «Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 125. un 126.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 23.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 175. un 176.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 73.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija.
21.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).
23.45 «Naša Russia» (ar subt.).
0.15 «Kaskadieru skola».
Realitātes šovs. 3.sērija.
1.10 «Kobra». Seriāls. 10.sērija.
2.00 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 23.sērija.
2.45 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 175. un 176.sērija.

20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «NBA spēļu apskats».*
21.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».
21.35 «Džeks Hanters: Debesu zvaigzne».
ASV piedzīvojumu filma.
23.05 «Seksa faili».

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». 94.sērija.
7.30 «Sliktais suns».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
8.00 «Maska».
ASV animācijas seriāls. 44.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
9.00 «Mans mīļais draugs».
9.30 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
10.00 «Miljoni». ASV ģimenes filma. 2004.g.
11.50 «Krokodils Dandijs 2». Austrālijas un
ASV piedzīvojumu komēdija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divas māsas» (ar subt.). Seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «K-19» (ar subt.). Dokumentāla filma.
22.55 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.45 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Sestdiena, 17.janvāris
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Titoms». Animācijas seriāls. 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Pusaudžu seriāls. 20.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
M.Rītiņa autorraidījums.
11.00 «Mīļā». Francijas biogrāfiska drāma.
12.40 Jaungada koncerts Vīnē.*
15.10 SEB Muzikālā banka 2008.

15.15 «Gads manā novadā». Zemgale.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 412. un
413.sērija.
16.25 SEB Muzikālā banka 2008.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Āfrikas karalis». Dokumentāla filma.
17.55 SEB Muzikālā banka 2008.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Džesika». Austrālijas drāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 SEB Muzikālā banka 2008.
23.55 Nakts ziņas.
24.00 «6. maijs». Nīderlandes drāma.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Mednieku stāsti» (krievu val.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Baraks Obama – cilvēks,
kuru negaidīja». Dokumentāla filma.
13.25 «Krējums… saldais».*
13.55 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
16.00 SEB Baltijas Basketbola līgas spēle.
BK Valmiera – ASK/Rīga. Tiešraide.
18.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 7.sērija
19.00 «Baltā robeža». Francijas dokumentāla
filma. 9. un 10.sērija.

14.05 «Kailais ierocis». ASV parodiju komēdija.
15.50 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.10 «Sastrēgumstunda 2».
ASV spraiga sižeta komēdija.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 121.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Cīņas klubs». Cīņa par Latvijas stiprākās dziesmas titulu. Tiešraide.
22.40 «Gudrā blondīne». ASV komēdija.
0.30 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
1.00 «Ziemai aizejot». ASV drāma.
2.50 «Melnais bambuss».
Erotiska mākslas filma.
4.10 «Betmens un Robins».
ASV fantastikas piedzīvojumu filma.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 125.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O» Seriāls. 7.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 16.sērija.
9.25 «Glābējkomanda Cepums».
9.55 «Badijs spēlē beisbolu». ASV un Kanādas
ģimenes komēdija. 2002.g.
11.40 «Noziegumam pa pēdām:
Nāvējošais stāsts». ASV detektīvfilma.
13.20 «Džungļu zvaigzne».
14.10 «Smieklīgākie videokuriozi 12».
16. un 17.sērija.
15.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.50 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija.
18.20 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1966.g. Lomās:
A.Demjaņenko, N.Varleja, J.Ņikuļins u.c.
Labsirdīgais un naivais Šurikk Kaukāzā
apgūst senās ieražas un tradīcijas. Šeit
viņš arī pirmo un liktenīgo reizi mūžā
iemīlas. Savas izredzētās dēļ viņš
piedzīvo ne mazums nepatikšanu, jo
daudzi vēlas iekarot tik skaistu, gudru
un priekšzīmīgu meiteni, tostarp – kāds
ietekmīgs valstsvīrs. Tad Ņina tiek
nolaupīta, un Šuriks, nesaprotot, kas
notiek, sākumā pat piedalās laupīšanā.
Beidzot attapies, viņš, protams, ir
zaudējis uzticību…
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Aļoša Popovičs un pūķis Tugarins»
(ar subt.). Krievijas animācijas filma.
21.50 «Bēdz no bumbas: Patiess bēdubrāļu
stāsts». ASV un Vācijas komēdija.
23.35 «Rīsa rapsodija». Singapūras, Honkongas
un Austrālijas traģikomēdija. 2004.g.
1.30 «Dzīvojot ar pusi ķermeņa».
Dokumentāla filma.
2.20 «SMS čats».
5.00 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 126.sērija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Gameland» (ar subt.).
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.).
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
15.30 «Tamerlans» (krievu val.).
Dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
17.30 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «K-19» (krievu val.). Dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
Informatīva vakara programma.
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20.00 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidījums.
21.45 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
22.35 «Triecienlīga» (ar subt.).
Krievijas humora raidījums.
23.30 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.45 «Erotiskie stāsti».
Erotisks seriāls. SMS ar iepazīšanos.

Svētdiena, 18.janvāris
LTV 1
8.15 «Kopā».*
8.30 «Titoms». Animācijas seriāls. 13.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 21.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Dūmu deja debesīm».
Telefilmas Rīga dokumentāla filma.
11.20 «Mana atmiņa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
11.50 «Mana Latgale».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena».
LTV seriāls. 414. un 415.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Leoparda acs». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Džesika». Austrālijas drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Izpostītā ligzda». LTV iestudējums.
1. un 2.sērija. Ģimenes drāma, kas
uzņemta pēc R.Trasūna stāsta Bezdibeņa malā motīviem. Lomās: E.Pāvuls,
Z.Jančevska, J.Lisners, M.Gulbe u.c.
22.40 Nakts ziņas.
22.45 «Ziemeļu puse».*
23.15 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 17.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs».
«Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Medicīna un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Uzņēmējdarbības
iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs».
«Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs».
«Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem».
12.30 «NBA spēļu apskats».*
13.00 «Sporta studija».*
13.45 «Pekinas olimpiskās spēles».
Vieglatlētika.*
15.50 «Nākotnes parks».*
16.20 «Banda». Francijas krimināldrāma.
1976.g. Lomās: A.Delons, N.Kalfāna
u.c. Tūlīt pēc Otrā pasaules kara
pieci uzņēmīgi, bezbailīgi puiši izveido
bandu, kas nodarbojas ar eleganti
nostrādātām laupīšanām. Bandas vadonis, saukts “Ķertais”, nekad nezaudē
smaidu un labu omu, viņam kabatas ir
pilnas ar naudu, viņš apmeklē vissmalkākos lokālus, līdz reiz neprātīgi iemīlas
daiļajā Marinetē. Banda pārceļas uz
dzīvi laukos…
18.10 «Baltā robeža». Francijas dokumentāla
filma. 11. un 12.(noslēguma) sērija.
19.10 «Enco Ferrāri». Itālijas biogrāfiska
drāma. 2.sērija. Lomās: S.Kastelito,
E.Stopards, Dž.Brūka, V.Šavelli.
21.00 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 18.sērija.
Lomās: T.Gibsons, Š.Mūrs, M.G.Geblers,
K.Vengnesa, M.Petinkins, L.Glaudīni.
Hočam un Rosi jāveic ekspertīze
slepkavības tiesas procesā – kāda
sieviete nogalinājusi savu vīru miegā
pēc 20 laulības gadiem. Viņa apgalvo,
ka vīrs viņu gadiem ilgi spīdzinājis un
ka pēkšņi viņa vairs nav redzējusi citu
izeju. FIB aģentiem jānoskaidro, vai
sieviete runā patiesību. Tikmēr Emīlija,
Morgans, Rīds un Džeidžeja mēģina
palīdzēt Kerijai Derzmondai, kuru jau
divus gadus izseko kāds cilvēks.
21.45 «24 stundas». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.

23.15 «TV motors».*

LNT
6.30 «Dzīves smieklīgākie brīži». 95.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»

ASV animācijas seriāls. 35.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāls
raidījums. 20.sērijas 2.daļa.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Lampūni: Nepatikšanas ar Frenku». ASV
piedzīvojumu komēdija.
12.20 «Zvaigžņu basketbols». ASV komēdija.
14.00 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.*
14.30 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.05 «Reiz Ķīnā 2». Honkongas piedzīvojumu
filma. 1991.g. Lomās: Dž.Lī, R.Kvana
u.c. Ķīna, 1895. gads. Eiropieši vēl
arvien turpina pelnīt uz nabadzīgo
ķīniešu rēķina un turklāt pieprasa
īpašas privilēģijas. Bet visnaidīgāk
noskaņotie ķīnieši izveidojuši savu
slepenu organizāciju un rīko nemierus.
Tikai meistars Vons saprot – ja neviens
neaizstāvēs ārzemniekus, drīz te
parādīsies viņu armijas, bet tās noteikti
būtu neatkarīgās Ķīnas beigas!
17.15 «O.C.» ASV seriāls. 20.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas
detektīvseriāls. 122.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.15 Sporta ziņas.
20.25 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
20.45 «Lara Krofta: Kapeņu izlaupītāja».
ASV piedzīovjumu filma.
22.40 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
23.10 «Supernatural». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Nāvējošais ierocis 3».
ASV spraiga sižeta filma.
2.20 «Krokodils Dandijs 2». Austrālijas un ASV
piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
4.20 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāls raidījums. 19.sērija.
5.10 «Teksasas reindžers 7».
ASV seriāls. 19.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 127.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 8.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.

10.50 Kaukāza gūstekne» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
12.35 «Smieklīgākie videokuriozi».
12.55 «Pasaules neticamākie video 3».
12.sērija.
13.45 «Džungļu zvaigzne».
14.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2».
Seriāls. 23. un 24.sērija.
16.20 «Doktors Hauss 3».
ASV seriāls. 18.sērija.
17.20 «Kobra». Seriāls. 23.sērija.
18.15 «Kā iepatikties klasesbiedriem».
ASV ģimenes filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga».
Informatīva programma.
20.25 «Vīri melnā». ASV fantastikas komēdija.
22.10 «Imitators». ASV krimināldrāma.
0.20 «Nirnberga». Mākslas filma. 1.daļa.
1.55 «Kobra». Seriāls. 23.sērija.
2.45 «SMS čats».
5.00 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 128.sērija.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Gameland» (ar subt.).
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
Kristīgā programma.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
14.25 «Sikspārnis» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija. 1979.g.
16.55 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Pilsēta TV» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Mēs no nākotnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
21.35 «Bēgšana. Krievijas trilleris.
2005.g. Režisors J.Končalovskis.
Lomās: J.Mironovs, A.Serebrjakovs,
S.Astahovs, A.Smoļakovs.
23.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.55 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls.
SMS ar iepazīšanos.
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Ceturtdiena, 2009. gada 8. janvāris

Labākais aizvadītās sezonas futbolists –
Viktors Rezjapkins
 Arturs Neikšāns

labāko pussargu – Aivars Ķeris
un Pāvels Bormakovs, bet par
labāko uzbrucēju – Kārlis Kinderēvičs (visi FK «Jelgava»).
Labākie spēlētāji tika noteikti
arī jaunatnes futbola klubā
«Viola», kurā trenējas vairāk
nekā 300 jaunieši vecumā līdz 18
gadiem, nereti pēc kluba absolvēšanas piebiedrojoties FK «Jelgava». Par visu FK «Viola» komandu labāko jauno futbolistu
2008. gadā atzīts Igors Barinovs,
par labāko vārtsargu – Emīls
Dobrajs, par labāko aizsargu
– Elvijs Brahmanis, par labāko
pussargu – Jānis Meijers, bet
par labāko uzbrucēju – Mareks
Rudakovs. Atsevišķi tika sveikti
arī labākie jaunie futbolisti pa
vecuma grupām.
FK «Jelgava» un FK «Viola» galvenais treneris Dainis
Kazakevičs laikrakstam «Jel-

gavas Vēstnesis» stāsta, ka
aizvadītajā sezonā FK «Viola»
Tradicionāli atzīmēir aktīvi piedalījies dažādos
jot aizvadīto Jelgavas
vietēja un starptautiska mēroga
futbola klubu sezoturnīros, gūstot vērā ņemamus
nu, decembra pēdējā
panākumus. D.Kazakevičs īpaši
svētdienā muzikālajā
akcentē starptautisko futbola
klubā «Jelgavas baltie
turnīru Bulgārijā, kurā 1993.
krekli» notika svinīgs
gadā dzimušie kluba audzēkņi
pasākums, kurā par
izcīnīja augsto 2. vietu. «Va2008. gada labāko Jelsarā mūsu jaunie futbolisti
gavas futbolistu tika
aktīvi trenējās treniņnometnē
atzīts futbola kluba
Rojā, kā arī piedalījās Latvijas
«Jelgava» kapteinis
jaunatnes čempionātā futbolā,
un pussargs Viktors
kurā 1992./1993. gadā dzimušie
Rezjapkins.
jaunieši spēlēja virslīgā, šoreiz
gan paliekot bez medaļām,» tā
Vienlaikus dažādās nominākomandas galvenais treneris.
cijās un vecuma grupās tika apPirms futbola sezonas noslēbalvoti arī citi labākie Jelgavas
guma svinīgā pasākuma Latvifutbolisti. Par sezonas labāko
jas Lauksaimniecības universivārtsargu Jelgavā atzīts Alektātes sporta zālē tika organizēti
sandrs Čumakovs, par labāko
arī divi turnīri telpu futbolā.
aizsargu – Oļegs Ivaņica, par
Pirmajā no tiem piedalījās FK
«Viola» 1995. un 1994. gadā
dzimušie jaunie futbolisti, kā arī
futbola kluba audzēkņu vecāki
un FK «Jelgava» fanu komanda.
Katrā spēlē bija jāaizvada pa 22
minūtēm lielā futbola ierasto 90
minūšu vietā.
Pēc sīvām bezkompromisa
cīņām vietu finālā izcīnīja
FK «Viola» audzēkņu vecāku
komanda, kā arī 1994. gadā
dzimušie jaunie futbolisti.
Kaut arī par favorītiem pamatoti tika uzskatīta vecāku
komanda, kas arī paši aktīvi
apmeklē futbola nodarbības,
tomēr spēles pamatlaiks mazliet negaidīti noslēdzās ar
neizšķirtu 2:2. Lai noskaidFutbola klubu noslēguma pasākuma simboliskajā turnīrā spē- rotu uzvarētāju, bija jāizpilda
lēja gan futbolisti, gan viņu vecāki, gan līdzjutēji.
11 metru soda sitieni, un šeit

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 08-28
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA JELGAVAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu.
1.2. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
(turpmāk tekstā – iestāde).
1.3. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta
tikai vienā iestādē.
1.4. Pirmsskolas izglītības programmu bērni sāk apgūt tajā kalendārajā
gadā, kad sasniedz 2 gadu vecumu un turpina to līdz 7 gadu vecumam.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas
izglītības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu
gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu
(veidlapa 026/u).
1.5.Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes speciālajā pirmsskolas izglītības programmā atbilstoši iestādes
nolikumam un pamatojoties uz pašvaldības iestādes «Jelgavas Izglītības
pārvalde» (turpmāk tekstā – Izglītības pārvalde) pedagoģiski – medicīniskās
komisijas atzinumu.
1.6. Izglītības pārvalde nodrošina bērniem, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, vietu iestādē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas
izglītības programmas apguvei.
1.7. Vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki), kuru bērni līdz obligātajam izglītības vecumam nav apmeklējuši iestādi, Izglītības pārvaldē
piesaka bērnu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas
izglītības programmas apguves uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, kurā
bērnam aprit pieci gadi.
1.8. Pēc vecāku vai iestādes iesnieguma un pamatojoties uz ģimenes ārsta
atzinumu, Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskās komisija pieņem
lēmumu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanu mājmācībā šādos gadījumos:
1.8.1. bērnam ir grūtības ar iekļaušanos kolektīvā;
1.8.2. bērnam ir pasliktināts veselības stāvoklis;
1.8.3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus iestāde nevar nodrošināt.
1.9. Pirmsskolas grupu komplektēšanā Izglītības pārvalde ievēro LR Izglītības
likumu, Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus un citus normatīvos
aktus.

Komandas vienotība ir tās spēks – FK «Jelgava» futbolisti to apliecināja arī savā gada noslēguma pasākumā.
veiksme uzsmaidīja jaunajiem
FK «Viola» futbolistiem, kas
izcīnīja uzvaru ar 4:2.
Uzvarētāju komanda izcīnīja
tiesības piedalīties arī nākamajā turnīrā, kas tika organizēts
tūlīt pēc pirmā turnīra noslēguma. Šeit jauniešiem pretī stājās
krietni nopietnāki pretinieki
– FK «Jelgava», tā dublieru
komanda, kā arī jaunatnes futbola kluba «Viola» absolventi.
Ņemot vērā, ka FK «Jelgava»
šosezon labi startēja Latvijas
futbola 1. līgas čempionātā,
tikai dažas spēles pirms čempionāta beigām izstājoties no
cīņas par medaļām un iegūstot
4. vietu, turnīrs noslēdzās ar
likumsakarīgu profesionāļu
uzvaru – 5:2 finālā pret FK

FK «Jelgava» treneris Dainis
Kazakevičs
sveica
labākos
futbolistus – par
aizvadītās
sezonas
labāko
spēlētāju
Jelgavā
atzīts
Viktors
Rezjapkins
(no kreisās).
Foto: Ivars
Veiliņš

2. Pieteikumu reģistrēšana un bērnu uzņemšana iestādē
2.1.Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei no bērna dzimšanas līdz piecu gadu vecumam notiek visu gadu Jelgavas
pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā (turpmāk – deklarēšanas sektors), vecākiem uzrādot bērna dzimšanas
apliecību un vecāka/aizbildņa personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim
– bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
2.2. Reģistrācijas pieteikumu (1. pielikums), norādot vienu vēlamo iestādi,
apmācības valodu un laiku (gadu), kad nepieciešama vieta iestādē pēc vecāku
sniegtās informācijas, pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei
(turpmāk – reģistrs) aizpilda un izdrukā deklarēšanas sektora darbinieks.
2.3. Vecāki pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem izdrukātā pieteikuma eksemplāru.
2.4. Pieteikumi reģistrā tiek reģistrēti pieteikumu iesniegšanas secībā.
2.5. Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo iestādi, izvēlēto izglītības programmu, apmācības valodu un iestādes apmeklēšanas
sākuma laiku (gadu) bērna uzņemšanai iestādē, saglabājot bērna rindas
kārtas numuru, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
deklarēšanas sektorā. Deklarēšanas sektora darbinieks veic izmaiņas reģistrā,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
2.6. Iestāžu grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši iestādēs uzņemamo
bērnu skaitam reģistrā norādītās rindas kārtībā, ņemot vērā bērna dzimšanas
gadu, pieteikumā norādīto vēlamo iestādi, izvēlēto izglītības programmu,
apmācības valodu un laiku, kad nepieciešama vieta iestādē, izņemot 2.9.
punktā noteiktajos gadījumos.
2.7. Izglītības pārvalde rakstiski informē bērna vecākus par uzņemšanu
iestādē, norādot, kādi dokumenti ir jāiesniedz. Ja vecāki 30 dienu laikā nav
iestādē iesnieguši noteiktos dokumentus, tad Izglītības pārvalde pieņem
lēmumu un paziņo vecākiem par bērna rindas kārtas numura zaudēšanu
un izslēgšanu no reģistra.
2.8. Lai uzņemtu bērnu iestādē, vecāki iestādes vadītājam iesniedz šādus
dokumentus:
2.8.1. iesniegumu (2. pielikums);
2.8.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;
2.8.3. Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu
(ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).
2.9. Izglītības pārvalde ir tiesīga 6 mēnešu laikā no vecāku iesnieguma
saņemšanas brīža pieņemt lēmumu par uzņemšanu iestādē ārpus kārtas
no rindas:
2.9.1. LR normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnus (uz vecāka iesnieguma pamata ar darba devēja apliecinājumu par darba tiesisko
attiecību faktu);
2.9.2. Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku bērnus
(uz vecāka iesnieguma pamata ar darba devēja apliecinājumu par darba
tiesisko attiecību faktu);
2.9.3. konkrētās iestādes darbinieku bērnus uz darba tiesisko attiecību
nodibināšanas laiku;
2.9.4. bērnus, kuriem ar Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskās
komisijas atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta ar vispārējo
pirmsskolas izglītības programmu.
2.9.5. bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā.
2.10. Lai tiktu izskatīts jautājums par bērna uzņemšanu iestādē ārpus
rindas, vecākiem jāiesniedz Izglītības pārvaldē dokuments, kas apliecina
atbilstību punktos 2.9.1. – 2.9.4. noteiktajām prasībām.
2.11. Ja tiek mainīta iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, vecāki iesniedz iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, rakstisku tās iestādes izziņu, kurā bērns
turpinās programmas apguvi. Pēc izziņas saņemšanas bērna personas
dokumentus pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz bērna vecākiem.
2.12. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un
bērna ģimenes ārsta atzinumu, nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ
neapmeklē iestādi laika posmā, kas nav garāks par 9 mēnešiem pēc kārtas
(viena mācību gada ietvaros), bērna vieta iestādē tiek saglabāta.
2.13. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē iestādi vairāk nekā 9 mēnešus
pēc kārtas, tad bērna vieta iestādē netiek saglabāta.
3. Dokumenti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas
pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai
Bērnam, kurš apmeklējis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, izsniedz izziņu (3. pielikums), kuru vecāki
iesniedz izglītības iestādē, kurā bērns uzsāks mācības 1. klasē.
4. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
4.1. Saistošo noteikumu 2.7., 2.9., 2.12., 2.13. punktos noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Izglītības pārvalde.
4.2. Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja
likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikta cita apstrīdēšanas
vai pārsūdzēšanas kārtība.
5. Pārejas noteikumi
5.1. Līdz 2008. gada 30. decembrim reģistrēto vecāku pieteikumi bērnu
uzņemšanai iestādēs tiek ievadīti pašvaldības reģistrā atbilstoši iesniegšanas datumam.
5.2. Bērnu vecākiem, kuru bērni reģistrēti rindā līdz 2008. gada 30. decembrim, jāveic pieteikumu pārreģistrācija, personīgi ierodoties Jelgavas
pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas
sektorā pēc sastādītā pārreģistrācijas grafika:
5.2.1. 2003. un 2004. gadā dzimušie bērni – 02.01. – 31.01.2009.
5.2.2. 2005. un 2006.gadā dzimušie bērni – 01.02. – 28.02. 2009.
5.2.3. 2007. un 2008. gadā dzimušie bērni – 01.03. – 31.03.2009.
5.3. Ja vecāki norādītajā termiņā nav veikuši pieteikuma pārreģistrāciju,
tad Izglītības pārvalde pieņem lēmumu un paziņo vecākiem par pieteikuma
izslēgšanu no reģistra.
5.4. Ja vecāki pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir reģistrējuši bērnu uzņemšanai vairākās iestādēs, veicot pieteikuma pārreģistrāciju, tie norāda
vienu no iestādēm, kurā bērns bija reģistrēts iepriekš, saglabājot iepriekšējā
pieteikuma reģistrācijas datumu konkrētajā iestādē.
5.5. Ja vecāki pirms šo noteikumu spēkā stāšanās ir reģistrējuši bērnu
uzņemšanai iestādē, bet, veicot bērna pārreģistrāciju, kā vēlamo iestādi
norāda iestādi, kurā bērns iepriekš nebija reģistrēts, tad pieteikumu reģistrē
ar iesnieguma iesniegšanas datumu.
5.6. Uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar šiem
noteikumiem tiek piemērota no 2009. gada 5. maija.

sports

Ceturtdiena, 2009. gada 8. janvāris

Ejam uzspēlēt boulingu? Droši vien lielākā daļa no
mums šādu aicinājumu uztvers kā labu izklaidi, atpūtu kopā ar draugiem. Taču diezin vai daudzi tā uzreiz
piekritīs faktam, ka boulings ir pasaulē trešais izplatītākais masu sporta veids aiz futbola un basketbola.
Arī Jelgavā netrūkst cilvēku, kas boulingu uztver kā
nopietnu sporta veidu – treniņi trīsreiz nedēļā plus vēl
psiholoģiskais treniņš, ārstnieciskā vingrošana un boulinga spēle. Šobrīd ar šo sporta veidu pilsētā nodarbojas
50 dažāda vecuma skolēni, no kuriem daži savas spējas
jau parādījuši arī starptautiskās sacensībās. Izrādās,
Jelgava arī ir pirmā pilsēta Latvijā un, visticamāk, ne
tikai Latvijā, kur ar boulingu kā sporta veidu nodarbojas
vesela klase skolēnu.
 Ritma Gaidamoviča

Šajā mācību gadā šim
sporta veidam nu jau
pievērsušās divas Jelgavas 3. pamatskolas
klases un triju pilsētas
skolu pusaudži, taču entuziasta boulinga trenera Aivara Zizlāna sapnis
ir sešas boulinga klases
– vairāk nekā 200 pilsētnieku, kas trenējas boulingā, un mūsu pilsēta
– viena no vadošajām,
kas sagatavo augsta
līmeņa spēlētājus.
Šobrīd Jelgavā šajā sporta veidā
trenējas Jelgavas 3. pamatskolas
1.e, 2.f klase un trīs pilsētas skolu
jaunieši no 12 līdz 16 gadiem, kopā
aptuveni 50 audzēkņi. «Kādreiz
domāju, kā šādas klases jau ir vadošajās boulinga lielvalstīs – ASV,
Zviedrijā, Somijā –, taču izrādās,
ka nekur vesela klase nenodarbojas ar šo sporta veidu, tāpēc varam
būt lepni, ka Jelgava ir pirmā
pasaulē, kur boulingā trenējas ne
tikai individuālie spēlētāji, bet pat
veselas klases,» tā treneris.

Boulinga akadēmijā
nemāca tikai gāzt ķegļus
lingu! Katrā gadījumā šī ir viena
no iespējām, kā papildus sporta
stundām fiziski bērnus nodarbināt, un to atbalsta arī vecāki,» tā
skolotāja Agnese.
Arī 2. klases skolniece Kendija
Riekstiņa, kuru treneris atzīst par
pašu centīgāko no mazāko grupas,
atzīst, ka viņai šī spēle šķiet interesantāka par ierastajiem sporta
veidiem, un priecājas, ka vecāki
viņu atbalsta. «Īpašs prieks, ka
mums ir tik jauks treneris, kurš
gan palīdz tad, kad veicas, gan
uzmundrina tad, kad neiet tik
labi,» stāsta Kendija.

cījos no spēlētāju video, vēlāk jau
no paša uzņemtajiem video starptautiskajās sacensībās. Par pirmo
eksperimenta trusīti kļuva mana
meita, un jau 15 gadu vecumā
viņa spēlēja Latvijas sieviešu izlasē
pasaules meistarsacīkstēs 1999.
gadā,» stāsta treneris. Nopietnāku trenēšanas procesu A.Zizlāns
uzsācis pirms septiņiem gadiem,
kad boulinga spēli mācīja galvaspilsētas bērniem, bet jelgavniekus
ar šo sporta veidu aizrāvis pirms Fiziskā sagatavotība
A.Zizlāns atzīst, ka boulings ir
diviem gadiem.
ļoti sarežģīts sporta veids un, lai ar
to nodarbotos, nepieciešama laba
Viss sākās ar 1. klasi
«Aizgāju pie Jelgavas 3. pamat- fiziskā sagatavotība. Tieši tāpēc
skolas direktora ar piedāvājumu mazajiem boulinga spēlētājiem
izveidot boulinga klasi. Līdz tam tiek dota ne tikai iespēja mācīties
šajā skolā darbojās hokeja un spēlēt boulingu, bet viena nodarpeldēšanas klases. Un direktors bība paredzēta arī ārstnieciskajai
pieļāva, ka arī šis sporta veids sko- vingrošanai, lai nostiprinātu savu
lēniem interesētu. Pirmajā gadā fizisko formu. Ņemot vērā, ka
treniņu sāka 1. klase, taču tagad boulings ir mentāls sporta veids,
jau ar šo sporta veidu nodarbojas šeit bērniem jāmācās arī koncen1.e un 2.f klase,» tā A.Zizlāns. trēties, un tā ir otra lieta, ko māca
Vēlāk informētas vēl divas pilsē- psiholoģijas nodarbībās. «Šeit, «A

Pirms diviem gadiem

Latvijā boulings kā sporta veids
pastāv jau 11 gadus. A.Zizlāns
pirmo reizi ar boulingu iepazinies
1979. gadā, bet otro – pirms 11
gadiem. Tieši tad arī viņš sācis
domāt par bērnu un jauniešu
trenēšanu, pētīt spēles nianses,
taktikas, lai vēlāk šīs iemaņas
nodotu jauniešiem. «Sākumā mā-

Otrklasnieks Oskars stāsta, ka viņam treniņu procesā visvairāk patīk boulinga spēle un bumbas
mešana, taču viņš apzinās, ka arī vingrošanas nodarbības ir nepieciešamas, lai būtu fiziski sagatavots. Kad sācis trenēties, Oskars nemācējis pat bumbu mest tā, lai tā trāpītu pa ķegļiem,
bet tagad spēles laikā viņš spēj iegūt pat vairākus straikus. Oskara lielākais punktu skaits bijis
Foto: Ivars Veiliņš
138, un viņš min, ka šobrīd tēti noteikti varot pārspēt.
ar īpašām skaitīšanas iekārtām.
Spēles mērķis kā sportā, tā izklaidē gan paliek nemainīgs – izārdīt
jeb nosist visus ķegļus un dabūt
12 straikus.

Dāvanā – bumbas

Vissenākais sporta veids

Kaut Jelgavā šo sporta veidu
esam iepazinuši nesen, boulings
ir viens no vissenākajiem sporta
veidiem pasaulē. Arheologi izrakumos Ēģiptē atraduši figūras,
kas līdzinās mūsdienu ķegļiem
un radušās aptuveni sestajā gadu
tūkstotī pirms mūsu ēras. Bet
mūsdienu boulings sācis attīstīties
19. gadsimta beigās. Šobrīd tas ir
trešais masveidīgākais sporta veids
pasaulē aiz futbola un basketbola.
A.Zizlāns atzīst, ka pie mums šis
sporta veids vēl nav ieguvis lielu
popularitāti, taču ārzemēs to spēlē
dažādās līgās – junioru, jauniešu,
senioru, sieviešu, vīriešu. «Boulingu var spēlēt no bērna kājas
līdz sirmam vecumam. Vecākais
cilvēks pasaulē, kurš uzmetis
maksimālo rezultātu – 300 punktus –, ko sasniegt tiešām ir ļoti
grūti, ir 92 gadus vecs kungs,» tā
treneris.

Treneris Aivars Zizlāns atzīst, ka katrs spēlētājs tiek veidots
kā individuāla skulptūra, tāpēc ļoti svarīgi treniņu procesā ir
strādāt ar katru bērnu atsevišķi, lai viņš apgūtu tieši tās spēles
prasmes, kuras viņam visatbilstošākās.
tas skolas, lai izveidotu jauniešu
grupu, un šobrīd tajā darbojas
vairāk nekā 20 bērni vecumā no
12 līdz 16 gadiem. «Nav noslēpums, ka boulings nav lēts sporta
veids. Pašlaik mums nav īpašu
atbalstītāju, tāpēc iztiekam ar
vecāku nelielajiem piešķirtajiem
līdzekļiem un manu ieguldījumu,»
stāsta treneris.
Abu klašu audzinātājas, kuras bērnus vadā uz treniņiem,
– pirmās klases skolotāja Sandra
Klēģere un 2. klases skolotāja
Agnese Veidemane – atzīst, ka
gan bērniem, gan vecākiem šī
lieta patīk, jo tas ir kas jauns.
«Bērni pat treniņu dienās skaita
– tagad šī stunda, tad nākamā, tad
pusdienas, un mēs ejam uz bou-
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– Z boulinga akadēmijā», netiek
vien mācīts, kā pareizi spēlēt
boulingu un nogāzt visus ķegļus,
līdztekus nosauktajām lietām bērni apgūst arī veselīgu dzīvesveidu,
pareizu uzturu. Savukārt svētkos
bērni saņem vērtīgas un gudras
grāmatas, lai lasot varētu attīstīt
un trenēt savu domāšanu, kas ļoti
nepieciešama šajā sporta veidā,»
tā A.Zizlāns.

Vairākas atšķirības

Protams, boulings kā sporta
veids no boulinga kā izklaides
atšķiras. Pirmām kārtām jau
atšķirīgs ir ekipējums – sporta
bumbas, apavi, arī boulinga celiņu
īpatnības ir citādākas. Bumbas,
kas atrodas boulinga centros, ir zāles bumbas, bet tās, kuras izmanto
treniņos, – sporta bumbas, kurām
ir pavisam cita uzbūve un nobīdīti smaguma centri. Bet celiņš
sportā tiek īpaši eļļots ar dārgu
eļļas mašīnu, kas maksā tikpat,
cik vidējas klases automašīna. Uz
celiņa ir 39 dēlīši, uz katra atrodas
zināms daudzums eļļas. Ar šādu
eļļošanas procesu tiek sarežģīts
tas, lai tik viegli nevarētu uzmest
maksimālo punktu skaitu – 300
punktus. Otrkārt, spēlēšanas
taktika un punktu skaitīšanas sistēma sportā atšķiras no parastas
boulinga spēles draugu lokā. Arī
Pirms spēles ļoti svarīgs ir iesildīšanās process, lai ievingrinā- punktu skaitīšanas sistēma šajā
tu ne tikai roku, ar kuru met, bet visu ķermeni. Jāpiebilst, ka spēlē nav no vieglākajām. Par laiiesildīšanās notiek bez bumbām.
mi, tagad to dara automātiski un

Jāatzīst, ka šis sporta veids nav
no lētākajiem, jo bargu naudu
maksā jau visas boulinga iekārtas. Arī boulinga ekipējums nav
pieejams par pāris latiem. Laba
sporta bumba maksā pusotru
simtu. «Lai jauniešiem treniņu
process būtu lētāks, no spēlētājiem
galvaspilsētā esmu dabūjis lietotas
bumbas, restaurējis tās, un tagad
jaunieši ar tām trenējas. Bet par
labiem panākumiem un atbilstošu
attieksmi ik pa laikam arī no manis kāds jaunietis saņem dāvanā
bumbu,» tā treneris. Pusaudži
galvenokārt trenējas ar profesionālām bumbām, bet mazākie ar
zāles bumbām. Runājot
par pārējo ekipējumu,
viņš stāsta, ka treniņos tiek izmantoti
apavi, ko dod boulinga
centrā, taču tie, kuri
spēlē jau augstākā līmenī, ir iegādājušies
profesionālos apavus. Jāpiebilst, ka labākās kurpes
maksā 140 latus.
«Šobrīd par savu treniņu bāzi
esam izvēlējušies boulinga centru
«Crash», taču nereti ar labākajiem
audzēkņiem dodos uz treniņiem
Rīgā, kur ir iespēja pastrādāt ar
atsevišķām ķegļu figūrām,» piebilst treneris.

Sports, zinātne un māksla

Boulings nav tikai sports – tā
vienlaikus ir arī zinātne un māksla, jo viss, kas notiek uz boulinga
celiņiem, ir fizikāli ķīmiskas sakarības, bet treneris šajā sporta
veidā ir kā mākslinieks, kurš veido
individuālas skulptūras, jo katrs
bērns ir citāds – nav divu vienādu
spēlētāju. «Protams, gudrās grāmatās ir gan ideāla spēlētāja, gan
ideālas spēlēšanas paraugs, taču
ne katru cilvēku pēc tāda var izveidot, jo katram ir savas īpašības un
spējas, kuras viņš rāda un pielieto
praksē,» stāsta A.Zizlāns.
Bet galvenais ir atcerēties, ka
boulingā netiek pielietots spēks
– viss balstās uz svinga principa

– darbojoties zemes pievilkšanas
spēkam, brīvi palaižot bumbu,
kuru ķermenis viegli iešūpojis. Jo
tas viss mīkstāk un vieglāk darīts
un bumbas ātrums lielāks, jo lielāka iespējamība, ka tiks izārdīti
visi ķegļi.

pieciešamas attiecīgas bumbas,»
stāsta A.Zizlāns.

15. starp vairāk nekā 300

Kaut arī Jelgavā jaunieši trenējas tikai divus gadus, šobrīd
viņi jau piedalās Eiropas tūrēs un
brauc uz dažādām starptautiskām
Nav viena stila
sacensībām. Nozīmīgākais starts
A.Zizlāns stāsta, ka boulingā ne- bijis pagājušā gada jūlijā, kad divi
aprobežojas ar vienu spēles stilu, puiši – Mareks Žukurs un Artūrs
kā tas ir daudzās citās sporta spē- Ļivikins – piedalījušies pasaules
lēs, to var spēlēt dažādos veidos – junioru čempionātā ASV līdz 23
spēle pa dažādām līknēm, spēle no gadu vecumam. Labākais starts
malas, spēle tuvāk uz centru, spē- – Artūram. Viņš iekļuva finālā un
le, kad bumba pārvietojas uz otru rezultātā ieguva 15. vietu starp
malu, spēle pa diagonāli un citi. To vairāk nekā 300 dalībniekiem.
spēlēšanā ir arī vairāki paņēmieni, Jāpiebilst, ka Artūram ir divas
kā sasniegt galveno mērķi. «Tikai sudraba medaļas Eiropas jauniešu
ar vienu bumbu, izmantojot da- konkurencē.
žādus tehnikas paņēmienus, var
Bet pēdējais starts starptauveikt vairāk nekā 4000 dažādus tiskās sacensībās bija 2008. gada
novembrī Zviedrijā, pasaules
boulinga federācijas kalendārajā
turnīrā. Tajā piedalījās Artūrs
Bricis, kurš pie A.Zizlāna
trenējas tikai trīs mēnešus,
un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece Adīna
Kinzule, kura boulingā
La- trenējas gadu. Treneris atb ā k ā s zīst, ka abiem jauniešiem
p r o f e s i o n ā l ā s tas vairāk bija brauciens
boulinga čības pēc pieredzes, taču arī
maksā aptu- rezultāti nav slikti.
veni 140 laTreneris teic, ka ar boutus, taču tre- lingu kā sporta veidu var
nējoties jau- nodarboties ne tikai jaunieši iztiek arī nieši, bet ikviens, kurš
ar zāles apaviem. vēlas. Galvenais – jābūt
metienus,» stāsta
vēlmei spēlēt boulingu un
treneris. Bet interesantāku spēles stingrai gribai. Viņš arī piebilst, ka
procesu sportā padara dažādās jauniešiem tiek dota lieliska iespēja
celiņu eļļošanas programmas. trenēties, iekļūt Latvijas izlasē un
«Tas ir interesants process, jo šīs trenēties pie pasaulē vadošākajiem
eļļas programmas ir ļoti dažādas boulinga treneriem. Tieši šobrīd
– īsākas, garākas, kas sarežģī līdz 11. janvārim Artūrs Ļivikins
spēles procesu un cilvēkam vairāk un Adīna Kinzule kopā ar treneri
liek domāt, kā nosist visus ķegļus. ir pasaules kausa Eiropas zonas
Protams, lai to visu izpildītu, ne- spēcīgākajā turnīrā Somijā.
Lai sasniegtu mērķi un
nogāztu visus
ķegļus, jātrāpa
«kabatā» starp
pirmo un trešo
ķegli no kreisās
puses. Šādā gadījumā bumba
iet vienu ceļu,
bet pārējie ķegļi
sit nost cits citu.
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Kultūras pasākumi
 8. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra Ziemassvētku koncerts.
Piedalās O.Dreģe, A.Dzērve, K.Nevarauska, R.Būmane, V.Liepiņš,
M.Doveika, A.Robežnieks, G.Grāvelis, J.Frinbergs un bērnu vokālais ansamblis «Dzeguzīte». Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras
namā).
 10. janvārī pulksten 15 – pareizticīgo Ziemassvētku koncerts.
Piedalās Pleskavas 2. mūzikas skolas bērnu koris (Krievija), Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, Jelgavas 5. un 6. vidusskolas
kori, Sv.Simiona un Sv.Annas dievnama svētdienas zvanu skolas
audzēkņi un K.Balanas (vijole), D.Jankovskis (čells). Biļešu cena
– Ls 2; 1 (kultūras namā).
 14. janvārī pulksten 19 – vīru kora «Pravoslavnije Pevčije» (Maskava) koncerts. Tiks izpildīta pareizticīgo liturģiskā mūzika kopš tās
pirmsākumiem un krievu komponistu garīgie dziedājumi līdz pat 20.
gadsimtam. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 17. janvārī pulksten 17 – TDA «Diždancis» 30 gadu jubilejas
koncerts «Kopā diži dancojot». Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras
namā).
 18. janvārī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde
A.Čehovs «Trīs māsas». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3;
2; 1,50 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 12 – Latvijas Amatieru teātru iestudējumu
reģionālā skate. Piedalās Ventspils teātris, Dobeles rajona Tērvetes
amatierteātris «Trīne», Krimūnu jaunais amatierteātris «Etīde»,
Zaļenieku amatierteātris (kultūras namā).
 28. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā».
Piedalās dejotāji no kolektīviem «Vēja zirdziņš», «Ieviņa», TDA
«Jaunība», BJC «Junda», Spīdolas ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas,
4. pamatskolas, 3. pamatskolas, 2. pamatskolas, 6. vidusskolas,
5. vidusskolas. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 29. janvārī pulksten 13 – Muzikālais loto skolu jauniešiem
ar vokālo grupu «Framest». Sarunas par mūziklu žanru, to
iestudēšanu un džeza mūziku, kino fragmenti. Dzied grupa «Framest». Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 30. janvārī pulksten 11 – Latvijas kultūras darbinieku konference
«Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki» (kultūras namā).
 31. janvārī pulksten 16 un 1. februārī pulksten 14 – pirmizrāde
M.Tvens «Princis un ubaga zēns». Jelgavas Ā.Alunāna teātra
iestudējums, Imanta Kalniņa mūzika ar Vika vārdiem. Režisore Lūcija
Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 5. februārī pulksten 19 – Ventspils teātra viesizrāde «Liliju
ezers». Režisors A.Zeibots. Luga sarakstīta 20. gadsimta 90. gados,
tajā jūtama absurda dramaturģijas un simbolisma ietekme. Lugu
ietver īpaša mistikas, noslēpumainības aura (kultūras namā).

Izstādes
 No 6. janvāra – Daces Gosenas (Vācija) gleznu izstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 No 7. janvāra – Jāņa Maļecka eļļas gleznu izstāde (kultūras
nama 2. stāvā).
 Janvārī – Ilvas Kalnrozes gleznu izstāde (kultūras nama 1.
stāvā).

Sporta pasākumi
 8. janvārī pulksten 19 – LBL 2. divīzijas spēle «Zemgale/Juniors»
– «Jūrmala» (Jelgavas Sporta hallē).
 10. janvārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
1. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).
 10. janvārī pulksten 18 – LBL 2. divīzijas spēle «LU Rīdzene»
– «Zemgale/Juniors» («Arēnā «Rīga»»).
 10. janvārī pulksten 20 – LBL 1. divīzijas spēle «ASK Rīga» – BK
«Zemgale» («Arēnā «Rīga»»).
 10. janvārī pulksten 11 – Jelgavas skolēnu čempionāts šahā
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 10. janvārī – galda spēļu (novuss, domino, monopols) triāde
«NO-DO-MO» skolēniem. Priekšsacīkstes novusā (Jelgavas 1.
ģimnāzijā).
 11. janvārī – galda spēļu (novuss, domino, monopols)
triāde «NO-DO-MO» skolēniem. Pusfināls novusā (Jelgavas 1.
ģimnāzijā).
 13. janvārī pulksten 18.10 – SEB Studentu basketbola līgas
čempionāts LLU – RSEBAA (Jelgavas Sporta hallē).
 14. janvārī pulksten 19 – BBL spēle BK «Zemgale» – «Dolphins»
(Jelgavas Sporta hallē).
 16. janvārī pulksten 19 – BBL spēle «Techasa» – BK «Zemgale»
(arēnā «Cido» Lietuvā).
 17. janvārī pulksten 10 – atklātās galda tenisa sacensības
«Veselības dienas 2009», 1. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 17. janvārī – galda spēļu (novuss, domino, monopols) triāde
«NO-DO-MO» skolēniem. Fināls novusā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 18. janvārī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas čempionāts šaha
ātrspēlē (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 20. janvārī pulksten 19.30 – LBL 2. divīzijas spēle «Saldus»
– «Zemgale/Juniors» (Saldū).
 21. janvārī pulksten 18.30 – LBL 1. divīzijas spēle «Valmiera»
– BK «Zemgale» (Valmierā).
 21. un 22. janvārī pulksten 16.15 – Jelgavas 2009. gada
čempionāts peldēšanā garajās distancēs (LLU peldbaseinā).
 22. janvārī pulksten 19.30 – LBL 2. divīzijas spēle «Zemgale/
Juniors» – «Cēsis» (Jelgavas Sporta hallē).
 24. janvārī pulksten 11 – «Sporta laureāts 2008» (fiziskas
aktivitātes sporta klubu komandām un sportistu sveikšana par
sasniegumiem 2008. gadā) (Jelgavas Sporta hallē).
 24. janvārī pulksten 17 – LBL 1. divīzijas spēle «Ventspils»
– BK «Zemgale» (Ventspilī).
 25. janvārī pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā sievietēm
un vīriešiem (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 28. janvārī pulksten 19 – LBL 2. divīzijas spēle «Ventspils
augstskola» – «Zemgale/Juniors» (Ventspilī).

notikumi

Ceturtdiena, 2009. gada 8. janvāris

Magadanā viss uzreiz
ir redzams
 Ritma Gaidamoviča

Aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics kopā ar pazīstamo tēlnieku Kārli Īli
atgriezušies no 2. Starptautiskā ledus skulptūru
festivāla «Magadanas
kristāls», kas norisinājās
Jelgavas sadraudzības
pilsētā Magadanā. Konkursā 13 komandu konkurencē viņi ieguvuši 2.
vietu. Taču izrādās, ka
ceļojums nevainagojās
tikai ar godalgotu vietu
– dažu dienu laikā nācies piedzīvot ne vienu
vien atgadījumu: ceļojums uz Magadanu aptuveni 12 stundu vietā
izvērties pusotras diennakts garumā, vietējie
«aizņēmušies» latviešu
komandas ledus bluķus,
bet vēl nav viss...
Pirmais pārbaudījums latviešu komandu sagaidījis pusceļā
– Krasnojarskas lidostā. «Vienīgais piekļūšanas ceļš Magadanai
ir lidojot, un tas aizņem teju 12
stundas, taču mums šis brauciens
izvērtās pusotras dienas garumā.
Lidmašīnai nolaižoties Krasnojarskā, mums paziņoja: Magadanas
kaimiņpilsētā Kamčatkā ir putenis, līdz ar to slēgts Magadanas
rezerves lidlauks. Lidojums nevar
notikt arī tad, ja rezerves
lidlauks slēgts, tā nu sēdējām lidostā un gaidījām
ziņu, kad varēsim turpināt
ceļu. Puteņošana, par laimi,
beidzās pēc diennakts, un
mēs varējām doties tālāk,»
stāsta M.Buškevics.
Neskatoties uz likstām
ceļā, Latvijas pārstāvji veiksmīgi nonāca Magadanā un
varēja piedalīties festivālā
«Magadanas kristāls», kas
veltīts pilsētas 70. dzimšanas dienai. Līdztekus latviešiem festivālā piedalījās
divi mākslinieki no Jakutijas, divi no Habarovskas un
vāciete, kas ieprecējusies
Magadanā, bet pārējie bijuši vietējie. Pavisam startēja
13 komandas.

citas lietas, taču organizatoriem,
kā tas notiek konkursos, lūdzām,
vai viņi varēs nodrošināt vēl vienu motorzāģi. Viņi šim mērķim
speciāli bija nopirkuši motorzāģi,
taču izrādījās, ka tas ir viens uz
visām 13 komandām! Tāpat kā pagarinātājs, kas ne reizi vien radīja
nesaprašanos ar vietējiem māksliniekiem, jo abas šīs lietas bija
jādala uz visiem. Tā nu cīnījāmies,
kurš kuru instrumentu attiecīgajā
brīdī ņems,» atceras direktors.
Jāpiebilst, ka M.Buškevicam
šajā reizē bija ne tikai iespēja
piedalīties kā māksliniekam un
veidot skulptūru, bet lietā likt arī
organizatoriskās spējas, jo pašam
bija jānoorganizē ceļamkrāns, ar
kuru uzlikt pēdējo ledus bluķi uz
četrus metrus augstās skulptūras,
un tas viņam izdevās.

Vietējie nozog
latviešu ledus bluķus

Dīvains atgadījums piedzīvots
arī reizē, kad mākslinieki devušies ekskursijā pa pilsētu. «Līdz
tam mums atvēlētajā vietā bijām
sākuši darbu – savākuši ledus
bluķus un tos izkārtojuši, bet pēc
ekskursijas liels bija pārsteigums,
kad lielākā daļa mūsu bluķu bija
pazuduši. Izrādījās, ka tos iekārojis kāds vietējais mākslinieks, kas
darbojās mums līdzās. Pārpratumu skaidrot ieradās festivāla
direktors – Kultūras un jaunatnes
lietu departamenta vadītājs, taču
skarbā parunāšanās viņu starpā

Mintauta Buškevica un tēlnieka Kārļa Īles skulptūra «Ziemeļblāzmas deja».
Foto: no M.Buškevica personīgā arhīva
sīkākas detaļas un neuztraukties,
ka rīt vai parīt, kad atnāksim, viss
būs sabrucis. Taču jāatzīst, ka Jelgavā mainīgie laika apstākļi rada
ekstrēmākus apstākļus māksliniekiem, kas dod lielāku adrenalīnu,»
piebilst M.Buškevics.

Jelgavas skulptūras
cilvēkos raisa pārdomas

M.Buškevics, salīdzinot
Jelgavā un Magadanā redzētās skulptūras, atzīst, ka
Magadanā veidotās ir daudz
primitīvākas un vienkāršākas par Jelgavā radītajām.
Tur mākslinieki veido tādas
lietas, kuras apskatot cilvēkiem uzreiz ir skaidrs, ka
redz alni, zivi, kaķi vai ko
citu, taču Jelgavā mākslinieki veido filosofiskas skulptūras, kas liek aizdomāties.
«Uzvarētāju Jakutijas pārstāvju skulptūrā bija skaidri
redzams, ka atainota jakutu
govs, kurai apkārt aug koki,
stāv sunītis, varde, uz govs
muguras sēž tētis, mamma,
bet uz astes – meitiņa, blakus dīķītis. Viss tā filigrāni
izgriezts, nopulēts un skaidri
saprotams... Arī magadaniešu darbos bija attēlojuši ļoti
Viens motorzāģis
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Bušsaprotamas lietas, vairākos
uz 13 komandām
kevics atzīst, ka pirmajā reizē galvenokārt
Dažādus pārsteigumus bijis palīgs un nodarbojies ar pieslīpēšanu, parādījās gadskaitļi. Uzskatu, ka mūsu mākslas darbs
darba laikā sagādājuši arī pienešanu un rupjāko detaļu apstrādi.
bija dziļāks, filosofiskāks
instrumenti. Jelgavā esam
pieraduši, ka pasākuma organi- mums neko nedeva, tādēļ nācās – «Ziemeļblāzmas deja» – cilvēki
zatori māksliniekus nodrošina ar meklēt visus bluķus no jauna,» ap ugunskuru, kas atspulgojas
teju visu un vēl uzmana, lai katru stāsta M.Buškevics. Par laimi, ziemeļblāzmā. Mūsu skulptūra
rītu instrumenti visiem tiktu viņus glābuši laika apstākļi, kas raisīja pārdomas, kas patiesībā ir
izsniegti, vakaros savākti, taču ledus skulptūru veidošanai Ma- galvenā ziņa, ko sniedzam cilvētur bijis citādi. «Ņemot vērā mūsu gadanā ir daudz piemērotāki nekā kiem, lai viņi domātu un filosofēpieredzi, darbam bijām sagatavo- Jelgavā. Proti, visu laiku valdīja tu,» stāsta M.Buškevics.
jušies godam. K.Īle bija paņēmis mīnus 20, mīnus 25 grādu sals.
līdzi visus instrumentus – fēnu, «Šādos grādos ledus daudz labāk Nepietiek vien ar svētku
gludekli, motorzāģi, kaltus un līmējas, tāpēc var veidot pārkares, režijas profesiju
Runājot par darba procesu,
M.Buškevics atzīst, ka slodze
bijusi liela. «Līdz šim dažos Jelgavas festivālos biju pastrādājis
ar motorzāģi un pakrāmējis blokus. Tagad man bija tā iespēja
skulptūras veidošanas procesā
2. Starptaupiedalīties no paša sākuma līdz
tiskajā ledus
galam. Sajūtas ir vienreizējas.
skulptūru
Īpašs prieks ir brīdī, kad matefestivālā
riāls sagatavots un skulptūra sāk
«Magadanas
pārvērsties mākslā. Patīkama ir
kristāls» uzapziņa, ka arī tu esi pielicis savu
varētāju Jakuroku un padomu. Protams, pirtijas mākslimajā reizē darīju visus rupjākos
nieku veidotā
darbus – atnest, nozāģēt, piezāģēt,
skulptūra.

piepulēt, pieturēt, pielīmēt... Kad
konstrukcija gatava, ar dažādiem
instrumentiem veidot rupjākās
detaļas,» stāsta M.Buškevics. Taujāts, vai pēc gūtās pieredzes gatavs
startēt arī Jelgavas festivālā, viņš
atzīst, ka skulptūras veidošana ir
nopietns darbs un, lai to paveiktu,
jābūt ne tikai māksliniekam, bet
arī konstruktoram, būvniekam
un arhitektam. Nepietiek vien ar
svētku režisora profesiju, kāda ir
pašam, un iemaņām, kas radušās,
pastrādājot par palīgu. Tāpēc pats
labprātāk pievērsīsies svētku organizēšanai, lai pēc iespējas vairāk
atvieglotu mākslinieku darbu.

Atvieglos
mākslinieku darbu

Piedalīšanās festivālā kā skulptoram devusi ne tikai prieku, bet
arī iespēju saskatīt un pārliecināties par dažādām tehniskām
niansēm, kas atvieglotu mākslinieku darbu un noteikti būtu
jāievieš festivālā Jelgavā. «Līdz
šim atšķirībā no magadaniešiem
mēs rūpējāmies, lai katram māksliniekam būtu pa motorzāģim,
un arī šajā festivālā tā būs. Taču
mums vēl jāpiestrādā pie tā, lai
visas ķēdes būtu pielāgotas tieši
ledus zāģēšanai. Zināms, ka tās arī
nodilst, tāpēc šajā gadā nodrošināsim meistaru, kas parūpēsies par
neasām ķēdēm un citiem instrumentiem,» tā M.Buškevics.

Magadana atvērta
sadarbībai

M.Buškevics atklāj, ka varbūt
nākamgad Magadanas festivāla
uzvarētāji – tēvs un dēls no Jakutijas – piedalīsies arī Jelgavas
festivālā.
M.Buškevics pārliecināts, ka
Magadana ir ļoti atvērta sadarbībai, taču ceļš uz turieni izmaksā
ļoti dārgi, tāpēc uzreiz skaidrs, ka
lielas delegācijas mūsu sadraudzības pilsētu nevarēs apmeklēt.
«Šoreiz bijām lūgtie viesi, tāpēc
visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedza festivāla organizatori,
taču citkārt tā, visticamāk, nebūs.
Tomēr pieļauju, ka nākamreiz
jelgavnieki uz tālo Magadanu
varētu aizvest ko tautisku, piemēram, vokāli instrumentālo
grupu «Rūta» vai folkloras kopu
«Dimzēns». Protams, tas atkarīgs
no finansiālajām iespējām,» tā
direktors.

