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Administratīvās lietas
sāks skatīt Jelgavā

Tiesu administrācijas direktors Gints Karlsons Jelgavas Administratīvajai tiesai
pasniedza dāvanu – kolāžu ar Jelgavas skatiem. Līdzīgas gleznas saņēma arī
pārējās reģionālās administratīvās tiesas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpmāk tiem, kas vēlēsies iesniegt sūdzības
par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem
un rīcību, vairs nebūs
jābrauc uz Rīgu. Vakar
svinīgi atklāta Jelgavas
Administratīvā rajona
tiesa Atmodas ielā 19.
Administratīvā rajona tiesa
Jelgavā un arī Rēzeknē, Valmierā,
Liepājā darbu sāka šogad.
Jelgavas Administratīvās rajona tiesas kancelejas vadītāja
Brigita Benze-Semjonova no-

rāda, ka cilvēku atsaucība ir
laba – pirmajā darba nedēļā jau
saņemti 13 pieteikumi. Seši no
tiem iesniegti Rīgā un pārsūtīti,
bet pārējie saņemti Jelgavā.
Lietu pārdales rezultātā no Rīgas
saņemtas vēl aptuveni 300 lietas.
B.Benze-Semjonova prognozē,
ka Jelgavā lietu skatīšanu varētu
sākt februāra vidū. Pēc viņas
aplēsēm, viens tiesnesis nedēļā
varētu izskatīt apmēram divas
trīs lietas, jo tiesnešiem paralēli
darbam Jelgavā jāpabeidz skatīt
galvaspilsētā iesāktās lietas.
Patlaban Jelgavā strādā trīs administratīvie tiesneši, bet štata
vieta paredzēta vēl vienam.

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš norāda, ka administratīvās
tiesas reģionos izveidotas, lai mazinātu lietu izskatīšanas termiņus
– tagad tas ir 19 mēneši. Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane prognozē,
ka lietu atlikums samazināsies
tuvāko pāris gadu laikā.
Jelgavas mērs Andris Rāviņš
savukārt uzsvēra – kaut arī pārsvarā administratīvajās lietās
pašvaldība ir atbildētāji, skatoties
uz procesu kopumā, tas ir saistīts
ar darba kvalitātes uzlabošanu.
Jelgavas mērs atzinīgi vērtē to, ka
ne pieteikumu iesniedzējiem, ne
atbildētājiem vairs nebūs jāmēro

«Vecāki jauno kārtību
novērtē ļoti atzinīgi,
viņi uzticas tai un ir
pārliecināti, ka nu bērnu
uzņemšana pirmsskolas
izglītības iestādēs norit
patiesi godīgi,» tā par
vienoto reģistrēšanās
un uzņemšanas kārtību
bērnudārzos, kas sākusi
darboties šogad, teic
Jelgavas pašvaldības
Dzīvesvietas deklarēšanas sektora speciālisti.
Viņi kopš 5. janvāra līdztekus
ierastajiem pienākumiem pieņem
arī vecāku iesniegumus par bērnu
reģistrēšanu kādā no Jelgavas

pirmsskolas izglītības iestādēm,
kā arī veic pieteikumu pārreģistrāciju, jo nu tas vairs nav jādara
konkrētā pirmsskolas izglītības
iestādē, kā tas bija līdz šim.
Vēl līdz 31. janvārim Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā
domes ēkas 1. stāvā aicināti
ierasties vecāki, kuru bērni
dzimuši 2003. un 2004. gadā,
lai veiktu pieteikumu pārreģistrēšanu. Speciālisti atzīst, ka
darbs rit bez aizķeršanās, turklāt arī vecāki jauno kārtību
vērtē atzinīgi. «Vislielākās bažas vecākiem ir par to, ka, veicot pieteikuma pārreģistrāciju,
bērns varētu zaudēt kārtas
numuru. Taču, uzzinājuši, ka
rinda saglabājas, ir apmierināti,» tā Dzīvesvietas deklarēša-

nas sektora
speciāliste
Līga Kalnbērza.
Laila Kalniņa savu
otro bērniņu
– nu jau gadu
un astoņus
mēnešus
veco Jorenu
– mēnesi pēc
dzimšanas
bija reģistrējusi rindā
pirmsskolas
izglītības
iestādē «Rotaļa».
(Turpinājums 3.lpp.)
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Taksometru izsaukšanas
numurs paliek nemainīgs
 Sintija Čepanone

Kaut arī SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP)
uz laiku pārtraucis taksometru iznomāšanu
un automašīnas, ar
kurām līdz šim veikti
taksometru pārvadājumi, «iekonservējis»,
zvanot pa bezmaksas
tālruni 80008044, visu
diennakti joprojām ir
iespējams izsaukt taksometru.
«Kad JAP mūs informēja par
gaidāmajām pārmaiņām, nolēmām rīkoties, lai arī turpmāk
iedzīvotāji varētu izmantot mūsu
taksistu pakalpojumus. Un mēs
turpinām darbu, tiesa gan – ar
nelielām izmaiņām,» teic taksometra vadītājs Aigars Vālodziņš.
Proti, pašlaik taksisti, kas līdz
šim automašīnas iznomāja no
JAP, pasažieru pārvadājumus
veic ar privātajām automašīnām
«Ford Galaxy» un «VW Sharan»,
taču takšu pieturvieta laukumā
aiz autoostas un tālruņa numurs,
pa kuru izsaukt taksometru, nav
mainīts. «Pagaidām strādājam
četri šoferi, taču divu nedēļu
laikā būsim jau seši – visi, kas savulaik no JAP nomāja mašīnas,»
paskaidro taksometra vadītājs.
Lai sekmīgi būtu iespējams

turpināt darbu, IK «Aigars Vālodziņš Auto» no JAP iznomājis
bezmaksas numuru 80008044.
«Esam pateicīgi JAP par labvēlību – iespēju saglabāt šo numuru
un to iznomāt. Tas neapšaubāmi
mums ir liels atspaids,» skaidro
A.Vālodziņš, norādot, ka paši
taksisti vienlaikus arī nodrošina
dispečera dienesta funkcionēšanu. «Šā brīža ekonomiskajā
situācijā nebūtu lietderīgi speciāli algot dispečeru izsaukumu
pieņemšanai, tie būtu lieki
izdevumi, tieši tāpēc dispečera
funkcijas pildām paši,» tā taksometra vadītājs.
JAP komercdirektore Viktorija Ļubļinska vērtē, ka numura
80008044 iznomāšana ir labs
risinājums. «Ņemot vērā, ka
taksometru iznomāšanu esam
pārtraukuši uz laiku, pozitīvi
vērtēju to, ka šis numurs tomēr
paliek aktīvs. Tas dod zināmas
garantijas, ka, atsākot taksometru iznomāšanu, iedzīvotāji
nebūs aizmirsuši numuru, pa
kuru var pieteikt taksometru,»
tā V.Ļubļinska, paskaidrojot
– numura iznomāšana šajā gadījumā gan nenozīmē, ka Autobusu parks iekasē no taksistiem
papildus samaksu par šī numura
lietošanu – saskaņā ar vienošanos taksometru vadītājiem turpmāk ir tikai jāapmaksā konkrētā
tālruņa numura rēķins.

Bez maksas konsultēs
darba jautājumos

ceļš uz Rīgu.
Faktiskās Jelgavas tiesu nama
izmaksas šobrīd esot pāragri nosaukt, bet provizoriski aprēķini
ir veikti. Četru tiesnešu un 13
tiesas darbinieku atalgojumam  Ritma Gaidamoviča
atvēlēti 165 000 latu, savukārt
Latvijas Brīvo arodsaimnieciskiem izdevumiem pabiedrību savienība
redzēti 98 000 latu. Savukārt ar
(LBAS) šodien, 15.
telpu iznomātāju SIA «Zemgales
janvārī, pulksten 12
Darījumu centrs» panākta vienoJelgavā, Elektrības ielā
šanās par telpu nomas maksas
10, atklās konsultatīvo
samazināšanu.
centru, kurā turpmāk
Jelgavas Administratīvās ravisiem strādājošajiem
jona tiesas darbības teritorija ir
tiks sniegtas bezmakJelgavas pilsēta un rajons, kā arī
sas konsultācijas darAizkraukles, Bauskas, Dobeles,
ba tiesību un darba
Jēkabpils un Tukuma rajons.

Vecāki atzinīgi vērtē vienoto rindu bērnudārzos
 Sintija Čepanone

BEZMAKSAS

aizsardzības jautājumos.

LBAS komunikācijas konsultante Dace Avena stāsta, ka
centrs nodrošinās konsultācijas
strādājošajiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas
piemērošanas jautājumiem,
tajā skaitā par darba tiesību un
darba aizsardzības pārkāpumu
novēršanu darba vietā, kā arī
sniegs atzinumus par darba
līgumu, darba koplīgumu, darba devēju rīkojumu atbilstību
normatīvajiem aktiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!

Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus,
kā arī licencētas izglītības iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» bez maksas var iesniegt pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214
pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

Autobuss uz Barikāžu aizstāvju
atceres dienas pasākumiem Rīgā

«Jau bērniņu gaidot, bija bažas par to, vai izdosies
dabūt viņam vietu bērnudārzā, tāpēc uzreiz pēc
dzimšanas meitiņu reģistrēju divās pirmsskolas
izglītības iestādēs – «Sprīdītī» un «Gaismiņā».
Veicot pārreģistrāciju, izvēlējos «Gaismiņu», jo tā
ir tuvāk mājām,» stāsta pusotru gadu vecās Elīnas
Foto: Ivars Veiliņš
mamma Ilze Vāķe.

Otrdien, 20. janvārī, pulksten 16 pie pilsētas kultūras nama
(K.Barona iela 6) interesentus gaidīs Jelgavas pašvaldības organizēts
autobuss, lai nogādātu jelgavniekus uz atceres pasākumiem
Rīgā, pieminot 1991. gada barikāžu dienu notikumus.
Pulksten 18 notiks piemiņas dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā.
Atgriešanās Jelgavā no barikāžu dalībnieku tikšanās pie ugunskura
Doma laukumā plānota pulksten 21.
Pieteikšanās pa tālruni 63005558, 63005556
līdz 19. janvāra darba dienas beigām.
Visu atceres dienas pasākumu programma – www.barikades.lv.
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viedokļi
Gada sākums nācis ar pārmaiņām teju katrā jomā
– izņēmums nav arī medicīna. Pagājušajā nedēļā gluži vai viesulis tika sacelts ap Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru (VOAVA) un ģimenes
ārstiem, slēdzot jaunos šā gada sadarbības līgumus.
Latvijas medijos izskanēja apgalvojumi, ka ģimenes
ārsti jūtas gluži vai ķīlnieku lomā, jo praktiski tiekot
piespiesti slēgt neizdevīgus līgumus, izmantojot
apgalvojumu: ja līgums netiks noslēgts pagājušās
nedēļas laikā ar piedāvātajiem nosacījumiem, tad
tas netiks slēgts vispār un ģimenes ārstiem būs
jāsamaksā par pacientiem izrakstītajiem kompensējamiem medikamentiem, izmeklējumiem un slimnīcu pakalpojumiem, uz kuriem dakteris izrakstījis
nosūtījumu. Ārsti tikuši izsaukti uz aģentūru, kur
līgumu lasīt varējuši tikai uz vietas, jo netika ļauts
to iznest ārpus VOAVA telpām.
Šīs situācijas spiesti, vairāki desmiti ģimenes ārstu
Latvijā nolēmuši turpmāk vairs nesadarboties ar VOAVA un par saviem pakalpojumiem no pacientiem
iekasēt pilnu maksu.
Cik patiesa ir šī situācija un vai arī Jelgavā ir ģimenes ārsti, kas turpmāk ar VOAVA nesadarbosies,
«Jelgavas Vēstnesis» aptaujā gan VOAVA Zemgales
nodaļas vadību, gan pilsētas ģimenes ārstus.

«Es riskēju!»
Ilva Koškina, ģimenes ārste:
«Jā, es patiesi
esmu pirmā ģimenes
ārste Jelgavā, kas
šogad nav noslēgusi
līgumu ar VOAVA.
Nē, nē, tā nebija
nekāda piespiešana
– tas bija mans lēmums, ko ļoti rūpīgi
pārdomāju jau vairāku mēnešu garumā.
Es vienkārši sapratu, ka tā strādāt ilgāk vairs nespēju
– man bija vajadzīga
atelpa. Iedomājieties, ja man ir ap
2000 pacientu, no
kuriem gandrīz puse
ir bērnu, un vienam
pacientam es varu
veltīt 15 minūtes
– vai tas ir normāli?
Kā var 15 minūšu
laikā izmeklēt zīdaini? Tas
taču nav reāli. VOAVA līgums
paredz, ka man ir jānodrošina
pacienta pieņemšana piecu dienu laikā, bet man jau pieraksts
ir 1,5 mēnešus uz priekšu. Kā
lai es to izdaru? Mana darbdiena sākās agri no rīta un beidzās
desmitos vakarā, ģimene mani
praktiski neredzēja. Tā situācija nebija normāla. Nevaru
noliegt, ka man nav nekādu
bažu par nākotni, taču es ceru,
ka ar sava darba kvalitāti spēšu pacientiem pierādīt, ka tā
naudiņa, ko viņi man maksās,
ir tā vērta. Kaut vai tāpēc vien,
ka tagad patiesi spēšu katram
pacientam veltīt tik daudz laika, cik nepieciešams, cilvēks
varēs būt drošs: ja viņš ir pierakstījies, piemēram, pulksten
13, tad viņš arī tiks pieņemts
šajā laikā. Līdz šim visbiežāk
pacientam rindā bija jāsēž
divas stundas, kaut arī viņš
iepriekš bija pierakstījies. Tāpat arī varēšu uzreiz pieņemt
pacientu ar akūtu problēmu.
Nevar taču cilvēkam, kuram
ir 40 grādu temperatūra, teikt,
ka apkalpošu viņu pēc piecām
dienām!

Pārmetumi
ir nevietā
Daiga Vulfa, VOAVA Zemgales nodaļas vadītāja:
«Pagājušajā nedēļā pēc medijos izskanējušās informācijas
par to, ka VOAVA darbinieki
gluži vai draudot cenšas noslēgt
līgumus ar ģimenes ārstiem, es
biju ļoti sašutusi, aizvainota un
neapmierināta. Es pat nespēju
iedomāties, ka kaut kur Latvijā
mani kolēģi varētu izmantot
piespiešanas metodi, lai panāktu
līgumu noslēgšanu. Katrā ziņā
mūsu nodaļā nekas tāds nav
noticis un nenotiks. Pirmkārt,
apgalvojumi, ka ārsti izsaukti
uz aģentūru un tikai tur drīkstējuši lasīt jaunos līgumus,
neiznesot to no telpām, jau vien
ir absurdi. Mēs, piemēram, jau
pirms Ziemassvētkiem visiem
saviem ģimenes ārstiem izsūtījām sagatavoto līgumu pa
pastu. Saņēmuši to, viņi varēja
ar līgumu iepazīties un pieņemt
lēmumu – slēgt līgumu vai nē.
Neapšaubāmi, pēc tam bija
ārsti, kas ieradās pie mums, lai
diskutētu par saņemto līgumu,
kaut ko precizētu, taču tās vairāk bija sarunas par vispārējo
situāciju medicīnas jomā valstī,
nevis konkrēti par līguma nosacījumiem. Es gribu uzsvērt,
ka mūsu ārsti patiesi ar lie-

Protams, es riskēju, bet ceru,
ka risks attaisnosies. Šobrīd
esmu aprēķinājusi – lai savilktu
kopā galus, pieaugušajiem pirmreizēja vizīte pie manis maksās
15 latus, atkārtota – 10, bet
bērniem – profilaktiskā apskate
15 lati, pirmreizējā – 10, bet
atkārtotā – 7 latus.
Nekad nesaki nekad, arī es
šobrīd nevaru apgalvot, ka
nekad neatgriezīšos pie VOAVA. Arī tad, kad paziņoju par
līguma neslēgšanu, teicu: «Es
nesaku, ka kādā brīdī pie jums
neatgriezīšos.»
Pieļauju, ka daudziem ārstiem
šobrīd tā riskēt liedz valsts
ekonomiskā situācija, jo arī
ārstiem ir kredīti, aug pakalpojumu izmaksas un situācija nav
viegla. Es rēķinājos arī ar to, ka
daļa pacientu no manis aizies,
jo nebūs gatavi maksāt vairāk.
Šobrīd tie ir ap 300 cilvēku, un
tas ir normāli, jo es uzskatu – lai
varētu strādāt patiesi kvalitatīvi, vienam ārstam nevar būt
vairāk par 1300 pierakstītiem
cilvēkiem.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto: Ivars Veiliņš

Nellija Salmiņa-Salma,
Centra doktorāta ģimenes
ārste:
«Nenoliegšu, ka esmu apsvērusi iespēju neslēgt līgumu
ar VOAVA, taču, veicot visus
aprēķinus, ir skaidrs, ka mani
pacienti nav tik naudīgi, lai
varētu samaksāt, piemēram,
15 latus par vizīti pie ģimenes
ārsta. Iespējams, būtu citādi, ja
es strādātu kopā tikai ar medmāsu, taču Centra doktorātā
mēs esam vairāki cilvēki, kam
visiem būtu jānopelna alga
– divi ārsti, trīs ārstu palīgi,
divas reģistratores un fizikālās
terapijas speciālists. Mums ir
arī prakses vieta Lielvircavā.
Un tāpēc, saskaitot visus plusus un mīnusus, ir skaidrs, ka
šā brīža situācijā tas nav reāli.
Jau tagad, iekasējot 50 santīmu vai lata pacienta iemaksu,
nereti mūsu darbiniekiem nākas noklausīties pārmetumos
un pat rupjās piezīmēs par
pakalpojuma dārdzību. Taču,
no otras puses, cilvēks jau jūt,
ka viņam mājās pienāk lielāks
apkures rēķins vai maksa par
elektrību, tāpat ir arī mums
– ģimenes ārstiem arī jāmaksā
vairāk par savu telpu komunālajiem pakalpojumiem, aug citas
izmaksas, tāpēc es labi saprotu
tos ārstus, kas izšķīrušies turpmāk līgumu ar VOAVA neslēgt
un iekasēt no pacientiem pilnu
maksu par sniegtajiem pakal-
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lu atbildības izjūtu
uztver savu darbu
un cenšas veikt to
patiesi apzinīgi.
Arī pārmetumi
par to, ka ārsti, kas
neslēgs līgumu ar
mums, nevarēs iegūt
saviem pacientiem
kompensējamos
valsts medikamentus vai izmeklējumus, ir nevietā – ja
ārstam nav ar mums
līgums, es vienkārši
neredzu iespēju, kā
šos pakalpojumus
viņa pacientiem
kompensēt. Sistēma
šādu iespēju neparedz. Vai kāds spēj
atbildēt, kā to izdarīt?
Jelgavā šobrīd ir tikai viena
ģimenes ārste, kas nav noslēgusi līgumu ar VOAVA, taču es
gribu uzsvērt, ka tas ir krasi
atšķirīgs gadījums no tiem, ko
it kā definēja mediji pagājušajā
nedēļā. Ārste Ilva Koškina ļoti
korekti, kā līgumā noteikts,
jau pirms trīs mēnešiem mūs
rakstiski informēja, ka šogad
līgumu vairs neatjaunos. Tas
nozīmē, ka ārste par saviem
pakalpojumiem tagad iekasēs

pojumiem. Kāpēc mēs tomēr
līgumu esam noslēguši? Ir vēl
kāds ļoti būtisks aspekts – nevis mūsu finansiālā puse, bet
cilvēku iespējas – ja aizietu no
VOAVA, tas nozīmētu, ka mēs
nevarētu saviem pacientiem
izrakstīt valsts kompensējamos
medikamentus vai nosūtīt viņus
uz valsts apmaksātiem izmeklējumiem. Lai gan, godīgi sakot,
šī situācija ir mazliet absurda
– nevajadzētu būt nozīmei tam,
pie kura ģimenes ārsta cilvēks ir
pierakstīts, daudz svarīgākam,
lai saņemtu valsts kompensētos
medikamentus un izmeklējumus, būtu jābūt tam, ka cilvēks
ir nodokļu maksātājs. Manuprāt, ja cilvēks maksā nodokļus,

Vai jums ir
priekšstats par
pelnīšanas
iespējām
internetā?

pilnu maksu, un nu viņas
pacientu ziņā ir izvēlēties šo
vai citu ģimenes ārstu. Taču
vēlreiz gribu uzsvērt, ka ārste
I.Koškina pilsētā ir patiesi
cienīta, arī mēs viņu pazīstam
kā ļoti labu līgumpartneri
ilgu gadu laikā. Tāpēc šeit par
piespiešanu vispār nevar būt
ne runas – tas vienkārši bija
ārstes lēmums. Jāpiebilst, ka
I.Koškina ir vienīgā visā Zemgalē, kas šogad nav noslēgusi
līgumu ar mums.»
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viņam ir jānodrošina noteiktie
pakalpojumi neatkarīgi no izvēlētā ģimenes ārsta. Zinu, ka
ārsti, kas šobrīd izšķiras neslēgt
līgumu ar VOAVA, spriež, ka
pacienti izmantos savas veselības apdrošināšanas polises, lai
tomēr saņemtu kompensējamos
medikamentus un valsts apmaksātos izmeklējumus. Taču,
no otras puses, mēs redzam,
kas notiek valstī, arvien vairāk
darba vietu ekonomiskās krīzes
situācijā atsakās nodrošināt ar
polisēm savus darbiniekus. Tātad arī tas nav risinājums.
Centra doktorāts turpinās
strādāt tāpat kā līdz šim, vismaz
pagaidām mēs savu pakalpojumu cenas nepaaugstināsim.»

Gunārs,
skolnieks:
– Draugi ir
stāstījuši, ka
ir iespēja pelnīt, klikšķinot
uz reklāmām.
Ļoti sen pētīju,
kā tas notiek,
bet tomēr man tādi ieņēmumi šķiet
riskanti, tāpēc arī neko neiesāku.
Bet zinu, ka klasesbiedri ar to nodarbojas. Neesmu interesējies, kā
viņiem veicas.
Baiba Ozola,
studente:
– No draugiem
e-pastā esmu
saņēmusi dažādas adreses,
kur iespējams
pelnīt internetā, taču nekad
neesmu atvērusi un paskatījusies,
kā tas darāms. Bet zinu, ka draugiem ir aktuāli klikšķināt uz reklāmām un saņemt par to naudu.
Dzintars,
mācās
Amatniecības
vidusskolā:
– Kursabiedri
man ieteica
portālu inauda.lv, kur var
pelnīt. Viņi
pelna katru dienu, daudzas reizes spiežot uz kādas konkrētas
reklāmas. Par to kontā pārskaita
attiecīgu naudas summu. Vai tas
ir ienesīgs bizness, nezinu.
Slaviks, students:
– Jā, protams!
Zinu pat vairākus veidus
– klikšķināšana
uz konkrētiem
linkiem, par ko
maksā vienu
latu par vairākām reizēm, pēdējā
laikā ļoti populāras ir izsoles – lēti
nopērc, dārgi pārdod – un totalizators – populāri likmes likt uz
sporta rezultātiem. Pats izmantoju
totalizatoru, jāteic, ka līdz šim
veiksmīgi.
Elīna
Antonova,
mācās Amatu
vidusskolā:
– Agrāk, drau
dzenes aicināta, biju reģistrējusies vienā saitā, kur
jāklikšķina uz reklāmām, par to
saņemot dolārus. Ja pārsniegts 50
dolāru slieksnis, naudu pārskaita
uz kontu, bet līdz tam gan es nenonācu. Taču zinu, ka draudzenei
paziņa naudu ir saņēmusi. Es tomēr kaut kā neticu šīm lietām.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

19,3%

37,7%

7,7%

Pilsētnieks vērtē

«Mani pacienti nav tik naudīgi»

Skaitļi runā
«Jelgavas ūdens»
Jelgavas
Autobusu parks
«Jelgavas Komunālie
pakalpojumi»
Pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība»
Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde
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Diezgan negatīvi
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25,3%
25,6%
49%
56%
65,7%
*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati
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Vecāki atzinīgi vērtē
vienoto rindu

3

Darbu sāk
zupas virtuves

Īsi

(No 1.lpp.)
trējot pieteikumus, līdz šim nav
«Tolaik rindā bijām 23, un ir bijis. Vecāki patiesi ir saprotoši
liels prieks, ka šis kārtas numurs un precīzi,» tā G.Auza, aicinot arī
pēc pārreģistrācijas nav mainījies. turpmāk neskaidrību gadījumā
Jaunā kārtība tiešām vieš pārlie- vērsties pie Izglītības pārvaldes
cību, ka dēls bērnudārzā tiks, kā speciālistiem.
plānots, šoruden,» teic mamma,
Jāatgādina, ka vecākiem pievērtējot, ka vienotā reģistrēšanās teikumu pārreģistrācija jāveic,
un uzņemšanas
personīgi ierodoDzīvesvietas deklarēša- ties Dzīvesvietas
kārtība pirmsnas sektora darba laiks: d e k l a r ē š a n a s
skolas izglītības
iestādēs izslēgs Pirmdienās – no plkst.8 līdz 12 un s e k t o r ā , p ē c
jebkādu negodī- no 13 līdz 19; otrdienās, trešdie- pārreģistrācijas
gu rīcību. «Ma- nās, ceturtdienās – no plkst.8 līdz grafika: 2003.
nuprāt, jaunā 12 un no 13 līdz 17; piektdienās un 2004. gadā
kārtība neapšau- – no plkst.8 līdz 12 un no 12.30 dzimušie bērni
bāmi ir labāka līdz 14.30.
– no 5. līdz 31.
– vairs nekādu
janvārim; 2005.
«radu būšanu», lai kāds bērns un 2006. gadā dzimušie bērni – no
tiktu bērnudārzā ārpus rindas, 2. līdz 28. februārim; 2007. un
un rinda ātrāk ies uz priekšu,» 2008. gadā dzimušie bērni – no 2.
pārliecināta L.Kalniņa.
līdz 31. martam.
Līdz šīs nedēļas sākumam, kā
Taču tiem vecākiem, kuru bērni
informē Dzīvesvietas deklarēša- līdz šim nebija reģistrēti rindā,
nas sektorā, no jauna bērnudār- jāatgādina, ka vairs nav jādodas
zam reģistrēti 44 bērni, savukārt uz kādu konkrētu pirmsskolas
rindā pārreģistrēts – 71.
izglītības iestādi – no šā gada darIzglītības pārvaldes vadītāja bojas vienota rinda pirmsskolas
Gunta Auza, vērtējot pieteikumu izglītības iestādēs un reģistrācija
pārreģistrēšanas procesu, uzteic notiek pašvaldības Dzīvesvietas
bērnu vecākus. «Ir patiess prieks, deklarēšanas sektorā domes ēkas Šonedēļ sāk darboties zupas virtuves. Gandrīz katru dienu pulksten 13 kādā no pilsētas baznīka būtisku problēmu, pārreģis- 1. stāvā.
cām var saņemt siltu ēdienu līdznešanai. Jelgavas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
draudzē jau līdz šim trūcīgos cilvēkus pašu spēkiem centās nodrošināt ar siltu ēdienu, bet tagad
Foto: Ivars Veiliņš
pašvaldības atbalsts ļaus to darīt vēl labāk.

Bez maksas konsultēs
darba jautājumos
(No 1.lpp.)
Paredzēts, ka šādi centri tiks
atvērti arī Liepājā, Valmierā,
Daugavpilī un Rīgā. Tajos strādās
viens konsultants, kas reizē būs
arī centra vadītājs. Jelgavā jauno
centru vadīs konsultante Ligita
Brahmane, kura apmeklētājus
pieņems pirmdienās no pulksten
10 līdz 12, otrdienās no pulksten
14 līdz 18 un ceturtdienās no
pulksten 10 līdz 12. Pārējā laikā
centrs organizēs seminārus, dosies
uz darba vietām, lai sniegtu konsultācijas atsevišķām strādājošo
grupām uzņēmumos, kā arī atbildēs uz iedzīvotāju vēstulēm.
D.Avena stāsta, ka 2008. gads
ieviesis būtiskas pārmaiņas darba
tirgū – strauji palielinājies bezdarba līmenis, daudzi uzņēmu-

mi samazina strādājošo skaitu,
palielinās sociālā spriedze un
ekonomiskā nestabilitāte. «Vienlaicīgi Latvijā joprojām ir augsts
nelaimes gadījumu un darba tiesisko attiecību pārkāpumu skaits.
Tāpēc šajā situācijā vēl būtiskāka
kļūst kopīgas darbības un izpratnes nozīme mērķu sasniegšanā
– sekmēt, lai tiktu ievērotas strādājošo darba tiesības katrā darba
vietā un uzlaboti strādājošo darba
apstākļi. Strādājošo labklājība un
dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga
no darba apstākļiem un darba
tiesisko attiecību kultūras, kas
būtiski ietekmē strādājošo darba
produktivitāti un veicina ātrāku
ekonomikas atveseļošanos,» tā
konsultatīvā centra nepieciešamību skaidro D.Avena.

Saziedo ap 800 latu
 Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauniešu literāri muzikālās apvienības «Minerva» rīkotajā labdarības
koncertā «Zemenes sniegā» savākti gandrīz 800 lati, lēš pasākuma
organizatori.
Koncertā iegūtie līdzekļi – ienākumi par ieejas biļetēm un apvienības avīzēm, kā arī ziedojumi
no ziedojumu kastes – tiks veltīti
tiem maznodrošināto ģimeņu
bērniem, kuri nākamgad uzsāks
mācības 1. klasē. «Minervas» vadītāja Jelgavas Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas un literatūras
skolotāja Signe Lūsiņa informē,
ka februāra beigās plānots rīkot
koncertu, uz kuru būs aicināti
maznodrošināto ģimeņu bērni
un viņu vecāki. Tad bērniem tiks
dāvinātas skolai nepieciešamās

lietas, kas būs iegādātas par
saziedoto naudu.
Pasākuma apmeklētājus pamīšus priecēja dažādi muzikāli
priekšnesumi un «Minervas»
jauno dzejnieku dzejas lasījumi.
Koncertā uzstājās gan mūziķi
no jauniešu apvienības, gan
jau zināmas grupas, piemēram,
«Second File», «White Pearl»,
«No Neighbours», «Highway»,
«PeR», «FAKTS», «Deserving
case».
S.Lūsiņa norāda, ka koncertu
apmeklēja ap 450 – 500 cilvēku.
Iepriekšpārdošanā vien tika pārdotas 250 biļetes.
«Minerva» apvieno radošus jauniešus, un viens no organizācijas
galvenajiem mērķiem ir organizēt
labdarības pasākumus, palīdzot
pilsētas maznodrošināto ģimeņu
bērniem.
Labdarības
koncertā
savas sacerētās dziesmas
spēlēja arī
Gatis Mūrnieks
un dziedāja
«Minervas»
dalībniece
Anete Kotoviča.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai sniegtu atbalstu
trūcīgiem cilvēkiem,
darbu sākušas zupas
virtuves. Katru dienu
pulksten 13 kādā no
Jelgavas baznīcām var
saņemt siltu ēdienu
līdznešanai.
Ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, pašvaldība
nolēmusi sniegt atbalstu trūcīgajiem cilvēkiem caur kristīgajām konfesijām. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece Irēna
Škutāne informē, ka kopumā
zupas virtuves nodrošināšanai
pašvaldība piešķīrusi 12 000 latu.
Tie sadalīti vairākām organizācijām – Jelgavas Romas katoļu
katedrālei, Jelgavas Sv.Simeona
un Annas pareizticīgo draudzei,
Jelgavas Vissvētās Dievmātes
aizmigšanas pareizticīgo baznīcai, Jelgavas Sv.Annas Evaņģēliski luteriskajai draudzei,
Jelgavas Baptistu draudzei un
radošo domu un darbu centram
«Svētelis», kas organizē bērnu
ārpusskolas nodarbības. Baznīcas
ir vieta, kur cilvēki šajos grūtajos
laikos meklē palīdzību, jo ne visi

grib vērsties oficiālās iestādēs.
I.Škutāne piebilst, ka pagājušajā gadā vien vairāk nekā 5000
jeb nepilni 10 procenti pilsētas
iedzīvotāju saņēmuši sociālos
pabalstus.
Kristīgo konfesiju pārstāvji
šo soli vērtē ļoti atzinīgi un uzsver, ka īpaši svarīgi tas ir gada
aukstajos mēnešos. Jelgavas
Sv.Annas Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Tālis
Rēdmanis ir priecīgs par iespēju
iesaistīties šādā kopīgā projektā.
Viņš norāda, ka cilvēkam ziemā
jo īpaši svarīgi ir paēst siltu
ēdienu un uzņemt enerģiju, lai
spētu turēties pretī aukstumam
un slimībām. Šādu finansiālu palīdzību atzinīgi vērtē arī Jelgavas
Vissvētās Dievmātes aizmigšanas
pareizticīgo baznīcas igumens
Feofans un bilst, ka pašvaldības
sniegtā palīdzība ir neatsverama.
Pareizticīgo draudzes locekle
Anastasija Rutkovska norāda,
ka palīdzība ir tieši laikā, jo
draudzei, kaut arī tā uztur pati
savu saimniecību, audzē lopus
un dārzeņus, iegūst medu un
jau vairākus gadus sestdienās un
svētdienās ēdina cilvēkus ar siltu
ēdienu, nepietiek līdzekļu, lai to
nodrošinātu visiem gribētājiem.

Pie pusdienu galda sastaptais
Aleksandrs Djačenko stāsta, ka
strādā draudzē un saņem ēdienu
trīs reizes dienā. Viņš novērojis,
ka nav tādas dienas, kad neiegrieztos kāds trūkuma cietējs.
Prom raidīts netiek neviens.
Jelgavas Romas katoļu katedrāle palīdzības sniegšanu uzsāks
22. janvārī pulksten 14, kad uz
Ziemassvētku maltīti aicināti
bezpajumtnieki. No 27. janvāra
katedrālē reizi nedēļā varēs
saņemt siltu ēdienu. Katedrāles
bīskaps Antons Justs stāsta, ka
pie viņiem vēršas daudz bezpajumtnieku un bezdarbnieku,
tāpēc viņš ir īpaši priecīgs par
iespēju šiem cilvēkiem regulāri
sniegt arī siltu ēdienu un maizi.
Viņš iniciatīvu organizēt zupas
virtuves vērtē kā labu žestu
visas pilsētas vārdā.
Sākot no šīs nedēļas, gandrīz katru dienu pulksten 13
var saņemt līdznešanai siltu
ēdienu: trešdienās – Sv.Annas
Evaņģēliski luteriskajā draudzē,
ceturtdienās – Sv.Simeona un
Annas pareizticīgo draudzē,
piektdienās – Baptistu draudzē,
sestdienās un svētdienās – Vissvētās Dievmātes aizmigšanas
pareizticīgo baznīcā.

Turpinās speciālistu konsultācijas
Izglītības pārvaldē
 Ritma Gaidamoviča
Lai sniegtu atbalstu ģimenēm,
Jelgavas Izglītības pārvalde arī
šajā gadā turpina piedāvāt atbalsta personāla – logopēdu,
psihologu, sociālo un speciālo
pedagogu – konsultācijas bērniem
un vecākiem. Jaunais konsultāciju grafiks saplānots no janvāra
līdz maijam.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste bērnu tiesību aizsardzībā Līvija Vilcāne atzīst,
ka konsultācijas ir pieprasītas
un apmeklētas, tāpēc Izglītības
pārvalde tās turpina nodrošināt
arī šajā gadā.
L.Vilcāne piebilst, ka konsultācijām vecāki vai vecvecāki ar
bērniem var ierasties norādītajā
pieņemšanas laikā, taču iepriekš
ieteicams pieteikties, sazinoties
pa tālruni 63012460, lai optimāli

 Šodien pulksten 14 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā pilsētas
uzņēmēji tiekas ar Jelgavas domes priekšsēdētāju
Andri Rāviņu un Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāju Gunitu
Osīti. Tikšanās reizē uzņēmēji
tiks iepazīstināti ar pilsētas telpiskās attīstības jautājumiem
– izstrādes stadijā esošo pilsētas
teritorijas plānojumu, Eiropas
Savienības struktūrfondu projektiem pilsētas infrastruktūras
attīstībai (ielu, ceļu, pilsētvides
sakārtošanai), kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu, kā arī
atbalstu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai.

 Tagad datortomogrāfijas
izmeklējumus var veikt arī
Zemgales veselības centrā,
maksājot par to tikai pacienta iemaksu. Līdz šim da-

tortomogrāfijas izmeklējumi bija
maksas pakalpojums, kuru sedza
pats pacients vai apdrošināšanas
kompānijas. Tagad šo pakalpojumu apmaksā valsts, bet klients
sedz pacienta iemaksu – 2,50 latus, ja datortomogrāfiju veic bez
kontrastvielas, vai piecus latus,
ja datortomogrāfiju veic ar kontrastvielu. Lai pierakstītos izmeklējumam, nepieciešams ģimenes
ārsta vai speciālista nosūtījums.
Zemgales veselības centra valdes
priekšsēdētāja Mārīte Sproģe
informē, ka izmeklēšana ar datortomogrāfu tiek piedāvāta divas
reizes nedēļā. Datortomogrāfija
ļauj precizēt dažādas pataloģijas, traumatiskās izmaiņas, kā arī
noteikt nelielas izmaiņas kaulos,
mīkstajos audos un iekšējos orgānos, kā arī galvas un muguras
smadzenēs.

 Jelgavas pilsētas un rajona Kriminālpolicijas biroja
2. nodaļa aicina atsaukties

Foto: no JPRPP
ikvienu, kas varētu atpazīt attēlā
redzamo sievieti baltā cepurē un
vīrieti melnā adītā cepurē lielveikalā «Rimi», tirdzniecības centrā
«Vivo centrs». Viņi, norēķinoties
par pirkumiem, izmantojuši svešas personas kredītkarti. Atpazīšanas gadījumā iedzīvotāji lūgti
zvanīt policijas dežūrdaļai pa
tālruni 02 vai 63004288.

 Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
izsludinājusi konkursu par
mācību telpu renovāciju
izmantotu pieņemšanas laiku pie gām līdz maijam norādītajos
Jelgavas cietumā. Lai veiktu
speciālistiem. Visas konsultācijas laikos notiks Jelgavas Izglītības
pie speciālistiem ir bez maksas. pārvaldē Svētes ielā 22, 303. telpu kosmētisko remontu,
jumta seguma nomaiņu un
Konsultācijas no šā mēneša bei- kabinetā.
ārsienu siltināšanu, atvēJelgavas izglītības iestāžu atbalsta personāla konsultāciju grafiks
lēti aptuveni 205 tūkstoši
Speciālisti
Vārds, uzvārds
Datums
Laiks
latu. Kosmētiskā remonta gaitā
Logopēdi

Psihologi

Sociālie
pedagogi

Speciālie
pedagogi

Anita Boša
Sandra Opaļeva
Olga Deņisova
Bella Bērziņa
Inese Grāvīte
Ludmila Soldatenoka
Jeļena Maļicka
Aiga Jankevica
Ilze Brakmane
Ruta Grubinska
Alla Eihvalde
Ruta Grubinska
Alla Eihvalde
Anna Brigmane-Briģe
Aija Freimane
Guna Stūrmane
Biruta Brēdiķe
Inga Staune

19.01.2009.
16.02.2009.
16.03.2009.
20.04.2009.
18.05.2009.
04.02.2009.
04.03.2009.
08.04.2009.
06.05.2009.
02.02.2009.
02.03.2009.
06.04.2009.
11.05.2009.
26.01.2009.
23.02.2009.
23.03.2009.
20.04.2009.
18.05.2009.

17 – 19

17 – 19

16 – 18

17 – 19

plānots renovēt divas klases, divas praktisko nodarbību telpas,
datorklasi un telpu pedagogiem.
Papildus līdzekļi – apmēram 109
tūkstoši latu – tiks atvēlēti arī
materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Paredzēts, ka ieslodzītie
mācības atjaunotās telpās uzsāks
jau šā gada septembrī. Jelgavas
cietumā sadarbībā ar Jelgavas
Amatniecības vidusskolu un Jelgavas Amatu vidusskolu jau tiek
īstenotas šādas mācību programmas: profesionālā pamatizglītības programma ar pedagoģisko
korekciju metālapstrādē un profesionālās tālākizglītības programma «Elektromontieri».
Ritma Gaidamoviča
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VID viedoklis

Lai gan Ronijam pašam, darbojoties internetā, vēl nav izdevies nopelnīt tūkstošus, viņš prognozē, ka i-bizness nākotnē izplaFoto: Ivars Veiliņš
tīsies arvien vairāk un, veiksmīgi strādājot, nesīs arī lielākas peļņas iespējas.

VID Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietniece Ināra Pētersone atzīst, ka
e-vidē veiktos darījumus kontrolēt ir grūtāk salīdzinājumā ar tradicionālajiem
darījumiem, jo, pirmkārt, tādos nepastāv valsts robežas, līdz ar to rodas grūtības
noteikt darījuma norises vietu un tātad ienākuma gūšanas valsti, kura būtu
tiesīga iekasēt attiecīgus nodokļus. «Otrā problēma, kas apgrūtina kontroli,
ir darījumu veikušo personu anonimitāte. E-vidē darījuma dalībniekiem bieži
vien tiek piedāvāta iespēja palikt anonīmiem, pat veicot maksājumus. Taču,
attīstoties tehnoloģijām, parādās iespējas un tiek izstrādātas metodes personu
meklēšanai un identificēšanai, līdz ar to arī šo personu ienākumu kontrolei,»
tā I.Pētersone. Darbs ar nodokļu maksātājiem, kuri nodarbojas ar e-komerciju,
ir viena no VID nodokļu kontroles prioritātēm kopš 2007. gada. 2008. gadā
veikta 71 tematiskā pārbaude nodokļu maksātājiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar e-komerciju, un pārbaudēs tika konstatēti 43 pārkāpumi. Par
riskantākajām e-komercijas jomām pasaulē tiek uzskatītas azartspēļu industrija,
reklāmas (affiliating) industrija, interneta izsoles, mobilā komercija (pakalpojumu sniegšana, apmaksājot tos ar īsziņu palīdzību).
VID uzsver – ja fiziska persona veic darbību par atlīdzību un preču tirdzniecību,
izmantojot internetu, tā ir uzskatāma par saimniecisko darbību. No tās gūtie
ienākumi ir apliekami ar nodokli. Fiziskajai personai Latvijā ir jāmaksā nodoklis
arī no ienākumiem, kas gūti ārvalstīs. Personai obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīti visi personas gūtie ienākumi un aprēķināts
ienākuma nodoklis. Nosakot nodokli no ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, tiek
ņemts vērā nodoklis, kas samaksāts ārvalstīs, ja tas ir apliecināts ar ārvalsts
nodokļu administrācijas apstiprinātiem dokumentiem. Deklarācija jāiesniedz
VID teritoriālajā iestādē pēc maksātāja dzīvesvietas līdz 1. aprīlim.
Tāpat fiziskajai personai, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs,
jāreģistrējas un jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā
pašnodarbinātajai personai, ja personas ienākumi no saimnieciskās darbības
sasnieguši minimālo apmēru pašnodarbinātajam, tas ir, ja ieņēmumu un
izdevumu starpība 2008. gadā sasniedza 150 latus mēnesī, bet 2009. gadā
– 180 latus.
Ja persona sniedz pakalpojumus un saņem par to atlīdzību, uzsākot apliekamo
darījumu veikšanu, tai ir jāreģistrējas VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Persona var nereģistrēties, ja tās ar nodokli apliekamo
preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu
laikā nav sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu. Pēc šīs summas sasniegšanas
vai pārsniegšanas personai 30 dienu laikā jāreģistrējas norādītajā reģistrā. Līdz
ar to brīdi visi veiktie apliekamie darījumi ir pakļauti PVN aprēķināšanai.

Mans darba devējs – internets
 Ilze Knusle-Jankevica

Solījumi nopelnīt internetā ir vilinoši, bet
sabiedrība pret to izturas visai skeptiski.
Aptuveni pirms gada
Ronijs nolēma pamēģināt. Sākumā viņa peļņa
bija ap 100 latiem, bet
pagājušā gada decembrī tā sasniedza jau gandrīz 1000 latu mēnesī,
strādājot vien dažas
stundas dienā. Lai gan
jelgavnieks Ronijs sevi
joprojām uzskata par
iesācēju šajā jomā, viņš
tomēr ir gatavs dalīties
pieredzētajā.
«Iespēju pelnīt naudu internetā
pamanīju, lasot reklāmas vēstules.
Darīju to apmēram mēnesi, bet
peļņa bija niecīga, un sapratu,
ka jāmet miers. Tomēr ideja kā
tāda mani saistīja, sāku meklēt
informāciju par dažādiem peļņas
veidiem internetā un paralēli tos
arī izmēģināt – pat tad, ja tam
pats lāgā neticēju,» stāsta Ronijs.
Nodarbojoties ar i-biznesu, jāņem
vērā, ka ikmēneša ienākumi ir
mainīgi – peļņa atkarīga no paša
apņēmības, darbaspējām, jaunu
tehnoloģiju un peļņas iespēju
izzināšanas, izmantošanas. Lai
iekarotu plašāku tirgu, jāpārzina
angļu valoda, jo tieši ASV un Eiropas Savienības attīstītajās valstīs
ir vispirktspējīgākie klienti.
Ir vairāki veidi, kā pelnīt internetā. Tie atšķiras pēc dažādiem
kritērijiem: sākuma kapitāls,
risks, ienesīgums.

Partneru programmas

Partneru programmas jeb «Affiliate marketing» ir citu kompāniju
preču un pakalpojumu pārdošana
internetā. Speciālās mājas lapās
var atrast un izvēlēties tās kompānijas, kuru produktus tirgot.
Lai kļūtu par partneri, nav jāslēdz
līgums – atliek vien piereģistrēties
internetā, un kompānija atsūta
unikālo pieeju jeb saiti. Izplatot
šo saiti, tiek meklēti potenciālie
pircēji. No katra pirkuma, kas
reģistrēts caur tavu saiti, nāk
peļņa. Ir divi populārākie veidi,

kā izplatīt saiti. Pirmkārt, var piemēram, viņš izveidojis forumu
izgatavot savu interneta mājas par peļņas iespējām internetā anlapu, ievietot tajā izsmeļošus ap- gļu valodā – šajā čatā viņš izvietojis
rakstus par piedāvātajām precēm citu lapu adreses un, cilvēkam
un pakalpojumiem un pievienot tās apskatot, peļņu gūst Ronijs.
saiti. Otrkārt, saiti var reklamēt Viņaprāt, pluss ir tas, ka izveidotā
dažādos forumos, sūtīt citiem pa mājas lapa pelna pati par sevi ar
e-pastu un tamlīdzīgi. Ronijs šo to, ka tikai pastāv. Nesatraucieties,
vērtē kā ienesīgāko peļņas veidu interneta lietotājs šajā gadījumā
tūlīt aiz oriģinālprojektu, tādiem nemaksā neko – peļņa nāk no
kā draugiem.lv, īstenošanas un to mājas lapu turētājiem, kuru
arī pats ar to nodarbojas – viņam reklāma izvietota. Vienkāršoti
ir aptuveni desmit mājas lapas. sakot – i-biznesā pastāv kas līdzīgs
Piemēram, viena mājas lapa aici- parastajam tirgošanās procesam:
na noskatīties jebkuru filmu, par ir sava vairumtirdzniecības bāze,
samaksu tiešsaistē pieslēdzoties kuru izmanto mazie uzņēmēji.
filmu datu bāzei. Izvēli atvieglo at- Viņi šajā lielajā piedāvājuma
sauksmes par filmām un filmu no- gūzmā izvēlas to pakalpojumu un
saukumu katalogs. Savukārt cita preču reklāmu, kas viņiem šķiet
ļauj par velti čatot ar meitenēm, peļņu nesoša, un kļūst par starppar samaksu sarunai piešķirot niekiem tās pārdošanā. Tātad
«pikantumu». «Pašlaik labs noiets – jo vairāk caur starpnieka lapu
ir dažādiem izklaides industrijas apskatīs tur izvietoto reklāmu, jo
produktiem, pievairāk nopelnīs.
mēram, on-line
gadījumā
«Pasargāt no Šajā
kazino un totali– Ronijs. Jāpiezatoriem, video
k r ā p n i e k i e m bilst, ka šajā
čatam, iepazīšai-biznesa veidā
var tikai skep- cilvēkam pat nenās portāliem,
kā arī dažādiem
tiska attieksme kas nav jānopērk,
digitāliem prolai Ronijs nopelpret vilinošām nītu – pietiek tiduktiem, teiksim,
e-grāmatām par
ar reklāmas
reklāmām un kai
kādu noteiktu
aplūkošanu.
tēmu. Visgrūtāk
iepazīšanās ar
ir pārdot tausDraudīgās
pieejamo infor- interneta
tāmas preces,»
secina Ronijs. Vimāciju par peļ- investīcijas
ņaprāt, Latvijā
Vēl kāds veids
ņu internetā.»
partneru prog– bankas interrammas tiek iznetā. Pastāv arī
mantotas samērā
bankas internemaz, bet, piemēram, lielākais tā, kurās var investēt naudu,
sporta portāls pelna, izmantojot solot par to saņemt vērienīgus
totalizatoru.
procentus. Ronijs pats ar to nenodarbojas, taču arī šis darbības
Meklētāju priekšrocības
mehānisms viņam ir skaidrs,
Pelnīt ar mājas lapu var arī neko tāpēc cilvēkus aicina būt ļoti pienetirgojot – galvenais nosacījums sardzīgiem. Ronijs uzsver, ka tas
ir izveidot mājas lapu ar interesan- ir pietiekami riskants pasākums,
tu saturu un panākt, lai tā atroda- tāpēc, ja cilvēks patiesi izšķirsies
ma interneta meklētājos, teiksim šādā veidā ieguldīt savu naudu,
google. Peļņu veido reklāmas par viņam būtu labi jāpārzina inveslīdzīga satura mājas lapām – tātad tīciju shēmas un jābūt teicamām
cilvēks izveido savu mājas lapu, zināšanām par to, kurai no šīm
tajā uz vienošanās pamata izvieto bieži vien mistiskajām bankām
citu līdzīga satura mājas lapu patiesi var uzticēties, jo interneta
adreses un tad jau par katru cil- vidē darbojas daudz krāpnieku,
vēku, kas no tavas lapas caur šīm kuri izmanto HYIP – augsta riska
adresēm apmeklē citas, ļauj pelnīt. investīciju – programmas. «Lai
Ronijs pelna naudu arī šādā veidā, apkrāptu cilvēkus, visbiežāk tiek

izmantota «ponzi» shēma – tiek
piesaistīti klienti, kas vēlas uzlabot
sava konta stāvokli, investējot
naudu,» stāsta Ronijs. Shēma visnotaļ vienkārša – cilvēks iesākumā
par nelielu summu iegādājas,
piemēram, kādas akcijas. To vērtība kāpj, tiek gūta neliela peļņa.
Līdzko peļņa ir klāt, tā lapas uzturētājs tevi vilina to ieguldīt tālāk,
solot jau dubultu ieguvumu. Un tā
aiziet ķēdīte. Viss jau būtu labi, ja
šai ķēdītei sekotu arī ieguvums pašam ieguldītājam, taču visbiežāk
peļņas tā arī nav. Krāpnieciskās
shēmas gadījumā cilvēkam tikai
sākotnēji tiek radīts priekšstats,
ka viss norit godīgi – viņš mazliet
nopelna, to viņam izmaksā, aicina
atkal ieguldīt, viņš nopelna jau
vairāk, bet, kad tiek sasniegts
zināms līmenis un peļņa patiesi
ir apjomīga, lapa pazūd ar galiem
līdz ar visu ieguldītāja naudu un
peļņu. Šajā gadījumā naudu krāpnieciskā i-biznesa turētājs pelna
uz cilvēku lētticības – viņam ir
būtiski pirmajos soļos iesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku, lai vēlāk ar
viņu nelielo iemaksāto naudu pats
sev taisītu vērienīgu peļņu. Tāpēc
Ronijs vēlreiz uzsver, ka pasargāt
no krāpniekiem var tikai skeptiska attieksme pret vilinošām reklāmām un iepazīšanās ar pieejamo
informāciju par peļņu internetā.
«Šādu piedāvājumu netrūkst, taču
izvērtēt, kas patiesi ļaus nopelnīt,
iesācējam ir gaužām grūti. Nav
jau gluži tā, ka visas šīs bankas
ir krāpnieki, tomēr jārēķinās ar
augstu risku,» tā Ronijs.

dējuši par iespēju piedalīties interneta izsolēs. Pasaulē lielākais
interneta izsoļu nams ir eBay,
kurā iespējams nopirkt un pārdot
gandrīz visu. Internetā izsolē var
piedalīties gan privātpersonas,
gan veikalu pārstāvji, pat veselas
organizācijas, kas strādā elektroniskās tirdzniecības jomā. Arī
Latvijas uzņēmēji izmanto iespēju
interneta izsolē lēti iegādāties
preces, pasūtīt tās uz Latviju un
pārdot jau dārgāk. Taču tāpat kā
visā i-biznesā arī te jāuzmanās no
negodīgiem spēlētājiem.

Biržas un internetizsoles

Ir vairāki veidi, kā saņemt internetā nopelnīto naudu. Pirmais
veids ir čeks – ārvalstu kompānija
uz norādīto adresi nosūta čeku
papīra formātā. Čeku, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu,
iesniedz bankā, kas, atvelkot komisijas maksu, dažu nedēļu laikā
naudu ieskaita tavā kontā. Otrs
veids – kredītkartes piesaistīšana.
Ja kompānijai, kuras produkti vai
pakalpojumi tiek pārdoti, piesaista
Visa vai Maestro kredītkarti, tā
dažu dienu laikā naudu pārskaita
kontā. Trešais veids – interneta
banka PayPal. Kompānija ieskaita
naudu interneta bankas kontā.
Cilvēks pats pēc tam var naudu

Pelņas veids ar augstu risku ir
arī biržas, kad cilvēks internetā
pelna uz valūtas maiņas un valūtas kursa, akciju cenu svārstībām.
Var nopirkt, teiksim, Japānas jēnu
brīdī, kad tā ir lētāka attiecībā pret
eiro, pagaidīt, kad tās cena uzkāpj,
un tad pārdot. Līdzīgi ir ar akcijām. Interneta vidē te populārs
valūtu tirgus ir forex, bet Latvijā
tagad daudzas interneta bankas
piedāvā līdzdarboties biržā. Šis
i-biznesa veids ir sarežģīts, riskants, tajā ir jāiegulda sākuma
kapitāls. Turklāt, lai nopelnītu,
jāseko līdzi biržās notiekošajam.
Tāpat daudzi noteikti būs dzir-

Cilvēku pievilināšana

Visos i-biznesa veidos peļņu
rada mājas lapas apmeklējumu
skaits, tāpēc ir būtiski panākt,
ka par tavu lapu zina pēc iespējas
vairāk cilvēku. Un arī te ir savi
knifi, kā to panākt. Viens no efektīvākajiem veidiem – mājas lapas
optimizēšana interneta meklētāju
(google, yahoo) sistēmā. Mājas lapa
jāpārtaisa tā, lai meklētāju sistēmā
uzrādītos pirmajā desmitniekā.
Jāizveido unikāls saturs, jāuzlabo
lapas uzbūve, jāsaliek atslēgas
vārdi, no citām mājas lapām jābūt saitēm uz tavu lapu, jāizplata
video, audio vai foto materiāli ar
saiti uz savu lapu. Tāpēc ikviens,
kas nodarbojas ar i-biznesu, ir
gatavs ieguldīt laiku un darbu,
panākot to, ka, meklējot varbūt
patiesi vienkāršas lietas internetā,
cilvēks vispirms uzduras tieši šai
peļņas gūšanas lapai.

Kā saņemt
nopelnīto naudu?

pārskaitīt uz čeka, kartes, banku
vai interneta valūtas maiņas
punktā samainīt citā valūtā. Ceturtais – debetkarte. To izsniedz
kompānija un ieskaita tajā nopelnīto naudu, ko klients var izņemt
bankomātā sev vēlamajā valūtā.

Pats sev saimnieks

Agrāk Ronijs strādāja algotu
darbu, bet tagad nodarbojas tikai
ar i-biznesu. I-biznesam, nevis
tradicionālajai uzņēmējdarbībai,
viņš priekšroku devis vairāku
apsvērumu dēļ. Pirmkārt, pats var
noteikt sev darba laiku, izvēlēties,
kad un cik ilgi strādāt. Otrkārt,
nav atkarīgs no priekšnieka, viņu
nevar atlaist, likt darīt to, kas
nepatīk. Treškārt, pelna pats sev,
nevis citam, jo saņem naudu par
paša padarīto. Viņš uzskata, ka internetā iespējas pelnīt ir neierobežotas, tādējādi, cītīgi darbojoties,
mēneša ienākumi var būt pat ļoti
lieli. Lai gan Ronijam pašam vēl
nav izdevies nopelnīt tūkstošus,
viņa paziņu lokā ir tādi cilvēki,
kas, nodarbojoties ar i-biznesu,
ir nopelnījuši gan automašīnai,
gan mājai.
Ronijs prognozē, ka i-bizness
izplatīsies arvien vairāk, arī Latvijā. Tas apgrūtinās konkurenci,
bet, tā kā internets un tehnoloģijas
nemitīgi attīstās, varēs pelnīt,
ieviešot novitātes un aizņemot
jaunas jomas. Viņaprāt, peļņas
iespējas nemazināsies, jo internetā «apgrozās» daudz naudas un
apgrozījums tikai augs.
Ronijs nenoliedz, ka cilvēki
pret i-biznesu izturas skeptiski
un netic, ka var nopelnīt. Tas galvenokārt saistīts ar tā sauktajām
«ptc» saitēm jeb klikšķināšanu
– pelnīšanu, apskatot reklāmas.
«Klikšķināšana nav ienesīga,
jo drīzāk vairāk jāsamaksā par
interneta pieslēgumu un datora
patērēto enerģiju nekā izdodas
nopelnīt, līdz ar to arī laiks tērēts
velti,» uzskata Ronijs. Skeptisko
attieksmi izraisa tas, ka cilvēkiem
bizness internetā asociējas tieši
ar klikšķināšanu un internets ir
pilns ar «ptc» saitēm, kas darbojas
pēc «ponzi» shēmas, taču Ronijs
uzskata, ka, gudri strādājot, internets paver ne mazums iespēju, ko
mēs vēl pat neprotam izmantot.

tirdzniecība
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Vai tukšums ir pārejošs?
 Arturs Neikšāns

Jelgavas lielveikalos
krietni paretinājušās
veikalu rindas – daudzviet priekšā tukšajām
tirdzniecības telpām
manāmi nolaisti metāla
aizslietņi. Šķiet, ekonomiskā situācija tirgotājus nelutina, tāpēc daudziem nākas pārskatīt
sava biznesa turpmāku
eksistēšanu. Taču lielveikalu saimnieki to
atzīst nelabprāt. Gan
«Vivo centra», gan «Pilsētas pasāžas» pārstāvji
kā galveno argumentu
tukšajām telpām nebūt
nenosauc augstās nomas maksas un iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos – kā svarīgāko
faktoru viņi min plānoto telpu rekonstrukciju.
Tikai «Valdekā» neslēpj,
ka pirktspēja ietekmē
viņu nākotnes plānus,
tieši tāpēc jelgavnieki
tā arī neiegūs pērn solītos pazīstamo zīmolu
apģērbu veikalus šajā
tirdzniecības centrā.
Iespējams, ka patiesi daļa taisnības ir lielveikalu vadībai, kas
norāda uz paredzēto rekonstrukciju, jo «Vivo centrā» un «Pilsētas
pasāžā» tāda patiesi tiek plānota.
Vai tomēr tas ir galvenais iemesls?
Vairāki veikali tomēr atzīst, ka
galvenokārt tirdzniecības telpas
pametuši, jo būtiski sarukusi
iedzīvotāju pirktspēja, kas vairs
neļauj segt augsto nomas maksu.
Lielveikalu vadība neesot gatava
kompromisiem.

Lielveikalā par dārgu

Kā novēroja «Jelgavas Vēstnesis», tirdzniecības centrā «Vivo
centrs» draudīgi tukšs ir 2. stāvs.
Arī aptaujātie veikalu pārdevēji
neslēpj, ka apmeklētāju plūsma
krietni samazinājusies. Taču tajā
pašā laikā SIA «Rimi Latvia» mārketinga un sabiedrisko attiecību
vadītāja Zane Eniņa laikrakstam
stāsta, ka «Vivo centrā» ir sagaidāmi rekonstrukcijas darbi,
kas varētu sākties jau šonedēļ.
«Visas centra telpas ir iznomātas.
Rekonstrukcijas darbi tiks veikti
pakāpeniski – tiklīdz kāda platība
būs pabeigta, tajā darbu uzsāks
attiecīgās vietas nomnieks. Pēc
rekonstrukcijas darbu uzsāks arī
jauni nomnieki, kā arī daļa no
esošajiem mainīs savu atrašanās
vietu,» tā Z.Eniņa.
No vienas puses, protams, apsveicami, ka arī šādos apstākļos
veikali domā par attīstību un ir
gatavi ieguldīt līdzekļus rekonstrukcijas darbos, taču, no otras,
– Z.Eniņa tā arī nespēja pateikt,
kāpēc veikali izvākušies trīs mē-

nešus pirms rekonstrukcijas, kas
tomēr plānota tikai martā. Īsti
nav skaidri arī nosacījumi – ja reiz
veikaliem palūgts uz laiku atstāt
telpas, vai viņiem tiek piedāvāti
pagaidu risinājumi, lai viņu bizness nebūtu jāaptur vismaz uz
pusgadu?
Sieviešu apģērbu un aksesuāru
veikala «Boheme» pārdevējas
Gunita Pedūre un Daila Jansone
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka
rekonstrukcijas darbi tik ātri nemaz nesākšoties. «Sākumā mums
teica, ka remontdarbus 2. stāvā
paredzēts uzsākt jau šomēnes,
tad tie tika pārcelti uz februāri,
bet tagad jau runā par 16. martu,»

«Cartini» tika slēgts, jo pēdējā
laikā uzņēmumam būtiski samazinājies apgrozījums un segt nomas
maksu kļuvis arvien grūtāk. Tieši
tāpēc uzņēmumam nācies izvēlēties, kuru no diviem «Cartini»
veikaliem slēgt – to, kas atrodas
«Vivo centrā», vai to, kas «Pilsētas pasāžā». Saprotams, ka izvēle
krita par labu veikalam, par kuru
tiek prasīta zemāka nomas maksa:
šajā gadījumā «Pilsētas pasāžā»,
kur nomas maksa esot līdz pat 30
procentiem zemāka. I.Osmolovska
gan piebilst – kaut arī uzņēmums
pametis «Vivo centra» telpas, par
sadarbību ar lielveikalu nevarot
sūdzēties – viņa labi saprot, ka arī

Arī sieviešu apģērbu un aksesuāru veikals «Boheme» «Vivo centrā» jau brīdināts par gaidāmo rekonstrukciju. Veikala pārdevējas
Gunita Pedūre un Daila Jansone gan stāsta, ka tā nemitīgi tiekot
atlikta un šobrīd jau nosauktais sākuma laiks ir marta vidus.
tā D.Jansone. SIA «Rimi Latvia»
pārstāve Z.Eniņa tomēr pastāv,
ka visi rekonstrukcijas darbi tiks
veikti pakāpeniski un turpināsies
arī martā.
Aizdomas, ka zem rekonstrukcijas patiesībā slēpjas pašreizējā
bēdīgā finansiālā situācija ar
lielveikala nomniekiem, daļēji apstiprina SIA «Baks» valdes loceklis
Agris Bajārs. Viņa pārstāvētajam
uzņēmumam «Vivo centrā» bija
veikals «220.lv», kas tirdzniecības
centra telpas bija spiests pamest
strauji paceltās nomas maksas
dēļ, ko SIA «Baks» vairs nevarēja
atļauties. Šķiet, ka «220.lv» bija
viens no pirmajiem lielajiem veikala nomniekiem, kas bija spiests atstāt telpas. A.Bajārs teic, ka «Vivo
centra» vadība nomas maksas
kāpumu skaidrojusi ar inflācijas
kompensēšanu, taču neesot bijusi
gatava uzņēmuma piedāvātajiem
kompromisiem. «Viņi acīmredzot
domāja, ka par šādu nomas maksu
ātri izdosies atrast citu nomnieku,
taču, kā redziet, vieta joprojām ir
tukša,» tā A.Bajārs. Z.Eniņa gan
noraida apgalvojumu, ka nomas
maksa tika pacelta, jo «līguma
nosacījumi netika mainīti».
Augsto nomas maksu kā vienu
no iemesliem sadarbības pārtraukšanai ar tirdzniecības centru
min arī SIA «Glasmir Latvija»
direktore Irēna Osmolovska. Viņa
laikrakstam atzīst, ka veikals

tirdzniecības centram nav viegli
izdzīvot.

Remontdarbus
arvien atliek

Lai gan, pēc nomnieku teiktā,
īre esot mazāka, līdzīgu likteni
piedzīvojis arī tirdzniecības centrs
«Pilsētas pasāža», kurā neizmantots pašlaik ir praktiski viss 3.
stāvs. Vēl pagājušogad savas durvis aizvēra slāvu restorāns «Stolovaja Nr.5», tirdzniecības centrā
vairs nav atrodams mīksto mēbeļu
veikals «Teko mēbeles», kā arī vairāki apģērbu veikali. Lielveikala
direktore Inita Bendzule-Kristalte
savos komentāros laikrakstam
bija ļoti skopa, sākotnēji atsakoties
sniegt jebkādu informāciju par
pašreizējo situāciju. Pēc nelielas
tincināšanas viņa tomēr izstāstīja,
ka arī «Pilsētas pasāžas» 3. stāvā
tiek plānota telpu rekonstrukcija, kas gan tikšot uzsākta tikai
martā.
Tātad situācija visai identiska
tam, ko stāsta «Vivo centra» pārstāve – arī «pasāžā» būs rekonstrukcija, arī te nomnieki palūgti
uz laiku slēgt veikalus, bet pēc tam
atkal atgriezties.
Jautāta, kādas šobrīd ir lielveikala līgumattiecības ar it kā uz
laiku atbrīvoto telpu nomniekiem,
I.Bendzule-Kristalte aizbildinājās, ka konfidencialitātes dēļ
lielveikals nevarot sniegt nekādu

informāciju par saviem veikaliem.
Viņa tomēr piebilda, ka ar visiem
nomniekiem, kuru veikali atradās
rekonstruējamajās telpās, esot
izbeigtas līgumattiecības.
Tomēr, kā noskaidroja «Jelgavas
Vēstnesis», tas gluži neatbilst patiesībai. Piemēram, mīksto mēbeļu
veikalam SIA «Teko mēbeles», kas
bija viens no tiem, kam palūdza
telpas uz laiku atstāt, kamēr tikšot veikta rekonstrukcija, līgums
joprojām ir spēkā.
SIA «Teko mēbeles» īpašnieks
Einārs Trankalis «Jelgavas Vēstnesim» teic, ka sarunās ar tirdzniecības centra vadību izskanējusi
«neprecīza informācija par rekonstrukcijas uzsākšanu», tāpēc
mēbeļu veikals no iznomātajām
telpām izvācies par agru. Viņš
gan norāda, ka līgums ar tirdzniecības centru joprojām ir spēkā
un, tiklīdz rekonstrukcijas darbi
tiks pabeigti, veikalu atvērs no
jauna. E.Trankalis uzsver – lai
arī «Pilsētas pasāža» kavējas ar
rekonstrukciju, uzņēmumam pret
lielveikalu pretenziju neesot.
Tikmēr pircēji «Teko mēbeles»
var atrast K.Barona ielā, kur
firmai jau bija otrs veikals – tur
gan līdz šim tirgoja tikai cietās
mēbeles, bet nu tām klāt liktas arī
«Pilsētas pasāžā» tirgotās mīkstās.
Šādi optimizējot biznesu, rasts
risinājums, lai darbība kaut uz laiku, tomēr nebūtu jāaptur. Veikala
vadītājs Mihails Šapošņikovs, kurš
ir atbildīgs par mīksto mēbeļu
tirdzniecību, laikrakstam apstiprināja, ka līgums ar tirdzniecības
centru joprojām ir spēkā, taču
piebilda, ka šobrīd, neizmantojot
lielveikala pakalpojumus, viņiem

Taču ir arī veikali, kurus ekonomiskā krīze un
iedzīvotāju pirktspējas mazināšanās ir skārusi
smagāk. Piemēram, SIA «Sabets», kas «Pilsētas pasāžas»
3. stāvā nomāja
telpas savam veikalam «Betija»,
direktors Gints
Kroģeris stāsta,
ka uzņēmuma
vienīgais veikals
tika aizvērts
ekonomisku
apsvērumu dēļ.
«Ar tirdzniecības
centra vadību
notika pārrunas, «Ja agrāk nereti bija gadījumi, kad veikalā ielai veikala zemā skrien pircējs un ātri iegādājas dīvānu par 300
apgrozījuma dēļ latiem, tad tagad esam novērojuši, ka cilvēki
samazinātu no- kļuvuši krietni apdomīgāki. Un tas liek kļūt
mas maksu, taču taupīgākiem arī mums. Tomēr kopumā par
diemžēl nesek- apmeklētāju trūkumu nevaram sūdzēties,»
mīgi,» nopūšas saka «Teko mēbeles» veikala vadītājs Mihails
G.Kroģeris. Viņš Šapošņikovs.
Foto: Ivars Veiliņš
piebilst, ka veikalam jaunas telpas pagaidām stāvs, tāpēc veikaliem ir grūti
netiek meklētas un tiek domāts, izdzīvot. Grūti pamanāmo «Pilsētas pasāžas» 3. stāvu kā vienu
ko darīt tālāk.
Taču, kamēr citi jau izvākušies no iemesliem apmeklētāju trūkuekonomisku apsvērumu dēļ vai mam minēja arī «Teko mēbeles»
plānotās rekonstrukcijas mudinā- veikala vadītājs M.Šapošņikovs.
Atliek vien cerēt, ka šis tukšums
ti, citi darbu lielveikalos joprojām
turpina, bet arī viņus pārmaiņas patiesi ir īslaicīgs un pēc rekonstrukcijas abos pilsētas centra
skar.
«Pilsētas pasāžas» audumu un lielveikalos patiesi atgriezīsies visi
mājas tekstilu veikalā «Elīze» uz laiku aizgājušie nomnieki, un
laikraksts uzzināja, ka martā netrūks arī jaunu, kuri vēlētos te
uz rekonstrukcijas laiku tiks nomāt tirdzniecības platības.
slēgts arī šis veikals. «Agrāk,

Jau pusgadu
meklē nomnieku

«Pilsētas pasāžas» veikala «Elīze» pārdevēja Svetlana Januševa
neslēpj, ka tiem veikaliem, kas vēl 3. stāvā strādā, šobrīd nav
viegli, jo lielais tukšums stāvā mazina pircēju interesi līdz tam
vispār uzkāpt.
telpu noma izmaksā aptuveni
divas reizes lētāk. «Ja agrāk
nereti bija gadījumi, kad veikalā
ieskrien pircējs un ātri iegādājas
dīvānu par 300 latiem, tad tagad
esam novērojuši, ka cilvēki kļuvuši krietni apdomīgāki. Un tas
liek kļūt taupīgākiem arī mums.
Tomēr kopumā par apmeklētāju
trūkumu nevaram sūdzēties,» tā
M.Šapošņikovs.

kad šeit pirms Ziemassvētkiem
bija atvērti veikali «Defilē»,
«Betija», «Teko mēbeles» un pārējie, cilvēku bija krietni vairāk.
Tagad rekonstrukcijas gaidās ir
jūtams, ka apmeklētāju plūsma
krietni samazinājusies,» tā veikala «Elīze» pārdevēja Svetlana
Januševa. Viņa pieļauj, ka daudzi
cilvēki vispār nav ievērojuši, ka
tirdzniecības centram ir arī 3.

Viegli neiet arī SIA «SMI Latvia» piederošajam tirdzniecības
centram «Valdeka». Uzņēmuma
vadītāja Rita Stražinska «Jelgavas Vēstnesim» norādīja, ka jau
kopš pagājušā gada vidus brīvas
ir iepriekšējā nomnieka «Nelss»
telpas, kas ar tirdzniecības centru
nolēma pārtraukt līgumattiecības.
«Jelgavas Vēstnesis» jau iepriekš
rakstīja, ka «Nelss» izvākšanās
notikusi uzņēmuma reorganizācijas un zemās rentabilitātes
Jelgavā dēļ.
R.Stražinska norāda, ka plašajām telpām jauns nomnieks
vēl neesot atrasts, taču «esot pāris variantu», kas tiek izskatīti.
«Valdekā» tāpat kā citos tirdzniecības centros ik pa laikam
nomainoties kāds mazāko telpu
nomnieks, taču pagaidām liela
veikalu migrācija nav novērota.
«SMI Latvia» vadītāja arī piebilst, ka šovasar lielveikalā bija
paredzēts izveidot pasaulē atzītu
modes brendu avēniju, arhitekts
jau bija izstrādājis dizainu, taču
ekonomiskās situācijas iespaidā
veikala ekspansija ir apturēta,
gaidot labākus laikus.
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Svētku rota kļūst gaumīgāka
 Ritma Gaidamoviča

Gada nogales svētki jau
pagājuši, taču dažas
vietas pilsētā par tiem
vēl liek atcerēties – atsevišķu māju logos vēl
deg zvaigznes, zvaniņi,
pagalmus rotā izgaismotas egles, bet pie
lielveikaliem no jumtiem nolaižas spuldzīšu
virtenes...
Jau ceturto gadu novērtēts
iedzīvotāju, uzņēmēju un iestāžu
ieguldījums svētku noskaņas radīšanā pilsētā Jelgavas pašvaldības
rīkotajā konkursā «Gaišākais pilsētvides objekts». Šonedēļ sveikti
tie, kuru veikums, pēc konkursa
komisijas domām, ne tikai bija
radījis svētku noskaņu, bet bija
arī gaumīgs un atbilda svētku
tradīcijām.
Iesaistīties konkursā varēja
ikviens, jo pašvaldība, kā ierasts,
aicināja pieteikt katru skaisti
izrotātu un izgaismotu objektu.
Vai tā būtu pašu, vai kaimiņu
māja, iestāde vai uzņēmums, iela
vai pagalms. Jāpiebilst, ka šogad
konkursam bija pieteikti tikai deviņi objekti, tas ir nedaudz mazāk
kā pērn. Konkursa organizatori
to lielā mērā skaidro ar cilvēku
kautrību – ne bieži pamanītais vai
paša paveiktais tiek celts gaismā.
Taču līdztekus iedzīvotājiem lūkot
pilsētā izgaismotākās vietas devās
arī konkursa komisija – pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks, ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis, kā arī Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma un
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālistes Ilze Gamorja
un Daina Done. Šogad konkursa
komisija, aplūkojot pieteiktos
objektus, pamanīja ne vienu vien
ievērības cienīgu vēl nepieteiktu
ēku. Konkursa noslēguma pasākumā šonedēļ sveikti visi tie, kuru risinājums konkursa komisijai šķita
vislabākais, un katrs no uzvarētājiem balvā saņēma dāvanu kartes.
Dažās nominācijās pasniegtas arī
pārsteiguma balvas.

Gaumīgi ne vienmēr ir dārgi

Konkursa komisijas locekļi pilsētas ainavu arhitekts A.Lomakins
un pilsētas galvenais mākslinieks
G.Svikulis, vērtējot šajā gadā
redzēto, atzīst – ir patīkami apzināties, ka jelgavnieku izpratne par
to, kas tiešām ir skaists, ar gadiem
aug. Arvien mazāk māju pagalmos
un logos parādās dekorējumi,

kas nopirkti un vienkārši uzlikti.
Pilsētnieki vairāk piedomājot,
kādas dekorācijas iegādājas, kā tās
stilistiski savienot kopā. «Varbūt
cilvēki vai nu paši apmeklējuši
kādus kursus, vai arī viņiem kāds
iestāstījis, ka tāds risinājums būs
gaumīgāks un skaistāk izskatīsies,» tā G.Svikulis. Viņš arī min,
ka šajā gadā salīdzinājumā ar
iepriekšējiem stipri jūtams, ka
cilvēku rocība vairs nav tik liela.
Māju pagalmos arvien mazāk
redzamas īpaši krāšņas un spožas
dekorācijas. «Var redzēt, ka cilvēki
taupa naudu. Iespējams, iztiek tikai ar izrotātu māju un egli istabā,
bet ārpus mājas rotājumu nav,»
tā A.Lomakins. G.Svikulis gan
piebilst, ka tas esot atkarīgs no
cilvēku izjūtām, jo ne katrs vēlas
rādīt visu uz āru. Taču, neskatoties uz to, ka dekorējumu un izrotātu vietu kļuvis mazāk, joprojām
netrūkst iedzīvotāju, kuri cenšas
apkārtējos un arī žūrijas komisiju pārsteigt ar savu materiālo
varēšanu, rotājot pēc principa: jo
vairāk, jo labāk. Tādos pagalmos
gan vērojams, ka rotājumi iegādāti
lielveikalu akciju laikā, jo tie ir lēti,
un tos arī izvietojuši. G.Svikulis
vēlas cilvēkiem atgādināt, ka ieguldītā naudiņa nebūt nenosaka
visu. «Var gar māju novilkt vienu
gaismas kabeli, bet tas maz ko
izsaka. Taču tajā pašā laikā ar šo
vienu gaismas kabeli var arī daudz
ko izdarīt, tikai pie tā ir radoši
jāpiedomā, tad arī risinājums būs
daudz labāks. Arī ar mazu naudu,
bet lielu izdomu var panāk daudz,»
piebilst G.Svikulis.

Veidot saskaņotību

Īpašs prieks šajā gadā esot par
to, ka nezūd tādi objekti, kas pretendē uz pērn ieviesto nomināciju
«Spožākā iela». Joprojām ir kaimiņi,
kas saskaņojuši svētku dekorus un
veido ne tikai savas mājas tēlu, bet
kopējo ielas skatu. «Kaut vai viena
zvaigzne, bet pie katras mājas. Tas
tiešām rada saskaņotu un patīkamu svētku izjūtu. Bet tādu ielu
nav daudz. Iespējams, tas tāpēc,
ka vienam vienmēr jāuzņemas organizēšana, bet ne jau katras ielas
iedzīvotājiem ir tādas spējas,» atzīst
A.Lomakins.
Runājot par to, kas gadu laikā
objektu izgaismošanā mainījies,
speciālisti atzīst, ka tās ir iespējas.
«Ja iepriekšējos gados ļoti daudzu
māju pagalmos bija rotājumi vairākās krāsās un veidos, dažādas
lampiņas, tad šogad pagalmi un
arī balkoni izrotāti visai pieticīgi.
Toties vērojami tehnoloģiskie
risinājumi, īpaši populāri šajā
gadā ir dažāda lieluma briedīši

Izskatījās ļoti simpātiski
Pirmo gadu līdztekus Jelgavas
pašvaldības konkursam arī banka «Nordea» noteica, viņuprāt,
labāk izgaismoto uzņēmuma ēku
pilsētā, piešķirot naudas balvu
200 latus.
«Nordea» bankas Jelgavas
klientu centra vadītāja Dace
Fiņķe atzīst, ka par šādu soli
izšķīrušies, jo pērn rotājuši savu
bankas ēku un ieguvuši godalgotu vietu, bet šogad vēlējušies,
lai vēl vairāk pilsētas uzņēmēju
pacenstos un izrotātu savus uzņēmumus, kas veidotu pilsētniekiem vēl jaukāku svētku izjūtu.
«Ņemot vērā Jelgavas konkursu,
mūsu klientu apkalpošanas
centrs ierosināja izgaismotākos
objektus vērtēt arī citās pilsētās,

Šonedēļ jau ceturto reizi Jelgavā uzteikti tie, kas,
gaidot gada nogales svētkus, ieguldījuši ne mazums
darba, lai mūsu pilsēta kļūtu gaišāka, tādējādi radot
svētku izjūtu ikvienam. Konkursa «Gaišākais pilsētvides
objekts» žūrijas komisija pēc redzētā atzīst, ka iedzīvotāju izpratne par to, kas ir skaists, ar katru gadu aug,
taču šajā gadā redzams arī tas, ka līdz ar ekonomisko
situāciju, kas valda valstī, arī dekorācijās jūtams, ka
cilvēku iespējas kļuvušas mazākas.
ar lampiņām,» stāsta G.Svikulis.
Galvenais mākslinieks īpaši uzteic vienkāršību, kas pamanīta
vienā no Bebru ceļa mājas pagalmiem. «Tur bija izrotāta tikai
egle, bet tas bija kolosāli! Egles
bija dekorētas vairākos pagalmos,
taču lielākoties tām uzkārtas tikai
krāsainas virtenes, bet šajā gadījumā varēja redzēt, ka viss kārtīgi
nostrādāts, virtene viļņaini apvīta
ap egli – uzreiz pamanāms, ka
dekorējot pavadītas vairākas
stundas,» tā G.Svikulis.

Uzteicami arī uzņēmēji

Konkursa «Gaišākais
pilsētvides objekts 2008»
uzvarētāji
Nominācijā
«Izgaismotākās privātmājas»
• 1. vieta – Grothusa iela 9 – saimnieks Reinis Miķelšteins
• 2. vieta – Viktorijas iela 4 – saimniece Rasma Urtāne, dekorēja Jānis
Belovs
• Laureāts – Lietuvas šoseja 26 – saimnieki Andrejs un Astrīda Domkini
Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju
spožākie balkoni (lodžijas)»
laureāti
• Kronvalda iela 3/6 – saimnieks
Gunārs Kacēns (lodžija)
• Pulkveža O.Kalpaka iela 5/1
– saimnieks Vasīlijs Kovtuns (logs)
• Uzvaras iela 6/14 – saimniece Aija
Freimane, dekorēja Aldis Feldmanis
• Pasta iela 34/64 – saimnieks Agris
Juberts

Vērtējot pilsētas uzņēmumus un
iestādes, galvenā mākslinieka un
ainavu arhitekta domas atšķiras.
Taču patiess prieks esot par to, ka,
neskatoties uz spiedīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem, pilsētas
uzņēmēji tomēr bija uzposuši savus
īpašumus. A.Lomakins piebilst, ka,
piemēram, veikali «Elvi» atšķirībā
Nominācijā
no pērn redzētā šogad uzlabojuši
«Spožākā pilsētas iela»
rotājumu, bet G.Svikulis uzteic re• Privātmājas Robežu ielā 17, 19,
novēto darījumu centru «Zemgale».
21, 22 un 23
«Tā bija klase ar ļoti minimālām
dekorācijām – skuju virtenes ar
Nominācijā
lampiņām un vēl visa apkārtne
«Iestādes un uzņēmumi»
• 1. vieta – Lielveikals «Elvi»
izgaismota. Naktī izskatījās vienRūpniecības ielā
kārši fantastiski. Jāatzīst gan, ka
• 2. vieta – SIA «Baks» veikals Uzvaras
viņiem palīdzēja arhitektūra un
Nominācijā «Spožākā pilsētas iela» – Robežu iela 22.
ielā 12
tas, ka šī ēka ir nesen atjaunota,» tā
• Laureāts – veterinārā klīnika
G.Svikulis. Arī šajā gadā atzīmējami
«Sanarius» Viestura ielā 22
esot tirdzniecības centru «Pilsētas
• Laureāts – SIA «Ramans un partpasāža» un «Valdeka» rotājumi, kas
neri» Tērvetes ielā 91b
it kā nav mainījušies, bet ir vienkār• Laureāts – SIA «VDS» Kazarmes
ši un skaisti. «Īpaši jau «Valdeka»,
ielā 16b
kas rada pirmo iespaidu par pilsētu,
Nominācijā «Izglītības iestādes»
iebraucot no Rīgas puses. Un, ja
• 1. vieta – Jelgavas Speciālā padekorācijas ir labas, tad tiešām var
matskola Zemgales prospektā 7
arī neko nemainīt. Jāatzīst, ka liel• 2. vieta – Jelgavas 3. pamatskola
veikali patiesi visi bija pārliecinoši,»
Uzvaras ielā 10
tā G.Svikulis. Jaunpienācējs šogad ir
• 3. vieta – Sociālās aprūpes centrs
SIA «Baks» jaunais veikals Uzvaras
«Elizabete» Filozofu ielā 3a
ielā, kur dekorācijas visai atturīgas,
mājas iedzīvotāji, taču šoreiz arī viņi Nominācijā «Spožākā pilsētas iela» – Robežu iela 17.
bet kopumā augstu vērtējamas.
tādi pieklusināti un neliek par sevi
manīt. Arī apbraukājot objektus,
Mazumā iet balkoni
Abi speciālisti atzīst, ka šajā gadā redzējām, ka šur tur ir pa kādam
krietni mazumā gājuši izgaismoti rotājumam uz dažiem balkoniem,
balkoni. «Tāpat kā iepriekšējos taču spilgtus skatus diemžēl nemagados šajā nominācijā bija pacen- nījām,» tā G.Svikulis.
Noslēgumā pilsētas galvenais
tušies viena nama Pasta ielā balkona īpašnieki, tas arī bija viens no mākslinieks atgādina, ka atturība
krāšņākajiem, bet kopumā šie kon- grezno – var rotāt gan fasādes, gan
kursanti iet mazumā. Iepriekšējos egles, gan citus kokus, bet jālūko,
gados izcēlās jaunās Zvejnieku ielas lai dekorācijas būtu pārdomātas.

Nominācijā «Izgaismotākā privātmāja» uzvarēja Grothusa
ielas 9. nams, par kuru pilsētas
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis (no labās) un ainavu arhitekts Andrejs Lomakins saka:
«Vienkārši, bet saskaņoti un kopā
izskatās lieliski. Īpaši uzteicamas
vienādas krāsas lampiņas.» Mājas saimnieks Reinis Miķelšteins
gan par uzslavējumu konkursā ir
ļoti pārsteigts, atzīstot, ka nekas
pārdabisks jau pie mājas neesot.
«Katru gadu ar kaimiņiem cenšamies, lai ne tikai mūsu māja, bet
visa iela būtu gaiša un skaista.
Savulaik pagalmu un ielu svētkos
rotājām ar svecēm, bet šogad
pamainījām koncepciju un izvēlējāmies spuldzītes – gaišos toņos, jo tie mums mīļāki. Sieva izdomāja koncepciju, bet mēs ar dēlu
to īstenojām,» tā R.Miķelšteins. Viņš arī atzīst, ka pagalmā katru gadu tiek izrotāta lielā egle, taču
šajā gadā slinkums ņēmis virsroku, tāpēc spuldzīšu virtene izkārtota uz piemājas dzīvžoga. «Kopā
ar kaimiņiem apkārtni cenšamies padarīt skaistāku ne tikai svētkos, bet arī vasarā. Savulaik esam
piedalījušies konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts», pretendējot uz nomināciju «Sakoptākā
iela». Rotāšanu un sakopšanu katrs veic individuāli – nav mums viena kuratora, kas visu koordinētu.
Agrāk mums pat bija tradīcija visiem kaimiņiem 1. janvāri sagaidīt uz ielas kopā, taču tagad tā vairs
nav. Iespējams, tas tāpēc, ka mainījušies kaimiņi,» atzīst R.Miķelšteins.

Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni
(lodžijas)» veicināšanas balvu saņēma balkona Uzvaras
ielā 6 saimnieki. Tā dekorētājs Aldis Feldmanis stāsta,
ka izgaismot un izrotāt balkonu mudinājuši divi faktori – līdzās atrodas Hercoga Jēkaba laukums, kas arī
ietērpts svētku rotā, un izlasītā ziņa avīzē, ka pilsētā šādi
objekti tiks novērtēti. «Izlasīju avīzē un nodomāju, ka
arī mēs taču varētu iesaistīties, jo vasarā, lai arī bijām
balkonā izkārtojuši ziedus, nokavējām pieteikšanos
konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts». Mums
tika dota otra iespēja!» saka A.Feldmanis. Viņš arī atklāj, ka viss redzētais ir paša roku darbs. «Ņemot vērā,
ka šis ir Vērša gads, gribējās uzmeistarot bulli, nopirku
materiālus, sazīmēju skices, bet rezultātā sanāca govs,
laikam tā mīļāka. Tad pievienoju gaismiņas, eņģeli, un
gatavs,» stāsta A.Feldmanis. Lai izveidotu šo dekorāciju,
darbam atvēlētas teju četras stundas un aptuveni 10
lati. «Bija ļoti patīkami, ka bērni ar vecākiem un vecvecākiem dodas pa ielu un zem mūsu balkona apstājas,
jo mazais iesaucas: «Re, cik skaista govs!»,» neslēpj
A.Feldmanis. Tieši tā rodas motivācija arī nākamajam
gadam – viņš pacentīšoties gan uz Jāņiem, gan atkal
uz Ziemassvētkiem.

daudz vienkāršāk ieraudzīt nekā
uzņēmumus. «Uzņēmēji šajā
gadā rotāšanu bija atstājuši novārtā. Iespējams, ka tas saistīts
ar kopējo ekonomisko situāciju
valstī. Jā, bija vietas, kur parādījās egle un spuldzīšu virtenes,
bet nekas vairāk. Šajā ziņā mūsu
kolēģiem Valmierā, Siguldā un
citās pilsētās bija daudz vieglāk
noteikt uzvarētāju, jo bija no kā
izvēlēties, bija daudz vairāk un
spilgtāki objekti. Jāatzīst gan, ka
viņi ne tik daudz finansiāli bija
ieguldījuši, cik izdomas bagātāk
strādājuši ar rotājumiem,» stāsta
D.Fiņķe.
Izvērtējot visus pretendentus,
vadītāja šoreiz uzteic jaunatvēro
veikalu SIA «Baks» Uzvaras ielā,

kas arī izpelnījās «Nordea» bankas simpātijas un saņēma 200
latu naudas balvu. «Šis centrs
tiešām pārsteidza ar savu vienkāršību. It kā tikai mazas spuldzīšu virtenes, bet tas kopumā
uz tumšā tirgus fona izskatījās
ļoti simpātiski,» atzīst D.Fiņķe.
Ņemot vērā redzēto un to, ka
daudz ievērojamākas ir privātmājas, vadītāja pieļauj iespēju, ka
nākamajā gadā var tikt mainīta
koncepcija un banka, iespējams,
vērtēs nevis uzņēmumus, bet
privātmājas, taču par to vēl
esot pāragri spriest. ««Nordea»
banka noteikti centīsies tradīciju turpināt un izgaismotākos
objektus vērtēs arī nākamgad,»
tā D.Fiņķe.

Nominācijā «Izgaismotākās iestādes un uzņēmumi» 2. vietas
un bankas «Nordea» balvas ieguvējs SIA «Baks» veikals Uzvaras
ielā. Veikala īpašnieks Agris Bajārs atzīst, ka izgaismošanas un
rotāšanas iniciatori bijuši veikala darbinieki, taču bez viņa ziņas,
protams, tas neesot noticis. «Šis mums ir jauns veikals. Līdz
Ziemassvētkiem vēl nepaguvām izlikt reklāmas, tāpēc nolēmām
sevi popularizēt, veikalu svētkos izrotājot. Varētu teikt, ka tā
arī ir mūsu reklāma,» tā A.Bajārs. Viņš atzīst, ka klientu, žūrijas
locekļu un visu pārējo redzētais ir pašu īstenots projekts, kurā
neliela palīdzība lūgta pazīstamai dizainerei. «Viņa mums piedāvāja variantus, bet visu īstenojām paši. Lampiņas izvēlējāmies no
veikala klāsta, darbinieki tās arī paši izvietoja. Kopumā tas viss
izmaksāja aptuveni 1000 latus. Te gan jāteic, ka mēs izvēlējāmies
dārgāku variantu materiāliem, mūsu elektrības rēķins ir mazāks,
taču ar gadiem tas noteikti atmaksāsies. Domāju, ka šīs virtenes
nekur nepazudīs un varēsim tās izmantot arī nākamajā gadā,»
atzīst īpašnieks.

Robežu ielas 19. nams, kurš kopā ar kaimiņiem
startē nominācijā «Spožākā pilsētas iela». Nama
saimnieces dēls Edgars Vanags, kurš bijis arī
galvenais dekorators, atzīst, ka īpašas norunas
un saskaņošanas ar kaimiņiem, lai uz svētkiem
izrotātu savas mājas, neesot bijušas. «Šāds pasākums gan mūsu mājās, gan arī kaimiņu mājās
ir tradicionāls. Parasti uz svētkiem mans uzdevums ir izrotāt pagalmu, bet māsa atbild
par mājas iekštelpām, savu reizi pagādā
arī kādu dekorāciju, kas noderētu man,»
stāsta Edgars. Šajā gadā izmantoti
iepriekšējo gadu rotājumi, taču klāt
nākuši arī jauni. «Es pavēroju kaimiņu
un citas mājas pilsētā – ja kas iepatikās, nopirku, dažas idejas «aizņēmos»
no bildēm internetā,» atzīst Edgars.
Taujāts par ielas kopējo skatu, puisis
teic, ka, iespējams, kaimiņi cits citu
vēro un nevēlas atpalikt, tāpēc arī
paši gādā, lai viņu logos vai pagalmā būtu kaut kas gaišs. «Man jau
šķiet, ka katram patīk, ja svētkos ir kaut
kas gaišs, taču šī nebūt nav tā reize, kad
jāsacenšas,» tā Edgars. Viņš arī atzīst, ka
svētku rota neizmaksājusi lēti, arī elektrības rēķins audzis, taču reizi gadā jau to
varot atļauties.
Foto: Ivars Veiliņš

Nominācijā «Izgaismotākā pri- Nominācijā «Spožākā pilsētas iela» –
vātmāja» – Lietuvas šoseja 26. Bebru ceļš 65.

kur atrodas mūsu
filiāles.
M u m s
šķita ļoti
vērtīgs
solis gan
pašiem
izrotāt
s a v u
iestādi,
gan pa
skatīties,
kā citi to «Nordea» bankas Jeldara, un gavas klientu centra
sumināt vadītāja Dace Fiņķe
viņus,»
stāsta vadītāja. Vērtējot redzēto,
viņa gan atzīst, ka spilgtākas un
izteiksmīgākas privātmājas bijis

Vieni no pretendentiem nominācijā «Izgaismotākās iestādes un uzņēmumi» – veterinārā klīnika
«Sanarius» Viestura ielā 22. Saimniece Anna Jesereviča «Jelgavas Vēstnesim» atklāj – kaut arī gribējies, lai viss uz svētkiem būtu skaists un gaišs,
dekorācijas pagalmā sagādājušas ne mazums rūpju. «Gribējām gan sevi, gan kaimiņus, gan klientus
iepriecināt ar ko latvisku un gaišu, jo mūsu ielā ir
visai patumšs. Izveidojām liepas koka zirgu, tam
asti – no lina, pielikām ragavas, kurās sēž Ziemassvētku vecītis, tērpts savā kostīmā. Balkonā izvietojām rūķus ar zeķēm, kurās likt dāvanas, un vēl
izkārām dažādas lampiņas pa visu pagalmu. Taču viss nebija gluži
tik jauki, kā bijām iecerējuši, – mums divas reizes nozaga Ziemassvētku vecīti, vienreiz kaimiņu ielas bērni pat to sāka dedzināt,»
skumīgi stāsta saimniece. Tomēr abas reizes vecītis uzmeistarots
no jauna. «Tikai ar katru nākamo reizi neietērpām viņu tik izcilās
drēbēs. Pieņemu, ka pirmo kostīmu tagad valkā kāds bērns,»
spriež A.Jesereviča. Neraugoties uz to, ka nepatīkamā cilvēku
rīcība sagādājusi patiesu šoku, viņa atklāj, ka tomēr par paveikto
esot liels prieks un visā ieguldīts ne mazums darba. A.Jesereviča
teic, ka arī nākamajā gadā pagalms noteikti būšot izrotāts, iespējams, pie veterinārās klīnikas pat tiks uzcelts namiņš.

Nominācijā «Spožākā pilsētas iela» –
Bebru ceļš 63.

Nominācijā «Spožākā
pilsētas iela» vērtēta arī
māja Bebru ceļā 98. Pilsētas galvenais mākslinieks Georgs Svikulis
šīs mājas svētku rotu
uzteica īpaši. «Galvenais akcents te bija lielā
egle mājas pagalmā,
kas ļoti gaumīgi rotāta
ar lampiņām. Jā, izpušķotas egles pamanījām
pie vairākām mājām,
bet te bija jūtams,
ka saimnieki patiesi
piestrādājuši – lampiņu
virtenes viļņaini un ļoti
rūpīgi apvītas ap egli,
kas radīja patiesi jauku
skatu,» tā G.Svikulis.

Viktorijas ielas 4. nams nominācijā «Izgaismotākā privātmāja» ieguva 2.
vietu. Šajā namā idejas par izgaismošanu un arī dekorēšanu ģenerējis
saimnieces dēls Jānis Belovs, kurš atzīst, ka viņam gribējies, lai ir pēc iespējas vairāk un krāšņāk. «Vēlējos, lai garāmgājēji pamana mūsu namu,
tāpēc arī centos pagalmā izvietot pēc iespējas vairāk spožu lietu. Iepriekš
visu laicīgi izplānoju, izskatīju, kur ko likt, un tikai tad sāku dekorēt.
Vispirms bija jāizmanto visi iepriekšējos gados iekrātie rotājumi, taču ļoti
daudz no šajos svētkos redzētajiem ir šajā gadā iegādāti,» tā Jānis. Viņš
atzīst, ka darbu varējis padarīt vienā dienā, taču tad viss būtu tikai sakrāmēts, bet ne pārdomāti un ar gaumi izdekorēts, tāpēc, lai būtu skaistāk,
palīgos aicināti draugi. Viss paveikts vairākās dienās. Konkursā J.Belova
māja pieteikta pirmo reizi, un viņš ir gandarīts, ka žūrijas komisija to pozitīvi novērtējusi. «Patīkami jau arī tas, ka cilvēki iet garām un atskatās,»
atzīst J.Belovs.
Sociālā aprūpes centra «Elizabete» vadītāja Tatjana Fjodorova «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka dekorēšanas un izgaismošanas tradīcija
aprūpes centrā pastāv vairākus gadus. «Tradīciju aizsākām, kad
vēl mitinājāmies Bebru ceļā. Tad mums bija daudz izteiksmīgākas
dekorācijas, kuras lūkot brauca arī dažādi ciemiņi. Tagad, kad esam
pārcēlušies uz Filozofu ielu, ļoti priecājamies, ka mūs pamana vairāk
cilvēku, jo atrodamies tuvāk centram,» tā vadītāja. Viņa gan atzīst, ka
tāpat kā visi arī viņi ekonomējuši līdzekļus, tāpēc šogad rotājumiem
finansiālā ziņā tērēts mazāk, bet tas nav mazinājis iegūto efektu.
«Centāmies iztikt ar vecajiem rotājumiem un lampiņām – ja kāda
bija sabojājusies, mūsu saimnieks Valērijs to salaboja, un lampiņu
virtenes atkal varēja izmantot,» stāsta T.Fjodorova. Darba procesā,
lai māja iegūtu svētku rotu, piedalījušies gan audzinātāji, gan bērni,
bet lampiņu izlikšana uzticēta saimniekam, kuru centrā dēvējot par
cilvēku ar zelta rokām. Jāpiebilst, ka centrs «Elizabete» iepriekšējos
gados izcīnījis godalgas, bet šogad nav vēlējies piedalīties, taču par
dalību konkursā uzstājusi sekretāre Renāte. T.Fjodorova atzīst, ka
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem šogad visa pilsēta esot ievērojami mazāk izgaismota. «Agrāk bija vairāk objektu, pie kuriem acis
priecēt,» uzskata vadītāja.
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Pirmdiena, 19.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 693.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 1.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4949. un 4950.sērija.

10.40 Discovery piedāvā… «Pasaulē garākais
cilvēks». Dokumentāla filma.
11.25 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Džesika». Austrālijas drāma. 1.sērija.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Latvijai – 90». Vienaudži.*
15.20 «Titoms». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 693.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4951. un 4952.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē»
(ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 11.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».
23.40 «De facto».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 84.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Top-Shop piedāvā…».
12.40 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
13.10 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 432.sērija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola līgas spēle.
BK Valmiera – ASK/Rīga.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 84.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 241.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālā hokeja līga. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv. Tiešraide.
21.55 «112 hronika».
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 12.sērija.
23.20 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.50 «Krējums… saldais».
0.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 241.sērija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls.
92.sērija.
10.05 «Tēta advokāts».
Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 19. un 20.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 37.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 93.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 64.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 83.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 55.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 3.sērija.
22.00 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
23.00 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
23.30 «Sešas pēdas zem zemes 5».
ASV seriāls. 9.sērija.
0.30 «Renegāts». ASV seriāls. 103.sērija.
1.25 «Lara Krofta: Kapeņu izlaupītāja».
ASV piedzīvojumu filma.
3.15 «Supernatural».
ASV šausmu seriāls. 13.sērija.
4.10 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāls raidījums. 20.sērija.

tv programma
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 83.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 129.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 24.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.00 «Glābējkomanda Cepums».
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 1.raidījums.
12.15 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 17.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 11.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 39.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 127. un 128.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 24.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 177. un 178.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 74.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
Raidījums. 3.sērija.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 9».
ASV seriāls. 3.sērija.
22.10 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 3.sērija.
23.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces».
Seriāls. 3.sērija.
24.00 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā
un skeletonā. 6.posma apskats.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 5».
ASV seriāls. 15.sērija.
1.55 «Sargeņģeļi». Seriāls. 24.sērija.
2.45 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 177. un 178.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 «Sieviešu līga» (ar subt.).
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».

Otrdiena, 20.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 694.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 2.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
Seriāls. 4951. un 4952.sērija.
10.40 Discovery piedāvā… «Applūdusī
civilizācija». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Džesika». Austrālijas drāma. 2.sērija.

14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Mana atmiņa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
15.20 «Titoms». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 694.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4953. un 4954.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē»
(ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 12.sērija.
19.30 «100 g kultūras».

20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Uz vulkāna». Vācijas drāma.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 85.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Top-Shop piedāvā…».
12.40 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
13.10 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 433.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 85.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 242.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
Tiešraide.
22.40 «112 hronika».
22.50 «Sporta studija». Tiešraide.
23.35 «Autosporta programma nr.1».
0.05 «Zebra».*
0.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 242.sērija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls.
13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Seriāls. 93.sērija.
10.05 «Naudas smarža».
Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 21. un 22.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 12.sērija.

15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 38.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 94.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 65.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 84.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 56.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mīlestības spēle».
Vācijas romantiska komēdija.
22.55 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 9.sērija.
23.50 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 3.sērija.
0.45 «Renegāts». ASV seriāls. 104.sērija.
1.40 «Lampūni: Nepatikšanas ar Frenku».
ASV piedzīvojumu komēdija.
3.20 «Ziemai aizejot». ASV drāma.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 84.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 130.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriāls. 74.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 21. un 22.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 2.raidījums.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 12».
Seriāls. 18.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 12.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 40.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 129. un 130.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 25.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 179. un 180.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 75.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektīvseriāls. 10.sērija.
21.15 «Trīs mārciņas». Seriāls. 3.sērija.
22.05 «Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā
vasarā». ASV trilleris.
24.00 «C.S.I. Lasvegasa 5».
ASV detektīvseriāls. 16.sērija.
0.50 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.20 «Sargeņģeļi». Seriāls. 25.sērija.
2.10 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 179. un 180.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 «Sieviešu līga» (ar subt.).
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 «Likvidācija» (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, 21.janvāris
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 695.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 3.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4953. un 4954.sērija.
10.40 Discovery piedāvā… «Pareģotie zinātnes
atklājumi». Dokumentāla filma.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.05 «Province».*
12.35 «Uz vulkāna». Vācijas drāma. 2007.g.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Mana atmiņa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 1.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 695.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4955. un 4956.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē»
(ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 13.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. 3.sērija.
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Klipertonas noslēpumi». Dokumentāls
seriāls. 6.(noslēguma) sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
10.20 «Automoto raidījums nr.2».*
10.40 «Anekdošu klubs».*
10.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
Tiešraide.
17.00 «SeMS».
18.15 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
Tiešraide.
Apmēram 20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.15 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
Tiešraide.
22.20 «112 hronika».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Nākotnes parks».
23.30 «Klipertonas noslēpumi».
Dokumentāls seriāls.
6.(noslēguma) sērija.
24.00 «112 hronika».*

Ceturtdiena, 2009. gada 15. janvāris

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Seriāls. 94.sērija.
10.05 «Viss šis mirdzums». Vācijas melodrāma.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 23. un 24.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 39.sērija.
15.45 «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 95.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 66.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 85.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 57.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Pārvērtību šovs.
22.00 «Apslēptais». Francijas, Vācijas, Austrijas
un Itālijas detektīvtrilleris.
0.20 «Renegāts». ASV seriāls. 105.sērija.
1.15 «Nāvējošais ierocis 3».
ASV spraiga sižeta filma.
3.25 «Kailais ierocis». ASV parodiju komēdija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 85.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 131.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 26.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 75.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 3.raidījums.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 19.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 13.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 41.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 131. un 132.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 26.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 181. un 182.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 76.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25. un 26.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.15 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 16.sērija.
22.10 «Maskavas žigolo» (ar subt.).
Krievijas drāma.

Ceturtdiena, 22.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 696.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 4.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4955. un 4956.sērija.

10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Ziemeļu puse».*
12.40 «Zelta suns». Dokumentāla filma.
13.50 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Mana atmiņa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 2.sērija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 696.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4957. un 4958.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē»
(ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 14.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.45 «Grejas anatomija 3».
ASV seriāls. 41. un 42.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «100 g kultūras».*
23.55 «Aculiecinieks». Raimonda skaņa.*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 86.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Uzņēmējdarbības
iespējas un risinājumi».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Anekdošu klubs».*
12.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Oriģinālā programma dejās uz ledus.
Tiešraide.
17.00 «SeMS».
18.20 «Anekdošu klubs».*
18.30 «112 hronika».
18.40 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos. Tiešraide.
Apmēram 20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.15 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos. Tiešraide.
23.10 «Ar makšķeri».
23.40 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.05 «112 hronika».*

LNT
0.05 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 10.sērija.
0.55 «Sargeņģeļi». Seriāls. 26.sērija.
1.45 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
Informatīvi izklaidējoša programma.
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 181. un 182.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 «Sieviešu līga» (ar subt.).
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 «Likvidācija» (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 «Likvidācija» (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. 15.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Seriāls. 95.sērija.
10.05 «Es tevi mīlu». Maltas, Francijas
un Itālijas melodrāma.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 25. un 26.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 40.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 96.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 67.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 86.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 58.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mentu kari 4 (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15.sērija.
23.05 «Uzmetēji 2» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu komēdija.
0.55 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
1.55 «Apslēptais». Francijas, Vācijas, Austrijas
un Itālijas detektīvtrilleris.
4.15 «Dzīvnieku instinkti».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 86.sērija.

tv programma

Ceturtdiena, 2009. gada 15. janvāris

TV3

LTV7

5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 132.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 27.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 25. un 26.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 4.raidījums.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 20.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 14.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 42.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 133. un 134.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 27.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 183. un 184.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 77.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 27. un 28.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19».
Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
21.15 «Zeme, aizveries!»
Vācijas katastrofu filma.
23.05 «Lasvegasa». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Kobra». Seriāls. 14.sērija.
0.50 «Sargeņģeļi». Seriāls. 27.sērija.
1.40 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 183. un 184.sērija.

7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 87.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Medicīna un mēs».*
11.40 «Nedēļas apskats».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Imanta – Babīte pietur…»
13.10 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 434.sērija.
14.00 «Adrenalīna mednieki».
Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
14.25 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos. Tiešraide.
17.30 «SeMS».
18.35 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
Tiešraide.
Apmēram 20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.15 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
Tiešraide.
23.10 «112 hronika».
23.20 «Zveja» (krievu val.).
22.50 «24 stundas 4». ASV seriāls. 21.sērija.
0.35 «112 hronika».*
0.45 «NBA spēļu apskats».

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 «Sieviešu līga» (ar subt.).
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 «Likvidācija» (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 «Likvidācija» (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».

Piektdiena, 23.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 697.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 5.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
Seriāls. 4957. un 4958.sērija.
10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.45 «Lietus meži». ASV dokumentāla filma.
13.40 S.Rahmaņinovs. Etīdes-gleznas.
Spēlē A.Ābols.*
14.05 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «Mana atmiņa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 3.sērija.

15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2».
Seriāls. 697.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4959. un 4960.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē»
(ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 15.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Kundze bez aizspriedumiem».
Francijas vēsturiska komēdija.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Kundze bez aizspriedumiem».
Filmas turpinājums.
23.45 «100 g kultūras».*

22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
23.50 «Naša Russia» (ar subt.).
0.20 «Lielpilsētu bojāeja».
Dokumentāla filma. 1.epizode.
1.15 «Kobra». Seriāls. 15.sērija.
2.05 «Sargeņģeļi». Seriāls. 28.sērija.
2.55 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 185. un 186.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 «Sieviešu līga» (ar subt.).
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.).
Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriāls. 96.sērija.
10.05 «Mīla nav tikai vārds».
Austrijas un Vācijas melodrāma.
12.00 «Cerību iela 21».
LNT seriāls. 27. un 28.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 15.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 41.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.

16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 97.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 68.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 87.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» (ar subt.). 2.daļa.
22.35 «Dusmu bumbas».
ASV piedzīvojumu komēdija.
0.25 «Reiz Ķīnā 2».
Honkongas piedzīvojumu filma.
2.30 «Uzmetēji 2» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu komēdija.
4.20 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāls raidījums. 22.sērija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 87.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 133.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 28.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 5.raidījums.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 12».
21.raidījums.
12.55 «Kobra». Seriāls. 15.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 43.sērija;
«Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 135. un 136.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi».
Austrālijas seriāls. 28.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 185. un 186.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 78.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 29. un 30.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija.

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 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Taisnības tabletes» (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, 24.janvāris
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 22.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
M.Rītiņa autorraidījums.
11.00 «Kundze bez aizspriedumiem».
Francijas vēsturiska komēdija.
12.25 SEB Muzikālā banka 2008.
Apbalvošanas ceremonija.*
15.00 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.*
15.30 «Neprāta cena».
LTV seriāls. 1. un 2.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Zelta suns». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Dzirnavu iela. 2.daļa.
19.00 «Līča karš». ASV drāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Krodziņā pie Paula».
Vecgada raidījums.*
23.55 Nakts ziņas.
24.00 Kinobaudītājiem. «Trīs krāsas. Zilā».
Francijas, Polijas, Šveices un
Lielbritānijas drāma. 1993.g.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs».
«Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs».
«Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs».
«Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (krievu val.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
12.55 «Krējums… saldais».*
13.25 Eiropas meistarsacīkstes
daiļslidošanā. Izvēles programma
sieviešu vienslidojumos. Tiešraide.
17.40 SeMS piedāvā… Gvena Stefani.
18.05 «Gaisa pūķi».
Francijas un Beļģijas mākslas filma.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «NBA spēļu apskats».*
21.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 4.sērija.
21.30 «Uzticēšanās». ASV, Kanādas un Vācijas
krimināldrāma.
23.10 «Klusā sezona». ASV ģimenes filma.

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». 98.sērija.
7.30 «Sliktais suns».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
8.00 «Maska».
ASV animācijas seriāls. 45.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
9.00 «Mans mīļais draugs».
Raidījums par dzīvniekiem.
9.30 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
10.00 «Katastrofas recepte».
ASV ģimenes komēdija.
11.50 «Kabatas nauda». ASV komēdija. 1994.g.
14.00 «Kailais ierocis 2 1/2». ASV parodiju
komēdija. 1991.g. Lomās: L.Nīlsens,
Dž.Kenedijs, P.Preslija, O.Dž.Simpsons.
Policijas leitnantam Frenkam Drebinam
vienmēr interesējušas valstiska mēroga
sazvērestības. Tāpēc uzzinājis, ka viss
jaunais Savienoto Valstu enerģijas apgādes projekts ir apdraudēts tā autora
doktora Meinheima nolaupīšanas dēļ,
Drebins nešaubās ne mirkli, ka bez viņa
iejaukšanās te neiztikt!
15.45 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.05 «Lara Krofta: Kapeņu izlaupītāja».
ASV piedzīvojumu filma.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 123.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». Tiešraide.
22.40 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija.
0.30 «Sieviešu pasaulē».
ASV romantiska komēdija.
2.20 «Meklētais». Erotiska filma.
3.40 «Dusmu bumbas».
ASV piedzīvojumu komēdija.
5.15 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 134.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O» Seriāls. 9.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 22.sērija.
9.25 «Glābējkomanda Cepums».
9.55 «Badijs spēlē volejbolu».
Kanādas ģimenes filma.
11.30 «Noziegumam pa pēdām: Ģimenes
noslēpumi». ASV detektīvfilma.
13.05 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 22.sērija.
13.40 «Džungļu zvaigzne».
14.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora šovs.
16.25 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija.
17.55 «Briljantu roka» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 1968.g. Lomās: J.Ņikuļiņs,
A.Mironovs, A.Papanovs, N.Mordjukova
u.c. Pieticīgs padomju pilsonis Semjons
Semjonovičs Gorbunkovs dodas kruīza
braucienā uz ārzemēm. Kopā ar viņu
brauc arī kontrabandists ar iesauku
Grāfs, kura uzdevums ir pārvest uz
Krieviju dārglietas. Neveiklas sakritības
dēļ dārglietu saņemšanas vietā nonāk
godīgais pilsonis Gorbunkovs. Viņam
uzliek ģipsi, pilnu ar dārglietām. Te arī
viss sākas... Kontrabandistiem jāatgūst
dārgumi, bet Gorbunkovs kā godīgs
pilsonis stāv likuma sardzē...
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Imperators lamas ādā».
ASV animācijas filma.
21.50 «Meklējot Nekurzemi».
ASV un Lielbritānijas biogrāfiska filma.
23.55 «Slepkavība paradīzē». ASV trilleris.
1.25 «Garāžu ķirurgs». Dokumentāla filma.
2.15 «SMS čats».
5.00 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 135.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.).
Krievijas humora raidījums.
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
15.30 «K-19» (ar subt.). Dokumentāla filma.

16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Taisnības tabletes» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidījums.
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21.45 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
22.35 «Triecienlīga» (ar subt.).
23.30 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.45 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls.
SMS ar iepazīšanos.

Svētdiena, 25.janvāris
LTV 1
8.15 «Kopā».*
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 23.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90.
«Latvijas teātru vēsture». Nacionālais
teātris. 1. un 2.daļa.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena».
LTV seriāls. 3. un 4.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Lietus meži». Dokumentāla filma. Tā
ir iespēja ļoti pamatīgi iepazīties ar
Kostarikas tropisko mežu masīvu, kur
lielās platībās saglabājusies un tiek
saglabāta tropisko mežu augu valsts,
iepazīties arī ar dzīvajām radībām, kas
mīt šajā areālā. Vispirms pārsteidz un
sajūsmina krāsu bagātība – gan augu
valstī, gan arī dzīvo būtņu krāsojums.
Filmā īpaši gaidīta iespēja parādīt šo
dabas bagātību dažādos gadalaikos,
dažādā apgaismojumā.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Līča karš». ASV drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Izpostītā ligzda».
LTV iestudējums. 3. un 4.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
22.50 «Ziemeļu puse».*
23.20 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 18.sērija.

LTV 7
7.50 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā
attīstība Latvijā. Agro 2009».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Uzņēmējdarbības
iespējas un risinājumi».
9.10 «Nedēļas apskats».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «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».*

22.35 «Supernatural». ASV seriāls. 14.sērija.
23.30 «Nāvējošais ierocis 4».
ASV spraiga sižeta filma.
2.00 «Kailais ierocis 2 1/2».
ASV parodiju komēdija.
3.35 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija.
5.15 «Teksasas reindžers 7».
ASV seriāls. 20.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 136.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts. «Savādā
ģimenīte». 65.sērija; «Mazās burves».
44.sērija; «Kaspers». 25.sērija;
«Dzenis Vudijs». 1.sērija.
8.25 «H2O». Seriāls. 10.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija».
Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Briljantu roka» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 1968.g. Lomās: J.Ņikuļiņs,
A.Mironovs, A.Papanovs,
N.Mordjukova u.c.

12.55 «Džungļu zvaigzne».
Realitātes šovs. 8.sērija.
13.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
Seriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 «Doktors Hauss 3».
ASV seriāls. 19.sērija.
16.35 «Kobra». Seriāls. 24.sērija.
17.35 «Uz Ameriku pēc princeses». ASV
komēdija. 1988.g. Lomās: E.Mērfijs,
Š.Hedlija, Dž.Eimoss u.c. Kādas mazas
Āfrikas valsts princis vēlas pats sev
sameklēt sievu, turklāt tādu, ko līdz šim
vēl nekad nebūtu redzējis. Tādēļ viņš
dodas uz Ameriku. Tur viņš izliekas par
vienkāršu cilvēku, sāk strādāt nelielā
ēstuvē un iemīlas tās vadītāja meitā.
Kā noprotams, nezinot sava jaunā
darbinieka izcelsmi, šefs par potenciālo
znotu nebūt nav sajūsmā...
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga».
Informatīva programma.
20.25 «Vīri melnā 2». ASV fantastikas komēdija.
2002.g. Lomās: T.Lī-Džounss, V.Smits,
L.Flinna-Boila u.c.
22.05 «Ieslodzīto dumpis». ASV trilleris. 2002.g.
Lomās: L.Reja, N.Buša-Raita,
M.Defs u.c.
23.45 «Nirnberga». Mākslas filma. 2.daļa.
1.25 «Kobra». Seriāls. 24.sērija.
2.15 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 19.sērija.
3.00 «SMS čats».
5.00 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 137.sērija.

TV5

13.00 «Sporta studija».
13.50 NBA spēle. Klīvlendas Cavaliers
– Vašingtonas Wizards.*
15.50 The Charlatans. Koncerts Londonā.
16.20 «Nākotnes parks».*
16.50 Kontinentālā hokeja līga. Rīgas Dinamo
– Čehovas Vitjaz. Tiešraide.
19.25 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi. Tiešraide.
21.45 «24 stundas». ASV seriāls. 7.sērija.
22.30 NBA spēle. Sanantonio Spurs –
Losandželosas Lakers. Tiešraide.
1.00 «TV motors».*

LNT
6.10 «Dzīves smieklīgākie brīži». 99.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 36.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāls
raidījums. 21.sērijas 1.daļa.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Solis augšup».
ASV melodrāma jauniešiem. 2006.g.
12.45 «Zu kareivji». Honkongas un Ķīnas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2001.g.
14.15 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Reiz Ķīnā 3». Honkongas piedzīvojumu
filma.
17.15 «O.C.» ASV seriāls. 21.sērija. Lomās:
P.Galahers, B.Makenzijs, Ā.Broudijs,
R.Bilsone, M.Bārtone.
18.15 «Komisārs Reksis 9». Austrijas un Vācijas
detektīvseriāls. 1.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.15 Sporta ziņas.
20.25 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
20.45 «Priekšnojauta». ASV mistikas trilleris.

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.).
Krievijas humora raidījums.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Gameland» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).* Raidījums par
jaunumiem autoindustrijā, kas piedāvā
lakonisku informāciju par autotirgus
jaunumiem. Netiek aizmirsts arī par
sapņu auto kategoriju un autosportu, kā
arī par satiksmes drošības aktualitātēm
un nākotnes auto tehnoloģijām.
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.
14.20 «Silva» (ar subt.). Krievijas muzikāla
filma. 1981.g. Režisors J.Frids. Lomās:
Ž.Gļebova, I.Kalniņš, V.Solomins,
M.Solomina. I.Kālmāna operetes
«Čardaša karaliene» ekranizējums.
Virsnieks Edvīns un operetes dziedātāja
Silva mīl viens otru, bet Edvīna tēvs,
vēloties izdevīgas laulības, nolemj
apprecināt dēlu ar savu radinieci.
Edvīna draugs grāfs Bonijs ieved Silvu
augstākajā sabiedrība, uzdodot viņu
par grāfieni.
16.45 «Gameland» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.*
17.00 «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.). Seriāls.
21.35 «Neviens nezina par seksu» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
23.25 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.35 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls.
SMS ar iepazīšanos.
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atbildam

Par nenokaisītām ietvēm
sētniekus nesoda
«Ļoti mainīga ir situācija uz
ietvēm – te līst, te piesalst, bet
cilvēkiem ir pa tām jāpārvietojas. Sētniekiem savs darbs
jāveic godprātīgi – ietves ir
jākaisa. Situācija liek to darīt operatīvi, tāpat kā tas tiek
darīts, lai autobraucējiem ceļi
būtu droši,» lūdzot noskaidrot,
vai mūsu pilsētā ir sētnieki,
kas sodīti par sava darba pienākumu nepildīšanu, «Jelgavas Vēstnesī» vērsās Vaigneres
kundze. Viņa citiem lasītājiem
jaunajā gadā novēl mazāk
problēmu, bet, ja tās tomēr ir,
veiksmi tās risinot.
«Sētnieki ir darba izpildītāji, nevis amatpersonas, tieši
tādēļ sodīt var namu īpašniekus un māju apsaimniekotājus, kuru teritorijai piekritīgas
ietves un gājēju celiņi, nevis
sētniekus,» teic Pašvaldības
policijas priekšnieka vietniece
juridiskajos jautājumos un sabiedriskajās attiecībās Sandra
Reksce, piebilstot, ka šajā
sezonā neviens namu apsaimniekotājs vai namu īpašnieks
pagaidām nav sodīts.
Ja sētniekus iespējams sastapt darba vietā, tad tie tiek
mutiski brīdināti par nepietiekami sakoptajām gājēju ietvēm,
savukārt, ja sētnieks vai privātmājas īpašnieks nav sastopams,
tad tiek sastādīts apskates
protokols un nosūtīta pavēste
ar aicinājumu iestādei vai pri-

Pagājušajā nedēļā sētniekiem darba patiesi netrūka – apzinīgākie snigšanas dienās ietves tīrīja pat pa trīs reizēm un palīgos aicināja draugus, radiniekus, taču tajā pašā laikā pilsētā bija
Foto: Ivars Veiliņš
manāmas arī tādas ietves, kas nebija ne tīrītas, ne kaisītas.
vātmājas īpašniekam, kuras
apsaimniekošanā ir noteiktā
teritorija, ierasties Jelgavas
Pašvaldības policijā. S.Reksce
norāda, ka garajās Ziemassvētku brīvdienās kopumā sastādīti
desmit apskates protokoli par
ietvju un gājēju celiņu nekaisīšanu ar pretslīdes materiāliem
un atbildīgās personas tiks aicinātas uz Jelgavas Pašvaldības
policiju.

Kārklu iela – līdzena
«Sen nebiju braucis pa Kārklu
ielu, taču decembra sākumā tur
gadījās būt. Nezinu, vai šāda situācija ir visā ielas garumā, taču,
lai nokļūtu no psihoneiroloģiskās
slimnīcas līdz māju pirmajiem
numuriem, bija jāpiedzīvo šoks.
Vizuāli jau brauktuves segums
izskatās ciešams, taču, tikko pa
to sāku braukt, mašīna kratījās
kā amerikāņu kalniņu atrakcijās – tik nelīdzens ir ceļš Kārklu
ielā,» īpaši akcentējot brauktuvi
gar namu pirmajiem numuriem
«Jelgavas Vēstnesim» decembra
sākumā raksta kāds autovadītājs.
«Bedres ir šausmīgas! Pieļauju,

Darbs
Meklē
Vīrietis steidzami – pārdevēja vai
krāvēja darbu Jelgavā.
Tālrunis 28247739.
Radioelektronisko iekārtu montētājs. Ir pieredze namdara, restaurācijas darbos. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 26077810.

Piedāvā
SIA «AKG Thermotechik Lettland»
– līgumdarbu C# programmētājam
ar pieredzi. Tālrunis 63012211.

ka ik pa laikam jau ielu nogreiderē, taču vai beidzot nebūtu
pamatīgāk jāpievēršas arī Kārklu
ielas sakārtošanai, neraugoties
uz to, ka tā ir patālāk no pilsētas
centra?» vēlas noskaidrot jelgavnieks.
Kā norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis, pašlaik situācija Kārklu
ielā jau ir mainījusies. «12. un 13.

Jāpiebilst, ka saskaņā ar
Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem pārkāpuma
izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot
kvīti pārkāpējam, var uzlikt
naudas sodu līdz 10 latiem,
sastādot administratīvo protokolu, var noteikt naudas sodu
līdz 50 latiem.
«Ja iedzīvotāji patiesi uzskata, ka kāds sētnieks ne-

decembrī Kārklu iela tika nogreiderēta, turklāt lielākās bedres
aizpildītas ar grants – šķembu
maisījumu,» skaidro speciālists.
Viņš piebilst, ka tāpat kā citās
pilsētas ielās, arī Kārklu ielā regulāri tiek veikti kā greiderēšanas,
tā arī asfaltbetona bedrīšu remontdarbi. «Tas notiek atbilstoši
piešķirtajam Autoceļu fonda ielu
uzturēšanas finansējumam,» tā
E.Rubenis.
Sagatavoja Sintija Čepanone

pilda savus pienākumus, viņi
aicināti par to mūs informēt,
lai varētu situāciju uzlabot,»
teic SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis, piebilstot,
ka pašlaik uzņēmumā strādā
148 sētnieki, kuriem savi
pienākumi jāveic saskaņā ar
noslēgto līgumu.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2009. gada 15. janvāris

Kaimiņiem
vairs nav jāsalst
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma
Jāņa Asara ielas 9. nama iedzīvotāju vēstuli, kurā viņi pauž
sašutumu par kādu dzīvokli viņu
mājā. «Kopš oktobra 13. dzīvoklim
ir vaļā logs. Atnākusi ziema, bet
logs vienalga vaļā. Kaimiņi salst,
nevaram piekurināt savus dzīvokļus, drausmīgā aukstuma dēļ var
taču aizsalt arī ūdensvads,» raksta
iedzīvotāji, atklājot, ka saimnieki
13. dzīvoklim vairākkārt mainījušies, taču pašreizējais īpašnieks
tur neesot manīts. Jāņa Asara 9.
mājas iedzīvotāji pēc palīdzības
vērsušies vairākās iestādēs, taču
bez rezultāta – neviens tā arī nav
rīkojies, lai panāktu, ka logs tiek
aizvērts. «Kur lai vēršamies pēc
palīdzības? Tagad tik daudziem
nav kur dzīvot, bet te – dzīvoklis
tukšs, saimnieks neliekas ne zinis.
Vai tiešām nevar kaut ko darīt, lai
aizvērtu logu un mums nebūtu jāsalst, un neaizsalstu ūdensvads?»
vēstulē raksta iedzīvotāji.
«Situācija jau ir mainījusies,
un logu dzīvokļa īpašnieks ir
aizvēris,» reaģējot uz iedzīvotāju
vēstuli, teic Jelgavas Pašvaldības
policijas priekšnieka vietniece
juridiskajos jautājumos un sabiedriskajās attiecībās Sandra Reksce.
Viņa apliecina, ka likumsargi
turpmāk šim dzīvoklim pievērsīs
pastiprinātu uzmanību, lai pārliecinātos, ka logs arī turpmāk būtu
aizvērts.
S.Reksce stāsta, ka, saņemot iedzīvotāju sūdzību, patruļpolicijas
inspektori atspoguļoto situāciju
pārbaudīja un 13. dzīvokļa īpašniekam nosūtīja pavēsti, aicinot
ierasties Pašvaldības policijā.

Tagad Jāņa Asara ielas 9.
mājas 13. dzīvoklim logs ir
aizvērts. To, ka dzīvošana, lai
gan nedaudz, tomēr kļuvusi
siltāka, apliecināja arī iedzīvotāji, kas redakcijā vērsās
pēc palīdzības.
Foto: Ivars Veiliņš
«Viņš ieradās un apgalvoja, ka
pretēji kaimiņu teiktajam šajā
dzīvoklī tomēr mitinās, savukārt
logu atver dažkārt, lai izvēdinātu
telpas, kurās mēdzot būt slikta
smaka vecās mājas dēļ,» situāciju
skaidro S.Reksce. Viņa norāda
– pārbaudot dzīvokli, likumsargi
konstatēja, ka logs ir aizvērts.
«Taču arī dzīvokļa īpašnieku esam
brīdinājuši – ja līdzīga situācija
atkārtosies, būsim spiesti rīkoties
bargāk,» tā Pašvaldības policijas
pārstāve, piebilstot, ka nu šim
dzīvoklim inspektori pievērsīs
pastiprinātu uzmanību, nodrošinot, lai līdzīga situācija vairs
neatkārtotos.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ar teritorijas plānojuma projektu
varēs iepazīties arī internetā
Pēc publikācijas «Gala redakciju apspriedīs pavasarī. Priekšlikumus var iesniegt tagad» («Jelgavas Vēstnesis», 24.12.) laikraksts
saņēma K.Brakanska e-pasta
vēstuli, kurā viņš norāda, ka būtu
lietderīgi, ja Jelgavas teritorijas
plānojuma projektu varētu ap-

skatīt internetā. «Šajos interneta
laikos vienkāršāk būtu projektu
ielikt pilsētas mājas lapā, un mēs
katrs sev izdevīgā brīdī varētu to
pētīt un skatīt. Kad rastos jautājumi vai gribētos paskaidrojumus,
tad zvanītu pa tālruni 63005537
un traucētu aizņemtos Attīstības

un pilsētplānošanas pārvaldes
speciālistus,» tā lasītājs.
Kā norāda Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte, tas noteikti arī tiks
izdarīts un, visticamāk, jau nākammēnes ar Jelgavas teritorijas
plānojuma projektu ikviens interesents varēs iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.jelgava.lv.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Cien. 2009. gada
1. klašu skolēnu vecāki!
Jelgavas 2. pamatskola
gaida jūs ar bērniem
uz pirmo tikšanos skolā

22. janvārī plkst.16.30.

Aizsaulē aizgājuši
VJAČESLAVS ŽIZŅAKOVS
(dz. 1936. g.)
INĀRA ANDERSONE
(dz. 1958. g.)
REGINA POCUS (dz. 1925. g.)
VALENTĪNS STRUKOVS
(dz. 1937. g.)
MIHAILS PIGAREVS (dz. 1963. g.)
VALENTĪNA ZARIŅA (dz. 1945. g.)
VACLAVS BOGDEVIČS
(dz. 1940. g.)
JĀNIS KRŪKLIS (dz. 1935. g.)
MIHAILS VISOCKIS (dz. 1971. g.)
JĀNIS ALFRĒDS ČEČIŅŠ
(dz. 1923. g.)
MARIJA DUKULE (dz. 1920. g.)
VALENTĪNA SIMONOVA
(dz. 1932. g.)
ĀRIS UNTĀLS (dz. 1947. g.)
IMANTS ŠAUBERGS
(dz. 1927. g.). Izvadīšana 15.01.
plkst.14 Meža kapsētā.
LONIJA AŅISIMOVA (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.12 Bērzu
kapsētā.
IVARS RAMANOVIČS
(dz. 1934. g.). Izvadīšana 15.01.
plkst.14 Baložu kapsētā.
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Slimība, kas uzliesmo, iestājoties
pirmajam salam
 Sintija Čepanone

Rīts pēc pamatīgā sala
janvāra pirmajās dienās
nepatīkami pārsteidz
– laukā vien plus trīs
grādi, sniega sega pa
nakti pamatīgi noplakusi, tomēr cerība, ka
uz ledus satiksim kādu
makšķernieku, nezūd.
Un nojautas nepieviļ
– Lielupe kā sētin nosēta ar bļitkotājiem,
kaut arī, raugoties no
krasta, to, kas uz upes,
par ledu vis nenosauksi.
Taču esam apņēmības
pilni – ja reiz ledus iztur
vairākus desmitus copmaņu, gan jau arī mūs
izturēs.

Bļitkotājus nebiedē pat atkusnis – arī dienā, kad termometrs rāda
plus trīs grādus, copmaņu netrūkst. Lai nokļūtu uz ledus, vīri izmanto šauru laipiņu, kas ļauj pārvarēt atkusušo ledu krastā.

gadiem septiņiem – tad gan bija Jābūt veiksmei un talantam Zemledus makšķerēšana ir kā slimība, ar kuru vīri sirgst jau vairākus desmitus gadu. Bļitkotāji
ķēriens! Bet tagad... Lielupē zivis
Plikši, brekši, asarīši, raudas ir vienisprātis, ka ar talantu copē vien nepietiek – vairāk par visu ir vajadzīga veiksme. Tiesa
«Nevienas zivis! Trīs dienas no jūras nemaz neiepeld,» teic – tās ir biežāk noķertās zivis Liel gan – šoziem zivis Lielupē kožas švaki.
Foto: Ivars Veiliņš
nosēdēju uz Lielupes, bet tā arī Pēteris. Bet Viktors neslēpj, ka upē. Arī vimbas, kaut gan tās te
neviena nepieķērās. Varbūt šo- vēl vecajā gadā izvilcis vairākus parādoties reti. Tiesa gan – tieši gaļas tārpiņu, vimba dažkārt esot Svētē – raudiņas
dien paveiksies,» teic Aleksandrs, brekšus, kopumā ap 15 kilogramu tobrīd pa Lielupes ledu klīda bau- izvēlīga pat uz mormiškas krāsu un blicīši
no mašīnas bagāžnieka ārā velkot smagus.
mas, ka vienam makšķerniekam – citreiz tai patīk sarkana, citreiz
Taču, jau tuvojoties
visu bļitkošanai nepieciešamo un
Pēteris teic, ka agrāk ziemā tomēr piekodusies vimba. Bet spilgti zaļa vai pat melna. Kādai tiltam pār Svētes upi,
pa taciņu kāpjot lejā uz Lielupes copējis Lielupē tuvāk Kalncie- redzējis to neviens neesot...
gribas panašķēties ar kreveti, pamanām, ka ceļmalā
ledus. Ieraugot šauro dēli, kas mam, bet nu jau 14 gadus bļitko
Vīri bļitko kā bariņos, tā pa kādai labāk patīk motelītis.
tā īsti nav pat kur
pārmests no atkusušā krasta netālu no pils. Pats gan zivis vienam. Tie, kas pa vienam, teic,
mašīnu nolikt – par
līdz puslīdz stingrajam ledum, vispār neēdot. «Ne jau zivīs tā ka tieši tur jau ir tas kaifs – no- Kaislība desmitiem
spīti atkusnim, arī uz
kas, protams, paslēpies zem lieta... Es veselu dienu varu tā ķer zivi un nemanot ieliec savā gadu garumā
Svētes ledus bļitko,
ūdens, mums kājas kļūst stīvas, nosēdēt, pat ne reizi nepaēdis,» kastē, nevis noķer, un visi uz to
Pat skraidot no viena bļitko- turklāt nevis, kā brībet tuvumā esošie bļitkotāji pa- viņš nosaka, cenšoties
tāja pie cita, mums ātri dināts, pāris cilvēku,
māca: jāiet droši, taču uz ledus definēt, kāpēc laikā,
vien sāk kļūt vēss. Izbrī- bet gan vismaz trīsgan labāk turēties pa iemītajām kad termometrs rāda
na, ka bļitkotāji, kaut arī desmit. Jau Lielupē
taciņām. Taujāts, cik tad biezs mīnus grādus, izvēlas
silti ģērbušies, kailām pārliecinājāmies, ka
pašlaik ir ledus, Aleksandrs cērt sēdēt uz ledus, nevis
rokām nekustīgi sēž pat kurā katrā vietā no
ledū vergu (speciālu mietu) un siltā istabā. «Tas ir
vairākas stundas. «Foršs krasta uz ledus vis
nosaka – kādi 20 centimetri interesanti. Tā ir mana
laiciņš, svaigs gaiss... neuzkāpsi, bet situājau būs. Izrādās, pavisam droši aizraušanās – viens
Vismaz gripas nebūs, cija Svētē izrādās vēl
uz ledus copmaņi jūtas tad, ja dzer, cits ķer taureņus,
jo vēl vakar dzirdēju pa trakāka, proti, ej, pa
līdz ūdenim verga izlaužas ar bet es copēju. Dažreiz,
televizoru, ka vairāk jā- kuru taciņu gribi, uz
vismaz diviem cirtieniem. Ja vēl kad neķeras, jau ir garuzturas svaigā gaisā, un ledus nokļūt, pamatīgi
ledus nekrakšķ, tad jau pavisam laicīgi, bet vienalga
es to daru!» teic Jānis. nesaslapinot kājas,
labi. Un pirmajā atkušņa dienā nāku katru dienu. Tā
Rokas viņam nesalstot. nevar – krastā ledus
nekrakšķ ar’. «Protams, ir jau ir atpūta, laiks, kad
Nesalst arī Pēterim. jau atkusis. Bet bļitkoarī mums reizēm bail – kurš tad nedomā ne par problēTiesa gan – cimdi viņam tājiem tas nav šķērslis,
dzīvot negrib?!» izsaucas Viktors, mām mājās, ne darbā.
esot... kastē. Galu galā un, kaut virs ledus jau Katrs copē paša izurbtajos āliņģos. Viena
kurš ziemā copē jau 46 gadus. Un Vienkārši aizmirsties Bļitkotāji neslēpj, ka azarts uz ledus esot tik liels, viņi taču ir sala rūdīti, sakrājusies pamatīga bļitkotāja «pārziņā» var būt pat desmit
tomēr kaislība jeb, kā saka paši un štuko, kā noķert lie- ka veselu dienu var iztikt neēduši. Tiesa gan – kā- jo vairums copē vis- ūdens kārta, viņi ne- caurumi ledū.
zemledus makšķernieki, slimība lo zivi,» tā piecdesmit dam tomēr līdzi ir pusdienas un termoss ar karstu maz trīsdesmito gadu. steidzīgi copē. Ledus
izrādās spēcīgāka par bailēm.
gadus vecais Pēteris, kafiju vai tēju.
Un visi uzrunātie šajā esot vismaz 15 centimetru biezs, pārspļauj pār kreiso plecu un
kuram copes māku
«pasākumā» ievilināti taču vīri lēš – ja uzlīs, tad gan atbild noliedzoši. Taču anekdote
Necopes dienu kļūst vairāk savulaik ierādījis tēvs. Jāpiebilst, skatās. Tā arī vieglāk tikt galā ar vēl puiku gados, visbiežāk «vai- vairs copēt nevarēs, jo «lietus gan kādam ir prātā: «Iet bļitkoIzrādās, esam trāpījuši necopes ka Pēteris «uz aci» nosaka, ka āliņģiem – to ledū netrūkst, bet nīgais» bijis tētis. Vīri spriež, ledu pacels augšā un krastus tājs pār tiltu un dzird, ka, ledū
dienā – neķeras, un viss! Lai pašlaik ledus vietā, kur sēž viņš, kurā katrā savu mazmakšķerīti ka jauno bļitkotāju nav nemaz atlaidīs».
ielūzis, cits makšķernieks sauc:
gan bļitkotāji teic, ka tāda īsta ir kādus piecus sešus centimetrus mest vis nevar. To var darīt tikai tik daudz – jaunajiem esot citas
Tiesa gan – arī Svētē zivis «Palīgā! Palīgā» Vīrs paskatās lejā
cope sen nav piedzīvota. «Pirms biezs...
paša urbtajos, kaut gan, kā atklāj intereses. Taču tam, ka kādreiz nekožas. Līdzās viena otra mak- un noprasa: «A zivis tur ir?».»
bļitkotāji, ja caurums ledū brīvs bļitkošana kā vaļasprieks varētu šķernieka āliņģim lēkā vien pāris
un tuvumā neviena nav, tad jau «izmirt», viņi gan netic. «Nekad! sīku zivteļu – raudiņas, blicīši.
var mēģināt arī tajā. Piemēram, Nekad tā nebūs,» pārliecināts «Ar zivīm ir tāpat kā ar sievietēm
Viktoram tuvumā izurbti kādi Aleksandrs.
– viss atkarīgs no garastāvokļa,»
Tiesa gan – ar katru gadu šis nosmej Jānis, kurš todien pamakdesmit āliņģi. Tiesa gan – tā īsti
neķeras nevienā. «Tas jau lielā vaļasprieks kļūst dārgāks. Tau- šķerēt nolēmis, lai «nomierinātos
mērā atkarīgs no gaisa spiediena. jāti, cik tad vidēji tas viņiem iz- par krīzi». Aizvedis mazo uz
Varbūt vakarā ķersies labāk,» maksā, vīri pasmaida. Vien Jānis bērnudārzu un tagad ir te. «Bet
cerības nezaudē Pēteris, gan nosmej: «To labāk nerēķinu. Ja neķeras – tikai kaķim pietiks, jo
piebilstot, ka cope jau tā pati lo- mana sieviņa zinātu, cik tas man zivtiņas ir mazā pirkstiņa smalterija vien ir – lai cik profesionāls izmaksā, viņa nebūtu laimīga. kumā,» tā bļitkotājs, piebilstot,
būtu bļitkotājs, veiksmei ir jābūt. Viena šitā mormiškiņa maksāja ka brīvdienās nolēmis veiksmi
Un veiksmi, laimi un talantu 1,40 latus!»
pamēģināt Lielupē.
Pāris zivteles, kamēr esam
kā nepieciešamāko bļitkošanai
Taujāti, kāpēc izvēlējušies Svēnosauc visi copmaņi. «Un copes uz ledus, gan izdodas redzēt ti, vīri ir vienisprātis – te ūdens ir
kalendāram arī nevar ticēt – tur izvilktas. Bet copmaņi pado- tīrāks nekā Lielupē, līdz ar to arī
rakstīts, ka ir copes diena, bet ties negrasās. Novēlam – ne zivis garšīgākas.
neķeras ne velna, savukārt neco- asakas! un dodamies tālāk.
Gan uz Lielupes, gan Svētes
Aleksandram, kurš bļitko kopš 1973. gada, uzsmaidījusi laime pes dienās spēj tik vilkt ārā,» tā Vīri zina, ka Jelgavas apkaimē satiktajiem bļitkotājiem piesar– jau pirmajā stundā izdevies izvilkt pliksi. Prieks copmanim ir Jānis. Protams, ir arī jāuzmin, kā bļitko uz Svētes. Taču viņi dzīgi, taču jautāju, vai, gadu no Par spīti atkusnim, bļitkotāju
neizmērojams – cits uz ledus sēž jau ceturto dienu, taču mājās kuru zivtiņu pielabināt. Viņš zina brīdina, ka tur būs vien pāris gada copējot, nācies piedzīvot arī netrūkst arī uz Svētes upes
aiziet bez loma.
stāstīt, ka, piemēram, asarītis mīl makšķernieku.
kādu negadījumu. Visi uzrunātie ledus.
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Kultūras pasākumi
 17. janvārī pulksten 17 – TDA
«Diždancis» 30 gadu jubilejas
koncerts «Kopā diži dancojot».
Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras
namā).
 18. janvārī pulksten 17 – 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 (kultūras namā).

Izstādes
 16. janvārī pulksten 19
– žurnāla «Ātrāk un Skaļāk»
fotogrāfa Kaspara Galsona darbu
izstādes atklāšana. Izstādes laikā
arī žurnāla «Ātrāk un Skaļāk»
prezentācija. Pulksten 20 grupu
«On the roof», «Deserving case»
un «Synodic» koncerts (galerijā
«Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 No 6. janvāra – Daces Gosenas (Vācija) gleznu izstāde
(kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 31. janvārim – floristikas izstāde «Ziema». Izstādē
apskatāmi aptuveni 28 darbi
(Ozolnieku tautas namā).

Sporta pasākumi
 16. janvārī pulksten 19 – BBL
spēle «Techasa» – BK «Zemgale»
(arēnā «Cido» Lietuvā).
 17. janvārī pulksten 10 –
galda spēļu (novuss, domino,
monopols) triāde «NO-DO-MO»
skolēniem. Fināls novusā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 17. janvārī pulksten 10 –
atklātās galda tenisa sacensības
«Veselības dienas 2009», 1. kārta
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 17. janvārī pulksten 12.15
– ZAHL atklātais čempionāts
amatieru komandām hokejā,
augstākās līgas spēle «Olaine»
– «Karāts» (Jelgavas Ledus hallē).
 17. janvārī pulksten 14 –
ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā pirmajā
līgā «Lielupe» – «Sixspārņi», pulksten 15.15 – «MMM» – «Ekskursija.lv», pulksten 18 – «Mūsa»
– «Autonams», pulksten 19.15
– «Vikingi» – «Ledus vīri» (Jelgavas
Ledus hallē).
 18. janvārī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas čempionāts šaha
ātrspēlē (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 18. janvārī pulksten 14 –
ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā pirmajā
līgā «Stājhokejs» – «LICO», pulksten 15.15 – «MMM» – «Mūsa»
(Jelgavas Ledus hallē).
 18. janvārī pulksten 16.30
– ZAHL atklātais čempionāts
amatieru komandām hokejā,
augstākās līgas spēle «Zemgale»
– «Bauska», pulksten 17.45
– «Mītava» – «Pirāti» (Jelgavas
Ledus hallē).
 20. janvārī pulksten 18.10
– SEB Studentu basketbola līgas
čempionāts LLU – LSPA (Jelgavas
Sporta hallē).
 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. janvārī pulksten 10 – Zemgales novada «Oranžās bumbas»
sacensības 1993. – 1994. gadā
dzimušajiem (Jelgavas Sporta
hallē).
 22. un 23. 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).

notikumi
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«Viņš sēž manī iekšā»
 Ritma Gaidamoviča

par padarīto saistās ar materiālām lietām, bet ir liels prieks,
ka šī ēka nav gājusi zudumā,
ka, neskatoties uz to, ka mājai
uzradās īpašnieki, pašvaldība
to nopirka. Tagad tai ir zināms
statuss – muzejs ir Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja filiāle. Garīgās
vērtības ir grūtāk uzskaitīt, tas
ir mūsu padarītais darbs, par
kuru saņemam algu. Protams,
gandarījums ir arī tas, ka muzejs
strādā, ir valsts akreditēts, darbs
ir ievirzīts, tagad to atliek tikai
papildināt,» tā M.Matisa.

Cilvēks, kura dzīvē viena no neatņemamām
sastāvdaļām ir Ādolfs
Alunāns, vēlme viņam
līdzināties, iepazīt līdz
mielēm, – tāda ir Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītājas
Maijas Matisas būtība.
Viņa, strādājot šajā
muzejā, pavadījusi jau
30 gadus.
Par sevi M.Matisa izsakās īsi,
atzīstot, ka ir vienkāršs zemes
cilvēks, kurš cenšas dzīvē neko
nesarežģīt un kuram nepatīk
tukša filosofēšana un lidojumi
mākoņos. «Savā ikdienā lietas
cenšos darīt tā, kā savulaik
Alunāns teica: vajag visu rakstīt
un rādīt tik vienkārši, lai katrs
kalpa puisis un meita saprastu.
Tā nu arī es cenšos nesarežģīt
ne savu, ne līdzcilvēku dzīvi,» tā
M.Matisa, sakot, ka tāpat kā Alunānam arī viņai nepatīk pārgudri
runātāji un rakstītāji. «Esmu
ieguvusi augstāko izglītību, taču,
lai dažu reizi saprastu vienkāršu
avīzes rakstu, palīgā pat svešvārdu vārdnīca jāņem. Mani kaitina,
ka mūsdienās cilvēki visu tik ļoti
sarežģī. Mums taču ir latviešu
valoda, kurā varam sazināties,»
spriež M.Matisa.

«Mana baznīca
ir mans dārzs»

Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītāja Maija Matisa atzīst, ka no teātra tēva vēlētos aizgūt
trīs lietas: neatlaidību, organizatora talantu un fantastiskās darba spējas. Foto: Ivars Veiliņš

trešais bērns, kuru nevar pamest pusgadsimtu Alunāna vārdu
ne mirkli,» atzīst M.Matisa.
godam nes Jelgavas teātris, jau
desmit gadus amatierteātru fesJūs nemākat
tivālos vārds skan visā Latvijā.
savus praviešus cienīt...
Šogad man tāds prieks, jo viņa
«Man pret Ā.Alunānu un viņa vārds izskanējis plašāk – Alunādzimtu ir milzīga cieņa, jo viņi na dzimšanas dienu svinējām ne
visu sāka no nekā. Tēva brālis tikai Jelgavā, bet arī Rīgā. Jāteic,
Juris Alunāns sāka ar dzeju, ka tur mūs uzņēma patiesi labi,»
Ādolfs – ar teātri, viņa māsa – ar saka M.Matisa.
Otrās mājas un trešais bērns teātra kritiku. Viņi visi kaut kādā
Tomēr muzeja vadītāja atzīst, mērā bija pirmie un darbojās ļoti «Līdz mielītēm
ka visas izjūtas dzīvē vārdos nav veiksmīgi. Neskatoties uz to, cik viņu nepazīšu nekad»
tik vienkārši pasakāmas, tas at- grūti bija izveidot latviešu teātri,
Pavadot tik daudz gadu kopā
tiecoties arī uz viņas domām par cik smags bija darbs, viņš pēc ne- ar Ā.Alunānu, teātra tēvs noteikĀ.Alunānu. Pēc 30 Alunāna mājā veiksmēm pasmējies, ar humo- ti būtu jāpazīst, taču muzejniece
nostrādātiem
ru sevi piecēlis neslēpj, ka līdz mielītēm nekad
un 40 Alunāna
un devies tālāk. viņu nepazīs, jo, viņasprāt, nevie«...
ja
mūsu
pilteātrī pavadīMēs katru cilvē- nu cilvēku nevar iepazīt pilnībā.
tiem gadiem
sētā būtu piedzi- ku varam vērtēt «Piemēram, ar vīru kopā esmu
viņa atzīst, ka
meklēt nodzīvojusi jau 30 gadus, taču tik
mis teātra tēvs, kritiski,
Alunāns ir būviņa labos un ne un tā ik pa laikam uzrodas lietas,
tiska viņas dzīmēs piekliegtu tik labos darbus, par kurām es brīnos, un viņš
ves sastāvdaļa.
bet tas, ka viņš brīnās par kādu manu rīcību,» ar
visu pasauli! Tas izveidojis latvie- smaidu nosaka M.Matisa.
«Es nevaru no
viņa ne mirkli
teātri, nav atSkaidras gan esot vairākas lieman tik ļoti atmi- šu
atslēgties. Vienņemams,» atzīst tas, ko viņa vēlētos no Alunāna
mēr viņš man ir
ņā iesēdies...»
M.Matisa. Taču aizgūt, bet vēl neizdodoties tik
kaut kur līdzās.
viņa pārliecinā- labi, kā vēlētos. «Es ļoti vēlētos
Nevaru teikt,
ta, ka vajadzētu viņa neatlaidību, vēl es nevaru
ka katru dienu zinātniski stu- vēl vairāk stāstīt un popularizēt tikt līdzi viņa organizatora
dēju viņa darbus, bet esmu viņu Alunānu.
spējām. Lai kaut ko organizētu,
iepazinusi, iemīlējusi, viņš manī
«Savulaik mums bija atbrau- cilvēkā iekšā jābūt lielai uzkaut kā iekšā sēž. Runājot par kuši ciemiņi no Gruzijas, kuri ņēmībai, nelielai nekaunībai,
Alunānu, es labprāt izvēlos viņa teica: jūs gan nemākat savus ne sliktā nozīmē, un viņam tā
teikumus, man patīk stāstīt viņa praviešus cienīt – ja mūsu pilsētā bija, bet man nav. Viņš bija fananekdotes. Tās ir «ar garšu». būtu piedzimis teātra tēvs, mēs tastisks organizators, rakstīja
Viņa jokos, man šķiet, iekšā ir piekliegtu visu pasauli! Tas man vēstules, aicināja, ja vajadzēja,
lielāka būtība. Bet šī māja man tik ļoti atmiņā iesēdies... Tomēr pat vairākas reizes gāja un inteir kā otra privātmāja un tāds kā gribu oponēt gruzīņiem – jau resējās, bet es uzaicinu vienreiz

Taujāta par to, kur tik daudz
ideju un spēka smelts, lai visu
paveiktu, M.Matisa atzīst, ka
mazu talantu devis Dievs. «Nenoliedzami, es ļoti bagātinos un
spēkus smeļos teātrī, bet vasarās,
protams, mana baznīca ir mans
dārzs. Un vēl ir viena izcila lieta,
kas mani uzlādē, proti, jau piecus
gadus vasarā mums notiek Latvijas memoriālo muzeju vadītāju
semināri. Tikšanās ar kolēģiem
tiešām ir viena liela bagātības
aka. Tur tu saproti arī savus labi
un ne tik labi paveiktos darbus,
jo sarunās ar citiem rodas iespēja salīdzināt. Man vienmēr
arī bijusi tā laime strādāt kopā
ar labiem kolēģiem, kas mani
uzlādē,» atzīst vadītāja.

un domāju – kā gan es vēlreiz
iešu un pārjautāšu, cilvēkam
taču ir skaidrs! Beigās izrādās,
ka viņš sen jau aizmirsis par
mani un gaida, kad es viņam
zvanīšu. Alunānam tas viss bija,
viņš to mācēja. Protams, arī viņa
fantastiskās darba spējas. Tā jau
šķiet, ka arī es ne mazums lietu
esmu paspējusi šajā dzīvē, taču
līdz Alunānam man vēl tiekties
Viņš un viņa valoda dzīvos
un tiekties,» tā M.Matisa.
M.Matisa spriež, ka, neraugoties uz dažādiem kritērijiem
«Goda zīmi»
kultūrvēstures procesu izvērtēnedod par velti
Šķiet, tā pierādījums ir pil- šanā, Alunāns dzīvos un arī viņa
sētas augstākais apbalvojums valoda būs dzīva. «Dzīvos, un
«Goda zīme», kuru M.Matisa esmu pilnīgi pārliecināta par to,
saņēma 2003. gadā. «Jā, man jo arī Rīgas, Valmieras un Lieir tā laime. Var jau visādi runāt pājas teātri iestudē viņa lugas.
un teikt, kam gan man to dip- Jā, labi, rīdzinieki viņu izprot
lomu vajag, nē, es nealkstu pēc nedaudz citādāk, taču Alunāns
apbalvojumiem, bet tā ir cilvēku un arī viņa valoda dzīvo. Brīžos,
ārējā poza. Patiesībā mēs katrs kad skolēni ienāk pie mums,
vēlamies, lai mūs šajā dzīvē no- viņi domā: ai, tāds onkulis, sen
vērtē. Arī es. Nezināju, ka tikšu jau miris, kas gan te var būt
izvirzīta šim apbalvojumam, bet saistošs. Bet, kad sākam stāstīt
pēkšņi izlasu avīzē un saņemu un bērni, ieejot memoriālajās
ielūgumu uz svinīgo pasākumu. istabās, izjūt lielas personības
Teikšu godīgi – no saviļņojuma atstāto mantojumu un auru,
pat apraudājos. Zinu, ka par viņiem Alunāns kļūst tuvāks
velti to nedod, tāpēc bija liels un saprotamāks. Manuprāt,
gandarījums par padarīto un to, būs arī Alunāna teātris Jelgavā,
ka tas novērtēts. Jāteic gan, ka jo bez teātra mēs nevaram. Es
es to neuztvēru kā apbalvojumu ļoti ceru, ka teātra tēva vieta
tikai sev, manuprāt, to pelnījis kultūras vēsturē ir ierakstīta
arī muzejs un mani kolēģi, jo cil- uz mūžīgiem laikiem. Ja arī es
vēks viens nav darītājs,» uzskata ar savu darbu kaut nedaudz to
esmu veicinājusi, ir gandarīvadītāja.
«Skumji, ka gandarījums dzīvē jums,» atzīst M.Matisa.

Vienkopus porcelāns, keramika un animācijas
 Ritma Gaidamoviča

Mākslas darbi no porcelāna, keramikas vāzes, apstrādāti Vidzemes ķieģeļi – šādas
lietas aplūkojamas
Ilzes Emses-Grīnbergas izstādē «Porcelāns un...», kas līdz
1. februārim būs skatāma Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā.
Izstādes autore Jelgavas
Mākslas skolas skolotāja, animācijas māksliniece filmām un
reklāmām I.Emse-Grīnberga
stāsta, ka izstāde «Porcelāns
un...» ir kā viņas stāsts par
trauslumu, ko rada cilvēks, bet
kuru rūda uguns, dialogs starp
dabu un tās vērotāju. «Izstāde
ir kā pierādījums vērotāja klāt-

būtnei un tā personīgā laika
raksturojums. Tā ir ideju un
sajūtu materializācija. Savdabīgs komunikācijas veids ar
laikabiedriem, visbeidzot – te
redzams mans dzīvesveids,» atzīst māksliniece.
Šobrīd skatītāji var aplūkot
kolekciju darbus, kas tapuši
vairāku simpoziju laikā gan Latvijā, gan ārvalstīs. «Pakāpeniski
esmu šo kolekciju sataupījusi un
centos dot iespēju arī jelgavniekiem redzēt visu, kas radies ne
tikai manā darbnīcā Jelgavā, bet
arī ārpus mūsu valsts robežām,»
stāsta māksliniece. Darbi veidoti arī Lietuvā, Polijā, Igaunijā,
Zviedrijā.
Jāpiebilst, ka I.Emse-Grīnberga darina ne tikai mākslas
darbus no porcelāna un keramikas – viena no viņas darbības
jomām ir animāciju veidošana
reklāmām un filmām. Šajā

reizē izstādē apskatāmas arī
fotogrāfijas, kurās redzami daži
tēli no animāciju filmām, kuru
veidošanā iesaistījusies Ilze. Jāpiebilst, ka māksliniece animācijas veidojusi arī Nila Skapāna
filmiņai «Raganas poga», kas
tapusi 2006. gadā un tagad ceļo
pa festivāliem ārpus Latvijas.
«Bet šobrīd līdztekus darbam
Jelgavas Mākslas skolā esmu
sākusi strādāt pie jaunas animācijas filmas,» tā māksliniece.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere
spriež, ka, viņasprāt, izstāde ir
ļoti sievišķīga, viegla, gaisīga
un skaista, taču vienlaikus ar
saviem darbiem ļoti pamatīga.
«Jāpiebilst, ka tā ir ilgi lolota,
jo izstādi rīkot muzejā I.EmseiGrīnbergai piedāvājām jau
sen, bet ilgu laiku māksliniece
spriedusi, ka nespēs piepildīt

Mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas izstāde «Porcelāns un...»
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma
Foto: Ivars Veiliņš
līdz 1. februārim.
mūsu izstāžu zāli. Pirmā gada arī pārējās izstādes šogad būs
izstāde parasti uzliek tādu kā tikpat vieglas un gaišas,» tā
zīmogu, tāpēc gribas cerēt, ka M.Kaupere.

