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Plāno tīrīt Lielupi
un atjaunot dambi
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas dome
lems par projekta «Liel
upes gultnes tīrīšana
un Lielupes labā krasta
aizsargdambja posmā
no dzelzceļa tilta līdz
Rīgas ielai atjaunoša
na» iesniegšanu. Ja
projekts tiks apstipri
nāts, turpmāko divu
gadu laikā paredzēts
iztīrīt Lielupes gultni
vairākās vietās, atjau
not aizsargdambi un
uz tā izbūvēt gājēju
promenādi.
Saskaņā ar Valsts cukura
rūpniecības restrukturizācijas
programmu Jelgava un Liepāja,
kur tika pārtraukta cukura rūpniecība, var saņemt finansējumu,
lai sakārtotu bijušo rūpnīcu
teritorijas. Tā kā Jelgavas Cukurfabrika ražošanas procesā
izmantoja Lielupes ūdeni un
novadīja upē arī notekūdeņus,
speciālisti veica pārbaudes un
konstatēja, ka Lielupē ir divi
posmi, kuros sakrājušās sanesas.
Jelgavas pašvaldības galvenā
speciāliste vides politikas jautājumos Solvita Lūriņa norāda

– ar projekta palīdzību būtu
iespējams iztīrīt upes gultni, kā
arī atjaunot dambi gar Lielupes
krastu posmā no dzelzceļa tilta
līdz Rīgas ielai, tādējādi novēršot
plūdu draudus tajā pilsētas daļā
dzīvojošajiem.
Turklāt dambim būtu ne tikai
funkcionāla, bet arī estētiska
nozīme, jo uz tā paredzēts izbūvēt promenādi gājējiem gandrīz
visā dambja garumā. Atsevišķos
promenādes posmos plānots
ierīkot labiekārtotas atpūtas
vietas ar soliņiem un dekoratīvo
kokaugu stādījumiem. Tāpat tiks
izbūvētas noejas pie Lielupes,
plānota vieta peldvietas un laivu
piestātnes ierīkošanai.
Projekta izmaksas ir mazliet
vairāk nekā 1,6 miljoni latu, un
šī summa 100 procentu apmērā
no attiecināmajām izmaksām
iegūstama no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF),
kas piešķir līdzekļus tieši cukura
rūpniecības restrukturizācijas
gaitā piesārņoto vietu attīrīšanai. Tas nozīmē, ka gan tehnisko
projektu izstrādi, gan īstenošanu
finansēs ELGF, taču, kā to paredz
ELGF, sākotnēji projektā tiek
ieguldīti pašvaldības līdzekļi,
ko pēc darbu pabeigšanas fonds
atmaksā.

Poliklīnikas cenrādī –
izmaiņas
 Sintija Čepanone

FK «Jelgava» kluba audzēknis Gints Freimanis šonedēļ trenējas Spānijas augstākās futbola līgas
klubā «Real Betis», lai sākumā cīnītos par vietu dublieru komandas sastāvā. Vai Gintam tas izdo
Foto: Ivars Veiliņš
sies, taps zināms jau šonedēļ.
 Arturs Neikšāns

Latvijā ir tikai daži
sportisti, kam tas
izdevies, un nu arī
mūsu pašu Jelgavas
futbolistam Gintam
Freimanim – viņš
šonedēļ uzaicināts
trenēties vienā no
spēcīgākajām futbola
līgām pasaulē. Ginta
ģimene un treneris
atzīst, ka sportistam
ir pa spēkam ne ti
kai trenēties kopā ar
futbola pasaules līde
riem, bet arī kļūt par
Spānijas kluba «Real
Betis» spēlētāju.

FK «Jelgava» kluba audzēknis G.Freimanis šonedēļ ieradās Spānijas pilsētā Seviļā,
kur līdz šīs nedēļas beigām
pievienosies Spānijas augstākās futbola līgas klubam
«Real Betis», lai sākumā izcīnītu vietu dublieru komandas
sastāvā.
Jāatzīmē, ka Spānijas augstākā futbola līga, kurā spēlē
«Real Betis», ir atzīta par
vienu no spēcīgākajām futbola
līgām pasaulē. Augsts līmenis ir arī zemākās Spānijas
futbola līgās, par ko liecina
kaut vai regulārie pārsteigumi
Spānijas Karaļa kausa izcīņā,
kad zemākas līgas klubi ik pa
laikam pārspēj zvaigžņotos

klubus no augstākās līgas. Pierādot savu varējumu treniņos,
Gints mēģinās pievienoties
kluba otrajai komandai, kas
Spānijas trešajā spēcīgākajā
līgā savā apakšgrupā šobrīd
ieņem 5. vietu.
Tā kā ar G.Freimani laikrakstam neizdevās sazināties,
par jaunieša izredzēm iekļūt
komandā «Jelgavas Vēstnesis» jautā futbolista ģimenei.
Freimaņu ģimenē futbolu
spēlē gandrīz visi. Ginta tētis
Imants futbolu labi spēlējis jaunībā, savukārt brālis
Kristaps joprojām spēlē FK
«Jelgava». Ginta vecāki dēla
izredzes iekļūt Spānijas klubā
neņemas prognozēt, taču tur

īkšķus, lai viņam izdodas. «Ar
viņa pacietību un mērķtiecību
bija tikai laika jautājums, lai
Gintu pamanītu arī Eiropā.
Protams, mēs visi ceram, ka
Gints klubā tiks uzņemts,
taču nebūs arī liela nelaime,
ja nepaveiksies. Vai tā būtu
Spānija, Portugāle, vai kāds
cits Eiropas futbola klubs,
nešaubos, ka ar laiku Gints izcīnīs vietu labā futbola klubā,»
tā par sava dēla izredzēm saka
viņa mamma Liāna.
Arī FK «Jelgava» galvenais
treneris Dainis Kazakevičs uzskata, ka Gintam iekļūt «Real
Betis» otrās komandas sastāvā
ir pa spēkam.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pašvaldībā strādājošajiem samazinās algas
 Ilze Knusle-Jankevica
Šodien Jelgavas domei jālemj par pilsētas mēra Andra
Rāviņa amatalgas samazināšanu. Samazinot mēra algu,
atalgojums samazināsies arī
pārējiem pašvaldības iestādēs
strādājošajiem, jo viņu algas ir
procentuāli piesaistītas domes

priekšsēdētāja algai.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne skaidro,
ka nepieciešamību pārskatīt
darbinieku atalgojumu nosaka
Jelgavas pilsētas budžeta samazinājums par 20 procentiem un
pagājušā gada nogalē pieņemtais
likums par atalgojumu valsts un
pašvaldības iestādēs strādājo-

šajiem, kas paredz darbinieku
atalgojuma samazinājumu par
15 procentiem.
I.Škutāne piebilst, ka domes
normatīvajos aktos priekšsēdētāja atalgojums ir noteikts
14 minimālās mēnešalgas, taču
Jelgavas domes priekšsēdētāja
amatalga arī iepriekš bijusi
mazāka. Tā no 2008. gada jū-

lija priekšsēdētāja atalgojums
bija 95,09 procentu apmērā
no noteiktā, bet 2009. gadā
tas būs tikai 71,83 procenti no
noteiktā.
Lai sabalansētu pilsētas
budžetu, pašvaldības administrācijas darbinieku kopējais
algu fonds būs mazāks apmēram par piektdaļu.

No 1. februāra par vai
rākiem medicīnas pa
kalpojumiem Jelgavas
poliklīnikā pacientiem
nāksies maksāt vairāk.
Izmaiņas cenrādī ievies
tas, jo valsts būtiski sa
mazinājusi finansējumu
jeb kvotas sekundāra
jiem veselības aprūpes
pakalpojumiem.

SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte,
komentējot situāciju, skaidro
– lai arī turpmāk Jelgavas
poliklīnikā iedzīvotāji varētu
saņemt daudzveidīgus un
kvalitatīvus speciālistu pakalpojumus, poliklīnka bija
spiesta domāt, kādus no tiem
turpmāk sniegt par maksu, kā
arī vairākiem pakalpojumiem
paaugstināt cenu.
(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.

Pirmdien, 26. janvārī, pulksten 21

Jelgavas televīzijas tiešraidē uz iedzīvotāju jautājumiem
atbildēs Jelgavas domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš un priekšsēdētāja
vietniece finanšu un sociālajos jautājumos

Irēna Škutāne.

Tiešraides tēma – 2009. gada pilsētas budžets
un prioritātes.
Tiešraides laikā skatītāji aicināti zvanīt uz
studiju un uzdot jautājumus studijas
viesiem pa tālruni 63094204.

Jelgavas televīziju iespējams uztvert 33. decimetru kanālā.
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«Kad cilvēks bļauj, viņš neko
nedzird...»
 Kristīne Langenfelde

būtiski vēlreiz un vēlreiz izskaidrot. No 23. līdz 28. martam katrs
«Trīs vienā ir trakāk
vēlētājs pa pastu saņems vēstuli,
nekā divi vienā,» lako
kurā būs norādīts, kurā iecirknī
niski saka Centrālās vē
viņš ir reģistrēts. Taču vēlētālēšanu komisijas (CVK)
jiem jāzina, ka līdz 12. maijam
priekšsēdētājs Arnis
reģistrēto vēlēšanu iecirkni var
Cimdars, taču uzreiz
mainīt, ņemot vērā deklarēto dzīpiebilst, ka CVK uzde
ves vietu vai vēlēšanu apgabalu,
vums ir izpildīt likuma
kurā viņam pieder nekustamais
prasības un nejaukties
īpašums.
politiskajos procesos.
Otrā – kā izdarīt izvēli, ja vienlaikus notiek divas vēlēšanas.
Pagājušajā nedēļā izsludinātas Ļoti svarīgi būs skaidrot, lai vēlēpašvaldību vēlēšanas, kas notiks tāji nesajauc aploksnes un zīmes,
reizē ar Eiropas Parlamenta jo pašvaldību un Eiroparlamenta
vēlēšanām 6. jūnijā, taču pēdējie vēlēšanu zīmes atšķirsies. Tātad,
notikumi neizslēdz iespēju, ka ja cilvēks pašvaldību vēlēšanu
vienlaikus varētu tikt rīkotas aploksnē būs ievietojis Eiroparlaarī ārkārtas Saeimas vēlēšanas, menta vēlēšanu zīmi, balsojums
ja tomēr tiktu atlaista patreizējā nebūs derīgs.
Saeima. Un tas jau nozīmētu, ka
Taču es gribu uzsvērt, ka CVK
vienā dienā vēlētājiem būtu jā- neveido kampaņas par to, ka
balso par pašvaldības, Eiroparla- vēlēšanās ir jāpiedalās, jo tas
menta un Saeimas deputātu kan- ir politisko partiju ziņā. Mūsu
didātiem. Kā atzīst A.Cimdars, sniegtā informācija ir tiem, kas
tas varētu palielināt risku, ka jau izlēmuši doties uz vēlēšavēlētājs apjūk. Un tieši tāpēc viņš nām, – mēs skaidrojam, kas un
min, ka trīs vēlēšanas vienā dienā kā jādara. Ja cilvēks būs izlēmis
ir sliktāk nekā divas.
vēlēšanās nepiedalīties, viņš,
Patlaban scenārijs varētu būt visticamāk, mūsu kampaņu pat
vienkāršs – ja Valsts prezidents nepamanīs.
pieņem lēmumu rosināt referenKā jums šķiet, cik pamadumu par Saeimas atlaišanu līdz nāmas būs politisko partiju
31. martam, tad līdz 6. jūnijam priekšvēlēšanu kampaņas?
notiek referendums, bet 6. jūnijā
Pašvaldību vēlēšanu kampa– trīs vēlēšanas vienlaikus. Taču, ņas, ja mēs skatāmies tādā valsts
ja Valsts prezidents vilcinās un aspektā, vienmēr ir klusākas
rosinājumu par Saeimas atlaišanu – centrālajos medijos mazāk
paziņo pēc 31. marta, 6. jūnijā redzamas. Taču šajā gadījumā,
vienlaikus ar divām vēlēšanām kad vienlaikus var notikt pat
notiek referendums par Saeimas trīs vēlēšanas, situācija varētu
atlaišanu. Taču, neminot, kā būtu, būt citāda.
ja būtu, CVK pašlaik strādā, lai 6.
Vai vienas vēlēšanas varētu
jūnijā viss būtu gatavs pašvaldību ietekmēt otras – teiksim, vēun Eiroparlamenta vēlēšanām.
lētājs abās vēlēšanās izvēlas
nobalsot par vienu politisku
Kā jūs prognozējat, kāda spēku, lieki neanalizējot.
varētu būt vēlētāju aktivitāte
Uz šo jautājumu arī man inpašvaldību vēlēšanās, ņemot teresē atbilde. Un te droši vien
vērā pašreizējo politisko si- derētu sociologu vai politologu
tuāciju valstī?
vērtējums. Taču būs interesanti
Šobrīd labāk vēl iztiksim bez paskatīties, vai izvēle kaut kādā
prognozēm.
ziņā būs sadalāma – piemēram,
Bet jūs CVK
vai darbosies
mājas lapā jau
Jūs taču nebal- kompensācijas
veicat aptaumehānisms, kad
sojāt par to, kas cilvēks, nevarot
ju par plānoto
vēlētāju aktistarp
ceļus labos, bet izšķirties
vitāti.
diviem politisJā, un papilpar to, kas labi kiem spēkiem,
dus tam mēs
vienā gadījumā
izrunājās!
regulāri veicam
nobalsos par
arī socioloģiskos
vienu, bet otrā
pētījumus par piedalīšanos vē- – par otru. Vai, gluži pretēji,
lēšanās, motivāciju. Tuvākais izdarījis izvēli vienā gadījumā,
būs jau šomēnes. Man šķiet, ka, to pašu piemēros otrā. Varbūt,
neraugoties uz notiekošo, šoreiz ka rezultātā nemaz šādas livēlēšanās aktivitāte tomēr nebūs kumsakarības nebūs iespējams
zemāka kā iepriekš.
izsecināt.
Parasti CVK rīko arī savu
Taču tajā pašā laikā pašinformatīvo kampaņu.
valdību vēlēšanas bieži vien
Tāda būs arī šoreiz, un tai ir iezīmējas ar to, ka cilvēki
divas galvenās tēmas. Pirmā balso par personālijām – kon– vēlētāju reģistrēšanas kārtība. krētiem atpazīstamiem cilvēPašvaldību un arī Eiroparlamen- kiem, nevis politisko spēku.
ta vēlēšanās vēlētājs ir reģistrēts
Patiesībā jau personālijas strākonkrētā iecirknī un tikai tur dā visur pasaulē.
arī var nobalsot. Tāpēc to ir ļoti
Un tad jājautā, cik liela

loma ir partiju veidotajām
priekšvēlēšanu programmām? Kā liecina jūsu pieredze – cik aktīvi iedzīvotāji ar
tām vispār iepazīstas?
Ir kategorija cilvēku, kas patiesi tās studē, nāk uz iecirkņiem,
ņem līdzi uz mājām, bet ir arī
tādi, kas varbūt tām vispār nepievērš uzmanību. Katrs jau izvēli
izdara pēc saviem kritērijiem.
Bet vai nav dīvaini, ja cilvēks
izvēli balstījis tikai uz to, ka
konkrētais politiķis labi izskatās
vai izrunājas, un pēc vēlēšanām
gaida, ka viņš ceļus labos? Un tad
rodas neapmierinātība, bet kāds
tai ir pamats? Jūs taču nebalsojāt
par to, kas ceļus labos, bet par to,
kas labi izrunājās! Tas pats ir gadījumos, kad kāds politisks spēks
pirms vēlēšanām tik vien spējis,
kā savus pretiniekus noķengāt.
Kur ir garantija, ka tas nebūs arī
viņa vienīgais darbs nākamos četrus gadus?! Tieši tāpēc šai izvēlei
jābūt ļoti izsvērtai.
Un jūs pats?
Tas varbūt nav īsti korekts
jautājums, jo es jau redzu visas
šīs priekšvēlēšanu programmas.
Taču tajā pašā laikā es regulāri
sekoju līdzi politiskajai dzīvei
valstī, savā pašvaldībā un vērtēju
pieņemtos lēmumus, paveiktos
un nepaveiktos darbus, analizēju
tos. Man veidojas savs viedoklis,
kas uzkrājas un ļauj man izdarīt
izvēli. Šobrīd sabiedrībā virsroku
ņēmusi bļaustīšanās un lamāšanās. Taču, kamēr cilvēks bļauj,
viņš neko nedzird... Tāpēc būtu
jāsāk ar to, ka cilvēks vispirms
sadzird pats sevi un pēc tam arī
to, ko saka citi.
Es savulaik dzirdēju labu piemēru par Dāniju. Atceraties, Ļeņinam bija sapnis par vispasaules
revolūciju, un tā viņš apbraukāja
dažādas valstis, sludinot savu
ideju. Viņš pabija arī Dānijā,
bet tad, kad Ļeņins devās prom
no šīs valsts, viņš teicis: «Jūs
būsiet pēdējie, pie kuriem notiks
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revolūcija. Jo jūs tad, kad rodas
problēmas, sēžaties pie galda
un runājat. Jūs nekaujaties...,
bet runājat tik ilgi, kamēr rodat
risinājumu.»
Ja Latvijā neradīsies diskusiju
kultūra, tad nevar cerēt, ka tie,
kas mūs pārstāvēs, to piepratīs
– viņi taču arī ir tikai cilvēki no
mūsu vidus: kāda sabiedrība, tādi
tās pārstāvji.
Šīs pašvaldību vēlēšanas
iezīmēsies arī ar to, ka ir
noteikta piecu procentu
barjera iekļūšanai domēs.
Tātad partijas, kas nespēs
savākt šādu vēlētāju atbalstu, paliks aiz svītras. Vai
tas savā ziņā neliek domāt
arī vēlētājiem – atdodot
savu balsi par kādu mazpazīstamu partiju, ir diezgan
prognozējami, ka šis spēks
tā arī paliks nepārstāvēts
pašvaldībā, un patiesībā
sanāks, ka cilvēks savu balsi
ir izmetis vējā? Piemēram,
pagājušajās pašvaldību vēlēšanās Jelgavas domē pat bez
šīs piecu procentu barjeras
jau neiekļuva sešas politiskās partijas, organizācijas.
Es negribētu teikt, ka balss
būs izmesta vējā – cilvēks būs
paudis savu gribu, un tas arī viss.
Tā ir katra konkrētā nostāja, un
cilvēkam ir tiesības balsot, par ko
vien viņš vēlas.
Vai var būt tā, ka pašas
partijas, jau prognozējot
savu zemo vēlētāju atbalstu,
rīkosies un iespējams, ka vēl
līdz vēlēšanām mēs redzēsim
kādu politisko spēku apvienošanos, kopā cerot savākt
lielāku atbalstu?
Par to gan ir jādomā politiskajām partijām.
Kā jūs skatāties uz tā sauktajām trešajām personām,
kurām, lai gan šoreiz ar zināmiem ierobežojumiem, tomēr
ir dotas tiesības iesaistīties
priekšvēlēšanu kampaņās?

Kā jūs vērtējat šādu dienestu/iestāžu darbu pilsētā?

Skaitļi runā
Izglītības pārvalde

«Nav jau pieprasījuma,» saka Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars, vērtējot
politisko kultūru mūsu valstī. «Tas ir tāpat kā ar reklāmām televīzijā: informācijas ir bezgala
Foto: Ivars Veiliņš
daudz, bet – ko no tās mēs dzirdam, izmantojam?»
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Tā sauktās pozitīvisma kampaņas.
Šīs kampaņas ne pozitīvi ietekmēja pēdējās vēlēšanas. Tāpēc,
manuprāt, būtiskākais šajos gadījumos ir uzreiz konkrētā brīdī
fiksēt neatļautu rīcību un to apturēt. Nav pieļaujams, ja tas tiek
darīts tikai pēc vēlēšanām, kad
sākas izanalizēšana, saukšana
pie atbildības... Jo tad jau vairs
nav iespējams nedz izanalizēt,
nedz konstatēt, kādu iespaidu uz
vēlēšanu rezultātiem tās ir sniegušas. Tāpēc es uzskatu, ka jebkura šāda rīcība, kuras rezultātā
var izteikt šaubas, vērtējama kā
negatīva. Priekšvēlēšanu norisei jābūt saprotamai, skaidrai,
nedrīkst pieļaut, ka kaut vienā
aspektā rodas šaubas.
Un visbeidzot – administratīvi teritoriālā reforma,
kas izdarīs būtiskas izmaiņas
šajās pašvaldību vēlēšanās, jo
vajadzēs balsot par jaunizveidoto novadu domēm, nevis
līdzšinējo pagastu. Interesanti, ka daudzviet jaunajās
novadu domēs paredzēts ievēlēt krietni lielāku deputātu
skaitu nekā Latvijas lielajās
pilsētās. Nu, piemēram, Jelgavā tagad būs tikpat deputātu, cik Ozolnieku novadā,
bet Jelgavas novadā to būs
vēl vairāk. Tas ir kāds pārejas
periods vai varbūt patiesi
vienā mazākā novadā nepieciešams vairāk gudro galvu
nekā lielajās pilsētās?
Tas ir jautājums! Te svarīgi,
kāds ir mērķis. Ja mērķis ir radīt visu šo iepriekšējo teritoriju
pārstāvniecību jaunajā novada
domē, tad tas ir saprotams, taču,
no otras puses, šāda sadrumstalotība noteikti var neveicināt lēmumu pieņemšanu. Varētu teikt,
ka šobrīd tas ir kompromiss
starp divām galējībām. Pastrādājam un redzam – iespējams,
ka šo skaitu nāksies pakoriģēt.
Visticamāk, uz leju.
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*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Pilsētnieks vērtē

Vai piedalīsieties
pašvaldību
vēlēšanās?
Eva
Ivaskeviča,
skaistumkopšanas
speciāliste:
– Man jau
šķiet, ka vēlēšanas vēl ir
p ārāk t āl u,
mums vairāk jādomā par šodienu, tāpēc vēl arī neesmu
izvēlējusies, par ko balsot. Gribētos, lai pie varas nāk cilvēki,
kas uzlabotu cilvēku labklājību, un ļaudis ielās nestaigātu
ar tik skumīgām sejām.
Viktors
Kirilovs,
jelgavnieks:
– Šobrīd
domāju, ka
vēlēšanās
piedalīšos,
bet, par ko
balsošu, gan
vēl nezinu. Skatīšos, no kā
varēs izvēlēties, taču gribētos,
lai pašvaldību sāktu pārvaldīt
jauni cilvēki, ar jaunām idejām un jaunām domām par
nākotni.
Valentīna,
pensionāre:
– Protams,
ka piedalīšos, bet
man vēl nav
skaidrs, kam
es varētu atdot savu balsi. Gribētos, lai pilsētu vadītu
gudri cilvēki, kas parūpētos,
lai cilvēki izkļūtu no situācijas,
kāda šobrīd ir ne tikai mūsu
pilsētā, bet visā valstī.
Inese Gru
ģe, restorāna vadītāja:
– Vēl nopietni apsveru,
vai vēlēšanās
vispār piedalīšos, jo,
manuprāt,
ne tikai manī, bet visos iedzīvotājos varas vīri ar savu darbību radījuši lielu neticību. Cik ir
balsots, vienmēr rezultāts bijis
pretējs manai izvēlei. Tā vien
šķiet, ka rezultāti jau zināmi
pirms balsošanas.
Laimdots
Tikums,
pensionārs:
– Vēlēšanās obligāti
jāpiedalās
– tas taču ir
katra pilsoņa
pienākums!
Izvēlējies, par ko balsot, gan vēl
neesmu, jo tur ir gan tumšas,
gan gaišas lietas, tāpēc izvēlēties
ir grūti. Bet līdz vēlēšanām to
izdarīšu. Pie varas vajag gudrus,
skaistus un jaunus cilvēkus.
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Siltuma cena samazinās,
bet kāpj nodokļi
 Ilze Knusle-Jankevica

Siltumenerģijas cenas
ir atkarīgas no dabas
gāzes cenām pasaules
tirgū – jo tās zemā
kas, jo mazāk mums
jāmaksā par patērē
to siltumenerģiju. Šā
gada janvārī dabasgā
zes cenas pazeminā
jās, taču iedzīvotāji šo
patīkamo ziņu izjutīs
minimāli. No vienas
puses, tarifs sarūk,
bet, no otras, ņemot
vērā pievienotās vēr
tības nodokļa likmes
paaugstināšanu siltu
mam, apkures cenas
izmaiņas ir nelielas.
SIA «Fortum Jelgava» valdes
locekle Aina Bataraga informē,
ka siltumenerģijas tarifi tiek
aprēķināti, pamatojoties uz
dabasgāzes cenām par 1000
kubikmetriem. Ja decembrī
1000 kubikmetri dabasgāzes
maksāja 230 latus, tad janvārī
cena noslīdēja līdz 210 latiem.
Līdz ar to maksai par apkuri
vajadzētu samazināties, tomēr
šis samazinājums būs visai
minimāls, jo no šā gada tika

ZIŅAS

Poliklīnikas
cenrādī – izmaiņas

palielināta pievienotās vērtības
nodokļa likme – iedzīvotājiem no
pieciem līdz desmit procentiem,
bet pārējiem lietotājiem – no 18
līdz 21 procentam. Ja decembrī
iedzīvotāji par siltumu maksāja
56,29 latus par megavatstundu
ar PVN, tad janvārī būs jāmaksā
55,81 lats ar PVN. Pārējie lietotāji, kas decembrī par vienu
megavatstundu maksāja 63,26
latus ar PVN, janvārī maksās
61,40 latus ar PVN.
A.Bataraga norāda, ka renovēto māju iedzīvotājiem par
siltumu jāmaksā daudz mazāk
nekā nesiltinātās mājās dzīvojošajiem. SIA «Fortum Jelgava» speciālisti aprēķinājuši, ka
pagājušā gada decembrī vidējā
gaisa temperatūra bijusi plus
0,32 grādi pēc Celsija. Ņemot
vērā āra temperatūru, decembrī
Jelgavā maksa par vidējo nosacīto kvadrātmetru bijusi 1,12 lati.
Ja šomēnes gaisa temperatūra
būs līdzīga, rēķini par siltumu
varētu sarukt, bet, ja laiks būs
aukstāks, iedzīvotāji dabasgāzes
cenu kritumu nemanīs.
Iespējams, februārī maksa par
siltumu atkal palielināsies, jo
tiek prognozēts dabasgāzes cenu Tā kā samazināts valsts finansējums poliklīnikai, tā spiesta jau no 1. februāra paaugstināt
Foto: Ivars Veiliņš
kāpums – tas varētu būt 220 lati maksu virknei pakalpojumu.
(No 1.lpp.)
ārstniecisko procesu, proti, dēt patiesi profesionālus speciālispar 1000 kubikmetriem.
«Par šādu soli izšķīrāmies, pacientiem nāksies maksāt gan tus, ar kuriem esam nodrošināti,
jo šogad par 15 procentiem par asins noņemšanu no vēnas un tas arī bija viens no iemesliem,
samazināts valsts finansējums – šī pakalpojuma cena būs 80 kādēļ izšķīrāmies paaugstināt
kvotētajai daļai, turklāt saskaņā santīmi –, gan arī par iespēju cenas. Pašlaik izjūtam vien acu
ar jaunajiem Ministru kabineta saņemt rentgena uzņēmumus ārstu un neirologu trūkumu,» tā
noteikumiem nu speciālistiem, – rentgena uzņēmumus, ierak- valdes locekle.
kas iepriekš tika finansēti pēc stītus diskā, varēs iegūt savā
Viņa piebilst, ka izmaiņas
dokumentu dēļ netika pieteikts
tāmes finansējuma, piemēram, īpašumā par 2,50 latiem.
skars arī maksu par ģimenes
Īrijas premjerlīgas čempionātam
endokrinologiem, onkologiem
Sākot ar 1. februāri, maksa ārstu mājas vizīti – par to no 1.
komandas «Cork City» sastāvā.
un venerologiem, pašiem jā- palielināta arī par ārstu konsul- februāra būs jāmaksā 15 lati,
Kādu laiku spēlējis zemākas līgas
nopelna sev alga – valsts vairs tācijām – nu par pirmreizējo vizīti izņemot neatliekamus gadījumus,
komandā «Longford Town», viņš
viņiem nesedz nedz algu, nedz pie speciālista būs jāmaksā 15 lati piemēram, ļoti augstu temperatūnolēma doties citas komandas
māsas algu, nedz arī kabineta iepriekšējo 11 latu vietā, bet par ru, kad maksa par ģimenes ārsta
meklējumos, nonākot Spānijā.
uzturēšanas izdevumus, kā tas atkārtotu vizīti – 10 lati līdzšinējo mājas vizīti būs seši lati. Iepriekš
Šomēnes Gints trenējās ar Spānibija līdz šim,» situāciju skaidro trīs latu vietā. «Šīs izmaiņas skars par to bija jāmaksā attiecīgi 11
jas trešās spēcīgākās līgas klubu
SIA «Jelgavas poliklīnika» val- pacientus, kuri ārstu apmeklē bez un pieci lati. Savukārt speciā«Atletico Baleares», tomēr mūsu
des locekle A.Zīverte, piebilstot, ģimenes ārsta vai cita speciālista listu mājas vizītes vispār netiks
futbolists ar klubu nespēja vieka pērn valsts finansējums bija nosūtījuma, kā arī tos, kas nevēlas sniegtas.
noties par līguma nosacījumiem.
pusotrs miljons latu.
gaidīt rindā,» paskaidro A.Zīverte,
Jāpiebilst, ka no šā gada JelTagad viņš nonācis līdz augstākās
Kā norāda A.Zīverte, pašlaik akcentējot, ka pakalpojumi par gavas poliklīnikā samaksu par
līgas klubam.
maksa piemērota tām proce- maksu būs pieejami rīta un vakara pakalpojumiem var veikt arī ar
Sestdien vai svētdien noskaiddūrām, kas nav saistītas ar stundās. «Esam ieinteresēti nezau- norēķinu kartēm.
rosies, vai Gintam izdosies kļūt
par otro Latvijas futbolistu, kurš
šobrīd spēlē kādā no Spānijas
futbola līgām. Pašlaik otrajā līgā
informē, ka šonedēļ angļu valodu angļu, vācu un krievu valodas
spēlē Māra Verpakovska koman-  Ritma Gaidamoviča
bez priekšzināšanām mācīties apguvē gan ar priekšzināšanām,
da «Celta Vigo».
Jelgavas reģionālais
sākuši 12 cilvēki, tikpat bezdarb- gan bez tām. Datorzinībās ir
Pieaugušo izglītības
nieku apgūst datorzinības, bet iespēja apgūt prasmes darbā ar
centrs (JRPIC) sadarbī
nākamnedēļ 12 bezdarbnieki datoru un internetu, saņemot
bā ar Nodarbinātības
sāks mācīties angļu un vācu va- Eiropā atzītu ECDL sertifikātu,
valsts aģentūru (NVA)
lodu. «Izglītojamo vidū ir cilvēki kā arī apgūt datorgrafikas progšonedēļ sāk bezmak
ar atšķirīgu izglītības līmeni, ar rammas «CorelDraw» un «Adobe
sas kursus bezdarb
dažādu bezdarbnieka stāžu, bet Photoshop». Bezdarbniekiem
laikā sagatavosies latviešu valodas
niekiem angļu valodā
visiem ir vēlme mācīties,» tā tiek piedāvāts arī pārkvalificēprasmju pārbaudei, paplašinās saun datorzinībās, bet
A.Vanaga. Plānots, ka nākamajā ties profesionālās tālākizglītības
vas zināšanas par Latvijas vēsturi
jau februārī bezdarb
mēnesī bez maksas mācības sāks programmā «Lokmetinātājs meun valsts pārvaldes jautājumiem,
nieki sāks mācīties arī
sešas bezdarbnieku grupas, katrā tināšanā ar mehanizēto iekārtu
iepazīsies ar latviešu valodas prasvalsts valodu, klientu,
pa 12 cilvēkiem – angļu un valsts aktīvās gāzes vidē (MAG)» un
mju un Pilsonības likumā noteikto
pacientu reģistrēšanu
valodā, datorzinībās, klientu, iegūt otro profesionālās kvalifizināšanu pārbaužu kārtību un
un apgūs metinātāja
pacientu reģistrēšanā un profe- kācijas līmeni.
vērtēšanas sistēmu, kā arī tiksies
profesiju.
sionālās tālākizglītības programJRPIC direktore uzsver, ka vēl
ar Naturalizācijas pārvaldes Jelmā «Lokmetinātājs metināšanā viena no iespējām bezdarbniekam
gavas reģionālās nodaļas speciā«Zaudējot darbu, cilvēkiem ar mehanizēto iekārtu aktīvās ir uzsākt darbu kā pašnodarbinālistiem,» tā R.Vectirāne.
Interesenti pieteikties mācībām bieži vien zūd ne vien ienākumu gāzes vidē (MAG)». Mācības tiek tai personai. Šādai izvēlei speciāvar līdz 4. februārim Jelgavas avots, bet arī ticība savām spējām, finansētas no Eiropas Sociālā listi iesaka izvēlēties bezmaksas
Sabiedrības integrācijas birojā varēšanai, ir neziņa, kā rīkoties fonda projekta «Bezdarbnieku un programmas «Aukles darbs»,
Pulkveža Brieža ielā 26 personīgi tālāk. Reģistrējoties NVA kā bez- darba meklētāju apmācība Lat- «Klientu, pacientu reģistrēšana».
vai zvanot pa tālruni 63023409, darbniekam, noteikti jāaizpilda vijā», kuru Latvijā īsteno NVA, «Kursu apliecība, kas apliecina
29127726, kontaktpersonas – Evi- aile, kurā ir jautājums par vēlmi bet valsts valodas mācīšana tiek iegūtās zināšanas pedagoģijā,
ka Kaufelde un Žanna Novaša. mācīties. Pat tad, ja neesat izlē- finansēta no valsts budžetā pa- psiholoģijā un medicīnā, būs
Tas iespējams arī Naturalizācijas mis, kur tālāk meklēsiet darbu, redzētiem līdzekļiem. A.Vanaga priekšrocība, pretendējot uz aukpārvaldes Jelgavas reģionālajā no- mācības sniegs ļoti daudz. Jūs ne- stāsta, ka bezdarbnieku mācības, les darbu, bet jaunā likumdošana
daļā Lielajā ielā 6, 214. kabinetā, būsiet viens, nodarbībās iegūsiet ko piedāvā NVA un JRPIC, notiks paredz, ka nākotnē uzņēmumos
vai pa tālruni 63022189, kontakt- jaunus draugus, jutīsiet atbalstu, visa gada garumā. Plānots, ka vajadzēs kvalificētus un apmācīvarēsiet dalīties pieredzē. Pasnie- katru mēnesi tās uzsāks divas tus klientu, pacientu reģistrēšapersona – Olita Krīgere.
Mācības sāksies 9. februārī, un dzēji ne vien centīsies iemācīt trīs grupas jeb vidēji 24 – 36 nas speciālistus,» tā S.Vīksna.
Iespējas pašnodarbinātībai
nodarbības notiks divas reizes jums ko dzīvei noderīgu, bet arī bezdarbnieki sev saistošās prognedēļā – pirmdienās un trešdie- palīdzēs labāk saprast jūsu stip- rammās, ko piedāvā JRPIC, tāpēc sniedz arī programmas «Savas
nās no pulksten 17.30 līdz 19.45. rās puses un iespējas,» tā JRPIC bezdarbnieki aicināti interesēties ģimenes foto dizainers», «Zīda
un mācīties.
un stikla apgleznošana», «FlorisProjekts tiek finansēts no valsts direktore Sarmīte Vīksna.
JRPIC Pieaugušo tālākizglītīŠobrīd JRPIC bezdarbniekiem tika». Šīs minētās programmas
budžeta dotācijām, tāpēc kursi
bas nodaļas vadītāja Astra Vanaga piedāvā kursus valsts valodas, JRPIC var apgūt par maksu.
iedzīvotājiem ir bez maksas.

Mūsu futbolistu
pamana Eiropā
(No 1.lpp.)
«Viss ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem – kā tiks aizvadīti
treniņi un ko parādīs viņa konkurenti. Gints ir fiziski spēcīgs
un spēj veikt lielu darba apjomu,
turklāt ar savu neatlaidību un
nopietno attieksmi pret treniņiem panācis, ka viņu ir ievērojuši arī Spānijā. Es, visi FK
«Jelgava» spēlētāji un arī fani
tur īkšķus, lai Gintam izdodas!»
tā D.Kazakevičs.
23 gadus vecais futbolists, kurš
vēl 2007. gadā spēlēja FK «Jelgava» rindās, tolaik pārgāja uz LMT
virslīgas klubu FK «Jūrmala», bet
2008. gada sezonas pirmo pusi
aizvadīja FK «Rīga» komandā.
2008. gada vasarā Gints devās
uz Īriju, taču neatrisinātu pārejas

Aicina pieteikties
Topošā pilsoņa skolā
 Ritma Gaidamoviča

Naturalizācijas pārval
des Jelgavas reģionāla
jā nodaļā Lielajā ielā 6
februārī darbu turpinās
Topošā pilsoņa skola, ai
cinot pilsētas un reģiona
iedzīvotājus bez maksas
apgūt latviešu valodas
un vēstures zināšanas,
lai pēc tam sekmīgi no
kārtotu pārbaudījumus
un iegūtu Latvijas pilso
nību. Interesenti pieteik
ties mācībām var līdz 4.
februārim, bet mācības
sāksies 9. februārī.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita Vectirāne
informē, ka Topošā pilsoņa skola
aicina mācīties tos mūsu pilsētas
un reģiona iedzīvotājus, kuri vēlas
naturalizēties un iegūt Latvijas pilsonību. «Lai veiksmīgi sagatavotos
Pilsonības likumā noteiktajām
zināšanu pārbaudēm, dalībnieki
bez maksas varēs apgūt 50 stundu
interaktīvu mācību kursu, kura

Bezmaksas kursi darba meklētājiem

3
Īsi
 Jelgavas pašvaldība izsludi
nājusi iepirkuma konkursu ceļu
būvniekiem divu ielu posmu
rekonstrukcijai. Konkursa, kuram

jāpiesakās līdz 10. martam, kārtībā
pašvaldība meklē būvfirmu, kas veiks
Lielās ielas rekonstrukciju posmā no
Dambja līdz Māras ielai un Dobeles
šosejas rekonstrukciju posmā no
Māras līdz Atmodas ielai. Šos darbus
pašvaldība plāno pabeigt līdz 2010.
gada 1. oktobrim, paredzot, ka izmaksas nedrīkst pārsniegt 3 855 225
latus. Pašvaldība projektu turpina
īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Šajos ielu
posmos paredzēts izveidot četru joslu
brauktuvi, tādējādi nodrošinot pilsētu
šķērsojošās maģistrāles Rīgas iela
– Lielā iela – Dobeles šoseja vienādu
brauktuvju joslu skaitu un platumu. Tāpat plānots atjaunot asfalta segumu,
izveidot gājēju ietves un veloceliņus,
rekonstruēt ārējo apgaismojumu un
uzstādīt jaunas sabiedriskā transporta
pieturvietas.

 Šonedēļ darbu atsāks gaisa
kvalitātes mērījumu mobilā
gaisa kontroles laboratorija.
Laboratorija darbu pārtrauca
pagājušā gada beigās, jo mik
roautobusā bija nepieciešams
veikt vairākus tehniskus papil
dinājumus. Jelgavas pašvaldības
civilās aizsardzības speciālists Fēlikss
Jasens skaidro, ka laboratorijā tika
veikti vairāki tehniski papildinājumi, lai uzlabotu darba apstākļus
– pievienota galda virsma, plaukti un
tamlīdzīgi. «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Jelgavā gaisa mērījumi
tiek veikti Hercoga Jēkaba laukumā,
pagalmā RAF dzīvojamā masīvā, kā
arī Aveņciemā. Līdzšinējie mērījumi
apliecina, ka vistīrākais gaiss Jelgavā
ir RAF dzīvojamā masīvā pie 6. vidusskolas, kur slāpekļa dioksīda saturs
gaisā tikai nedaudz pārsniedza sešus
mikrogramus kubikmetrā gaisa, bet
pieļaujamā slāpekļa dioksīda norma
gaisā ir 200. Gaisa mērījumu dati arī
turpmāk būs apskatāmi portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.

 Svētdien, 25. janvārī, pulk
sten 15 Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā notiks ukraiņu dzej
nieka, literāta un tulkotāja
Kostjas Overčenko autorvakars.

Dzejnieks sniegs komentārus par
dzejoļu tapšanu un atbildēs uz interesentu jautājumiem, bet galvenais
akcents pasākumā tiks likts uz jaunizdoto grāmatu «Латвiя поетична».
K.Overčenko ieguldījis lielu artavu
latviešu literatūras tulkošanā uz
ukraiņu valodu, un šajā grāmatā ir
apkopoti latviešu autoru darbi, kurus
K.Overčenko atdzejojis ukraiņu valodā.
Jāatzīmē, ka, pateicoties K.Overčenko
tulkojumiem, ukraiņu lasītājiem ir pieejami tādi mums labi zināmi izdevumi
kā Laimoņa Vāczemnieka «Līvsalas
zēni», Artūra Lielā «Karavelas iziet okeānā», «Latviešu tautas pasakas», kā arī
atsevišķi Aspazijas, Mirdzas Ķempes,
Pētera Jurciņa un citu latviešu autoru
darbi. Savukārt žurnālā «Karogs»
daudzu gadu garumā tika publicēts
K.Overčenko sagatavotais materiāls
par Ukrainas literatūras aktualitātēm.
Autorvakaru ar dziesmām papildinās
ukraiņu kultūras centra «Džerelo»
pašdarbības kolektīvs.

 Bērnu, ģimenes un sabied
rības integrācijas lietu minis
trija (BĢSILM) aicina Latvijas
jauniešu organizācijas pieteikt
pārstāvjus dalībai Jaunatnes
konsultatīvajā padomē (JKP).
Padomes mērķis ir veicināt saskaņotas
jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē. JKP uzdevums ir izvērtēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā
un sniegt ieteikumus ministrijai par
prioritārajiem virzieniem jaunatnes
politikā. Jauniešu organizācijas pārstāvjus var pieteikt līdz 13. februārim,
iesniedzot pieteikuma vēstuli ar pielikumiem BĢSILM. Plašāka informācija
par iesniedzamajiem dokumentiem
pieejama ministrijas mājas lapā www.
bm.gov.lv.
Ritma Gaidamoviča
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Par klaiņojošiem
mājdzīvniekiem jāziņo
«Pilsētsaimniecībai»
«Kā var cīnīties ar klaiņojošiem
kaķiem? Pie Uzvaras ielas 11. mājas
tie ir neskaitāmā daudzumā!» laikrakstam raksta jelgavniece Beate.
«Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem
jāziņo pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» dzīvnieku uzraudzības
speciālistei pa tālruni 63026513 vai
arī sekretārei pa tālruni 63084470, lai
varētu organizēt klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanu,» norāda «Pilsētsaimniecības» dzīvnieku uzraudzības speciāliste Rita Voicehoviča, piebilstot – ja
klaiņojošie dzīvnieki apdraud cilvēkus vai dzīvniekus, tad jāziņo Jelgavas Pašvaldības policijai pa tālruni
63028550. «Pašvaldības policija soda
tos suņu (dzīvnieku) īpašniekus, kuri
savus mīluļus atstājuši bez uzraudzības, kā rezultātā tie ir izkļuvuši
no norobežotās teritorijas, piemēram, privātmājas un apdraud cilvēkus,» paskaidro Pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece juridiskajos jau-

tājumos
un sabiedriskajās
attiecībās
Sandra
Reksce.
R.Voice
h o v i č a
teic, ka pakalpojumu
par klaiņojošo kaķu,
suņu un
citu dzīvnieku izķeršanu Jelgavā sniedz SIA
«Bauskas veterinārais centrs» un
izķeršanas maršruts tiek veidots pēc
saņemtajām jelgavnieku sūdzībām.
«Minētā adrese Uzvaras ielā 11 tiks
iekļauta kārtējā plānotajā dzīvnieku
izķeršanā Jelgavā,» tā «Pilsētsaimniecības» dzīvnieku uzraudzības
speciāliste.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2009. gada 22. janvāris

Dzeloņstieples
izmantot nav atļauts

«Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka līdzās stāvlaukumam patiesi novilktas dzeloņstieples, kas neuzmanīgākam
garāmgājējam var kaitēt, taču žogs no tām gan nav veidots – visticamāk, tādējādi īpašnieks centies norobežot
Foto: Ivars Veiliņš
nelielos kociņus pie stāvlaukuma teritorijas.
«Dzīvoju Ganību ielā un katru
darbdienu vedu savu meitu uz bērnudārzu. Mēs ejam gar automašīnu
stāvlaukumu, kas atrodas Satiksmes
un Atmodas ielas pagalmā. Viendien
meita palīdēja un saskrāpēja roku
ar dzeloņdrāti, kas apmēram 50
centimetru augstumā novilkta ap
stāvlaukumu,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta Tatjana, lūdzot noskaidrot,
vai apdzīvotās vietās ir atļauts vilkt
dzeloņdrātis, kas var apdraudēt
bērnus.
Atbildot uz «Jelgavas Vēstneša»
lasītājas jautājumu, Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece juridiskajos jautājumos un sabiedriskajās
attiecībās Sandra Reksce norāda, ka
saskaņā ar Jelgavas pašvaldības sais-

tošajiem noteikumiem Nr.82 «Jelgavas apbūves noteikumi» autostāvvietām pilsētas teritorijā ir vairākas
prasības. Piemēram, iežogotas autostāvvietas ierīkojamas tikai tādās
vietās, kur to paredz detālplānojums
vai arī to izbūve nodrošina visas normatīvo aktu prasības un ir saņemts
pašvaldības akcepts; ja autostāvvieta
robežojas ar dzīvojamām vai sabiedriskām teritorijām pilsētas centra
zonā, ap tām ir jāveido apzaļumotas
teritorijas un aprīkojums, kas skaidri
norāda autostāvvietu teritorijas.
Taču šajos noteikumos arī paredzēts,
ka izmantot dzeloņstieples nedrīkst.
«Jelgavas apbūves noteikumi paredz,
ka nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām
pielīdzinātu materiālu izmantošana
žogos. Nav atļauts žogu stabus vai to

atbalstus izvietot ielu, iebraucamo
ceļu un laukumu teritorijā,» norāda
S.Reksce.
Viņa bilst, ka par šo noteikumu
pārkāpšanu sastādīt administratīvo
protokolu un uzlikt naudas sodu
ir tiesīgas pašvaldības pilnvarotas
Būvvaldes amatpersonas. «Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola
sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, var piemērot naudas sodu līdz
10 latiem, savukārt, sastādot administratīvo protokolu, naudas sods ir
līdz 50 latiem,» skaidro Pašvaldības
policijas pārstāve, piebilstot gan, ka
šajā gadījumā policijas inspektori šo
saistošo noteikumu pārkāpumu fiksēs, sastādīs apskates protokolu un
nosūtīs to pašvaldības Būvvaldei.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Zemes vērtību zonējumu karte atrodama Valsts zemes dienestā
«Ministru kabineta noteikumos
Nr.445 administratīvajai teritorijai
«Jelgava» zemes vērtību zonējuma
kartes nav, bet noteikumos Nr.445
atsauce dota uz «Latvijas Vēstnesi»
Nr.113 (3689). Taču arī «Latvijas
Vēstnesī» Jelgavas administratīvās
teritorijas (6. pielikuma) numurā
Nr.113 nav. «L atvijas Vēstneša»
mājas lapā atrodama zemes vērtību
zonējuma karte, tajā nav nevienas
Jelgavas ielas nosaukuma, kas atdala
kaut vai zonu 3-090000-01 no zonas
03-090000-02.
Kādēļ es, pensionārs, esmu spiests
maksāt deviņus latus par kvadrātmetru zemes vērtību zonējuma, ja par
pamatu tiek ņemti mistiskie tirgus
dati, komunikācijas un sociālekonomiskie faktori?
Ministru kabineta noteikumos
Nr.445 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa kodu nosaukumu 0501, 0502,
0801, 0908, 1001, 1202 administratīvai «Jelgava» teritorijai Nr.p.k. no
88 līdz 96 (ieskaitot) nav. Kāds būs
jauno noteikumu numurs un jaunie
nekustamā īpašuma mērķa koda zemes bāzes vērtības (Ls/m2)?
Savulaik LTV1 raidījumā «Kas
notiek Latvijā?» finanšu ministrs
Oskars Spurdziņš darīja zināmu, ka

Latvijas Republikā vairāk nekā 80
000 nekustamā īpašuma īpašnieki
nemaksā īpašuma nodokli. Jelgavas
pilsētā 2007. gadā bija trīsdesmit
seši nekustamā īpašuma nodokļu
nemaksātāji.» Šādu vēstuli «Jelgavas
Vēstnesis» saņēma no pensionāra
Andreja Elstera.
Komentējot A.Elstera vēstuli, Valsts
zemes dienesta Nekustamā īpašuma
vērtēšanas departamenta Vērtēšanas
attīstības un analīzes daļas vecākā
metodikas eksperte S.Krieviņa norāda, ka MK noteikumi Nr.445 ar visiem
pielikumiem ir VZD mājas lapā (www.
vzd.gov.lv), kurā ievietota Jelgavas
pilsētas dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējuma karte ar visām ielām
un īpašuma robežām (vienīgi nav
redzami ielu nosaukumi). «Ja jums
radušās neskaidrības, kā dzīvojamās
apbūves nekustamā īpašuma grupas
zonējumā sadalās zemes vērtību zonas, jums ir iespēja ar zonējuma karti
iepazīties VZD Zemgales reģionālajā
nodaļā,» tā S.Krieviņa.
Skaidrojot pensionāra iebildumu
par to, ka viņam jāmaksā deviņi lati
par kvadrātmetru, S.Krieviņa teic:
«Nekustamā īpašuma nodoklis tiek
maksāts saskaņā ar likumu «Par

nekustamā īpašuma nodokli». 2007.
gada 8. novembrī tika apstiprināti
grozījumi likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli», lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga
palielināšanu iedzīvotājiem 2008.
gadā. Likuma grozījumos ietverta
nodokļa likmes samazināšana no 1,5
līdz 1 procentam un nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojums 25 procentu apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo
taksācijas gadu, un citi nosacījumi.
«Tādēļ jūsu 2008. gada nodoklis tika
aprēķināts par 25 procentiem lielāks
nekā iepriekšējā taksācijas gada nodoklis, neņemot vērā spēkā stājušos
individuālās apbūves zemes bāzes
vērtību 9 Ls/m 2 attiecīgajai zemes
vienībai,» skaidro speciāliste, pamatojot arī lasītāja iebildi, ka «zemes
vērtību zonējuma izstrādei par pamatu tiek ņemti mistiski tirgus dati,
komunikācijas un sociāli ekonomiskie
faktori». Proti, zonējuma izstrādē
izmanto: nekustamā īpašuma tirgus
informāciju (par pirkumiem, nomu,
nekustamā īpašuma tirgus piedāvājumiem un pieprasījumiem, nekustamā
īpašuma tirgus aktivitāti), kas tiek
iegūta no Valsts vienotās zemesgrāmatu datu bāzes, pašvaldībām preses
izdevumiem, interneta, nekustamā

īpašuma firmām, tirgus vērtētājiem; tas 2007. gada 26. jūnija noteikumos
informāciju par nekustamā īpašuma Nr.446 «Grozījumi Ministru kabineta
vērtību ietekmējo2006. gada 3. janvāšajiem galvenajiem
Ja jums radu- ra noteikumos Nr.19
faktoriem, kas ie«Noteikumi par kašās neskaidrī- dastrālo vērtību bāzi».
gūta, analizējot nekustamo īpašumu
atbildot uz
bas, kā dzīvo- Savukārt,
tirgus cenas; vietējās
A.Elstera jautājumu
pašvaldības teritojamās apbūves par to, kāds būs jaurijas plānojumus un
Ministru kabineta
nekustamā īpa- no
detālplānojumus;
noteikumu numurs un
informāciju par
šuma grupas kādas būs jaunās nenormatīvajos aktos
kustamā īpašuma zezonējumā sa- mes lietošanas mērķu
noteiktajām īpaši
vērtības, viņa
aizsargājamajām dadalās zemes bāzes
bas teritorijām un to
atgādina, ka pašlaik
robežām; pašvaldību
vērtību zonas, kadastrālo vērtību bāsavstarpējai salīdziizstrāde ir tapšanas
jums ir iespē- zes
nāšanai – pašvaldības
procesā un nekustamā
sociālekonomiskās
ja ar zonējuma īpašuma bāzes vērtības
attīstības rādītājus
un Ministru kabineta
karti iepazīties noteikumu numurs būs
(piemēram, ienākuma nodokļa apmērs
pēc to apstipriVZD Zemgales zināms
nāšanas.
uz vienu iedzīvotāju,
bezdarba līmenis,
Jāatgādina, ka nereģionālajā noekonomiski aktīvo iekustamā īpašuma nodaļā.
dzīvotāju skaits, dedoklis tiek iemaksāts
mogrāfiskā slodze).
tā pagasta, novada vai
S.Krieviņa norāda, ka nekustamā pilsētas pašvaldības budžetā, kuras
īpašuma lietošanas mērķiem ar kodu administratīvajā teritorijā atrodas
0501, 0502, 0801, 0908, 1001, 1202 ze- nekustamais īpašums vai tā daļa.
mes bāzes vērtības (Ls/m2) ir noteikSagatavoja Sintija Čepanone

vide
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Atkritumu pārstrādātāji nākotnē
raugās cerīgi
 Sintija Čepanone

Kaut arī atkritumu otrreizējās
pārstrādes tirgus pašlaik ir
apstājies, nozares pārstāvji
cer, ka tas ir tikai uz laiku. «Ja
nebūtu pamatotas cerības,
nemaz nestrādātu,» viņi teic
un, kaut mazākos apjomos,
tomēr turpina strādāt. Ieras
tais darbs turpinās arī sadzīves
atkritumu šķirošanas laukumā
Ganību ielā, un «Jelgavas
Vēstnesis» izzina, kāda situā
cija pašlaik ir dalīto atkritumu
saimniecībā.
«Šajā nozarē galvenokārt visu diktē
iepirkuma cenas, pamatā ir saimnieciskais aprēķins – cik izdevīgi varam realizēt
produkciju,» šķirošanas līnijas ražošanas
inženieris Andris Spunītis akcentē, ka
tas, kas pilsētā ir atkritumi, laukumā
Ganību ielā kļūst par materiālu, kam ir
pavisam cita tirgus vērtība. Tiesa gan
– pašlaik arī Jelgavā pamazām veidojas
šīs produkcijas uzkrājumi, jo realizācijas
cenas salīdzinājumā, piemēram, ar vasaru
ir būtiski kritušās. «Tomēr situācija nav
tik dramatiska – piemēram, sapresēts kartons pašlaik laukumā uzkrāts trīs četras
kravas jeb mēneša realizācija. Neesam
ieinteresēti to pārdot par pašreizējām
zemajām cenām. Vēl varam pagaidīt, līdz
tās atkal sāks augt,» situāciju raksturo
A.Spunītis.

Jelgavnieki šķiro apzinīgi

Kopš pagājušā gada arī jelgavniekiem ir
iespēja šķirot atkritumus. Šim nolūkam
Zemgales reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas
gaitā izveidoti divi otrreizējo izejvielu
savākšanas punkti Paula Lejiņa ielā 6 un
Salnas ielā 20, kā arī sadzīves atkritumu
šķirošanas laukums Ganību ielā 84, kur
izbūvēta atkritumu šķirošanas līnija. Jau
pašlaik pilsētā vairāk nekā trīsdesmit vietās uzstādīti trīs krāsu konteineri – zaļie
domāti tīrām un, vēlams, nesaplēstām
stikla pudelēm un burkām; dzeltenajos
ievietojamas tīras PET pudeles (minerālūdens, alus, kvasa u.c. dzērienu
plastmasas pudeles), polietilēna maisiņi
un plēves, kā arī tīri un sausi kartona
un papīra iepakojumi, avīzes, žurnāli,
grāmatas un rakstāmpapīrs. Savukārt
tumšie konteineri domāti pārējiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. «Kopumā

Sašķirotie iedzīvotāju atkritumi
Salnas un Paula Lejiņa ielas
dalīto atkritumu laukumos
(no 2008. gada maija līdz
decembrim)
Papīrs – 14,93 tonnas
Kartons – 5,89 tonnas
Polietilēna plēve – 3,20 tonnas
Stikla tara – 20,86 tonnas
PET pudeles – 2,18 tonnas
«Zemgales EKO» dati

visā Zemgales reģionā – Jelgavā, Bauskas,
Dobeles pilsētā un rajonā – jāizvieto 939
šādi konteineri pa 313 katram sadzīves
atkritumu veidam,» teic aģentūras
«Zemgales EKO» direktora pienākumu
izpildītāja Zane Ķince, piebilstot, ka
Jelgavā šķirot atkritumus būs iespējams
kopumā 110 laukumos. Viņa vērtē, ka
nu šis process aizgājis arī mūsu pilsētā.
«Jelgavnieki atkritumus šķiro tiešām apzinīgi, īpaši jaunieši, kas labprāt izmanto
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
apsaimniekotajās teritorijās izvietotos
konteinerus. Ar katru mēnesi novērojam, Šķirošanas līnijā strādājošie neslēpj, ka pašlaik darba apjoms ir samazinājies, jo, kā šajā nozarē ierasts, pēc svētkiem
ka piemaisījumu konteineros kļūst aiz- sarucis gan pārstrādājamās produkcijas, gan arī tās realizācijas daudzums. Piemēram, maksa par tonnu sapresēta
vien mazāk,» iedzīvotāju aktivitāti uzteic kartona samazinājusies vidēji četras reizes – decembrī to varēja realizēt vien par 15 eiro.
Z.Ķince, norādot, ka pašlaik atkritumu
šķirošanas konteineri ir galvenokārt pie
izglītības iestādēm, dienesta viesnīcām,
degvielas uzpildes stacijās, taču pakāpeniski tie tiks izvietoti arī atkritumu
laukumos pie daudzdzīvokļu mājām.

Realizācijas apjomi aug

Iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus
uzteic arī A.Spunītis – mēnesī Ganību
ielā kopumā pārstrādā 80 – 90 tonnas
dalīto atkritumu, tostarp arī no Dobeles
un rajona, un tikai 10 procenti nonāk
atkritumu poligonā «Brakšķi» – pārējiem
atkritumiem tiek dota otrā dzīve. «2008.
gadā esam pārstrādājuši par 250 tonnām
kartona vairāk nekā gadu iepriekš. Proti,
pērn sašķirojām un realizējām 796 tonnas
kartona,» darba efektivitāti ar skaitļiem
pamato šķirošanas līnijas ražošanas
inženieris. Protams, lielākoties Ganību
ielā kartons nonāk no tirdzniecības
vietām. «Pagājušajā gadā vēl tikai apzinājām situāciju atkritumu šķirošanas
jomā, tostarp vidējo apjomu, izmaksas,
tieši tādēļ kartonu no tirdzniecības vietām pieņēmām bez maksas. Pašlaik jau
līgumos paredzēts, ka par kubikmetru
izvestā sapresētā kartona jāmaksā 2,60
lati – tādējādi mēs vismaz kompensējam
transporta izdevumus. Iedzīvotājiem gan šajā ziņā nekas nav
mainījies,» tā A.Spunītis, akcentējot, ka šis nav bizness, kur gūt
milzu peļņu, tādēļ jo svarīgāk ir
strādāt racionāli, lai atmaksātos
šķirošanas līnijas izbūve. Viens
no mērķiem – nodrošināt vēl
vismaz uz pusi vairāk izejmateriālu, jo atkritumu pārstrādes un
šķirošanas jaudas Ganību ielā ir
lielas. «Šajā nozarē ir būtiski divi
nosacījumi – produkcijas kvalitāte, ko mēs spējam nodrošināt
visaugstākajā līmenī, un apjomi,
lai varētu noslēgt ilgtermiņa
līgumus par realizāciju. Tieši tādēļ meklējam iespējas palielināt
apjomus,» tā A.Spunītis.

Cer, ka tirgus atdzīvosies

Šķirošanas līnijā atkritumi tiek sadalīti pa
veidiem un pēc tam atbilstoši sapresēti. Plēve,
PET pudeles un stikls galvenokārt tiek realizēts
Latvijā, savukārt kartons aizceļo uz Lietuvu.
«Visu nosaka iepirkumu cenas – realizējam tur,
kur mums ir izdevīgāk,» teic šķirošanas līnijas
ražošanas inženieris Andris Spunītis.

Vērtējot situāciju šajā nozarē
kopumā, produkcijas kvalitāti un
apjomus kā galvenos priekšnosacījumus attīstībai akcentē arī
Latvijas Atkritumu saimniecības
asociācijas direktors Aldis Vidužs. «Iespēju realizēt sašķirotos
atkritumus netrūkst, taču otrreiz izmantojamam materiālam
jābūt tādā kvalitātē, lai tas būtu
piemērots pārstrādei konkrētā
uzņēmumā, turklāt tādā apjomā,
lai to būtu izdevīgi realizēt gan

Atkritumu pārstrādes tirgus ir apsīcis visā pasaulē – paš
laik, ja vien ir tāda iespēja, izdevīgāk ir veidot produkcijas
uzkrājumus, lai vēlāk to realizētu par augstākām cenām.
Atkritumu šķirošanas laukumā Ganību ielā izdevīgāku tirgu
gaida sapresēts kartons – ir pamatotas cerības, ka jau mē
neša beigās cena par tonnu šī materiāla varētu augt.
vietējā, gan pasaules tirgū,» A.Vidužs
norāda, ka, piemēram, nešķirotu stiklu
iepērk par pieciem latiem tonnā, savukārt
tonnu sašķirota stikla var realizēt jau par
15 – 20 latiem. «Vienkārši ir jādomā, kā
strādāt efektīvāk,» tā A.Vidužs.
Šķirošanas līnijas ražošanas inženieris tomēr neslēpj, ka pašlaik tirgus ir
apsīcis. «Pagaidām nekādas aktivitātes
nav vērojamas, jo arī šis tirgus dzīvo līdzi
ekonomiskajām nebūšanām visā pasaulē.
Jāņem vērā, ka janvāris šajā nozarē vispār
ir tāds klusais mēnesis, kad vērojams tā
saucamais pēcsvētku sindroms – samazinās gan atkritumu, gan arī realizācijas
apjomi –, taču lielām bažām nav pamata,
jo mums ir informācija, ka jau pašlaik
rūpnīcas, kas pārstrādā dalītos atkritumus, sastādījušas ražošanas plānu gadam,
izvērtējušas rezerves, tādējādi realizācijas
cena kāps,» teic A.Spunītis, atklājot,
ka pašlaik gan, piemēram, kartonam
iepirkuma cenas, salīdzinot ar situāciju
pagājušā gada vasarā, samazinājušās
apmēram četras reizes, PET pudelēm un
plēvei – uz pusi. Decembrī tonnu kartona
bija iespējams realizēt vidēji par 15 eiro.
«Pamazām tirgus gan sāk atdzīvoties, un
jau mēneša beigās mums sola 20 eiro par
tonnu kartona,» tā ražošanas inženieris, piebilstot, ka pagaidām uzkrājumi
nav tik lieli, lai nevarētu pagaidīt cenas
kāpumu.

Ekonomiskā situācija
ietekmē visus ražotājus

Taujāts, kur tiek realizēta Ganību
ielā sagatavotā produkcija, A.Spunītis
skaidro, ka viss atkarīgs no iepirkuma
cenas – ja vietējie pārstrādātāji maksā
mazāk, tiek meklētas iespējas produkciju
realizēt ārvalstīs. «Jāņem vērā, ka Latvijā

Tas, kas pilsētā ir atkritumi, laukumā Ganību ielā kļūst par
materiālu, kam ir pavisam cita tirgus vērtība. Jau tagad
pasaules tirgū jelgavnieki var konkurēt ar produkcijas
kvalitāti, nu jāgādā, lai kāpinātu arī apjomu – jaudas ir tik
lielas, ka varētu pārstrādāt uz pusi vairāk atkritumu.
Foto: Ivars Veiliņš

«Ja kāds man septembrī būtu teicis,
darbojas arī tā saucamās starpniekfirmas.
Skaidrs, ka, strādājot pa tiešo ar gala ka situācija būs tāda, kāda pašlaik tā ir,
pircēju, iepirkuma cenas būs augstākas es neticētu, bet nu makulatūras tirgus
– atšķirība var būt pat 15 – 20 procenti,» visā pasaulē ir būtiski izmainījies. Ja vēl
nepieciešamību izzināt tirgu un meklēt ie- vasarā makulatūru mēs par 20 latiem
spējas produkciju realizēt pašiem skaidro tonnā uzpirkām no visiem, tad pašlaik
ražošanas inženieris. Tā, piemēram, plēve to darām tikai no ilggadējiem sadarbības
galvenokārt tiek realizēta SIA «Nordic partneriem. Pārējie makulatūru var
plast», PET pudeles – uzņēmumam «PET nodot, par to nesaņemot samaksu. IepirBaltija», savukārt kartons tiek eksportēts kuma cenas tāpat kā realizācijas cenas
ir būtiski samazinājušās,» teic Līgatnes
uz Lietuvu.
Tiesa gan – arī otrreiz izmantojamo papīrfabrikas Makulatūras projektu vamateriālu pārstrādātāji un ražotāji dītāja Anda Kalniņa. Mēnesī uzņēmumā
norāda uz tirgus apsīkumu. Tā, piemē- pārstrādā 1300 – 1500 tonnas papīra.
ram, SIA «Nordic plast», kas pārstrādā A.Kalniņa prognozē, ka situācija arī šajā
industriālo plēvi un iegūtās granulas nozarē tomēr uzlabosies: «Pagaidām, kaut
realizē Eiropas tirgū, mēnesī pārstrādā samazinot apjomus, mums jādara viss, lai
saglabātu ražošanu,
380 – 400 tonnas
plēves, iegūstot ap Ganību ielas laukumā savāktie jo daudzviet pasaulē
300 tonnām granu- un realizētie dalītie atkritumi papīrfabrikas šajos
ekonomiskajos apslu. «Pašlaik izjūtam 2008. gadā
tākļos vienkārši tiek
to, ka samazinās
slēgtas.»
realizācijas tirgus, Makulatūra – 24 tonnas
«Zemgales EKO»
realizācijas cenas pa- Stikls – 67 tonnas
direktora pienāzeminājušās pat par Plēve – 70 tonnas
kumu izpildītāja
35 – 40 procentiem, PET pudeles – 12 tonnas
«Zemgales EKO» dati Z.Ķince neslēpj, ka
taču mēs turpinām
arī atkritumu saimstrādāt, jo ir pamatotas cerības, ka februārī situācija varē- niecībā nepieciešamas būtiskas izmaiņas.
tu uzlaboties,» teic SIA «Nordic plast» Tā kā dalītā atkritumu apsaimniekošana
un «PET Baltija» direktors Alberts ir nepieciešama, bet pašreizējos apstākļos
Strauts, atklājot, ka arī PET pudeļu pār- nav ekonomiski izdevīga, tās ieviešanai
strādes jomā situācija ir līdzīga, lai gan un uzturēšanai nepieciešamas dotācijas,
galvenokārt process šajā jomā pašlaik piemēram, no dabas resursu nodokļa
piebremzējies ražotnes rekonstrukcijas ieņēmumiem. «Jau pašlaik nozares
dēļ. Panīkusi ir arī stikla rūpniecība, pārstāvji, kas apvienojušies Latvijas Attādējādi vietējie uzņēmumi, piemēram, kritumu saimniecības asociācijā, lai risiakciju sabiedrība «Grīziņkalns» sašķiro- nātu šo jautājumu, plāno vērsties Vides
to stiklu pārstrādei iepērk krietni ma- ministrijā. Citādi sanāk absurda situācija
zāk. Par cik procentiem samazinājušies – iedzīvotāji vēlas un labprāt arī šķiro
apjomi un iepirkuma cena, uzņēmumā atkritumus, taču pašreizējos apstākļos to
realizācija ir ierobežota,» tā Z.Ķince.
gan neatklāj.

6., 7.

skaistumkopšana

Bez meistara
tomēr neiztikt
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikā, kad cilvēki arvien rūpīgāk izvērtē savus izdevumus,
par katru klientu jācīnās arī
skaistumkopšanas saloniem
– to piedāvātie pakalpojumi
tomēr ir lieta, no kā cilvēks
var atteikties. Un jaunā gada
sākums liecina, ka atsakās
arī – saloni pustukši, meistari
nereti spiesti darbdienu pavadīt gaidot, taču tajā pat laikā
diezin vai pienāks diena, kad
cilvēki paši sev griezīs matus... Tas tikai apliecina – lai
cik grūti būtu apstākļi, bez
frizētavām jau neiztiksim.

salonā «Rebeka», tomēr salona īpašniece norāda, ka no tā tomēr, visticamāk,
izvairīties nevarēs un nāksies cenas
pakāpeniski palielināt. Jāņem vērā,
ka salonos ne tikai pieaug uzturēšanas
izmaksas, bet sadārdzinās arī materiāli
– izplatītājfirmas ik pa brīdim palielina cenas savai precei: krāsām, lakām,
putām, šampūniem utt., bez kā salonu
darbs nav iespējams.
No konkurences nav pasargāti arī
lielie tirgus spēlētāji, tādi kā saloni «Kolonna», kam salonu tīkls ir visā valstī,
nu jau sasniedzot 19 frizētavas un 19
salonus. «Kolonna» sabiedrisko attiecību
vadītāja Zane Saleniece atzīst, ka klienti
salīdzina dažādu pakalpojumu sniedzēju
cenas un pārdomā, kas viņiem patiesi ir
neatliekams, nevis rīkojas spontāni. «Tāpēc arī «Kolonnas» skaistumkopšanas
uzņēmumos cenas palikušas nemainīgas
un vismaz šogad paaugstinātas netiks,»
norāda Ē.Lazdiņa. Paralēli tiek meklēti risinājumi, lai noturētu klientus,
– ieviestas jaunas skaistumkopšanas
procedūras, piedāvāti jauni produkti un,
protams, katram klientam nodrošināta
individuāla pieeja.
Jāpiebilst, ka, nepaaugstinot cenas par
pakalpojumiem, palielināto PVN likmi
uzņēmumi segs paši no savas kabatas.

Arvien vairāk skaistumkopšanas procedūru cilvēki cenšas veikt mājās – manikīru un pedikīru, krāso matus –, bet tās,
ko nevar veikt paši, izvēlas retāk. Pēdējā
laikā samazinās solāriju apmeklētāju
skaits, vairāk sieviešu atsakās no gēla
nagiem, jo ir nolēmušas turpmāk manikīru veikt pašas, arī matus ieveido retāk.
Skaistumkopšanas salonu apmeklētāju
skaita samazināšanās savukārt nozīmē
to, ka meistariem ir mazāk darba un arī
atalgojums sarūk – īpaši, ja meistars nav
pieņemts pastāvīgā darbā un salonā īrē
darba vietu.
Ārkārtas rīcībai nav gatavi
Lai pārvarētu grūtības, skaistumkopRetāk pošas
šanas saloni radikālas darbības neveiks
Lai gan daudzas procedūras cilvēki – darbiniekus neatlaidīs, algas nesamaveic mājās, joprojām pieprasīti ir pakal- zinās, izmaiņas darba laikos neveiks,
pojumi, kas saistīti ar higiēnu, piemē- telpas nemainīs. Vien strādās un cerēs,
ram, matu griešana,
ka grūtie laiki pārvaksācija. Tie klien- Situācija darba tirgū
ies. Lielākajai daļai
ti, kas ir izlēmuši
laikraksta aptaujāto
Vakances
Darba
t ē r ē t n a u d u p a r Profesija
salonu telpas ir primeklētāji vātīpašums, tāpēc
skaistumkopšanu,
3
5
joprojām priekšro- Frizieris
iespēja izvēlēties izNagu kopšanas
ku dod kvalitatīvām
maksu ziņā lētākas
speciālists
–
2
procedūrām. Salona Vizāžists
praktiski netiek ap«Rebeka» īpašniece un kosmetologs –
spriesta. Bet tie, kas
–
Dace Niparte novēAvots: Nodarbinātības valsts aģentūra, telpas īrē, prasītās
rojusi, ka joprojām
www.ss.lv cenas uzskata par
ir klientu loks, kas
neadekvātām. Pieizvēlas ķermeņa pīlingu, masku un mēram, «Kolonnas» pārstāve Ē.Lazdiņa
masāžu, kaut arī tas nav no lētajiem uzskata, ka īres maksa par salona telpām
pakalpojumiem. Savukārt skaistum- tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» ir
kopšanas salonos «Kolonna» pērnā gada pārāk augsta, tomēr, neskatoties uz to,
nogalē, salīdzinot ar citiem gadiem, maz salona apgrozījums esot gana labs.
tika veidotas svētku frizūras. «Kolonna
Saloni situāciju nerisinās arī, atlaižot
Serviss» izpilddirektore Ērika Lazdiņa darbiniekus, jo šajos laikos labs meistars
pieļauj – iespējams tādēļ, ka samazinā- ir zelta vērts. «Štatus nemazināsim, jo
jies svētku sarīkojumu skaits, jo līdzek- mūsu meistari te jau strādā ilgus gadus
ļus jau pērn sāka taupīt arī uzņēmumi, un ir sevi pierādījuši, turklāt viņiem
nerīkojot tradicionālās darba kolektīvu ir pastāvīgo klientu loks,» akcentē
balles. To, protams, esot grūti salīdzināt D.Niparte. Algas samazinājums var skart
ar citiem gadiem, bet tomēr arī pagā- tos meistarus, kas tikai īrē darba vietu un
jušā gada nogalē nedaudz esot audzis nav salona patstāvīgie darbinieki. «Meissolārija apmeklējums, pieprasījums pēc taru alga ir atkarīga no viņu individuālā
manikīra, matu griešanas, veidošanas un darba. Ja klientu nāk mazāk, arī viņu
krāsošanas, kā arī sejas procedūrām, kas peļņa samazinās,» norāda E.Krūmiņa.
sniedz ātru un redzamu rezultātu.

Cenas – nemainīgas

«Jelgavas Vēstneša» aptaujāto skaistumkopšanas salonu pārstāvji visi kā
viens norāda, ka šogad cenas saviem
pakalpojumiem nav paaugstinājuši.
Vēl vairāk – dažs pat būtu gatavs tās
pazemināt, lai tikai nevajadzētu slēgt
salonu. Lai savilktu galus un nopelnītu, katram ir sava recepte. SIA «Ilgas
Company» valdes priekšsēdētāja un
salona «Edīte» īpašniece Edīte Krūmiņa atklāj – lai gan ieņēmumi ir
samazinājušies, nopelnīt joprojām var.
«Labs meistars un laba cena par kvalitatīvu pakalpojumu, privātas telpas
un «savs vārds» – tas glābj,» uzskata
E.Krūmiņa. SIA «Ilgas Company» ļoti
nopietni izturas arī pret personāla atlases jautājumiem, jo par savu prioritāti
izvirzījusi pakalpojuma kvalitāti. «Pie
mums strādā daži meistari, bet viņi var
nopelnīt. Neturam darbiniekus tikai
tāpēc, lai būtu kāds brīvs meistars,»
tā salona «Edīte» īpašniece.
Pagaidām cenas nav paaugstinātas arī

Izdzīvos stiprākie

Ne visi ir spējīgi turēties pretī cenu
kāpumam un izdzīvot nežēlīgajos konkurences apstākļos. Laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» aptaujātie nozares pārstāvji
prognozē, ka izdzīvos lielākie saloni un
ar nopietnāko attieksmi, bet visgrūtāk
klāsies mazajām frizētavām dzīvojamos
rajonos.
Spilgts piemērs tam ir skaistumkopšanas salons «Santa», kas jau no februāra
tiks slēgts. «Lai gan biju domājusi turēties krīzei pretī, tagad saprotu, ka
izdevīgāk ir salonu slēgt un vienkārši
segt komunālos maksājumus,» stāsta salona īpašniece Irina Makarenko. Lai gan
salons atrodas dzīvojamā masīvā Satiksmes ielā, jau pirms pusgada sācis samazināties klientu skaits. Sākumā cilvēki
atteikušies no solārija apmeklējumiem,
vēlāk arī no citiem pakalpojumiem, līdz
šā gada sākumā klientu skaits sarucis
pavisam – tagad «Santā» dienā iegriežas trīs līdz pieci cilvēki. I.Makarenko
norāda – tā kā šis ir sarežģīts laiks ne
tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem,

Vēl nesen cilvēki varēja atļauties maksāt vairāk par
labu servisu un komfortu,
tāpēc daudzi pakalpojumu
sniedzēji plauka un zēla. Tagad taupa ne tikai valsts, bet
arī katrs cilvēks individuāli
– pārvērtējot vajadzības un
atsakoties no lietām, bez kurām var iztikt. Viena no tām
ir skaistumkopšana. Protams,
cilvēki joprojām griež un krāso
matus, kopj nagus, bet palielinās to skaits, kas taupīšanas
nolūkos šīs procedūras veic
mājas apstākļos. Tas savukārt
nozīmē, ka skaistumkopšanas
saloniem jācīnās par katru
klientu. «Jelgavas Vēstnesis»
centās noskaidrot, vai saloni
ir gatavi stāties pretī ekonomikas lejupslīdei, kā redz savu
nākotni un ko no tā visa iegūs
klienti.
situāciju nevarēja risināt, paaugstinot
cenas par pakalpojumiem. Bet par visu
ir jāmaksā, turklāt, ja rēķini un maksājumi netiek veikti laikā, tiek uzlikta soda
nauda. Arī «Santas» telpas ir privātīpašums, bet šoreiz tas uzņēmēju neglābs.
Pēc salona slēgšanas I.Makarenko domā
telpas izīrēt, jo prognozē, ka jaunu skaistumkopšanas salonu tuvāko divu trīs
gadu laikā nespēs atvērt. Bēdīga nākotne sagaida arī trīs no četrām «Santas»
frizierēm, jo jaunu darbu izdevies atrast
tikai vienai. Friziere Aija Purmale norāda, ka, cenšoties saglabāt savu klientūru,
viņa meklējusi darbu tuvākajā apkaimē.
Viņai paveicies – turpmāk Aija strādās
salonā «Šiks B».
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Interesants laiks
uzņēmējdarbības uzsākšanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Gandrīz ik dienu dzirdamas
ziņas, ka kāds uzņēmums pārtraucis darbību. Tomēr ir drosminieki, kuri laikā, kas nodēvēts
par ekonomisko krīzi, uzsāk
savu biznesu.
Viens no tādiem ir arī SIA «BOW», kas
Jelgavā pagājušā gada novembrī atvēra
jaunu skaistumkopšanas salonu «More
Beauty».
SIA «BOW» valdes locekle Gunita Grauduža atklāj, ka salona atvēršana «krīzes
laikā» ir tikai sakritība, nevis apzināts
solis. «Tagad ir interesants laiks biznesa
uzsākšanai. Lai gan daudzas lietas kļuvušas
dārgākas un arī nodokļi palielināti, darbaspēks palicis lētāks un sarukušas celtniecības darbu izmaksas. Mēs paši izstrādājām
telpu plānojumu un dizainu un veicām
nepieciešamos remontdarbus,» stāsta
uzņēmēja. Situāciju valstī, kad uzņēmējus
nevis atbalsta, bet gremdē, viņa uzskata par
aplamu un atzīst, ka tā viņu tomēr biedē, jo
uzņēmumam ir kredītsaistības.
Savukārt no konkurences G.Grauduža
nebaidās, jo uzskata – cilvēki vienmēr ir
meklējumos pēc kaut kā jauna, labāka,
citādāka. «Doma par sava skaistumkopšanas salona atvēršanu bija jau sen, bet
gribējās izveidot ko tādu, kas atšķirtos no
pilsētā esošajiem saloniem,» stāsta salona
īpašniece. Viņasprāt, «More Beauty» ir
tāds salons, kas atšķiras, pirmkārt, ar savu
attieksmi pret klientiem. «Nav pieļaujams,
Arvien biežāk skaistumkopšanas salonos novērojama situācija, ka meistares spiestas bez darba īsināt laiku, jo klientu skaits diezgan ievērojami sarūk.
Foto: Ivars Veiliņš ka klients, ienākot salonā, jūtas lieks,»
uzsver G.Grauduža. Viņa norāda – «More
Beauty» ir orientēts uz klientu un tas netiek
aizmirsts arī, nosakot pakalpojumu cenas
un izstrādājot atlaižu politiku. SIA «BOW»
valdes locekle novērojusi, ka cilvēki arvien
 Ilze Knusle-Jankevica
cilvēku skaits, kas manikīru taisa paši,» salonu mazgāt matus un veidot frizūru,
vairāk izvēlas maksimāli kvalitatīvus pakalstāsta uzņēmēja. Tāpat mazāk darba ir tagad no tā pamazām atsakās.
pojumus par viszemāko cenu, tāpēc šī gada
Pievienotās vērtības nodokļa
kosmetologam, jo cilvēki izvēlas tikai
Lai kaut cik ietaupītu, ziemas mēnešos
janvārī pakalpojumu cenas pat samazinātas.
(PVN) palielināšana un ekonepieciešamās procedūras, piemēram, frizētavas un salons darbu sāk stundu
«Nevar neņemt vērā to, ka mazinās cilvēku
nomiskā situācija valstī divu
vaksāciju, bet tādu skaistumkopšanas vēlāk, ja vien nav pierakstījies kāds
frizētavu un salona «Dīva»
procedūru kā masāža apmeklē retāk. Arī klients.
īpašniecei likusi «ieslēgt izdzīfrizieri izjūt to, ka cilvēki par skaistumFrizētavu un salona «Dīva» īpašniece
vošanas programmu».
kopšanu var atļauties tērēt mazāk. Vīrie- uzskata, ka vēl nav pats smagākais brīšu zālē tas nav tik izteikti, jo viņi apgriezt dis, un prognozē, ka vissmagāk skais Ilze Knusle-Jankevica
SIA «Dīva Lukss» valdes locekle Rita matus nāk regulāri. Savukārt sievietes tumkopšanas saloniem būs nākamziem.
Līckalniņa stāsta, ka ekonomisko krīzi frizētavu apmeklē retāk un vairāk izvēlas «Tagad cilvēki tikai sāk aprast ar jauno
Jau tad, kad frizētavas plauka
izjūt ļoti spēcīgi, bet padoties vēl negra- krāsot matus mājās. Tāpat iezīmējusies situāciju un vēl nav gatavi pilnībā atun zēla, meistariem darba
sās. Palielinājies PVN, maksa par komu- tendence friziera apmeklējumu apvienot teikties no ieradumiem. Vasarā klientu
netrūka, ne katra frizētava
nālajiem pakalpojumiem augusi gandrīz ar kāda pasākuma apmeklēšanu. «Agrāk netrūks, bet nākamajā ziemā gan varēbija gatava savā paspārnē
divas reizes, paņemti aizdevumi. Klientu sievietes nāca biežāk, pat katru mēnesi, tu būt smagi. Lai gan cilvēki vispār bez
ņemt mācekli – topošo frizieskaits samazinās un, lai noturētu atliku- krāsoja un grieza matus, kā arī veidoja skaistumkopšanas, protams, neiztiks.
ri, kam nepieciešams apgūt
šos, cenas palikušas nemainīgas. Lai gan frizūras. Tagad viņas matus saved kārtī- Tā, manuprāt, ir nākamā nepieciešamā
praksi. Taču tie, kas šo iespēju
peļņa samazinās, R.Līckalniņa norāda, bā pirms kāda pasākuma apmeklēšanas,» lieta aiz maizes un medicīnas,» cerīgi
izmantoja, pat maksāja prakka būtu gatava pat samazināt cenas par stāsta R.Līckalniņa.
piebilst R.Līckalniņa. Viņasprāt, sliktikantiem par darbu. Tagad
pakalpojumiem, lai tikai izdzīvotu.
Taupa ne tikai vidusmēra cilvēki – eko- tākais, kas šajā situācijā var notikt, ir Frizētavā «Dīva» kosmetoloģe Ilze Krūvalstī ar prakses iespējām
«Pirmie pārmaiņas izjuta manikīra nomisko režīmu «ieslēdz» arī turīgākie: tas, ka frizieri sāks strādāt mājās. Tad ma norāda, ka vispieprasītākā ir prosituācija krasi mainījusies
meistari – jau kopš pērnā gada augusta novērots, ka sievietes, kuras ieņem valsts zaudēs daļu no nodokļu ienāku- cedūra ķermenim un sejai – pīlings ar
– pirmkārt, jauniešiem vispār
klientes mākslīgos gēla nagus sāka ņemt atbildīgus amatus un agrāk pat vairā- miem, bet cilvēki paliks bez sociālajām aļģu sāli –, kas ne tikai uzlabo izskatu,
grūti atrast vietu, kur viņus
bet
ir
arī
ļoti
veselīga.
nost, nevis atjaunot. Tagad audzis to kas reizes nedēļā pirms darbs devās uz garantijām.

Ieslēdz izdzīvošanas programmu

Telefonu meistars Māris skaistumkopšanas procedūras – friziera pakalpojumus,
manikīru, solāriju – apmeklē tikpat bieži kā agrāk un norāda, ka vēlme labi
izskatīties ir spēcīgāka par apziņu, ka vajadzētu taupīt.
pirktspēja,» uzsver G.Grauduža. Otrkārt,
jaunais salons no pilsētā jau esošajiem
atšķiras ar savu spilgto un dzīvespriecīgo
dizainu. «More Beauty» īpašniece atzīst, ka
to novērtē arī salona apmeklētāji, izsakot
komplimentus par telpu dizainu un atkal
atgriežoties.
«More Beauty» par klientu trūkumu
pagaidām nesūdzas – daļa klientu turpina
nākt pie salona meistariem, kas agrāk
strādājuši citur, bet ir arī gana daudz jaunu
apmeklētāju. Cilvēki pārsvarā izmanto tos
pakalpojumus, kuru iedarbība ir uzreiz
redzama – friziera pakalpojumus, ja ne
manikīru, tad vismaz nagu lakošanu. Arī
solāriju klienti apmeklē labprāt, jo summa, kas jāmaksā par vienu reizi, nav liela.
G.Grauduža novērojusi, ka taupības nolūkos cilvēki labprāt izmanto atlaides, kā arī
cenšas paildzināt laiku starp procedūrām,
piemēram, ja gēla nagiem profilakse būtu
jāveic pēc trim nedēļām, klientes atnāk pēc

mēneša.
Agrāk G.Grauduža strādāja par nagu
kopšanas speciālisti skaistumkopšanas
salonos Rīgā. Bet, tā kā viņa ir jelgavniece, svārstījusies, vai uzsākt biznesu savā
dzimtajā pilsētā vai galvaspilsētā. «Izvēlējos
Jelgavu, jo, pirmkārt, tās ir manas mājas.
Otrkārt, Rīgā konkurence ir ļoti sīva,
daudz sīvāka nekā Jelgavā. Un visbeidzot
– negribēju vadīt uzņēmumu, atrodoties
nemitīgos pārbraucienos,» viņa atklāj. Tā
kā savulaik studējusi gan uzņēmējdarbību,
gan lietvedību, G.Grauduža zinājusi, kas
viņu kā uzņēmēju sagaida. Turklāt vairāki
viņas draugi arī nodarbojas ar biznesu un
var palīdzēt ar vērtīgiem padomiem.
SIA «BOW» valdes locekle norāda:
«Skaistumkopšanas salons nav tas uzņēmējdarbības veids, kas sniedz lielus ienākumus. Pirmām kārtām tam jābūt hobijam un
tikai tad, neatlaidīgi darbojoties, var cerēt
uz peļņu.»

Ar prakses vietām problēmu nav

Jau februārī savas durvis slēgs salons
«Santa». Lai gan pakalpojumu cenas
palikušas nemainīgas un arī par telpām
jāmaksā mazāk, jo tās ir privātīpašums, pēdējā gada laikā strauji krities
apmeklētāju skaits – ar trim, pieciem
klientiem dienā esot par maz.

Vērtē iedzīvotāji
Neila Šlosberga,
auklīte bērnudārzā:
«Skaistumkopšanas salonus apmeklēju, bet no
plašā klāsta izvēlos
tikai friziera pakalpojumus un solāriju. Arī šogad jau
esmu bijusi salonā
un nedomāju iet
retāk nekā līdz šim – ja sevi jāsaved kārtībā, tad
ir jāiet. Pēdējo reizi, kad biju salonā, ne solārijam, ne friziera pakalpojumiem cenas nebija
paceltas, bet februārī laikam tās mainīsies. Bet
pat tad, ja pakalpojumi kļūs dārgāki, uz saloniem iešu un maksāšu, jo es jau neeju katru
nedēļu, katru dienu. Parasti salonu apmeklēju
apmēram reizi divos mēnešos. Ja cenu kāpums
būs ievērojams, varbūt iešu retāk uz solāriju,
bet no friziera pakalpojumiem gan neatteikšos – nevaru to atļauties, jo, ja ir īsi mati, tie
regulāri jākopj. Varbūt, ja tie ir gari, frizieri var
apmeklēt retāk. Arī iespēju pati krāsot matus
mājās neapsveru, jo man nav tādu iemaņu.
Tāpēc iešu pie speciālista un maksāšu arī tad,
ja pakalpojums kļūs dārgāks.»

Natālija Ostele,
pārdevēja
juvelieru veikalā:
«Jā, dažreiz apmeklēju skaistumkopšanas salonus
un izvēlos tādus
pakalpojumus kā
manikīrs, pedikīrs,
friziera pakalpojumus, arī uz solāriju
eju. Salonu apmeklēju apmēram vienu reizi trīs mēnešu laikā.
Man nav iecienātāko vietu, eju uz dažādiem
saloniem, galvenokārt uz tiem, ko iesaka
pazīstami. Lai mazliet ietaupītu, manikīru
esmu sākusi taisīt mājās. Bet, tā kā šogad
salonā vēl neesmu bijusi, nezinu, vai cenas
ir mainījušās un vai vajadzēs domāt, kā
vēl ietaupīt. Jau pagājušajā gadā, kad tika
paaugstinātas cenas par skaistumkopšanas
procedūrām, sāku apmeklēt savu frizieri
mājās, nevis salonā.»
Tatjana Gutenko, kosmētikas konsultante:
«Skaistumkopšanas salonus neapmeklēju jau
kādus desmit gadus, jo pati nodarbojos ar kosmētiku un visas nepieciešamās skaistumkopša-

nas procedūra veicu
pati. Piemēram, taisu manikīru, klāju
maskas. Matus man
krāso, apgriež un
veido meita, jo ir
izmācījusies par frizieri. Tiesa, mana
meita savā profesijā nestrādā. Viņa
negribēja strādāt
par frizieri un izlēma studēt jurisprudenci. Vienīgi, ja man
būtu nauda, es noteikti apmeklētu kādu SPA
procedūru.»
Silva Logina, bezdarbniece:
«Skaistumkopšanas salonus neapmeklēju vispār, neizmantoju nevienu
no viņu piedāvātajiem pakalpojumiem, jo nevaru to
atļauties. Manikīru
uztaisu sev pati,
arī matus sev varu

nokrāsot, savukārt, kad vajag tos apgriezt,
palūdzu draudzenei. Agrāk varēju atļauties
aiziet vismaz pie friziera. Vēl pirms trīs
mēnešiem man bija darbs, strādāju par
pārdevēju ziedu un dāvanu veikalā un varēju atlicināt naudu friziera apmeklējumam.
Tagad diemžēl esmu zaudējusi darbu, tāpēc
nācās atteikties no maksas skaistumkopšanas pakalpojumiem.»
Anna Golubkova,
studente:
«No skaistumkopšanas salonu piedāvājuma izmantoju tikai friziera
pakalpojumus. Ja
nepieciešams, manikīru varu uztaisīt
pati, bet pēc pārējām skaistumkopšanas procedūrām
īpašu vajadzību neizjūtu. Lai gan pati dzīvoju Ādažos, studēju Jelgavā un arī frizieri
apmeklēju te. Mājās esmu reti, un man
nesanāk laika vēl aiziet uz frizētavu. Tagad
pie friziera eju divas reizes pusgadā. Ja paaugstināsies cenas, laikam iešu retāk, bet

pilnībā atteikties no friziera pakalpojumiem
negrasos. Arī citu frizētavu nemeklēšu, jo
eju pie vienas konkrētas meistares – viņa
man ir pazīstama, un zinu, ka izveidos tādu
frizūru, kāda man patiks. Mainīt meistaru
neriskēšu.»
Vladimirs Zagorskis, atslēdznieks:
«No skaistumkopšanas pakalpojumiem izmantoju tikai frizieri
– regulāri, līdz
šim reizi nedēļā,
apgriezu matus.
Bārdu dzenu un
ūsas kopju pats.
Eju pie vienas frizieres, un var teikt, ka
esmu viņas pastāvīgais klients. Tagad gan
ar naudu ir grūtāk un jāekonomē, tāpēc pie
friziera nāksies iet retāk – reizi divās nedēļās. Tomēr uz frizētavu iešu arī tad, ja pacels
cenas, jo nestaigāšu jau noaudzis! Matu
griežamo mašīnīti nepirkšu, jo dzīvoju viens
un man tāpat nav, kas tos matus apgrieztu,
turklāt labāk ir iet pie meistara.»

būtu gatavi apmācīt, otrkārt,
cerēt uz samaksu prakses laikā
esot naivi. Gluži pretēji – ir
uzņēmumi, kas prasa naudu
no praktikanta par aroda
ierādīšanu. Par laimi, vismaz
šajā jomā Jelgavā situācija ir
visai stabila.

Dobeles Amatu skola atšķirībā no Jelgavas Amatu vidusskolas savus audzēkņus
ar prakses vietām nenodrošina, viņiem tās jāmeklē pašiem. Dobeles Amatu
skolas audzēkne Laura Pugačevska prakses vietu salonā «Rebeka» dabūjusi
Jaunieši, kas Jelgavas Amatu vidusskocaur paziņām, bet citām kursa biedrenēm tik viegli neejot.
lā apgūst friziera profesiju, par prakses
vietām var neuztraukties – līgumi uz šo praksē ņem labprāt – pat tad, ja pašiem padarīto darbu saņemt samaksu. «Iemācību gadu jau noslēgti. Lai gan mācību meistarus nevajag. Šajā mācību gadā pie priekšējos gados mēs bijām izlutināti,
iestāde piedāvā iespējamās prakses vie- viņas stažējas desmit Amatu vidusskolas jo gandrīz katram audzēknim praksē
tas, audzēkņi tās var meklēt arī paši.
audzēkņi. Taču arī E.Krūmiņa pamanī- maksāja, kaut gan par to nav jāmaksā,»
Jelgavas Amatu vidusskolas direktore jusi tendenci, ka daudzviet saloni vairs piebilst E.Bišere. Taču tagad situācija ir
Edīte Bišere norāda, ka ar prakses vietām neņem praktikantus, ja viņiem par jauno krasi mainījusies – tagad gaidīt, ka par
praksē pavadīto laiku salons audzēknim
tiks nodrošināti visi audzēkņi, kas apgūst speciālistu apmācību nepiemaksā.
friziera profesiju, un tādu skolā ir 21. DiArī salons «Rebeka» savu iespēju robežās vēl maksās, esot absurdi. Arī Amatu virektore teic, ka līgumi uz šo mācību gadu pieņem praktikantus – it sevišķi tad, ja pa- dusskolas audzēkņi to jau pieņēmuši, un
noslēgti iepriekš, tāpēc par to tagad nav jā- šiem ir nepieciešams kāds meistars. Salona šobrīd nevienā no minētajiem saloniem
uztraucas. Turklāt 18 darbības gadu laikā īpašniece Dace Niparte norāda – ja prak- praktikantiem algu nemaksā.
Jelgavas Amatu vidusskolas direktore
skolai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar tikants sevi pierāda, viņam tiek piedāvāts
darba devējiem pilsētā. Tomēr daži skolēni pastāvīgs darbs. Piemēram, tagad salonā arī uz nākotni raugās optimistiski un ir
prakses vietu meklē paši, galvenokārt tie, praktizējas topošā friziere no Dobeles, bet pārliecināta, ka prakses vietas topošakas dzīvo ārpus Jelgavas un vēlas atrast viens Jelgavas Amatu vidusskolas absol- jiem speciālistiem varēs atrast arī turpmākajos gados. «Ekonomika atveseļosies,
praksi tuvāk dzīvesvietai.
vents jau ir atradis te darba vietu.
Salona un frizētavas «Edīte» un frizēE.Bišere stāsta, ka jaunieši novērtē mēs dzīvosim, nekas neapstāsies. Turklāt
tavas studijas «Edītes nams» īpašniece iespēju iziet praksi, tomēr vairums no šis ir iespēju laiks, kad tiek dibināti arī
Edīte Krūmiņa min, ka topošos frizierus viņiem vēlas par savu prakses laikā jauni uzņēmumi,» tā E.Bišere.
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Pirmdiena, 26.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 698.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 6.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4959. un 4960.sērija.
10.40 «Arktiskais drudzis». Dokumentāla filma.
11.35 «De facto».*
12.10 «Ielas garumā».*
12.40 «Līča karš». ASV drāma. 1998.g. 1.sērija.

14.25 «100 g kultūras».*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 4.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 698.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4961. un 4962.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 16.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «De facto».*

LTV 7
7.25 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 3.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 86.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 435.sērija.
13.30 «Mārtiņrožu laiks 2007».*
14.00 NBA spēle. Sanantonio Spurs –
Losanželosas Lakers.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 86.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 243.sērija Nolaupīta līgava.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 3.sērija.
20.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
20.35 «Krējums… saldais».
21.05 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 13.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Lai dzīvo bumba!» Francijas drāma.
23.50 «Anekdošu klubs».*
23.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 243.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 97.sērija.
10.05 «Kroņprincis». Austrijas, Francijas, Vācijas
un Itālijas laikmeta drāma. 1.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 29. un 30.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 16.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 42.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Vācijas seriāls. 98.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 69.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Krievijas seriāls. 88.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 59.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 4.sērija.
22.00 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.sērija.
23.00 «LNT ziņu Top 10».*
23.50 «Sešas pēdas zem zemes 5». ASV seriāls. 10.sērija.
0.50 «Renegāts». ASV seriāls. 106.sērija.
1.50 «Priekšnojauta». ASV mistikas trilleris.
3.40 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 14.sērija.
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.

tv programma
12.55 «Kobra». Seriāls. 16.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 44.sērija;
«Mazās raganiņas 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 137. un 138.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 29.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 187. un 188.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 79.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 31. un 32.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 4. raidījums.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 4.sērija.
22.10 «Bīstamās mājsaimnieces 4». ASV seriāls. 4.sērija.
23.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 4.sērija.
24.00 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV seriāls. 17.sērija.
1.25 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 29.sērija.
2.15 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 187. un 188.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.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora raidījums.
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.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
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, 27.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 699.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 7.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4961. un 4962.sērija.
10.40 «Lasvegasas likumi». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Līča karš». ASV drāma. 2.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 5.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 699.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4963. un 4964.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 17.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Monogāmija iesācējiem».
Vācijas romantiska komēdija.
22.40 Nakts ziņas.
22.55 «Šeit un tagad».
23.35 «100 g kultūras».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 4.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 87.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 436.sērija.
13.30 «Mārtiņrožu laiks 2007».*
14.00 Kontinentālā hokeja līga. Rīgas Dinamo –
Jaroslavļas Lokomotiv.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 87.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Seriāls. 244.sērija Noslēpums diviem.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 4.sērija.
20.05 «Supermedūza». Dokumentāla filma. 2007.g.
21.00 «Ceļā ar kameru». “Urāli. Tatāri un samovāri”.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 138.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.00 «Glābējkomanda Cepums».
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 6.raidījums.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 23.sērija.

22.45 «Zebra».*
23.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.30 «Anekdošu klubs».*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 244.sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 98.sērija.
10.05 «Kroņprincis». Austrijas, Francijas, Vācijas un
Itālijas laikmeta drāma. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 31. un 32.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 17.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 43.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 99.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 70.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 60.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mīlestības vilnis». Vācijas romantiska komēdija.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 10.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 4.sērija.
0.50 «Renegāts». ASV seriāls. 107.sērija.
1.45 «Solis augšup». ASV melodrāma jauniešiem.
3.45 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 10.sērija.
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 139.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 7.raidījums.
12.20 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Seriāls. 24.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 17.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 45.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 1.sērija.

14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 139. un 140.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 30.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 189. un 190.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 33. un 34.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV detektīvseriāls. 11.sērija.
21.15 «Trīs mārciņas». Seriāls. 4.sērija.
22.05 «Liktenīgā sieviete». Francijas detektīvtrilleris.
0.10 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV detektīvseriāls. 18.sērija.
1.00 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.30 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 30.sērija.
2.20 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 189. un 190.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.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora raidījums.
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.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
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, 28.janvāris
LTV1

21.30 «Sporta studija». Tiešraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 700.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 8.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4963. un 4964.sērija.
10.40 «Netīrais darbs: darbs, kas kož». Dokumentāla filma.
11.35 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.10 «Province».*

Ceturtdiena, 2009. gada 22. janvāris

12.40 «Monogāmija iesācējiem».
Vācijas romantiska komēdija.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 6.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 700.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4965. un 4966.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 18.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. 4.sērija.
0.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 5.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 88.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
12.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 437.sērija.
13.35 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 5.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Čehovas Vitjaz.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 88.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
245.sērija Mantiniece pret pašas gribu.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak. Tiešraide.
21.55 «112 hronika».
22.05 «Ātruma cilts».
22.35 «Nākotnes parks».
23.05 «Pazudis bērns». Francijas trilleris. 2005.g. 1.sērija.
0.35 «Anekdošu klubs».*
0.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 245.sērija.
1.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 99.sērija.
10.05 «Dzīve tik tālu no mājām».
Vācijas melodrāma. 2007.g. 1.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 33. un 34.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 18.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 44.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 100.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 71.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 61.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Pārvērtību šovs.
22.00 «Baltais troksnis».
ASV, Kanādas un Lielbritānijas šausmu filma.
0.05 «Renegāts». ASV seriāls. 108.sērija.
1.00 «Nāvējošais ierocis 4». ASV spraiga sižeta filma.
3.25 «Zu kareivji». Honkongas un Ķīnas fantāzijas
piedzīvojumu filma.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.

17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 35. un 36.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.15 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 17.sērija.
22.10 «Aktrises lāsts» (ar subt.). Krievijas komēdija.
0.05 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 11.sērija.
0.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 31.sērija.
1.45 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 191. un 192.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.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora raidījums.
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.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Ceturtdiena, 29.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 701.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 9.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4965. un 4966.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Ziemeļu puse».*
12.40 «Serengeti stāsti». Dokumentāla filma.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 7.sērija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 701.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4967. un 4968.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 19.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.45 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 43. un 44.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «100 g kultūras».*
23.55 «LTV portretu izlase». Igo.*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 89.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.40 «Uzņēmējdarbības iespējas un risinājumi».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
12.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 438.sērija.
13.35 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 6.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak.*
16.00 «Smalkā dāma».
Venecuēlas seriāls. 89.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
246.sērija Zelta un mīlestības smarža.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA. Tiešraide.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 140.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 8.raidījums.
12.30 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 25.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 18.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 46.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 141. un 142.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 31.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 191. un 192.sērija.

21.55 «112 hronika».
22.05 «Uz meža takas».
22.35 «Motopiedzīvojumu sacīkstes 2008».
23.05 «Pazudis bērns».
Francijas trilleris. 2.sērija.
0.40 «Anekdošu klubs».
0.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 246.sērija.
1.30 «112 hronika».*

Ceturtdiena, 2009. gada 22. janvāris

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 100.sērija.
10.05 «Dzīve tik tālu no mājām».
Vācijas melodrāma. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 35. un 36.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 19.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 45.sērija.

13.35 Koncerts Vāgnera zālē.*
14.05 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 8.sērija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 702.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4969. un 4970.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 20.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Varas spēles». Francijas drāma.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Varas spēles». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7

15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 101.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 72.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 62.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mentu kari 4 (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 16.sērija.
23.05 «Uzmetēji 3» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu komēdija.
0.55 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
1.55 «Baltais troksnis».
ASV, Kanādas un Lielbritānijas šausmu filma.
4.00 «Dzīvnieku instinkti»
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 141.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 35. un 36.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 9.raidījums.
12.30 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 26.sērija.
12.55 «Kobra». Seriāls. 19.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 47.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 143. un 144.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 32.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 193. un 194.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 37. un 38.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
21.15 «Kodolkatastrofa». ASV katastrofu filma.
23.40 «Lasvegasa». ASV seriāls. 12.sērija.
0.35 «Kobra». Seriāls. 19.sērija.
1.25 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 32.sērija.
2.15 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 193. un 194.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.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas 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.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
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, 30.janvāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 702.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 10.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4967. un 4968.sērija.
10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Mūžīgie ienaidnieki: lauvas un hiēnas».
ASV dokumentāla filma. 1989.g.

7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 90.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».*
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
11.40 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
12.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 439.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 90.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 247.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 7.sērija.
20.05 «Donavas ūdenspolicija». Vācijas un Austrijas
detektīvseriāls. 33.sērija Randiņš ar krāpnieku.
20.55 «Ceļā ar kameru». “Neatklātās Azoru salas”.
21.35 «Zveja» (krievu val.).
22.05 «24 stundas 4». ASV seriāls. 22.sērija.
22.50 «Anekdošu klubs».*
22.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 247.sērija.
23.40 «112 hronika».*
23.50 NBA spēļu apskats.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 101.sērija.
10.05 «Misters Mūks». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 37. un 38.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 20.sērija.

15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 46.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 102.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 73.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 92.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 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).
22.40 «Debesu bruņinieki». Francijas spraiga sižeta filma.
0.40 «Reiz Ķīnā 3». Honkongas piedzīvojumu filma.
2.40 «Uzmetēji 3» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu komēdija.
4.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 142.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
10.30 «Dejo ar zvaigzni». 10.raidījums.
12.55 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
13.50 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 48.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 145. un 146.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 33.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 195. un 196.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 39. un 40.sērija.
19.20 «Bez tabu».

tv programma
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.45 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 2.epizode.
1.40 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
2.25 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 33.sērija.
3.10 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 195. un 196.sērija.

TV5

9
16.05 «Priekšnojauta». ASV mistikas trilleris.
18.00 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas seriāls. 2.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.
22.45 «Policistu šovs». ASV komēdija.
0.40 «Uz pilnu klapi». ASV romantiska komēdija.
2.25 «Iekāres elementi». Erotiska filma.
4.05 «Debesu bruņinieki». Francijas spraiga sižeta filma.

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.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Sieviešu līga» (ar subt.). Humora raidījums.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
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.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Musolīni» (ar subt.). Dokumentāla filma.
22.55 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.45 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

TV3

Sestdiena, 31.janvāris
LTV 1

13.15 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 27.sērija.
13.35 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 9.sērija.
14.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.20 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija.
18.10 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Krievijas komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neparastie draugi». ASV animācijas filma. 1981.g.
22.00 «Uzmini – kurš». ASV romantiska komēdija.
24.00 «Cita mamma». ASV drāma. 1995.g.
2.10 «Savienotas uz mūžu». Dokumentāla filma.
3.00 «SMS čats».
5.00 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 1.sērija.

8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Nepaej garām!» Latvijas bērnu fonda labdarības
akcijas noslēguma koncerts.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Varas spēles». Francijas drāma.
12.50 Jaungada koncerts Vīnē.*
15.15 «Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pagasti».
Vecpiebalga, Staburags.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 5. un 6.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Serengeti stāsti». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kleistu iela.
19.00 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 2004.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 Kinobaudītājiem. «Houpspringsas cerību avoti».
Lielbritānijas un ASV romantiska komēdija.
22.45 Nakts ziņas.
22.50 Latvijas Nacionālajai operai – 90. R.Vāgners.
Klīstošais holandietis. LNO izrāde.

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 «Baltā robeža». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
16.00 SEB Baltijas basketbola līgas spēle.
BK Ventspils – Tartu Rock. Tiešraide.
18.05 «Motopiedzīvojumu sacīkstes 2008».*
18.35 «Lielās sporta divkaujas». Dokumentāla filma.
1.sērija Futbols Dienvidāfrikā.
19.30 Pasaules spēkavīru kausa izcīņa.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «NBA spēļu apskats».*
21.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 5.sērija.
21.30 «Uguns eņģelis». Mākslas filma. 1. un 2.sērija.

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». 102.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 46.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
9.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
9.30 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.

10.00 «Brīvību Villijam». ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
12.10 «Elviss ir prom». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
13.55 «Kailais ierocis 3 1/3». ASV parodiju komēdija.
15.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.

5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Kolumbijas un ASV seriāls. 143.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O» Seriāls. 11.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 27.sērija.
9.25 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
9.55 «Suns Hūberts, hercoga mantinieks».
Lielbritānijas un Kanādas ģimenes filma.
11.35 «Noziegumam pa pēdām: Ķeltu mīkla».
ASV detektīvfilma.

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

Svētdiena, 1.februāris
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Es ES». Erudīcijas konkurss skolēniem.
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 24.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Latvijas teātru
vēsture». Nacionālais teātris. 3. un 4.daļa.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 7. un 8.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Mūžīgie ienaidnieki: lauvas un hiēnas».
Dokumentāla filma. 1998.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province». “Krīzes dāvana baronesei”.
19.00 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Nāves ēnā». Rīgas kinostudijas drāma.
22.45 Nakts ziņas.
22.50 «Ziemeļu puse».*
23.20 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 19.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs».
8.50 «Uzņēmējdarbības iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem».
12.30 «Motopiedzīvojumu sacīkstes 2008».*
13.00 «Sporta studija».*
13.50 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.55 «Lielās sporta divkaujas». Dokumentāla filma.
1.sērija Futbols Dienvidāfrikā.

16.50 «Nākotnes parks».*
17.20 «Deivids Bekhems: jauns sākums».
Dokumentāla filma. 2007.g.
18.20 Pasaules meistarsacīkstes rokasbumbā. Finālspēle.
20.25 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 1.sērija
21.15 «Noziedzīgie prāti 3». ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «24 stundas». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
23.30 «TV motors».*
24.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». 103. un 104.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 37.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāls raidījums. 21.sērijas 2.daļa.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Gudrā blondīne». ASV komēdija.
12.35 «Diversants». Krievijas kara filma. 1.sērija.
13.30 «Pēdējais leģions». ASV, Lielbritānijas, Francijas,
Slovākijas un Itālijas vēsturiska piedzīvojumu filma.
15.25 «Policijas akadēmija». ASV komēdija.
17.15 «O.C.» ASV seriāls. 22.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.15 Sporta ziņas.
20.25 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
20.50 «Mīts». Ķīnas un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
23.10 «Supernatural». ASV seriāls. 15.sērija.
0.05 «Slēpošanas skola». ASV piedzīvojumu komēdija.
1.55 «Kailais ierocis 3 1/3». ASV parodiju komēdija.
3.35 «Mans nams Umbrijā».
Lielbritānijas un Itālijas drāma.
5.15 «Teksasas reindžers 7». ASV seriāls. 21.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 2.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 12.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
12.30 «Smieklīgie videokuriozi».
13.00 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 10.sērija.
13.55 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
Seriāls. 3. un 4.sērija.
15.40 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 20.sērija.

16.35 «Kobra». Seriāls. 25.sērija.
17.35 «Karatē bērns». ASV ģimenes filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.35 «Spiegu spēle». ASV un Lielbritānijas trilleris.
22.55 «Smilšu vīra noslēpumi». Mākslas filma.
0.35 «Gladiatoru varonis». Mākslas filma.
2.10 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 20.sērija.
3.00 «SMS čats».
5.00 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 3.sērija.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
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 «Aņiskins un Fantomass» (ar subt.).
Krievijas detektīvfilma.
16.45 «Gameland» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.*
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Slazds» (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.).
Informatīvi analītisks raidījums.
Vada V.Andrejevs.
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
22.20 «Izbēgšana» (ar subt.). Krievijas mākslas filma.
0.30 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls.
SMS ar iepazīšanos.
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uzņēmējdarbība

Pašvaldības vadība ar uzņēmējiem
diskutē par Jelgavas attīstību
 Arturs Neikšāns

Pa g ā j u š a j ā n e d ē ļ ā
Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC) noti
ka pilsētas uzņēmēju
tikšanās ar Jelgavas
domes priekšsēdē
tāju Andri Rāviņu un
Attīstības un pilsēt
plānošanas pārvaldes
vadītāju Gunitu Osīti,
lai pārrunātu pilsētas
teritorijas plānojumu,
tās telpisko attīstību,
pašvaldības īstenotos
projektus un uzņē
mējdarbības attīstību
Jelgavā.
Diskusiju atklāja JRPIC
direktore Sarmīte Vīksna, kas
bija gandarīta, ka pašvaldības
vadības diskusijas ar pilsētas
uzņēmējiem ir izveidojusies
par labu tradīciju, kas visām
iesaistītajām pusēm ir ļoti vērtīgs dialogs, kā arī uzņēmējiem
kalpo kā unikāls informācijas
avots par Jelgavas attīstību.
Viņa sveica SIA «Rūķītis»
īpašniekus Ingu un Ringoldu
R ancānus kā visaktīvākos
uzņēmējus, kuri līdz šim izmantojuši JRPIC organizētās
konsultācijas.
Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš uzņēmējiem
2009. gadā vēlēja spēku pieņemt atbildīgus lēmumus sev,
pilsētai un valstij. Viņš atgādināja, ka šobrīd svarīgākais
pilsētā ir budžeta pieņemšana,
turklāt Starptautiskais Valūtas
fonds, mūsu valstij aizdodot
1,7 miljardus eiro, nopietnus
uzdevumus ir devis arī visām

Latvijas pašvaldībām. Jelgavas domes priekšsēdētājs
uzņēmējiem atgādināja – lai
stabilizētu finansiālo situāciju
valstī, pašlaik pašvaldībām ar
likumu ir aizliegts aizņemties
naudu, tāpēc finansiālā situācija «ir tāda, kāda tā ir». «2009.
gada budžets tiek plānots par
20 procentiem mazāks nekā
pagājušajā gadā, praktiski
atgriežoties pie 2006. gada budžeta apmēriem,» tā A.Rāviņš.
Taču viņš atzina, ka Jelgava
uz pārējo Latvijas pašvaldību
fona izskatās salīdzinoši labi,
risinājumi tiek meklēti, un
mērs aicināja uzņēmējus aktīvi
pieteikt pašvaldībā savas idejas
par pilsētas attīstībai svarīgiem
jautājumiem. A.Rāviņš arī atskatījās uz pašvaldības paveiktajiem projektiem un atzīmēja
tādus neatliekamus projektus
kā Jelgavas 4. vidusskolas piebūve, Jelgavas 3. pamatskolas
siltināšana un Zemgales Olimpiskā centra būvniecība.
Savukārt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte uzņēmējus iepazīstināja ar Jelgavas attīstības
plānošanas dokumentiem:
ilgtermiņa attīstības stratēģiju
2007. – 2020. gadam, teritorijas
plānojumu, kā arī integrētās
attīstības programmu 2007.
– 2013. gadam. Īpašu uzmanību
viņa pievērsa teritorijas atļautajai izmantošanai, minot gadījumus, kad uzņēmēji iegādājas
zemi, taču nepainteresējas,
ka teritorijas plānojumā tai
ir paredzētas citas funkcijas,
tādējādi «pērkot kaķi maisā».
Viņa aicināja uzņēmējus aktīvāk sadarboties ar Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldi,
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DARBS
MEKLĒ DARBU

Aizsaulē aizgājuši

Papildus – saimnieciskos darbus,
piemēram, zāģēt malku un citus.
Tālrunis 20074324.
Auklītes darbu (36 gadi). Ir darba
pieredze, rekomendācija.
Tālrunis 25935092.
Radioelektronisko iekārtu montētājs. Ir pieredze namdara, restaurācijas darbos. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 26077810.
Krāvēja, palīgstrādnieka. Izskatīšu
jebkurus citus piedāvājumus.
Tālrunis 29587674.
Šoferis ar pieredzi (B, C, E kategorijas). Tālrunis 25966956.
Auklīte pieskatīs bērnu, sākot no 3
gadu vecuma līdz 1. klasei.
Tālrunis 20241788.
Meistars ar lielu darba pieredzi
izpilda visu veidu remontdarbus
un celtniecības darbus. Par cenām
vienosimies. Tālrunis 26026681;
63046084 (vakaros).

Tikšanās ar uzņēmējiem laikā Jelgavas mērs Andris Rāviņš at
gādināja, ka šobrīd svarīgākais pilsētā ir budžeta pieņemšana,
turklāt Starptautiskais Valūtas fonds, mūsu valstij aizdodot 1,7
miljardus eiro, nopietnus uzdevumus ir devis arī visām Latvijas Varu pieskatīt bērniņu pie sevis
pašvaldībām.
Foto: Ivars Veiliņš mājās. Izglītība – vidējā speciālā.
jo «papildus painteresēšanās
pirms lielu projektu uzsākšanas nekad nenāk par ļaunu».
G.Osīte arī informēja par
Jelgavas pilsētas atbalstītajiem
projektiem, kuriem ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda un
citu strukturālo fondu līdzfinansējums. Starp tiem var
minēt Trīsvienības baznīcas
torņa atjaunošanu, pilsētas
ielu rekonstrukciju, vecpilsētas
atjaunošanu un pielāgošanu
tūrisma vajadzībām, Lielupes

Jelgavas Mākslas skola

aicina bērnus vecumā
no 5 līdz 7 gadiem
pieteikties radošajai
mākslas studijai.

Pirmā tikšanās –
24. janvārī pulksten 12.

Ir pieredze pedagoģiskajā darbā.
Tālrunis 20096997.

HARIJS GRĀMATIŅŠ (dz. 1944. g.)
ZINTARS HUGO PABLAKS
(dz. 1925. g.)
JĀNIS RENKMANIS (dz. 1912. g.)
JANINA BALGALVE (dz. 1935. g.)
MARIJA PROSALOVA (dz. 1926. g.)
ANDREJS ČIKUNS (dz. 1945. g.)
VALDIS FŪRMANIS (dz. 1955. g.)
JĀNIS MEŽAKS (dz. 1928. g.)
IMANTS APSĪTS (dz. 1949. g.)
JEKATERINA BUŠUJEVA
(dz. 1919. g.)
VOLDEMĀRS LIEPIŅŠ
(dz. 1919. g.). Izvadīšana 22.01.
plkst.15 Baložu kapsētā.
ALEKSANDRS KAPKOVS
(dz. 1939. g.). Izvadīšana 23.01.
plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
NEĻA MAKĻECOVA (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 23.01. plkst.14 Bērzu
kapsētā.

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

22. janvārī plkst.16.30.
Уважаемые родители
первоклассников
2009 года!

gultnes tīrīšanu un upes labā
krasta ainavisko sakārtošanu,
Елгавская основная школа № 2
kā arī Jelgavas 4. vidusskolas PIEDĀVĀ DARBU
приглашает на встречу Вас и детей
piemērošanu izglītojamajiem ar
Frizierim ar stāžu. Tālrunis 25907772.
22 января в 16.30
funkcionāliem traucējumiem.
Uzņēmējus galvenokārt inteLatvijas SOS Bērnu ciematu
resēja, kā pašvaldība iecerējusi
asociācijas struktūrvienība
konkrētu objektu attīstību,
Jelgavas SOS Jauniešu māja
piemēram, Jelgavas autoostas
pārcelšana uz citu vietu, bijušās
aicina pievienoties savai komandai
cukurfabrikas teritorijas nākotne, dzelzceļa staciju infrastruktūras sakārtošana, Pasta salas
attīstība, kā arī citi jautājumi.
kura/as galvenais pienākums būs vadīt un nodrošināt jauniešu personības, praktisko sadzīves prasmju, izglītības un
karjeras attīstību, kas sekmē jauniešu patstāvību un izaugsmi
pieaugušo dzīvei.

pedagogu,

piedāvā darbu frizieriem
un manikīra meistaram
ar darba pieredzi.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 22326868.

Sagaidām profesionālu un uzticamu personību ar pedagoga
talantu, kam patīk darbs ar jauniešiem. Prasības: augstākā
pedagoģiskā vai sociālā izglītība, prasme organizēt mājas saimniecisko dzīvi, vismaz divu gadu darba pieredze ar bērniem vai
jauniešiem, datorlietotāja prasmes, autovadītāja apliecība.
Piedāvājam radošu un dinamisku komandas darbu starptautiskas organizācijas ietvaros, profesionālās attīstības iespējas,
stabilu atalgojumu.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Pedagogs» gaidīsim līdz
5.02.2009. nosūtītu pa e-pastu: solvita@sosbca.lv vai uz
adresi: Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija,
K.Valdemāra iela 118 – 508, Rīga, LV – 1013.
Tālrunis jautājumiem – 67709622. www.sosbernuciemati.lv

vaļasprieks
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Spēlējot spēli, apceļo pasauli
Kešeri Māris
Ostelis
(pa kreisi)
un Gatis
Kalniņš ar
geokešingu
nodarbojas
jau vairāk
nekā pus
gadu. Šajā
laikā Mārim
izdevies
atrast teju
200 slēpņus,
bet pats
izveidojis
septiņus,
savukārt
Gatis atra
dis vairāk
nekā 800,
bet pats
izveidojis
četrus.
Foto: Ivars
Veiliņš

Teju ikviens būs dzirdējis par dažādām
orientēšanās piedzīvojumu sacīkstēm, kurās,
pārvarot šķēršļus, jānonāk kontrolpunktos,
jāizpilda uzdevumi, par to iegūstot punktus.
Bet vai zināt, kas ir geokešings, kurā jāmek
lē geoslēpnis jeb «apslēptie dārgumi», un
to, ka cilvēkus, kuri ar to nodarbojas, sauc
par slēpņotājiem jeb kešeriem? «Jelgavas
Vēstnesis» šoreiz saviem lasītājiem piedāvā
iepazīt spēles veidu, kas Latvijā parādījies
pirms septiņiem gadiem. Kā un kas to spēlē – saruna ar diviem
kešeriem Māri Osteli un Gati Kalniņu.
 Ritma Gaidamoviča

Izrādās, geokešings ir spēle,
kuru spēlē nevis internetā, bet
dabā, turklāt pa visu pasauli,
tostarp Latviju. Galvenais uz
devums – pēc internetā pub
licētām koordinātām meklēt
dārgums jeb slēpņus, atrast
tos un pierakstīties kastītē at
rastajā blociņā, bet vēlāk par
to atskaitīties internacionālā
mājas lapā, kurā apvienoju
šies meklētāji un slēpēji no
visas pasaules. Taču tas vēl
nav viss...
«Viena vārda, kā tulkot šo spēli, latviešu valodā nav, tāpēc šobrīd pamatā
tiek izmantots angliskais nosaukums
geocaching. No tā tad arī izriet atvasinājumi – slēpņotāji, geokešings, kešings,
bet pašus spēles dalībniekus sauc par
kešeriem, geokešeriem, slēpņotājiem,»
stāsta Māris.
Spēle izveidota Amerikā 2000. gadā,
kad kāds amerikānis izdomāja noslēpt
pirmo kastīti, internetā publicēja tās
koordinātas, aprakstu un pārējiem
piedāvāja iespēju meklēt. Vēlāk atradēji
izdomāja, ka arī viņi var noslēpt kādu
kastīti un likt citiem to meklēt, un tā
viss sākās. Šobrīd pasaulē apslēptas jau
vairāk nekā 713 tūkstoši kastīšu. Latvijā
vecākais slēpnis «Nida stash» izveidots
2002. gada nogalē Liepājā, taču nu tas ir
izpostīts. Bet vecākais aktīvākais slēpnis,
kas izveidots nedaudz vēlāk, ir «Tebras
trīs litru burka», kuru izvietoja bezceļu
jeb 4x4 braucējs Edvīns Bauers. Jāpiebilst
gan, ka šo slēpni Latvijas spēles dalībnieki
atrada tikai pērn novembrī.

tu. «Kaut arī reizē sākām, atšķirība tāda,
ka es šajā laika posmā esmu atradis 162
slēpņus jeb šīs kastītes, bet Gatis pārspējis
visus, kas ar šo spēli Latvijā nodarbojas
kopš 2005. gada, – viņš jau atradis vairāk
nekā 800 kastītes,» tā Māris.

Bāze – mājas lapa internetā

Galvenā spēles doma – dalībnieki
paslēpj kastītes, bet dara to tādās vietās,
lai cilvēkiem, meklējot kastīti, tiktu
dota iespēja apskatīt arī kādu nozīmīgu
objektu, piemēram, kultūrvēsturiskas
vietas, ģeogrāfiskus objektus. Katram
jaunizveidotam slēpnim tā izvietotājs pēc
izvēles dod nosaukumu.
Bet spēles galvenā bāze ir interneta
lapa www.geocaching.com, kurā notiek
apmaiņa ar informāciju. Šeit parādās
informācija par izveidotiem slēpņiem,
kartes ar vietām, kur tie atrodas, koordinātas, apraksti par objektiem. Katrs
spēles dalībnieks brīdī, kad atradis kādu
slēpni, piereģistrējas un pievieno arī objekta bildi. Tā tad arī veidojas statistika,
jo tiek uzskaitīti visi atrasties slēpņi,
kas parādās pie katra spēles dalībnieka
profila.

Galvenais instruments –
GPS un smadzenes

Lai piedalītos spēlē, viena no neatņemamām sastāvdaļām ir GPS jeb Globālā
pozicionēšanas sistēma, ar kuras palīdzību, tajā ievadot mājas lapā iegūtās koordinātas, var atrast kastītes slēpni. Te gan
jāpiebilst, ka spēlei nederēs navigācijas
sistēma, ko izmanto autobraucēji. «Šajā
ierīcē ieprogrammēts maršrutu veidot tikai pa ceļiem, taču spēlē slēpņi var būt arī
neceļos, tāpēc labāk izmantot rokas GPS
ierīces. Un tāda jauna nopērkama, sākot
no 60 latiem. Pēdējā laikā noder arī moPusgada pieredze
bilie telefoni, kuros ir navigācijas sistēma,
«Es par spēli uzzināju kādā interneta taču tā neesot tik precīza,» stāsta Māris.
blogā, un mani tā ieinteresēja,» stāsta Mā- Protams, lietā jāliek arī smadzenes.
ris. Gatim gan ceļš uz iesaistīšanos spēlē
bijis interesantāks. «Mans hobijs ir nakts Dažādas grūtības pakāpes
orientēšanās un dažādas orientēšanās
Kešeri stāsta, ka izvietotie slēpņi ir dapiedzīvojumu sacensības. Pirms vairā- žādi – tādi, kur pēc koordinātām piekļūt
kiem gadiem internetā izlasīju rakstu, ko ir salīdzinoši vienkārši, un tādi, kur nerakstījuši pazīstami kolēģi, atspoguļojot pieciešams pat speciāls ekipējums. Taču
to, kā Spānijā meklējuši kādu slēpni. Man tie paredzēti ekstrēmākiem spēlētājiem.
šķita absurds, ka ir gatavas koordinātas «Piemēram, slēpni jeb šo kastīti izvieto
un pēc tām vienkārši jāatrod šī vieta, jo tādā vietā, kur var piekļūt tikai ar virvēm,
esmu pieradis, ka orientēšanā pašiem viss jāpiebilst, ka šāds slēpnis ir Jūrmalā, kur
jāmeklē pēc kartes. Pērnā gada pavasarī kastīte piestiprināta pie mājas gala sienas
atcerējos šo rakstu un nodomāju, ka jāpa- – divas trešdaļas no augšas un vienu
mēģina. Iesāku un saslimu,» tā Gatis.
trešdaļu no zemes. Vienīgais piekļūšanas
Gan Gatis, gan Māris spēlē iesaistī- veids – izmantojot 40 metrus garu virvi,
jušies 2008. gada vasaras sākumā, taču pa kuru var nolaisties un ierakstīt savu
viens otru līdz tam nav pazinuši. Par vārdu kastītē esošajā blociņā,» stāsta
kopīgu nodarbošanos uzzinājuši spēles Gatis. Taču katra paša ziņā paliek tas,
portālā, bet dzīvē iepazinušies reizē, kad cik tālu viņš gatavs iet un cik ekstrēmus
Dalbē bija izlikti jauni slēpņi un Māris slēpņus atrast.
piezvanījis Gatim, vai nevēlas doties reizē
Visi slēpņi tiek iedalīti grūtības pakāto meklēt, jo nereti kešeru kompānijas pēs, tā izlicējs novērtē, cik viegli vai grūti
apvienojas un dodas pa izplānotu maršru- to atrast, cik viegli vai grūti tam piekļūt,

Īpašā kešeru pa
zīšanās uzlīme
– tā apliecina,
ka šis braucējs
iesaistījies geo
kešingā.
Foto: no Māra
Osteļa personīgā
arhīva

piemēram, cik šķēršļu jāpārvar, cik augstu kastīte atrodas. Atkarībā no grūtības
pakāpes tad piešķir attiecīgi no vienas
līdz piecām zvaigznītēm, kas arī uzrādās
internacionālajā spēles portālā pie slēpņa
apraksta. Viena zvaigznīte nozīmē, ka
šim slēpnim var piekļūt arī cilvēks ratiņkrēslā, bet, ja divas, tad var gadīties, ka
ir jāpakāpjas, jāpastiepj roka...

Kastītē – blociņš,
sīkumi un «ceļotājs»

Kastītes jeb konteineri, kuri tiek paslēpti, ir visdažādākie, sākot ar tādu, kas
mazāks par uzpirksteni, beidzot ar gana
palielu kasti. Vislabākās esot plastmasas
kastītes, kas hermētiski noslēdzas, jo tajās
nevar iekļūt mitrums.
Katrā kastītē obligāti jābūt blociņam
vai kādam papīram un rakstāmajam, ar
Gala koordinātas var iegūt,
kuru varētu veikt savas atzīmes, aplieatrisinot vairākus uzdevumus
cināt, ka tu šeit esi bijis un to atradis.
Protams, ir slēpņi, kurus uzreiz pēc Labāk ir, ja kastītē ielikts zīmulis, jo
koordinātām var atrast, bet ir arī tādi, pie aukstā laikā pildspalva var nerakstīt, un
kuriem var tikt tikai tādā gadījumā, ja būs arī zīmuļasināmais, lai nepieciešamības
izpildīts viens vai vairāki uzdevumi vai gadījumā varētu to uzasināt. Neatņegalā pēc noteiktas formulas aprēķinātas mama sastāvdaļa ir arī spēles apraksts,
lai nejaušs kastītes atradējs to
nesaplēstu un nepārvietotu. Jāpiebilst, ka informācija rakstīta
gan valsts valodā, gan angļu,
lai to saprastu tūristi. Kastītē
atrodas arī dažādi nieciņi, ar
kuriem spēles dalībnieki var apmainīties, piemēram, monētas,
piekariņi, nauda, taču tas nav
obligāti. Ja tu šajā slēpnī kaut
ko paņem, tev vietā jāatliek
kaut kas cits. Nereti kastītē
atrodas arī ģeokapeikas jeb kešeru sauktie «ceļotāji» – monēta
ar īpašu simboliku – lieta, kurai
var izsekot, kur tā ceļojusi. Monētai ir unikāls numurs, klāt
pievienots īpašnieka apraksts,
kurā definēts monētas mērķis.
Piemēram, vēlme, lai šī monēta nonāk augstākajos kalnos,
aizceļo līdz Sidnejai un atpakaļ
un citi. Bet meklētāji palīdz šos
mērķus izpildīt – ja kāds no atradējiem dodas virzienā, kas varētu palīdzēt šo mērķi sasniegt,
viņš paņem monētu un nogādā
Nereti, lai atrastu kādu slēpni, jāielien vai tālāk. Protams, gadoties, ka
jāuzrāpjas visneiedomājamākajās vietās. Tieši monētas aiziet arī pavisam
šādos gadījumos pastāv iespēja izvērtēt savas citā virzienā, bet laime esot, ja
kāds tomēr to nogādā atpakaļ.
spējas un tikai tad darīt.
Pērn izdotas arī pirmās Latvijas
koordinātas – tādus sauc par multislēp- ģeomonētas 250 eksemplāros, kas tagad
ņiem. Piemēram, lai iegūtu vajadzīgos ceļo pa visu pasauli.
datus, tev jādodas pa konkrētu maršrutu,
jāsaskaita vienas ēkas logi, cik metru no Labs veids,
turienes atrodas viena vai otra lieta, cik kā plānot ceļojumu
torņu tam un tam, cik klucīšu taksometra
«Tas ir interesanti – tu redzi tik skaiszīmei un līdzīgi dati, kurus slēpņa izlicējs tas un ievērojamas vietas! Iespējams, ka
saliek izdomātā formulā un tikai tad ie- visu mūžu netālu no tām dzīvo, bet neesi
gūst vajadzīgās koordinātas. Uzdevumi tur bijis, un tagad tev ir iespēja. Daudzas
ir visdažādākie, jāatšifrē teksti, attēlos vietas arī vari ieraudzīt pavisam no cita
jāsaskata skaitļi un vēl daudz kas cits.
skatu punkta. Spilgti atceros slēpni
«Gadās, ka ir tādi slēpņi, kur pirmo Mežaparkā – vieta it kā vēl pilsētā, bet,
uzdevumu izdodas atrisināt ļoti ātri, bet aizejot tur, jāuzkāpj uz ēkas jumta, kur
ar pārējiem nevedas, tāpēc meklēšana atrodas kastīte, un izjūta ir tāda, it kā
notiek pat vairākas reizes. Tā man ir ar atrastos laukos, pļavā, jo apkārt čivina
slēpni «Saltavots» Vidzemē – turp brauk- putni, blakus dīķis. Izjūtas neiet kopā
šu jau piekto reizi, bet tepat Jelgavā ir ar to, kā ir patiesībā,» tā Gatis.
slēpnis, kurā neatļauj iekļūt mani izmēri,
Piedalīšanās spēlē labumu dodot arī
varētu jau paņemt, bet negribas sabojāt ekskursiju laikā. «Tā ir lieliska iespēja, kā
slēpni, lai citiem liegtu šo meklēšanas apskatīt ievērojamākās vietas, jo parasti
prieku, tāpēc jāatrod cits risinājums,» slēpņi izlikti objektos, ko vērts redzēt.
tā Gatis.
Nereti tiek apmeklētas arī tādas vietas,

kur tūrists nekad neies – armijas bāzes,
meža būdiņas un citas,» tā Māris, kurš
vasarā ar draudzeni šādā veidā izplānojis
ceļojumu uz Sāremā salu un apskatījis
daudz ievērojamu vietu, pie reizes sameklējot slēpņus.
Kopā Latvijā reģistrēti teju 500 slēpņi,
bet aktīvi no tiem ir mazāk, jo palaikam
kādu slēpni diemžēl mēdz izpostīt. Taču
pasaulē kopumā ir jau 713 tūkstoši
šādu slēpņu. Gatis Latvijā atradis jau
422 slēpņus, vēl jāatrod 37, bet pārējie
atklāti dažādās Eiropas valstīs. «Nereti
dodos uz ārzemēm darba darīšanās, bet
brīvo laiku, ja tāds ir, izmantoju slēpņu meklēšanai. Mana meita nopietni
nodarbojas ar klinšu kāpšanu un bieži
dodas uz čempionātiem, es braucu līdzi
un izmantoju iespēju sameklēt kastītes.
Pagājušajā vasarā bijām pasaules čempionātā Austrālijā, arī tur izdevās atrast
diezgan daudz slēpņu. Austrālija ir ļoti
liela, ko apskatīt, ir daudz, un kešings
sniedz risinājumu – apskati kartē, kur
atrodas slēpņi, un dodies pa tiem, jo
zini, ka tur būs ko redzēt!» stāsta Gatis.
Māris līdz šim atradis daudz objektu
tepat Latvijā, dažus Ukrainā, Lietuvā,
Igaunijā un Zviedrijā.

Paši izveidojuši 11 slēpņus

Paši viņi izveidojuši tikai dažus slēpņus
– Gatim ir četri, kas atrodas Jelgavas
apkārtnē un Līgatnē, bet Mārim septiņi,
no kuriem daļa ir Jelgavā, daļa Grobiņā
– viņa dzimtajā pusē. «Slēpņus nevar
izveidot pārāk tālu no mājām, jo par tiem
ir jāgādā, jāsakārto, ja kaut kas noticis,
jāuzrauga. Tālu objektu izveidošanu nepieļauj arī noteikumi,» stāsta Gatis.

«Apslēptie dārgumi»
jāpaņem nemanot

Cik izplatīta šī spēle šobrīd ir Jelgavā? Māris ir dzirdējis, ka bez viņiem ir
vēl citi interesenti, bet tie vairāk esot
padsmitgadnieki, kuri pret spēli izturas
visai nenopietni. Lai Latvijā sazinātos
par spēli un apspriestos ar kolēģiem tieši
mūsu valstī, izveidots kešeru forums
– www.geoforums.lv –, kurā sarunājas un
pieredzē dalās latvieši, kas iesaistījušies
šajā spēlē.
Abi kešeri atzīst, ka uz ielas neviens
nevar pateikt, ka cilvēks ir kešers, taču
sava pazīšanās zīme viņiem ir – īpaša
uzlīme uz automašīnas. «Parasti tādas
vienkopus var redzēt pie objektiem, kur
apslēpta kāda kastīte. Uzreiz redzam, ka
tur jau kāds priekšā. Bet tādas īpašas pazīšanās zīmes cilvēkam nav, tāpēc nereti,
īpaši pilsētas slēpņos, gadās, ka to meklē
cilvēki, kas viens otru nepazīst un viens
no otra baidās, jo nosacījums ir, ka tu
nevari pārējiem parādīt, kur slēpnis atrodas, vēl jo mazāk tādiem, kas šajā spēlē
nav iesaistījušies, lai slēpni neizpostītu,»
stāsta Gatis.
Spēles dalībniekam «apslēptie dārgumi» jāpaņem tā, lai neviens par to
nezinātu un to neredzētu...
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Kultūras pasākumi
 23. janvārī pulksten 18 – Jelgavas
Ā.Alunāna teātra izrāde A.Čehovs «Trīs
māsas». Režisors Arvīds Matisons. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 12 – Latvijas
Amatieru teātru iestudējumu reģionālā
skate. Piedalās Ventspils teātris, Dobeles
rajona Tērvetes amatierteātris «Trīne»,
Krimūnu jaunais amatierteātris «Etīde», Zaļenieku amatierteātris (kultūras
namā).
 28. janvārī pulksten 17 – koncerts
«Mūsu mājā dejo tā». Piedalās dejotāji
no kolektīviem «Vēja zirdziņš», «Ieviņa»,
TDA «Jaunība», BJC «Junda», Spīdolas
ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, 4. pamatskolas, 3. pamatskolas, 2. pamatskolas,
6. vidusskolas, 5. vidusskolas. Biļešu
cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 29. janvārī pulksten 13 – Muzikālais
loto skolu jauniešiem ar vokālo grupu
«Framest». Sarunas par mūziklu žanru,
to iestudēšanu un džeza mūziku, kino
fragmenti. Dzied grupa «Framest».
Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 30. janvārī pulksten 11 – Latvijas kultūras darbinieku konference
«Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju
svētki» (kultūras namā).
 31. janvārī pulksten 16 un 1.
februārī pulksten 14 – pirmizrāde
M.Tvens «Princis un ubaga zēns». Jelgavas Ā.Alunāna teātra iestudējums,
Imanta Kalniņa mūzika ar Vika vārdiem.
Režisore Lūcija Ņefedova. Biļešu cena
– Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).

Izstādes
 No 16. janvāra – žurnāla «Ātrāk
un Skaļāk» fotogrāfa Kaspara Galsona
darbu izstāde (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).
 Janvārī – Daces Gosenas
(Vācija) gleznu izstāde (kultūras nama
1. stāvā).
 Janvārī – Jāņa Maļecka eļļas gleznu
izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Janvārī – Ilvas Kalnrozes gleznu
izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 1. februārim – mākslinieces
Ilzes Emses-Grīnbergas porcelāna un
keramikas izstāde «Porcelāns un...»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 14. februārim – porcelāna
mākslinieces Marutas Raudes gleznu
uz koka un porcelāna rotu izstāde «Divi,
kuri izaudzējuši koku priekam» (modes
namā «Tēma» Elektrības ielā 5a).

Sporta pasākumi
 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).
 24. janvārī pulksten 11 – «Sporta
laureāts 2008» (fiziskas aktivitātes
sporta klubu komandām un sportistu
sveikšana par sasniegumiem 2008.
gadā) (Jelgavas Sporta hallē).
 24. janvārī pulksten 17 – LBL 1.
divīzijas spēle «Ventspils» – BK «Zemgale» (Ventspilī).
 24. janvārī pulksten 16 – ZAHL
atklātais čempionāts amatieru
komandām hokejā, augstākās līgas
spēle «Igate» – «Bauska», pulksten
17.15 – «Mītava» – «Karāts», pulksten
18.30 – «Bokova» – «Olaine», pulksten
19.45 – «Zemgale» – «Pirāti» (Jelgavas
Ledus hallē).
 25. janvārī pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts šahā sievietēm un vīriešiem
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 25. janvārī pulksten 16.30 –
ZAHL atklātais čempionāts amatieru
komandām hokejā pirmajā līgā «Liel
upe» – «Ledus vīri», pulksten 17.45
– «Sixspārņi» – «LICO», pulksten 19
– «Vikingi» – «Autonams» (Jelgavas
Ledus hallē).
 28. janvārī pulksten 10 – Zemgales
novada «Oranžās bumbas» sacensības
1997. un 1998. gadā dzimušajiem (Jelgavas Sporta hallē).
 28. janvārī pulksten 19 – LBL 2.
divīzijas spēle «Ventspils augstskola»
– «Zemgale/Juniors» (Ventspilī).

notikumi

Ceturtdiena, 2009. gada 22. janvāris

Demokrātiskais «Diždancis»
 Ritma Gaidamoviča

Kolektīvs, kurš pirms daudziem
gadiem radies, apvienojoties
LLU Tehniskās fakultātes pui
šiem un Ekonomikas fakultā
tes meitenēm, kolektīvs, kurā
ir prezidents, izpilddirektors
un personāldaļa – tā īsumā
varētu raksturot tautas deju
ansambli «Diždancis», kas
tikko nosvinējis 30. jubileju
un kuru jau piecus gadus vada
Ieva Karele.
«Sākumā domāju, ka esmu par «zaļu»,
lai būtu A grupas kolektīva vadītāja,
taču mani pierunāja Anda Zeidmane,
iepriekšējā vadītāja, un es uz to «parakstījos». Tas bija liels izaicinājums, jo pirms
tam strādāju tikai ar Valsts ģimnāzijas
kolektīvu «Dālderi», kas bija B grupas
kolektīvs. Mēs sasniedzām augstu līmeni
– šajā grupā mums toreiz vairs nebija kur
augt,» stāsta I.Karele. Arī par «Diždanci»
pēc pieciem kopā pavadītiem gadiem viņa
atzīst, ka rezultāti ir labi un to pierāda
Izrādās, ka ne tikai deja ir visa dzīve,
piedalīšanās visos koncertuzvedumos
pērnā gada Dziesmu un Deju svētkos, bet arī «Diždancis» un «Dālderis», jo tie
deju kolektīvu fināla konkursā un Grand esot kolektīvi, ar kuriem vadītāja dzīvo.
«Liela daļa diždanciešu ir manas dzīves
Prix balva Ukrainas festivālā.
neatņemama sastāvdaļa, jo esam kopā
izauguši – viņi augumā, es darbā, jo
Tautiskā dejā ir viss
I.Karele savu izvēli – tautiskās dejas savulaik liela daļa no šobrīd «Diždancī»
– argumentē vienkārši: vainīga bērnība. dejojošajiem mācījās pie manis tagadējā
«Arī mani savulaik vecāki aizveda uz «Jundā», kad viņiem bija vēl pieci gadi,
pulciņu, un tā viss sākās. Nekāda izcilā vēlāk arī «Dālderī», bet tagad to turpina
soliste sākumā jau nebiju, bet laika gaitā «Diždancī»,» stāsta I.Karele.
Par kolektīvu I.Karele teic, ka, visapratu, ka man tas patīk un arī padodas.
Esmu mēģinājusi piedalīties aerobikā, ņasprāt, «Diždancis» esot viens no
bet tā beidzās jau trešajā reizē, tāpat arī demokrātiskākajiem kolektīviem. «Kad
netradicionālās dejas. Man šķiet, ka tau- atnāk jauni dejotāji, mēs cenšamies viņus
tiskās dejas ir tās, kurās ir viss – kustība, iesaistīt kaut vai vienā divās dejās neattreniņš, slodze, kolektīvs, kurā ir gan pui- karīgi no viņu pieredzes, jo man patiesi ir
ši, gan meitenes, savstarpējās attiecības. sāpīgi skatīties, ja jaunie dejotāji apzinīgi
Manuprāt, kolektīvi, kur ir abi dzimumi, nāk uz mēģinājumiem, treniņstundās
ir daudz saistošāki un interesantāki. Tad uzcītīgi strādā, bet pēc tam sēž malā.
ir arī bagātīgāka kolektīva dzīve,» smaida Mēs cenšamies katram dot iespēju augt,»
tā vadītāja. Dejotājus I.Karele raksturo
I.Karele.
kā ļoti spilgtas personības. «Pieņemu
– katra kolektīva vadītājs teiktu, ka viņa
Iespēja katram
Vadītāja atzīst, ka tautas dejas ir visa audzēkņi ir spēcīgas personības, bet šeit
viņas dzīve, jo pati dejo no piecu gadu tiešām ir jaunieši ar raksturu, mērķiem
vecuma un šobrīd vada trīs kolektīvus un arī sasniegumiem. Tiesa gan – veidojot
– «Diždanci», «Dālderi» un Tērvetes deju kolektīvu, mēs visi cenšamies ielikties
kolektīvu «Avots». Viņa ir arī Jelgavas kaut kādos rāmjos, jo ir jāsastrādājas. Ja
rajona pieaugušo deju kolektīvu virsva- vajadzīgs, aplaužam arī radziņus, taču
dītāja, turklāt līdztekus tam pati turpina liels ieguvums mums ir tas, ka vismaz
25 cilvēki kolektīvā kopā dejo jau no
dejot.

30 gadu jubi
lejas koncertā
«Diždancis»
vairāk nekā
trīs stundu
garumā, mai
not dažādu
krāsu un
tautu tērpus,
centās izdejot
vienu «Diž
danča» gadu.
Foto: Ivars
Veiliņš
bērnības – es viņu pazīstu, tāpēc lielus
pārsteigumus viņi man nevar sagādāt,»
stāsta vadītāja.
«Man ir liels prieks, ka diždancieši savā
starpā ir kā ģimene un ka mēs visi kopā
esam tik daudz sasnieguši. Sevi gan par
mammu nesauktu, drīzāk esmu draugs,»
tā vadītāja.

Labākās zāles, lai skrietu atkal kā
vāvere ritenī un spētu vadīt trīs jauniešu

deju kolektīvus, vadītājai esot brauciens
uz jūru ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos, aiziet ar suni pastaigā uz mežu,
koncerti, teātris, taču tam šobrīd laika
atliekot visai maz, un, protams, grāmatu
lasīšana. «Šobrīd esmu pievērsusies vēsturiskiem romāniem. Pirmās 30 lapas
parasti ir grūti iesākt, bet, kad sāku, divas
naktis norakstītas, jo vienmēr vēlos pēc
iespējas ātrāk uzzināt risinājumu. Nakts
negulēta, bet ir lietderīgi pavadīts laiks,»
tā vadītāja. «Par neaizstājamu cilvēku
«Diždancī» uzskatu dejotāju Ievu Ziemeli,
kas jau «Dāldera» laikā aktīvi iesaistījās
kolektīva dzīves organizēšanā. Nu jau
labu laiku viņu uzskatu par savu asistenti
– viņa vada daļu no treniņstundām, palīdz
visdažādākajos jautājumos, kas saistīti ar
kolektīva radošo darbību un organizatoriskajām lietām,» tā I.Karele. Liels palīgs
darbos esot arī scenogrāfe Anna Ziemele,
kas katru reizi sakot, ka šis būs pēdējais
skatuves noformējums, taču, par laimi, tā
tas notiek jau gadus desmit. «Nenoliedzami, lielu darbu visu labā paveic arī kolektīva padome piecu sešu cilvēku sastāvā, uz
viņiem tad arī turas visa kolektīva dzīve,
jo iekšējās lietas organizē tieši šie cilvēki.
Mums ir savs prezidents, izpilddirektors,
personāldaļa – cilvēki, kas risina dažādus
organizatoriskos jautājumus, jo viens vadītājs jau visu nevar,» tā I.Karele.

viņai, mūsu kolektīvs ir starp labākajiem
Latvijā.»

piedzīvo, tiešām pielīdzināms ģimeniskām
attiecībām.»

Haralds Helfričs,
kolektīva prezi
dents, «Diždan
cī» dejo četrus
gadus:
«Tas ir loģisks turpinājums «Dālderim», ka esmu šeit
nokļuvis, un tas
viss, pateicoties
pazīstamiem cilvēkiem, kas nu jau ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Šeit esmu daudz ieguvis, jo
man kā cilvēkam vajadzīgas ne tikai fiziskas
aktivitātes, bet arī radoši darbi – te man
tas viss ir, jo līdztekus dejošanai man jānodarbojas ar organizatoriskām lietām. Varu
sevi izpaust pilnībā. «Diždancis» ir mana
otrā ģimene, jo attiecību spektrs, ko te

Ieva Ziemele,
«Diždancī»
dejo četrus
gadus:
««Diždancis» man
iemācījis ne tikai
tautisko deju, bet
arī saskarsmi ar
cilvēkiem, vadīšanu. Protams,
bez ieguvumiem
nav arī zaudējumi, taču par tiem ne šajā
reizē. Te es esmu vairākkārt pārliecinājusies, ka ir īsti draugi, kuri sniegs atbalstu.
Bet Ieva neapšaubāmi ir mana skolotāja
– jau 19 gadus dejoju pie viņas. Kolektīvs
ir ļoti laba komanda, jo katrs ir speciālists
savā jomā – kopā mums sanāk milzīgs
spēks.»

sumi, kurus sagatavojuši mazākumtautības skolās dejojošie skolēni. «Mēs
visi jau šobrīd gatavojamies bērnu
un jauniešu Dziesmu un Deju svētku
skatei, kas notiks aprīļa beigās, un šis
koncerts ir kā maza atkāpīte un iespēja
paraudzīties uz pārējiem, redzēt, pie
kā varbūt vēl pašiem jāpiestrādā,» tā
A.Skrastiņa.
Savu veikumu un mīļākās dejas koncertā skatītājiem rādīs deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» visu vecumu grupas, deju

kolektīvs «Ieviņa», tautas deju ansamblis
«Jaunība», bērnu un jauniešu centra
«Junda» dejotāji, Spīdolas un Valsts ģimnāzijas dejotāji, Jelgavas 4. pamatskolas
tautas deju dejotāji, kā arī Jelgavas 5.
un 6. vidusskolas pašdarbnieki. «Savu
sniegumu rādīs gan pirmsskolas vecuma bērni, gan skolēni no 1. līdz pat 12.
klasei,» tā A.Skrastiņa.
Viņa piebilst, ka skatītājiem šī ir laba
iespēja redzēt vienkopus visus pilsētas
jauniešu deju kolektīvus.

Tālāko pāragri prognozēt

«Skatoties uz situāciju valstī, kāda garantija, ka pašdarbībai netiks nogriezts finansējums? Manuprāt, kolektīva nākotne
būs atkarīga no tā, cik pašiem jauniešiem
par koncertiem būs jāmaksā, kādi būs
viņu dzīves apstākļi. Lai gan jāatzīst, ka
pašdarbība nekad nav lutināta ar milzīgu finansiālu atbalstu. Tie, kuri strādā
šajā jomā, ir lieli sava darba fanātiski
darītāji,» uzskata vadītāja. Bet tautas
deja, viņasprāt, noteikti neizzudīs, ja jau
Dziesmu un Deju svētki ierakstīti UNESCO grāmatā. «Ja svētki pastāvēs, nedrīkst
izzust arī dziesma un deja. Iespējams, ka
ar laiku samazināsies kolektīvu skaits,
bet deja neizzudīs, jo šobrīd tā ir augstā
līmenī un ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tas
ir tuvu sirdij,» tā I.Karele.

Viens vadītājs nevar visu

Ko jums nozīmē «Diždancis»?
Mārtiņš Lavre
novs, «Diždancī»
dejo 10 gadus:
«Te pavadīti desmit foršākie gadi
no manas jaunības. Man patīk
būt uz skatuves,
dejot, koncertēt.
Šeit desmit gadus
pietur tieši tas, ka
kolektīvs ir saliedēts, kaut arī sastāvs mainījies, visi esam ļoti draudzīgi. Liela daļa
diždanciešu ir mani seni draugi, ar kuriem
kopā ne viens vien joks izspēlēts. Man bijusi
tā izdevība dejot gan pie Andas Zeidmanes,
gan pie Ievas Kareles, tāpēc varu teikt, ka
abas ir ļoti emocionālas – tas rada patīkamu
sajūtu koncertos. Anda bija enerģijas pārpilna, līdz ar to arī pārējie tādi, bet Ieva ir
maksimāliste, kura no mums vēlas daudz,
un viņai tas izdodas.»

Liene Krauze,
«Diždancī»
dejo
septiņus
gadus:
«Tas noteikti ir vairāk nekā mēģinājumi divas reizes
nedēļā. Man šis
kolektīvs nozīmē
daudz, to, šķiet,
pierāda arī tas, ka es strādāju Jūrmalā,
dzīvoju Rīgā, bet uz mēģinājumiem braucu uz Jelgavu. Ik pa laikam jau domāju,
ka jāmet miers, bet pēc koncertiem, pasākumiem saprotu, ka nevaru, jo ir pārāk
daudz pozitīvu emociju, no kurām nevaru
atteikties. Jau atnākot dejot, sev apsolīju,
ka aiziešu tikai tad, kad izmetīs. Te ir arī
mani draugi, tostarp vadītāja, kuru uztveru kā draugu un pret kuru jūtu daudz
lielāku respektu un atbildību. Pateicoties

«Mūsu mājā dejo tā»
 Ritma Gaidamoviča
Ar šādu devīzi uz koncertu, kurā tiks
izdejotas vairāk nekā 20 dažādu kolektīvu mīļākās dejas, aicina tradicionālais
tautas deju kolektīvu koncerts Jelgavas
kultūras namā, kas notiks 28. janvārī
pulksten 17.
Koncerta projekta ilggadējā vadītāja
bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» vadītāja Alda Skrastiņa informē, ka šī ir lieliska iespēja skatītājiem

redzēt tās dejas, kuras patīk pašiem
dalībniekiem, nevis obligāto repertuāru,
kas jāapgūst, lai varētu startēt skatēs un
Dziesmu un Deju svētkos. «Šajā koncertā, kas katru gadu notiek janvārī, kolektīvi var parādīt un skatītāji redzēt to
atšķirīgo, kas piemīt katram kolektīvam.
Tieši katra kolektīva raksturīgās iezīmes
un dejas,» stāsta A.Skrastiņa.
Viņa arī piebilst, ka te skatītāju vērtēšanai tiks nodotas ne tikai dažādas
latviešu tautas dejas, bet arī priekšne-

