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No tirgus
neviens prom nebēg

Tirgus pagaidām noteikti neizjūt to, ko veikalnieki, – te neviena tirgošanās vieta pazudusi nav.
 Kristīne Langenfelde

«Es jau gadiem nāku
iepirkties uz tirgu. Man
šķiet, ka pēdējā laikā
to arvien vairāk dara
ne tikai pensionāri, bet
arī gados jauni cilvēki.
Zinu, ka arī mans dēls
sācis iepirkties tirgū,
un tas nebūt nav manā
iespaidā – to, ka šeit
ir lētāka un svaigāka
produkcija, dēls secinājis pats,» atzīst
pensionāre Anna.
Laikā, kad tirgotājiem nebūt
neiet viegli, Jelgavas tirgū lielas izmaiņas nav jūtamas. SIA
«Jelgavas tirgus» valdes loceklis

Valdis Labanovskis atzīst, ka
no tirgus neviens prom nebēg.
«Jā, gada sākums vienmēr ir
grūtāks, pircēju varbūt ir mazāk
nekā gada beigās, bet kopumā
jāteic, ka neviens nav gatavs
aiziet no tirgus – gluži pretēji,
parādās pat jauni tirgotāji. Jāpiebilst, ka šogad izdevies noturēt arī maksu par tirdzniecības
vietām – cena kāpusi tikai par
paaugstinātā PVN procentu,»
tā V.Labanovskis.
Divi jauni tirgotāji ienākuši
gaļas paviljonā, arī šur tur uz
plača pamanāmi zemnieki, kas
savu produkciju sākuši piedāvāt
pavisam nesen. «Bērnus taču
vajag pabarot un skolā palaist
– vīrs darbu zaudēja, es sēdēju
mājās ar trim bērniem, ienāku-

mu nekādu. Tad nu nolēmām,
ka varētu pašu audzētos ābolus
uz tirgu vest, un pirms pāris mēnešiem arī sākām. Protams, lielu peļņu negūstam, bet vismaz
ir kādi ienākumi. Darbdienās
mazāk, bet nedēļas nogalē gan
tirgotāju, gan pircēju parādās
vairāk,» stāsta Rita Puncule no
Jaunsvirlaukas pagasta.
Viņa novērojusi, ka cilvēki
tirgū iepērkas ne tikai tāpēc,
ka te ir lētāk un pie tam vēl
pašu audzēta produkcija, esot
arī tādi, kas tirgu iecienījuši, lai
atbalstītu vietējos zemniekus.
«Nāk cilvēki un saka: «Mēs gribam savējos atbalstīt!» Un tas
ir ļoti patīkami. Jā, varbūt tādu
nav daudz, bet, ja cilvēkam ir
tāda nostāja, tad varbūt patiesi

Foto: Ivars Veiliņš

«Salīdzinot ar citiem gadiem,
šogad situācija nav būtiski mainījusies – ir skolas, kurās plānotais
pirmklasnieku skaits reģistrēts
jau pirmajās nedēļās, ir arī tādas,
kuras vēl aizvien gaida topošos
skolēnus,» teic Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Evita Mikiško,
atgādinot, ka kopš 5. janvāra sākta
pirmklasnieku reģistrācija Jelgavas izglītības iestādēs.
Pašlaik bērnus, kuri dzimuši
2002. gadā un kuriem šogad

aprit pilni septiņi gadi, pirmajai
klasei iespējams reģistrēt vairs
tikai četrās mācību iestādēs: 6.
vidusskolā trijās klasēs plānots
uzņemt 64 bērnus (pieteikti jau
42), 2. pamatskolā – trijās klasēs
75 (pieteikti 56), 3. pamatskolā
– septiņās klasēs 190 (pieteikti
73), 4. vidusskolā – trijās klasēs
90 pirmklasniekus (pieteikts 41).
«5. vidusskolā un 4. pamatskolā
pirmās klases jau nokomplektētas
– reģistrēti visi plānotie pirmklasnieki, kas nākamajā mācību
gadā uzsāks skolas gaitas,» tā

E.Mikiško.
Viņa norāda, ka šāda situācija
daudz neatšķiras no iepriekšējos
gados pieredzētā. «Par laimi,
bērnu reģistrēšana pirmajai klasei Jelgavā norit bez īpašiem
starpgadījumiem un problēmām,
tāpēc vecāki arī turpmāk aicināti
izvēlēties skolas, kuras vēl ir
gatavas uzņemt pirmklasniekus,» stāsta Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece, piebilstot, ka
reģistrēšanās turpināsies līdz 31.
maijam. «Taču jāraizējas nav arī
tiem vecākiem, kuri, piemēram,
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Biļešu cenu kāpumu
diktē valsts
 Sintija Čepanone

No 1. februāra par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā iedzīvotājiem nāksies maksāt
vairāk – šādu lēmumu
SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) pieņēmis,
izvērtējot visas iespējas
arī turpmāk nodrošināt
pasažieru pārvadājumus. Nu par braucienu
pilsētas robežās būs
jāmaksā 40 santīmi iepriekšējo 35 vietā.
«Vēl pavisam nesen cerējām,
ka maksu par biļeti pilsētas autobusos vismaz pusgadu izdosies
saglabāt 35 santīmu apmērā,
taču pašreizējos apstākļos tas
vairs nav iespējams – lai izpildītu
Autotransporta direkcijas norādījumus, cita reāla risinājuma mums
nebija,» teic JAP valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs, norādot – ja
pilsētas autobusu biļetes cenu nepaaugstinātu, uzņēmumam gada
beigās būtu apmēram 400 000
latu zaudējumi. Autotransporta
direkcijas vēstulē, norādot uz saspringto situāciju valsts budžetā,
pašvaldībām noteikts samazināt
zaudējumus, pārskatīt un izvērtēt
pasažieru pārvadājumu rentabilitāti, samazinot nerentablo reisu
skaitu, kā arī paaugstināt tarifu,
ņemot vērā PVN likmes kāpumu
no pieciem līdz desmit procentiem
un akcīzes nodokļa pieaugumu.
«Lai arī turpmāk JAP spētu nodrošināt pasažieru pārvadājumus
pilsētas maršrutos, būtiski nesamazinot reisu skaitu un neslēdzot
tos mazāk rentablajos maršrutos,
bijām spiesti paaugstināt biļetes
cenu par pieciem santīmiem – no

situācija vēl uzlabosies,» spriež
R.Puncule.
Taču arī tie, kas atzīst, ka
janvāris tāds patukšāks mēnesis
un pircēju pieplūdums jūtams
vien uz algas dienām, nedomā
iesākto pamest. «Ir pierasts, un
mēs jau saprotam, ka cilvēkiem
naudas ir mazāk. Laukos jau to
īpaši var just – ja kādreiz kāds
prasīja piecus latus, ja palūdzi
mietu ierakt, tad tagad gatavs  Ilze Knusle-Jankevica
pa tiem pašiem pieciem latiem
visu dienu strādāt. Tāpat arī
Jelgavā iespēju deklarēt
mums – citu dienu veicas labāk,
dzīvesvietu elektroniscitu – ienākumi niecīgi,» atzīst
ki, kopš to var izdarīt,
tirgotājs Laimonis.
izmantojis tikai viens
Taču kopumā tirgus pagaidām
cilvēks. Agrāk šis pakalnoteikti neizjūt to, ko veikalniepojums bija pieejams tiki, – te neviena tirgošanās vieta
kai personām, kurām ir
pazudusi nav.
elektroniskais paraksts,

35 līdz 40 – braucienam pirmajā
zonā un par desmit santīmiem
– no 15 līdz 25 – otrajā zonā,»
P.Salkazanovs paskaidro, ka pirmajā zonā ietilpts 99 procenti
no visiem pilsētas maršrutiem,
izņemot tos, kuros ir maršruta
pagarinājums. Proti, pa otro zonu
autobusi kursē vienreiz dienā: no
Tušķiem līdz Garozai; no Vītoliņiem līdz Valgundei; no Blukām
līdz Dzirniekiem; no Ozolnieku
stacijas līdz Jaunpēterniekiem;
no Svētes līdz Āboliņiem. No 1.
februāra arī par rokas bagāžas un
dzīvnieku pārvadāšanu nāksies
maksāt 40 santīmus.
Braukšanas maksas kāpums
skars arī mēnešbiļetes, taču to
cena no 24 līdz 27 latiem tiks
palielināta no 1. marta. «Tas
tādēļ, ka mēnešbiļetes nākamajam mēnesim nopērkamas no
iepriekšējā mēneša 15. datuma.
Tātad jau pašlaik iedzīvotāji tās
iegādājušies februārim. Par nākamo jau nāksies maksāt vairāk,»
P.Salkazanovs teic, ka mēnešbiļetes pilsētas autobusos izmanto
15,6 procenti no kopējā pasažieru
skaita. Viņš arī atgādina, ka atsevišķas iedzīvotāju grupas, kam
pienākas pašvaldības piešķirtie
atvieglojumi, arī turpmāk tos
varēs izmantot, tas ir, bez maksas
pilsētas sabiedriskajā transportā
var braukt 1. – 4. klašu skolēni,
kā arī pensionāri, kas vecāki par
80 gadiem, savukārt cilvēkiem,
kas vecāki par 70 gadiem un
kuru pensijas apmērs kopā ar
piemaksām ir mazāks par 140
latiem mēnesī, kā arī represētajiem mēnešbiļetes iegādei tiek
piemērota 75 procentu atlaide.
Bet skolēni pilsētas sabiedriskajā
maršrutā var braukt ar 50 procentu atlaidi.

Nesteidzas dzīvesvietu
deklarēt elektroniski

Turpinās pirmklasnieku reģistrācija
 Sintija Čepanone

BEZMAKSAS

dzīvesvietas maiņas dēļ to izdarīs
vēlāk – vieta skolā bērnam būs,»
tā E.Mikiško.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka kopumā 2009./2010. mācību
gadā sešās Jelgavas izglītības iestādēs plānots uzņemt 655 pirmklasniekus. Uzņemamo skaits, kā
katru gadu, noteikts, ņemot vērā
dzimstības rādītājus, dinamiku
un to, cik bērnu no citām pašvaldībām izvēlas mācīties Jelgavas
skolās. Pašlaik Jelgavas izglītības
iestādēs kopumā reģistrēti 452
pirmklasnieki.

bet tagad to var izmantot arī visi SEB bankas
un «Swedbankas» internetbankas lietotāji.

Jelgavas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas sektora
vadītāja Lija Golubeva uzskata,
ka pakalpojums kļuvis daudz
pieejamāks un noteikti augs arī

to cilvēku skaits, kas to izmantos. Viņasprāt, cilvēki izvēlēsies
deklarēt dzīvesvietu elektroniski
tāpēc, ka tas ir vienkārši un to
var darīt arī ārpus iestāžu darba
laika. Līdzšinējo iedzīvotāju pasivitāti viņa skaidro ar informācijas trūkumu gan par iespējām
deklarēt dzīvesvietu, gan par
elektronisko parakstu.
Šogad šo pakalpojumu vēl
nav izmantojis neviens cilvēks,
savukārt pērn iespēju deklarēt
dzīvesvietu pa pastu izmantoja
septiņas personas, bet 2007. gadā
– vienpadsmit. L.Golubeva to
skaidro tā, ka dzīvesvietas deklarēšana pa pastu ir pietiekami ilgs
process, bet, ierodoties pašvaldībā, to var izdarīt nekavējoties.

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.
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«Esmu uzticīgs saviem ideāliem»
 Sintija Čepanone

«Ja esi mežinieks, tev
ir jābūt vislabākajam.
Vislabākajam itin visās
jomās,» saviem studentiem dienu no dienas
atgādina Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors Alfons Grīnfelds.
Mežs un viss, kas ar to
saistīts, ir viņa ideāls, un
viņš pats allaž ir tiecies
pēc šīs pilnības. Prasīgs pret sevi un citiem
– tāds ir A.Grīnfelds.
Šis gads profesoram sācies īpaši
– par mūža ieguldījumu meža nozares augstākās izglītības attīstībā
viņam piešķirs LLU Atzinības
rakstu un sudraba medaļu. Viņa
īpašumā būs arī «Zelta čiekurs»
– meža nozares gada balva. «Tas ir
ļoti augsts novērtējums. Visaugstākais meža nozarē,» nopietns
ir A.Grīnfelds, gan piebilstot, ka
apbalvojumi viņam tomēr piešķirti
tādā kā avansā, tieši tāpēc viņš ir
apņēmības pilns realizēt visu iecerēto. «Darba man te vēl ir daudz,»
enerģiski teic profesors.

Mīlestība pret mežu – asinīs

«Jau pamatskolā man bija
skaidrs mans ideāls – kļūt par
mežkopi, ieņemt mežziņa amatu, «Ja meži Latvijai var palīdzēt izkļūt no ekonomiskās krīzes, esmu lepns par to,» teic LLU Meža fakultātes profesors Alfons Grīnfelds.
būt saimniekam mežā, ko pats Viņš pārliecināts, ka pašlaik meža nozare ir zinošu cilvēku rokās – to pašu, kuriem viņš savulaik mācījis būt vislabākajiem.
Foto: Ivars Veiliņš
esmu izaudzējis. Patiesībā šis
sapnis man bija jau agrā bērnībā, dentu kopmītnēs, kurās mitinājos tēvi un vecvectēvi bijuši saistīti ar tas, ka meži nonākuši neprofesio- pilntiesīgu mednieku. Gluži kā
jo tēvs bija mežsargs. Tieši viņš kopā ar savu kundzi – arī mežkopi mežiem, ir spējīgākie studenti. Tā nāļu rokās. Kad daudzviet privāto pāvs ar savām spalvām mednieks
man ieaudzināja mīlestību pret – un saviem medību suņiem; algu, ir profesija, kurai jābūt asinīs.
mežu saimnieki, kas atguva īpašu- dižojas ar trofejām. To profesoram
mežu,» izvēli studēt mežsaimnie- lielāku par 400 rubļiem, – pret
«Daudzi uzskata, ka nu Latvijas mu, ātras naudas gūšanas nolūkos netrūkst – izmantojot apstākli,
cību pamato A.Grīnfelds. Taujāts, atalgojumu, kas tikko pārsniedza skaistie meži ir izcirsti, pārcirsti... tos vienkārši izcirta un neveica ka kabinetā ir daudz augstāki
vai tolaik tas skaitījās prestižs 100 rubļus,» tomēr profesors savu Bet es esmu pārliecināts, ka šāds atjaunošanu. «Protams, varēja jau griesti nekā mājās, viņa trofejas
amats, viņš atjoko: «Mežkungs, izvēli nenožēlo – pilnīgais priekš- uzskats ir aplams – tie, kas vada saprast tos lauku cilvēkus, kuriem izvietotas tur. Līdzās lielākiem
pagastvecis un mācītājs – lūk, trīs stats par procesiem meža nozarē meža nozari, zina, ko dara. Par vajadzēja izšķirties – saglabāt mežu un mazākiem, žuburainākiem
prestižākie amati!»
vēlāk ļāvis kļūt arī par cienījamu to es nešaubos,» tā profesors. vai izskolot bērnus, un viņi upurēja un mazāk žuburainiem ragiem
Tiesa gan – «par savu pilnīgu pasniedzēju, docentu un nu jau To apliecinot arī fakts, ka pirms mežu.» Bet, viņaprāt, pašlaik šī pamanāmi kādi necili smalki raideālu» viņš Kuldīgā pastrādāja profesoru. Jāpiebilst, ka veselus 25 kāda laika mežinieki uzaicināja sistēma jau savesta kārtībā un nu ģeļi – A.Grīnfelda pirmā trofeja.
vien dažus gadus pēc augstskolas gadus viņš bijis arī dekāns. «Tas ir speciālistus no Zviedrijas, lai viņi mežus apsaimnieko profesionāli. «Redz, šo jauno briežu bullīti
beigšanas, jo, vadības izvirzītam, rekordlaiks dekāna amatā ne tikai konsultētu par jauno stādu au- «Turklāt tās lietas tiek kontrolētas trīcošām rokām nošāvu, mācoties
viņam nācās ieņemt galvenā in- mūsu universitātē, bet, šķiet, visā dzēšanu. «Kad zviedri apskatīja – pamatīgi un kvalitatīvi,» vērtē pirmajā kursā. Tā tad arī ir mana
ženiera amatu. «Es mīlēju un vēl Latvijā,» tā A.Grīnfelds.
stādu audzētavu Strenčos, viņi A.Grīnfelds. Un tieši tāpēc Latvija pirmā trofeja,» stāsta profesors.
aizvien mīlu racionalizāciju – jau
vien noplātīja rokas, sakot, ka var lepoties ar patiesi skaistiem Taču viņa «kontā» ir arī vairāki
būdams mežzinis, mehanizēju kok- Uzticas saviem audzēkņiem te nu viņiem nav ko konsultēt... mežiem – saglabātu dabisko vidi, vērā ņemami briežu buļļu ragi.
materiālu pievešanu – ar kolēģiem
Viņš neslēpj, ka darbā ir pieka- Un tieši tāpēc es pat šajos izdau- bioloģisko daudzveidību, attīstītu
«Dekanēšanas laikā atvaļināpārkonstruējām
sīgs: ja reiz esi dzinātās krīzes apstākļos esmu infrastruktūru –, par ko ārzem- jumu vienmēr ņēmu septembrī
riteņtraktoru
– ievadīju studentus mācībās, un
«Pat ja šajos aps- mežinieks, tad mierīgs par Latvijas skaistajiem nieki mūs apskauž.
apaļo kokmatetev jābūt vislabā- mežiem un arī nākotnē raugos
prom uz mežu! Septembris ir brietākļos gadā pa- kajam gan mācī- optimistiski.»
riālu pievešanai
Trofejas – mednieka
žu kāzu laiks, kad briežu bullis ar
no starpcirtēm,»
lepnums
saviem bauriem aicina uz tikšanos
pildus izcirtīsim bās, gan sportā,
atceras profegan ražošanā Nozare ir drošās rokās
«Mežs – tā ir īpaša pasaule, vieta, savu izredzēto – vesela meža simvēl par diviem – tā ir profesora Taujāts par ekonomiskās krīzes kur cilvēks aizmirst nepatikša- fonija! Jau pulksten četros no rīta
sors. Taču nu
īstenotie viņa
studen- ietekmi uz meža nozari, profesors nas, stresu... Vislieliskākā atpūta biju mežā, lai redzētu šo burvīgo
miljoniem kubik- prasība
racionalizācijas
tiem. Un tieši šī atbild nevilcinoties: «Daudzus jau ir mežā, baudot tā skaistumu, mīlas izrādi, pārdzīvotu līdzi,»
priekšlikumi jau
metru koksnes piekasība nu vi- satrauc, ka šajos apstākļos par čet- – redzēt saullēktu, saulrietu, rasu tīksminās profesors, norādot, ka
mērāmi desmiļauj mierīgu riem miljoniem kubikmetru palie- pērļu skaistumu, zirnekļu tīklu medniekam jābūt fiziski rūdītam,
vairāk, mežiem ņam
tos.
sirdi nolūkoties lināti atļautie ciršanas apjomi. Bet pinumus...» mazliet sentimentāls gudram, jo mežā ar medījumu
Taujāts,
tas ļaunumu ne- uz norisēm meža es nesatraucos – Latvijā ik gadu kļūst profesors, taujāts par viņa notiek sacensības – kurš kuru...
kā nokļuvis
nozarē. «Es pa- izcērt vidēji 12 miljonus kubik- dzīves kaislību – medībām. NeViņaprāt, arī medību saimniecīnodarīs.»
Meža fakultātiešām dižojos ar metru, bet katru gadu pieaug 16,5 brauc uz mežu pēc gaļas, bet gan ba šobrīd Latvijā ir augstā līmenī.
tē, A.Grīnfelds
savas fakultātes miljoni. Pat ja šajos apstākļos gadā pēc pozitīvām emocijām – tāda «Āfrikā gan medīt neesmu bijis,
stāsta, ka viņu te par asistentu absolventiem. Viņi ir tie, kas paš- papildus izcirtīsim vēl par diviem ir A.Grīnfelda pārliecība. «Mežs bet tepat pa Eiropu gan. Un, ticiet
«ievilinājuši» skolotāji – docents laik vada visu meža nozari, tāpēc miljoniem kubikmetru koksnes norūda cilvēku. Par to, ka savos man, nekur nav tik labi kā LatviMūrnieks un Cīrulis. «Tas bija ļoti esmu pārliecināts, ka tā ir drošās vairāk, mežiem tas ļaunumu gados esmu tik možs, paldies saku jā,» nosaka profesors.
atbildīgs lēmums, un galavārds rokās,» ar lepnumu par savējiem nenodarīs – esmu lepns, ka meži Meža mātei un medību dievietei
Jāpiebilst, ka nu viņa dzīves
piederēja tēvam, kurš mani pār- saka profesors. Un kā gan citādi, ja latviešus izglāba trīsdesmitajos Diānai.»
«ideāliem» pievienojies vēl kāds
liecināja, ka no šāda piedāvājuma vismaz trešdaļai studentu, kas iz- gados piedzīvotajā krīzē; ja tie var
Medības A.Grīnfeldu aizrāvušas – košumdārzs. «Manā zemesgabaatteikties nedrīkstu. Un tā nu es vēlējušies mācīties Meža fakultātē, glābt arī tagad – kāpēc ne?» savu kopš mazotnes – savulaik mežā liņā galvenokārt aug puķes un koomulīgu trīsistabu dzīvokli Kul- ievirzi devusi dzimta. A.Grīnfelds skatījumu atklāj A.Grīnfelds.
gājis līdzi tēvam par dzinēju, šumkrūmi. Parakt zemi, pastrādāt
dīgā nomainīju pret istabiņu stu- bilst – lielā mērā tieši viņi, kuru
Protams, savulaik viņu satrauca uzsākot studijas, pats kļuvis par – arī tas nu ir mans ideāls.»
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Nekādus/jāturpina strādāt
Nezin

Vai jums ir
kredītsaistības
un kā ar tām
tiekat galā?
Natālija, audzina bērnus:
– Paldies dievam, kredītsaistību nav.
Dzīvojam par
to naudu, ko
nopelnām.
Bet zinu, ka
draugiem, kuri par kredīta līdzekļiem iegādājušies automašīnas un
dzīvokļus, ar atmaksāšanu iet pavisam grūti, jo algas samazinās,
bet nauda bankai jāatdod.
Ludmila,
bārmene:
– Ir gan – savulaik paņēmu patēriņa
kredītu. Ar tā
atmaksāšanu
tiešām iet ļoti
grūti – algas
izmaksas kavējas, nav arī vairs
tik lielas kā agrāk. Banka it kā
saprot situāciju, taču arī viņi dara
savu darbu un piemēro soda
naudu par kavējumiem. Traki,
bet jācīnās ir.
Ivars
Bahmanis,
skolotājs:
– Pats neesmu
ņēmis nevienu kredītu, arī
studijām ne,
jo tiku budžeta grupā. Bet
vecākiem ir kredīts, ar tā atmaksāšanu iet grūti. Mamma ir skolotāja, un algu viņai samazināja.
Tas samazinājums ir tik liels, lai
segtu kredītu, tāpēc tagad jādomā, no kā varam atteikties, lai to
nomaksātu. Iespējams, mazāk
brauksim ar auto.
Santa Vinagradova, LLU
studente:
– Jā, man ir
studējošā kredīts izdzīvošanai. Atmaksāt
būs jāsāk pēc
vairākiem gadiem, tāpēc ceru, ka līdz tam
laikam situācija būs mainījusies
un ar atmaksāšanu ies daudz
vieglāk nekā šobrīd.
Alla Hodakovska, pārdevēja:
– Pirms laika
vēl ņēmu dažas lietas uz
nomaksu mēbeļu veikalā,
bet šobrīd
man nav neviena kredīta. It kā
jau varētu pieķerties vasarnīcas
remontam, bet nav naudas,
turklāt šā brīža situācija neļauj
ņemt arī aizdevumu. Pagaidīsim
labākus laikus.
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Kādus draudus jūs saskatāt Jelgavas attīstībā?

Skaitļi runā

Pilsētnieks vērtē
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*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati
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atbild to iesniedzējs.
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Draudzīgais
aicinājums
papildina
bibliotēkas
 Ritma Gaidamoviča

Akcijā «Draudzīgais
aicinājums» Jelgavas izglītības iestādes saņēma Jelgavas
pašvaldības dāvanu
– grāmatas. Šogad
gan pirmsskolas izglītības iestāžu, gan
skolu bibliotēkas papildinātas ar četrām
vērtīgām grāmatām.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgajā «Draudzīgā aicinājuma»
pasākumā, kas norisinājās
vakar, pašvaldības sagādātas
grāmatas pasniedza 38 pilsētas skolām un bērnudārziem.
Pirmsskolas izglītības iestādes
dāvinājumā no pašvaldības saņēma latviešu folkloras krājumu «Gudru ņēmu padomiņu»,
kā arī divus izglītojošus izdevumus – «Mazā teicamnieka
enciklopēdija» un «Dabas enciklopēdija». Savukārt pilsētas
skolu bibliotēkas papildinātas
ar «Lielo skolas atlantu», enciklopēdisku izdevumu «Augu
dzīve» par Latvijas augiem un
izglītojošu grāmatu «Brīnumzemes. Cilvēces pasakainie
dārgumi».

ZIŅAS

3

Skolēni iepazīstas ar
pašvaldības darbu
 Ritma Gaidamoviča

 Jelgavas 4. vidusskola būs
pieejama arī skolēniem ar kustību traucējumiem. Tā kā jaunā
piebūve būs uzcelta atbilstoši visiem standartiem, izstrādāts projekts, lai arī skolas veco korpusu
padarītu pieejamu skolēniem
ar īpašām vajadzībām. Projektā

paredzēts izbūvēt četrus pandusus jeb
uzbrauktuves, kas savienos veco skolas
korpusu ar jauno, kā arī jauno korpusu
ar sporta zāli. No trešā uz ceturto stāvu
plānots ierīkot slīpveida pacēlāju ar
platformu ratiņkrēslam, jo tur ir pārāk
stāvs kāpums un pandusu izbūvēt
nav iespējams. Projektā paredzēts
izbūvēt arī cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem piemērotas trīs tualetes.
Pēc projekta īstenošanas Jelgavas 4.
vidusskola būs vienīgā pašvaldības
skola pilsētā, kas pielāgota bērniem ar
kustību traucējumiem. Tagad tāda ir
Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola, kur šādi bērni apgūst vispārējo
pamatizglītības programmu. Apgūt
vidējās izglītības programmu pilsētā
viņiem līdz šim nebija iespējams.

Uzsākts pasākumu
cikls «Dialogs», kura
laikā pilsētas skolēniem
dota iespēja iepazīties
ar Jelgavas pašvaldības
darbu. Pirmie pilsētas
domē šonedēļ viesojās
Jelgavas 6. vidusskolas
aktīvākie skolēni, kuri
tikās ar pašvaldības izpilddirektoru Gunāru
Kurloviču, piedalījās
komitejas sēdē un diskutēja ar domes deputātiem. Šādas tikšanās
plānotas visu pilsētas
skolu pārstāvjiem.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle informē, ka
ideja par pasākumu radusies pēc
pagājušā gada novembrī notikušā
pirmā Jauniešu foruma. «Pēc
foruma secinājām, ka jauniešiem
nav pietiekamas informācijas
par Jelgavas pašvaldības un domes darbību, tās pilnvarām un
kompetenci, kā arī pašvaldības
izpildvaras uzdevumiem, tādēļ nolēmām organizēt pasākumu ciklu
jauniešiem, lai šo informāciju viņi
varētu iegūt,» tā J.Grīsle.
Pasākumu cikla «Dialogs» mērķis ir rosināt jauniešus ielūkoties
pašvaldības ikdienā, lai labāk
izprastu tās darbības principus un
veidotu sadarbību veicinošu darba

Īsi

Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs jauniešus no 6. vidusskolas iepazīstināja
ar pašvaldības struktūru, funkcijām un uzdevumiem.
Foto: Ivars Veiliņš
vidi starp izglītības iestādēm, pašvaldību un sabiedrību.
Jelgavas 6. vidusskolas aktīvākie skolēni šonedēļ bija pirmie,
kuri tikās ar pašvaldības izpilddirektoru G.Kurloviču, vēroja Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sēdes darbu, bet noslēgumā tikās
ar Jelgavas domes deputātiem.
Jelgavas 6. vidusskolas 11.
klases skolniece Anna Beitāne
pēc sarunām ar izpilddirektoru
atzīst, ka par iespēju iepazīties ar
pašvaldības darbu ir ļoti priecīga,
jo ne katram jelgavniekam tāda
dota. «Pēc vidusskolas grasos
studijas un arī darbu saistīt ar

starptautiskām attiecībām vai
pašvaldības pārvaldi, tāpēc ar
lielu interesi klausījos, kas un
kā ikdienā šeit notiek, lai censtos
izprast visus procesus,» tā Anna.
Savukārt vidusskolnieks Vladimirs Aksjonovs min, ka pašvaldības darbu viņam jau izdevies
iepazīt, darbojoties pilsētas Skolēnu domē, taču ir gandarīts par
to, ka šāda iespēja tiek dota arī
pārējiem skolēniem, kuri aktīvi
darbojas sportā un kultūrā, ne
tikai Skolēnu domē.
J.Grīsle min, ka šāda iepazīšanās ar pašvaldības darbu plānota
visu pilsētas skolu jauniešiem

un, iespējams, skolēni pašvaldībā
viesosies vienu vai divas reizes
mēnesī. Paredzēts, ka nākamie
ar pašvaldības darbu iepazīsies
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvaldes
aktīvisti, kuriem interesē sadarbība ar pašvaldību.
J.Grīsle norāda, ka forumā
jaunieši arī izrādījuši interesi par
atsevišķām pašvaldības aģentūrām un iestādēm. Tāpēc plānots,
ka Sabiedrības integrācijas biroja
speciālisti kopā ar jauniešiem
nākotnē apmeklēs arī pašvaldības aģentūras, lai iepazītos ar to
ikdienu.

 Turpmāk pašvaldības iestādē
«Jelgavas Ledus sporta skola»
hokeja un daiļslidošanas prasmes Jelgavā deklarēto ģimeņu
bērni, kam ir piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss, varēs apgūt
bez maksas. Jelgavas pašvaldības

izpilddirektors Gunārs Kurlovičs norāda, ka pagaidām nevienam Ledus
sporta skolas audzēknim šādi maksas
atvieglojumi nav nepieciešami, tomēr
dažas ģimenes ir paudušas bažas par
to, ka, vienam no vecākiem zaudējot
darbu, pašreizējā dalības maksa radīs
grūtības. Šādi maksas atvieglojumi
jau ieviesti citās pašvaldības interešu
izglītības iestādēs – Bērnu un jaunatnes
sporta skolā, Jelgavas Specializētajā
peldēšanas skolā un bērnu un jauniešu
centrā «Junda».

 Jelgavas dome apstiprinājusi izmaiņas Sporta servisa
centra maksas pakalpojumu
cenās. Galvenokārt tiks paaugstināta sporta telpu un
profilakses centrs būs atvērts paš- stadiona nomas maksa. Pievaldības īres namā Stacijas ielā 13. mēram, sporta nama Raiņa ielā 6
«Ceram, ka spēsim palīdzēt daudz galda spēļu zāles noma maksās divus
vairāk cilvēkiem,» tā kabineta latus stundā (ar PVN), trenažieru
vadītāja. Kā būtisku viņa min arī zāle – 4,50 latus, sporta spēļu zāle
faktu, ka nu speciālisti apmeklē- – 12 latus, bet futbola laukumu, kas
tājus varēs konsultēt, saglabājot atrodas Sporta ielā 2, varēs iznomāt
viņu anonimitāti, – katram speciā- par 20 latiem stundā. Sporta Servisa centra direktors Juris Kaminskis
listam būs atsevišķa telpa.
skaidro, ka izmaiņas vairāk attiecas
Pieteikties konsultācijām At- uz sporta namu Raiņa ielā, jo to
karību profilakses centrā var pa izmanto privāti sporta klubi, kas
tālruni 27830373, 63012084 (cen- nomā telpas. Jelgavas Sporta halle
tra vadītāja M.Ose), kā arī zvanot Mātera ielā 44a ir noslogota līdz pat
sociālajai rehabilitētājai Aijai vakaram, jo tur trenējas pašvaldības
klubi un komandas. Lai laikā, kad tiek
Blūmai pa tālruni 63012083.

Par atkarības problēmām konsultēs Stacijas ielā 13
 Sintija Čepanone
Bet kā ceturto šajā gadā
visas izglītības iestādes saņēmušas albumu «Jelgava, mana
Jelgaviņa», kurā apkopotas
Jelgavas mākslinieku gleznu,
grafiku un tēlniecības darbu reprodukcijas no Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja krājuma.
Jāpiebilst, ka akcijā «Draudzīgais aicinājums» dāvanu
saņēmis arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs. Muzeja direktore Gita
Grase stāsta, ka muzejs ieguvis vērtīgu dāvanu no Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) profesores Baibas
Rivžas, kas sagādājusi Latvijas Universitātes profesores
Ausmas Cimdiņas veidotu un
nesen izdotu enciklopēdiju
«100 Latvijas sievietes: kultūrā un politikā». «Uz šo grāmatu skatījāmies jau agrāk,
jo tajā apkopota informācija
par vairākām mūsu novada
ievērojamām sievietēm – muzejam tā būtu ļoti noderīga,
taču arī salīdzinoši dārga. Paši
mēs nevarējām to atļauties.
Klusībā cerēju, ka kāds mums
to uzdāvinās, tāpēc par saņemto dāvinājumu ir dubults
prieks,» tā G.Grase.
LLU profesore B.Rivža tradicionāli grāmatas dāvinājusi arī
savai bijušajai skolai – Jelgavas
Valsts ģimnāzijai. Dāvinājumu
no profesores saņēmusi arī
Svētās Annas katedrāles Svētdienas skola.
«Draudzīgo aicinājumu» 1935.
gadā aizsāka bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tā mērķis ir aicināt ikvienu atcerēties
savu bijušo skolu un dāvināt tai
grāmatas, mākslas priekšmetus
vai ziedot līdzekļus.

Jau no nākamās nedēļas atkal būs iespējams
pieteikties konsultācijām par atkarības
problēmām. Nu Atkarību profilakses kabinets, kas tagad darbību turpinās kā Atkarību profilakses centrs,
pārcēlies uz jaunām
telpām un savus klientus gaidīs pagrabstāvā
Stacijas ielā 13.

Lai gan mainījies ir kabineta
nosaukums, tā funkcijas paliks
iepriekšējās.
«Pašlaik notiek pēdējie centra
iekārtošanas darbi. Kaut arī oficiāla Atkarību profilakses centra atklāšana paredzēta 13. februārī, cilvēkus sāksim pieņemt jau nākamā
mēneša sākumā,» teic Atkarību
profilakses centra vadītāja sociālā
darbiniece darbam ar personām,
kurām ir atkarības problēmas,
Mārīte Ose. Viņa piebilst, ka nu
tas darbu turpinās pagrabstāvā
Stacijas ielā 13, nevis, kā līdz šim,

Sociālo lietu pārvaldes ēkā. «Uz
citām telpām pārcēlāmies vairāku
apsvērumu dēļ, galvenokārt jau
tāpēc, ka kabinetā, kas mums
bija ierādīts Sociālo lietu pārvaldē,
klientiem nevarējām nodrošināt
pilnīgu konfidencialitāti. Proti,
ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību
problēmas, strādā divi speciālisti,
taču līdz šim abi pieņēma vienā
telpā, un tas savukārt pieļāva
iespēju, ka speciālista un klienta
sarunu var noklausīties cits apmeklētājs,» skaidro M.Ose.
Jau nākammēnes Atkarību

Lielveikali atbalsta «Vecāki Jelgavai» iniciatīvu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Lai vēl vairāk pastiprinātu uzmanību, veikalnieki varētu izveidot
speciālas uzlīmes, kas
vēstītu, ka alkohols un
cigaretes te jauniešiem
netiek tirgots. Šādas
informējošas uzlīmes
varētu izvietot redzamākajās tirdzniecības
vietās – pie veikalu durvīm un kases,» šādu
priekšlikumu biedrības
«Vecāki Jelgavai» rīkotajā diskusijā izteica
Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška.
Biedrība «Vecāki Jelgavai», lai
turpinātu aktualizēt jautājumu
par alkohola un cigarešu tirgošanu nepilngadīgajiem, šonedēļ uz
diskusiju bija aicinājusi pilsētas
lielveikalu pārstāvjus no «Maximas», «Rimi» un tirdzniecības
centra «Valdeka». Lielie tirgotāji
atzina, ka viņi nav ieinteresēti

pārdot cigaretes vai alkoholu
nepilngadīgām personām, jo pat
viens šāds pārkāpums viņiem var
draudēt ar licences atņemšanu.
Taču tajā pašā laikā viņi nenoliedza, ka var gadīties situācijas,
ko nosaka cilvēka faktors – proti,
kāds pārdevējs neapzinīgi veic
savu pienākumu un nepajautā
jaunajam pircējam personu apliecinošu dokumentu. Tieši tāpēc
«Vecāki Jelgavai» metodiskā
konsultante Sarmīte Vīksna aicināja lielveikalu vadību saviem
darbiniekiem, īpaši kasieriem,
noteikt kā obligātu prasību
– lūgumu jauniešiem uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu.
«Bieži vien tieši darba rutīna
ir iemesls tam, kāpēc jaunietis
tomēr veikalā tiek pie alkohola
un cigaretēm. Cik bieži mēs, pieaugušie, veikalā redzam skatu,
kad pārdevējs patiesi pārbauda
jaunieša vecumu, pirms pārdod
viņam šīs preces?» retoriski jautā
S.Vīksna.
Biedrības priekšsēdētājs Kārlis
Boldiševics vēl piebilst, ka pilsonisko aktivitāti un sabiedrisko
atbildību varētu veicināt, ieviešot

Jelgavā Lojalitātes balvu. «Publiska pateikšanās var kalpot par
motivāciju.»
Kā otru aktuālāko jautājumu
šajā diskusijā dalībnieki akcentēja jauniešu pastāvīgo pulcēšanos lielveikalos. S.Vīksna
uzsvēra, ka arvien biežāk lielveikalos pamanāmi jauniešu
bariņi, kas vienkārši bezdarbībā
pavada laiku, klīst pa centriem.
Tirdzniecības vietu pārstāvji
gan uzsvēra, ka tās tomēr ir
publiskas vietas un tur ir arī
videonovērošanas kameras,
tādējādi jauniešu darbības tiek
kontrolētas. Taču «Vecāki Jelgavai» pārstāve Lilita Caune
neslēpa bažas, vai tā nevarētu
būt piemērota vieta un apstākļi,
piemēram, atkarības vielu tirgošanai, pirkšanai.
«Ļoti svarīgi ir nebūt vienaldzīgiem un pamanīt jau pirmās
pazīmes, kas varētu liecināt par
situācijas izmaiņām. Tāpēc «Vecāki Jelgavai» jau gadu no gada
neatlaidīgi, soli pa solim cenšas
vērst Jelgavu jauniešiem drošāku.
Un to mēs noteikti turpināsim
arī šogad,» uzsver S.Vīksna, pie-

bilstot, ka pēc «Vecāki Jelgavai»
aktivitātēm, kuru laikā tika apmeklētas pilsētas spēļu zāles un
fiksēta arī nepilngadīgo atrašanās
tajās, situācija ir mainījusies. «Tas
tikai pierāda, ka mūsu spēkos ir
to uzlabot,» tā K.Boldiševics.
Šo un citus «Vecāki Jelgavai»
padarītos darbus akcentēja arī
policijas pārstāvji – gan Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags, gan Jelgavas policijas pārvaldes Kriminālpolicijas
priekšnieks Uldis Markuss atzinīgi novērtēja vecāku pilsonisko
aktivitāti.
Šogad biedrība turpinās vecāku
patruļas ielās, un gatavību tajās
iesaistīties diskusijas laikā izteica
arī Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
«Mēs patruļās aicinām iesaistīties
ikvienu vecāku, kuram ir interese
mainīt jauniešu dzīvi pilsētā,»
uzsver S.Vīksna, piebilstot, ka
pieteikties patruļām iespējams,
zvanot pa tālruni 26406535.
Pēc šīs diskusijas tika nolemts, ka pēc laika iesaistītās
puses atkal sanāks kopā un izvērtēs padarīto, izvirzot jaunus
uzdevumus.

pārtraukts treniņu process, nerastos
zaudējumi, nolemts palielināt maksu
par visa kompleksa izmantošanu
– sporta pasākumiem cena noteikta
150 lati stundā, bet komerciāliem
pasākumiem (izstādēm, atpūtas un
izklaides pasākumiem) – 300 lati.

 Pērn Jelgavas Pašvaldības
policijā krietni audzis saņemto
sūdzību skaits par bērnu tiesību
pārkāpumiem. Lielākā daļa ir
iesniegumi par bērnu neattaisnotiem skolu kavējumiem
– 2007. gadā tika saņemti 350
iesniegumi, bet pērn – jau 415.

Pašvaldības policija informē, ka 2008.
gadā viņu uzskaitē bija 51 bērns, ar
kuru ģimenēm tika veikts preventīvs
darbs. Biežāk sastopamie pārkāpumi
ir skolas iekšējās kārtības noteikumu
neievērošana – neattaisnoti mācību
stundu kavējumi, necenzētu vārdu
lietošana, klasesbiedru fiziska aizskaršana, smēķēšana skolas teritorijā un
ārpus tās, kas pērn konstatēta 480
reizes. Otrs biežāk sastopamais pārkāpums ir alkoholisko dzērienu lietošana
sabiedriskās vietās un ierašanās skolā
alkohola reibumā, kas pērn fiksēts 167
gadījumos. Tiek reģistrēti arī gadījumi,
kad skolēni lieto dažādas apreibinošas
vielas – līmes, acetona un benzīna ostīšana, kas 2008. gadā fiksēta 13 reizes.
167 gadījumos policija arī fiksējusi
huligānisku rīcību.
Ritma Gaidamoviča
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Gintam Freimanim
pārbaudes laiku pagarina

«Igates» ziemas kauss

 Arturs Neikšāns

 Arturs Neikšāns

Lai gan sākotnēji bija plānots, ka jau pagājušās nedēļas nogalē FK «Jelgava»
audzēknis Gints Freimanis
varētu kļūt par otro Latvijas futbolistu, kurš spēlē
kādā no Spānijas futbola
līgām, viņš laikrakstam
apliecināja, ka pārbaudes
laiks pagarināts par vēl
vienu nedēļu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pagājušās nedēļas sākumā
uz pārbaudi Spānijas kluba «Real
Betis» otrajā komandā ieradās FK
«Jelgava» audzēknis G.Freimanis,
lai spēcīgās komandas sastāvā izcīnītu vietu kā pussargs. Jelgavnieks
mērķē patiešām augstu, jo Spānijas
augstākā futbola līga, kurā spēlē
«Real Betis» pirmā komanda, daudzu
ekspertu skatījumā pelnīti ir atzīta
par vienu no spēcīgākajām futbola
līgām pasaulē.
«Esmu lepns, ka man ir šāda
izdevība, jo ne katram futbolistam
tādas iespējas parādās visas karjeras
laikā,» norāda G.Freimanis. Viņš labi
apzinoties, ka šāda līmeņa klubiem
savas pieteikuma vēstules nosūta
tūkstošiem futbolistu, taču svarīgu
lomu spēlējusi Maljorkas futbola
kluba «Atletico Baleares» sporta
direktora rekomendācija. «Es ar šo
komandu trenējos trīs nedēļas, taču
par līgumu tā arī nevienojāmies. Viņi
vilka laiku garumā, jo, lai pieņemtu
mani komandā, kāds no pašreizējajiem spēlētājiem bija jāatlaiž. Vienkārši Spānijā ir tāda jocīga sistēma,
ka futbola komandā var būt tikai
seši spēlētāji vecumā līdz 23 gadiem.
Tad man teica, lai es vēl pagaidot
desmit dienas, varbūt atbrīvosies
kāda vieta, taču man apnika gaidīt,
tāpēc devos cita kluba meklējumos.»
Lai gan Gints atteicies gaidīt, kluba
sporta direktors uzrakstījis rekomendāciju, lai mūsu futbolists varētu
mēģināt iekļūt citā Spānijas klubā.
Neskatoties uz visām organizatoriskajām nebūšanām, sportists tomēr norāda, ka šo trīs nedēļu laikā
guvis vērtīgu pieredzi, jo «Atletico
Baleares» strādā augstākās klases
speciālisti. «Kluba galvenais treneris
pirms diviem gadiem trenēja Seviļas
komandu, savukārt fiziskās sagatavotības treneris pirms gada trenēja
slaveno «Real Madrid», par kuru
noteikti ir dzirdējuši pat tie, kuri pavirši seko līdzi futbola notikumiem.
Bija no kā pamācīties!» uz profesionālo izaugsmi klubā norāda Gints.
Pēc neveiksmīgajām sarunām ar
«Atletico Baleares» Gints apsvēris

Pagājušajā nedēļas nogalē
Jelgavā tika sadalīti pirmie
medaļu komplekti starptautiskajā bērnu un jauniešu futbola turnīrā ««Igates» ziemas
kauss 2009». Labu sniegumu
turnīrā parādīja arī jelgavnieku komanda «Viola», kas
vecuma grupā līdz deviņiem
gadiem izcīnīja sudraba medaļas. Jaunie futbolisti, treneri un skatītāji atzīst, ka turnīrs
izdevies lieliski.

iespēju doties izmēģināt spēkus uz
citu Spānijas klubu – «Cadiz», taču
tad kāds paziņa ieteicis pieteikties
«Real Betis». «Uz Seviļu atlidoju
pagājušo otrdien, iekārtojos savā
numuriņā, kā arī aprunājos ar treneri. Cik spēju, jo angļu valodā šeit
neviens nerunā, tikai spāņu!» Gints
piebilst, ka arī komandas biedri angļu valodu neprotot, bet komandas
leģionāri no Argentīnas un Čīles
runā tikai spāniski. «Maljorkā ar
fiziskās sagatavotības treneri vēl
varēju sarunāties vāciski, bet, ja
gribēšu spēlēt Spānijā, nāksies labāk
apgūt spāņu valodu,» tā futbolists.
Treniņu laikā ar komandas biedriem uz laukuma ātri izveidojusies
sapratne, visiem esot ļoti profesionāla attieksme pret saviem pienākumiem. Komandas treneris nekādus
uzdevumus nav izvirzījis un vienkārši vērojis, kā Gintam un citiem
pretendentiem veicas. «Protams,
demonstrēju to, ko protu vislabāk,»
saka Gints un piebilst, ka komandas treniņos kopā trenējas abas
«Real Betis» komandas, tādējādi ir
lieliska iespēja pavērot, kā mačiem
gatavojas augstākās klases futbolisti.
«Ņemot vērā šejienes pārvietošanās
ātrumus, ir mazliet jāpierod, visu
laiku ir maksimāli jākoncentrējas
mērķa sasniegšanai, atslābināties
nedrīkst!» tā futbolists. Viņš ar sadzīves apstākļiem ir apmierināts, jo
dzīvo kluba bāzē.
Ja vien atkal nemainīsies plāni,
G.Freimanis jau šīs nedēļas nogalē
varētu uzzināt, vai pārbaudi ir izturējis un kļuvis par otro Latvijas
futbolistu pēc Māra Verpakovska,
kurš spēlē Spānijā. «Acīmredzot
treneris vienkārši vēlas būt pilnīgi
pārliecināts par manām spējām,
pirms pieņems gala lēmumu. Es
t urpinu t renēties – kā redziet,
mājās aizsūtīts neesmu – šeit esmu
uz palikšanu,» optimistiski nosaka
Gints.

««Igates» ziemas kauss 2009» tiek
rīkots, lai popularizētu jauniešu futbolu
Jelgavā un Latvijā, kā arī dotu iespēju
jaunajiem pilsētas futbolistiem gūt vērtīgu pieredzi, sacenšoties ar labākajiem
sava vecuma futbolistiem no visas Baltijas. Balvas uzvarētājiem sarūpēja turnīra
ģenerālsponsors SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»», bet organizatoriskos
jautājumus uzņēmās Jelgavas jauniešu
futbola klubs «Viola». Treneris Dainis
Kazakevičs piebilst, ka šāda kausa izcīņa
tika rīkota pirmo reizi, taču to plānots
iedibināt par tradīciju un organizēt
vienreiz gadā, arī nākamgad.
«Violas» izcīnītā otrā vieta vecuma
grupā līdz deviņiem gadiem ir ievērojams
panākums, taču tas nenāca viegli. Pēc
aizvadītajiem grupu turnīriem jelgavniekiem finālturnīrs iesākās ar zaudējumu
(0:3) pret nākamajiem turnīra uzvarētājiem Bauskas jaunatnes futbola klubu,
kas, pēc D.Kazakeviča teiktā, šogad ir
izveidojusi tehniski spēcīgu un ātru komandu. Nākamajā spēlē «Viola» ar 4:1
uzvarēja lietuviešu komandu «Banga»,
bet pēdējā spēlē noturēja neizšķirtu pret
jauniešu komandu no Olaines. Labākas
vārtu attiecības dēļ «Violas» pirmā
komanda izcīnīja otro vietu, aiz sevis
atstājot olainiešus un viesus no Lietuvas.
«Violas» otrajai komandai spēle diemžēl
tik labi nevedās – nācās samierināties
ar 8. vietu.
Savukārt vecuma grupā līdz 11 gadiem
abas «Violas» komandas finālturnīrā
neiekļuva, bet, cīnoties par 5. – 8. vietu,
palika attiecīgi 6. un 7. vietā. Zelta medaļas turnīrā izcīnīja rīdzinieku komanda
SK «Super Nova», kam jelgavnieku
pirmā komanda turnīra atklāšanas spēlē
piekāpās ar 1:5. Otri labākie izrādījās
Šauļu Futbola akadēmijas jaunieši, kas
aiz sevis atstāja Kedaiņu komandu no
Lietuvas. Par turnīra lielāko zvaigzni
pelnīti tika atzīts SK «Super Nova»
uzbrucējs Krists Kalniņš, kurš turnīrā
guva 18 vārtus.
«Bērniem un vecākiem šie ir īsti svētki!» tā laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
teic turnīra tribīnēs sastaptā Žanna
Ivanova, kura ieradusies atbalstīt savu
dēlu Danielu – viņš ir vārtsargs «Vio-

Turnīra rezultatīvākajam spēlētājam Kristam Kalniņam (pa labi) no rīdzinieku komandas «Super Nova» jelgavnieku vārtsargu Danielu Ivanovu šoreiz
Foto: Ivars Veiliņš
pārspēt neizdevās.
las» pirmajā komandā vecuma grupā
līdz 11 gadiem. Viņa stāsta, ka Daniels
futbolu sācis spēlēt pirms trim gadiem,
bet jau nedēļu pēc treniņu sākšanas
aizbraucis uz pirmo turnīru, spēlējis arī
starptautiskā turnīrā Ungārijā. «Bērniem tas ir ļoti svarīgi – dot iespēju sevi
apliecināt dažādos jaunatnes turnīros,
kas dod papildu motivāciju paveikt vēl
vairāk. Liels paldies «Violas» treneriem
Kasparam Tiltiņam un D.Kazakevičam
par ieguldītajām pūlēm jauniešu futbola
attīstībā Jelgavā – man ir liels gandarījums, ka viņš ļauj spēlēt pilnīgi visiem,
kas to vēlas,» saka Daniela mamma.
Kā jau visi jaunie futbolisti, arī Daniels
ir pārliecināts, ka nākotnē kļūs par
profesionālu futbolistu. Savus nākotnes
plānus viņš gan nesaista ar Jelgavu, bet
gan ar... Ventspili. Žanna smejas, ka tas
acīmredzot tāpēc, ka Ventspils komanda
šobrīd ir viena no spēcīgākajām Latvijā,
tāpēc arī tāda izvēle. Tiesa gan – kas gan
zina, cik konkurētspējīga augstākajā
Latvijas līmenī būs FK «Jelgava» pēc
desmit gadiem?
Arī vecmāmiņa Lita Zaveruha uz turnīru bija atnākusi, lai vērotu, kā spēlē
viņas mazdēls Rolands Davidjuks. Arī
viņš spēlē vecuma grupā līdz 11 gadiem,
taču «Violas» otrajā komandā. Vecāmamma stāsta, ka mazdēls futbolu spēlē jau
kopš bērnudārza laikiem, bet «Violā»
sācis spēlēt pērn. «Rolands ir liels futbola
fans, cītīgi krāj arī dažādus albumus ar
futbolistu attēliem. Viņš pieprasīja, lai es
šodien nāku viņu atbalstīt – tā kā man
bija brīvdiena, tā arī izdarīju,» ar smaidu
nosaka Lita. Nākamajās dienās Rolandu
nāca atbalstīt tētis.
«Jelgavas Vēstnesis» arī noskaidroja,
kā aizvadīto turnīru vērtē ārzemju viesi. Šauļu Futbola akadēmijas treneris
Renats Vestarts uzteica lielisko turnīra
organizāciju, kas krietni pārspēja gaidīto.

Tas tāpēc, ka nesen pabūts jauniešu futbola turnīrā Viļņā, kur turnīra organizācija salīdzinoši bijusi ļoti vāja. Jāatzīmē,
ka Šauļu Futbola akadēmijas audzēkņi
Lietuvā ir viena no trim spēcīgākajām
komandām, kas tikai norāda uz sacensību Jelgavā augsto līmeni. Savukārt citas
lietuviešu komandas no Kedaiņiem treneris Andrjus Urbšis pārliecināts, ka uz
Jelgavas turnīru brauks arī nākamgad,
bet par pozitīvo pieredzi turnīrā pastāstīs
arī citiem lietuviešu klubiem, tādējādi ar
laiku dalībnieku skaits turnīrā var kļūt
vēl kuplāks.
Turnīra direktors un «Violas» treneris
D.Kazakevičs laikrakstam atzīst, ka aizvadītais turnīrs ir devis nenovērtējamu
pieredzi visiem jaunajiem futbolistiem,
kā arī augstu vērtē deviņgadīgo «Violas»
futbolistu izcīnīto otro vietu. Viņš gan
piebilst, ka vecākajā grupā spēlējošajām
«Violas» komandām mazliet pieklibojusi
spēles kvalitāte, taču visi cīnījušies, cik
spējuši. Organizējot turnīru, īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai bērniem spēļu starplaikos nebūtu garlaicīgi. «Visiem
spēlētājiem izveidojām kopīgu atpūtas
istabu, kur starplaikos varēja uzspēlēt
novusu, paskatīties televizoru vai vienkārši atspirdzināties,» tā D.Kazakevičs.
Turnīram bija nodrošināta arī apsardze,
kas apmeklētājiem neļāva brīvi piekļūt
futbolistiem. «Jūs esat vecāki? Lūdzu,
ejiet savus bērnus atbalstīt tribīnēs,
bērnus pirms turnīra nedrīkst traucēt,»
atnākušo vecāku grupu pamācīja viens
no apsargiem.
Taču ««Igates» ziemas kauss 2009» vēl
nav beidzies. Rīt notiks turnīra otrais
posms, kad starts tiks dots jaunajiem
futbolistiem vecuma grupās līdz astoņiem un desmit gadiem. Iespējams, kāda
turnīrā spēlējošā jaunā talanta vārds pēc
desmit gadiem izskanēs ne tikai Latvijā,
bet arī visā pasaulē.

FK «Jelgava» gatavojas jaunajai futbola sezonai
 Arturs Neikšāns

Vairākus mēnešus pirms jaunās futbola sezonas sākuma
pilsētas futbola klubs «Jelgava» papildinājis savu sastāvu
ar trīs jauniem spēlētājiem
– komandai pievienojušies
pussargi Artjoms Lonščakovs un Dāvis Gaigals, kā arī
vārtsargs Šarūns Kazlausks.
Pagājušajā svētdienā jaunie
spēlētāji tika «testēti» arī
pirmajā pārbaudes spēlē
Rīgā, kur Latvijas U-19 izlasei
piekāpās ar rezultātu 3:6.
FK «Jelgava» komandas galvenais
treneris Dainis Kazakevičs norāda
– kaut arī komandas sastāvā lielas
izmaiņas nav plānotas un tajā paliks
visi pagājušās sezonas pamatsastāva
spēlētāji, šobrīd notiek komandas pastiprināšana vairākās pozīcijās, sastāvu

papildinot ar dažiem gados jauniem
spēlētājiem.
Janvāra vidū klubam pievienojās
Latvijas jaunatnes U-17 izlases centra
talantīgais pussargs A.Lonščakovs,
kurš Latvijā pamatoti tiek uzskatīts
par vienu no vadošajiem spēlētājiem
savā vecumā. Viņš iepriekš spēlēja
JFC «Skonto», savukārt pagājušajā
sezonā tika pieteikts arī FC «Skonto»
sastāvā LMT virslīgas čempionātā.
D.Kazakevičs piebilst, ka Artjomam ir
vēl tikai 16 gadi, tāpēc FK «Jelgava»
ar viņu nākotnē saista lielas cerības.
Kluba rindas papildinājis arī Smiltenes
komandas «Abuls» pēdējo sezonu līderis centra pussargs D.Gaigals, kuram
10. februārī apritēs apaļi 20 gadi. Abi
jaunieši teicami nospēlēja arī pagājušajā svētdienā notikušajā pārbaudes
spēlē pret Latvijas U-19 izlasi, turklāt
A.Lonščakovs guva lieliskus vārtus ar
soda sitiena izpildīšanu, bumbu triecot
vārtu «devītniekā».

Šobrīd no ierindas «izkritis» komandas pamatvārtsargs Aleksandrs
Čumakovs, kuram vēl ir paredzēta
ceļgala operācija, tāpēc viens no pirmajiem jaunpienācējiem komandā bija
tieši vārtsargs. Astoņpadsmitgadīgais
Š.Kazlausks, kurš savulaik sargājis
Lietuvas jauniešu izlases vārtus, sevi
pierādīt FK «Jelgava» ieradās jau pagājušās sezonas vidū. Taču komandas
treneris D.Kazakevičs norāda – fakts,
ka komandai ir nolīgts viesspēlētājs,
vēl nenozīmē, ka viņam ir automātiski
garantēta vieta pamatsastāvā. «Visiem
vārtsargiem tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, un līdz marta vidum
tiksim skaidrībā, kurš ir labākais. Spēlēs tas vārtsargs, kurš sevi vislabāk pierādīs treniņos un pārbaudes mačos,» tā
D.Kazakevičs. Jāatzīmē, ka pirmā spēle
FK «Jelgava» sastāvā Šarūnam gan
izvērtās neveiksmīgi, pirmajā puslaikā
pret Latvijas U-19 izlasi kapitulējot
četras reizes, taču treneris par jaunā

lietuviešu futbolista vārtsarga potenciālu ir pārliecināts. «Esmu redzējis,
kā viņš spēlē. Svētdien Šarūns spēlēja
nevesels, jo vēl iepriekšējā naktī viņam
bija 38 grādu temperatūra. Viņam viss
vēl ir priekšā,» D.Kazakevičs neizdara
pārsteidzīgus secinājumus.
Tāpat kā pērn, arī šogad Jelgavas
futbola klubam būs divas komandas.
Otrajā jeb dublieru komandā spēlēs
pārsvarā gados jaunie kluba spēlētāji,
un tā startēs Latvijas čempionāta 2.
līgā. D.Kazakevičs informē, ka Latvijas 1. līgas čempionātā, kas sāksies
1. maijā, šobrīd dalību pieteikušas 15
komandas. Tajā spēlēs Rīgas «Olimps»,
Ventspils «Tranzīts», Rīgas «Jaunība», FK «Jelgava», FS «Metta/LU»,
FK «Auda», «Zibens/Zemessardze»,
«Spartaks» no Jūrmalas, «Liepājas
metalurgs – 2» , FK «Tukums – 2000»,
JFC «Kauguri/Multibanka», Jēkabpils
SC, Preiļi, FK «Kauguri – PBLC»
un Valmieras FK «Viktorija». Viņš

gan norāda, ka dalībnieku saraksts
var mainīties, jo FK «Olimps» un
FK «Tranzīts», visticamāk, pieņems
piedāvājumu startēt LMT virslīgā.
Tāpat arī JFC «Kauguri/Multibanka»
nestartēs 1. līgā, ja izdosies vienoties
un izveidot Jūrmalas komandu virslīgai. Tomēr, ja tā notiks, tad 1. līgā
spēlēs FK «Ventspils» un FC «Skonto»
dublieru komandas, kuras pievienosies
jau pagājušogad startējušai «Liepājas
metalurga» 2. komandai. Tādējādi 1.
līgas čempionātā varētu piedalīties 14
– 16 komandas, kas savstarpēji sacentīsies divos riņķos. Taču skaidrs ir viens
– konkurence kļūs vēl sīvāka.
Kā galveno mērķi 2009. gadā FK «Jelgava» galvenais treneris D.Kazakevičs
ir izvirzījis medaļu izcīnīšanu Latvijas 1. līgas čempionātā. Jautāts, vai
komanda mērķē arī uz vietu virslīgā,
D.Kazakevičs šādu iespēju noraida, jo
«iesim soli pa soli, vispirms ir jāsaved
kārtībā infrastruktūra un finanses».
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kredīti
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Bankas nealkst pēc
kredītņēmēju mantas
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Ivars Veiliņš

Sarežģītajā ekonomiskajā situācijā arvien palielinās to kredītņēmēju skaits, kas nespēj
nokārtot saistības, – to izjūt
arī bankas Jelgavā. Lai gan sabiedrībā dominē viedoklis, ka
bankas parādniekiem gatavas
atņemt pēdējo kreklu, banku
pārstāvji uzsver – bankas ir gatavas kompromisiem un katru
gadījumu vērtē atsevišķi.
Lai noskaidrotu, kāda situācija šajā
jomā ir Jelgavā un kāda ir banku politika
attiecībā pret nemaksātājiem, laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» aptaujāja teju visas
bankas, kas darbojas mūsu pilsētā. Jāpiebilst gan, ka daļa banku atteicās sniegt
informāciju, minot, ka tie ir konfidenciāli
dati.

 Ilze Knusle-Jankevica

Jānis Rozenbergs. Tā
kā banku mērķis ir atgūt aizdoto naudu, nevis iegūt nekustamos
īpašumus, īpašumu
atsavināšana ir galējā
rīcība.
Nedrīkst aizmirst
arī par galvotāja atbildību. M.Krasts uzsver
– ja cilvēks ir apņēmies
kļūt par galvotāju, tas
nozīmē, ka viņš ir uzņēmies izpildīt saistības, ja kredītņēmējs
pats to nespēs izdarīt.
Tāpēc reizēm nākas
saskarties ar citu bezatbildīgas aizņemšanās
sekām.

Parādnieku
būs vēl vairāk

Kļūst grūtāk izpildīt prasības

Latvijas Hipotēku un zemes bankas
Jelgavas filiāles vadītāja vietnieks Gints
Bucis norāda – cilvēku sajūta par stingrajām banku prasībām ir subjektīva un
to rada apstākļu sakritība, kas viņiem
liedz izpildīt bankas prasības, kas pēc būtības nav mainījušās. «Tāpat kā līdz šim
prasām ienākumu apliecinājumu privātpersonām un piemērotu nodrošinājumu.
Stingrība bankas uzstādījumos izpaužas,
piemēram, prasībā privātpersonai atvērt
kontu mūsu bankā un nodrošināt savas
algas ieskaitīšanu tajā vismaz trīs mēnešus, lai pārliecinātos par klienta ienākumu stabilitāti un regularitāti. Daudziem
šī prasība kļūst par nepārvaramu šķērsli,
tādējādi aizdošana nav iespējama,» saka
G.Bucis un piebilst, ka šie nosacījumi
ieviesti pagājušajā gadā. Daudz senāks
ir Hipotēku bankas uzstādījums – tā kā
banka neatbalsta neapdomīgu un pārmērīgu aizņemšanos, izsniedzot kredītu,
tiek ņemts vērā, vai personai jau nav
aizņēmumi citās kredītiestādēs. Ja cilvēks aizņēmies no vairākām bankām
un ir pamats uzskatīt, ka viņam varētu
rasties grūtības ar aizņēmuma atmaksu,
Hipotēku banka kredītu nepiešķir.

«Risinājumi
ir īslaicīgi»

M.Krasts stāsta, ka ir arī gadījumi, kad
cilvēks, cerot uz lielu peļņu, neapdomīgi
ir iegādājies vairākus nekustamos īpašumus, bet viņam nav izdevies tos realizēt,
līdz ar to kredītsaistības ir lielākas nekā
finansiālās iespējas.

Banku pārstāvji
prognozē, ka nemaksātāju skaits augs.
Vairāku banku pārstāvji norāda, ka,
pieaugot klientu skaitam, kas kādu iemeslu dēļ kavē savus kredītmaksājumus,
bankai šiem kredītiem ir jāveido papildu
uzkrājumi. Tas nozīmē, ka tiešā veidā
samazinās bankas peļņa, līdz ar to samazinās arī valsts nodokļu ieņēmumi.
Hipotēku bankā kā valsts bankā tā
saukto slikto kredītu (kredītu, kuru maksājumu kavējumi pārsniedz 90 dienas) ir
vairāk nekā nozarē kopumā, jo saskaņā
ar valdības mandātu banka mērķtiecīgi
uzņemas lielākus riskus attiecībā pret
klientiem. G.Bucis informē, ka Hipotēku
bankā nemaksātāju skaits ir audzis tieši
pēdējos mēnešos, un prognozē, ka slikto
kredītu īpatsvars bankā kopumā pieaugs
no 3,36 procentiem 2008. gada beigās
līdz 10 procentiem 2009. gada beigās.
Banku pārstāvji norāda, ka kreditēšana
neapstāsies – neskatoties uz nemaksātāju
skaita kāpumu, arī šogad bankas turpinās
kreditēšanas procesu, rūpīgi analizējot
gan iedzīvotāju finansiālo situāciju un
iespējas, gan arī uzņēmēju biznesa plānus.

varētu atrast piemērotāko risinājumu, ir
būtiski saprast nemaksāšanas iemeslus.
«GE Money Bank» Patērētāju kreditēšanas un līzinga produktu pārvaldes
vadītājs Viktors Toropovs uzsver, ka ļoti
svarīgi ir arī izglītot klientu par to, kā
pareizāk plānot savu naudu, kur ietaupīt
Parādnieku reģistrs
un no kā atteikties.
Būtisku atspaidu banParasti bankas ar
kām dod Latvijas Bankas
klientu cenšas rast
Kredītu reģistrs, kas sāka
abpusēji izdevīgus ridarboties 2008. gada 1.
sinājumus – koriģē atjanvārī. Tas apkopo zimaksas grafikus, pārņas par aizņēmējiem un
ceļ termiņus, pieņem
aizņēmēju galvotājiem,
kredīta atmaksai citu
visām viņu saistībām
maksātspējīgu perso– hipotēku kredītu, panu, piešķir kredītbrīvtēriņa kredītu, finanšu
dienas, veic aizdevuma
līzingu, operatīvo līzingu,
valūtas maiņu, maina
sniegtajiem galvojumiem
procentu likmi.
un citām – un to izpildes
Ikvienam ir svarīgi
gaitu. «Bankai ir iespēja
apzināties, ka, nonākot
iegūt plašāku informāfinansiālās grūtībās,
ciju gan par potenciālā «DnB Nord» bankas Jelgavas jāmet kauns pie malas,
kredītņēmēja jau esoša- filiāles vadītāja Dace Vanaga
jādodas uz banku un
jām saistībām, gan to,
jāinformē par radušos
cik disciplinēts viņš ir attiecībā uz savu situāciju, jo tikai tad var sākt meklēt
finansiālo saistību kārtošanu. Kredītu piemērotu risinājumu. Cerot, ka grūtības Uz klientu rēķina nepelna
Nemaksāšanas iemesli – dažādi
Banku pārstāvji uzsver, ka nav būtiski, reģistram uzsākot darbību, atklājās aina, būs īslaicīgas, cilvēks nereti ignorē brīdiIr dzirdēti gadījumi, kad bankas klienvai parādnieks ir fiziska vai juridiska ka daļa kredītņēmēju paši sev ir radījuši nošās zīmes. Situācijai pasliktinoties, daži tiem piemēro papildu nosacījumus, lai
persona, jo problēma ir viena un tā pati finansiālas grūtības, aizņemoties vairākās pat sāk izvairīties no bankas, neatbildēt uz tā rēķina nopelnītu. Piemēram, šo– netiek atmaksāts aizdevums. Tomēr, kredītiestādēs un sniedzot par sevi nepa- uz telefona zvaniem,
nedēļ masu medijos
viņuprāt, kredītu nemaksāšanas pamatā tiesas ziņas,» teic M.Krasts. Viņš norāda nomaina telefona
parādījās ziņas, ka
ir objektīvi apstākļi un ļaunprātīgas ne- – vēl pirms Latvijā darbu uzsāka Kredītu numuru... Tomēr tas
Aizkraukles banka
reģistrs, SEB banka izmantoja pieejamos situāciju tikai paslikmaksāšanas gadījumi ir ļoti reti.
no februāra plāno
Latvijas Krājbankā un «DnB Nord» informācijas avotus, piemēram, Zemes- tina, jo rezultātā būs
saviem klientiem pabankā ir novērots, ka nemaksātāji pār- grāmatu, lai uzzinātu vairāk par potenciā- jāatmaksā gan aizņēaugstināt maksu par
svarā ir fiziskas personas, kas kavē gan lo kredītņēmēju. Tomēr ne vienmēr šādas muma pamatsumma,
kontu apkalpošanu.
hipotekāro, gan patēriņa, gan citu kredītu ziņas bija iespējams iegūt, tāpēc bankām gan maksājumu kavēJa cilvēks šo sumatmaksu. «DnB Nord» bankas Jelgavas nācās uzticēties klienta sniegtajai infor- juma nauda, turklāt
mu nevēlas maksāt,
filiāles vadītāja Dace Vanaga norāda, ka mācijai, kas norādīta kredīta pieteikumā. var gadīties, ka banka,
viņam jāparaksta lītas šajos apstākļos ir likumsakarīgi. Savu- «Bija arī klienti, kas Kredītu reģistra uzskatot to par ļaunguma grozījumi, kas
neesamību izmantoja prātīgu nemaksāšanu,
kārt «Swedbank» reģioievērojami paplašina
savās interesēs un, slēp- ceļ pret klientu prana filiāļu tīkla vadītāja
bankas tiesības. Lai
jot bankām citas savas sību tiesā. Tādējādi
Daiga Jakoviča atzīmē,
gan eksperti publiski
kredītsaistības, saņēma var tikt atsavināts arī
ka visvairāk ar maknorādījuši, ka banaizdevumus ar riskam personai piederošais
sātnespējas problēmām
kas rīcība ir vērsta uz
neatbilstoši izdevīgiem īpašums.
saskaras tie, kuri saistīti
peļņas gūšanu, mūsu
nosacījumiem. Piemēar nekustamo īpašumu
«Ir bijuši gadījumi, Latvijas Hipotēku un zemes bankas aptaujātie banku
ram, uzdodot pērkamo kad kopā ar klientu Jelgavas filiāles vadītāja vietnieks pārstāvji atsakās kotirgu, arī celtniecību.
mājokli par savu vienī- nonākam pie secinā- Gints Bucis
Lai gan bankas izmentēt citas bankas
go kredītu, spekulācijai juma, ka labākais risinājums, lai sama- darbu. Viņi uzsver: bankas mērķis ir atgūt
vairās saukt konkrētas
ar nekustamo īpašumu zinātu kredīta maksājumu apjomu, ir savu naudu, tāpēc arī tiek restrukturizēti
summas, kas nav atieguva kredītu ar lik- samainīt esošo mājokli pret mazāku,» klientu kredīti, lai maksājamās summas
maksātas, SEB bankas
mēm, ko godīgie klienti stāsta SEB bankas pārstāvis.
Zemgales reģiona un
pielāgotu viņu iespējām. Tomēr, izvirzot
saņēma tikai savas ģiJelgavas filiāles pārJa tomēr nekādi neizdodas atrast jaunas, nepamatotas prasības, bankas
menes mājokļa iegādei,» kopīgu risinājumu un klients nav gatavs neko neiegūtu, varbūt tikai zaudētu
valdnieks Māris Krasts
skaidro D.Vanaga.
norāda – neatmaksātie
sadarbībai, ir jāiet likumā noteiktais ceļš klientus – uzskata banku pārstāvji.
SEB bankas Zemgales reģiona
Klients melnajā sa- – jānodod kredīts piedziņai vai jālauž
kredīti ir salīdzinoši
Jāpiebilst gan, ka šogad pieaudzis Patēun Jelgavas filiāles pārvaldnieks
rakstā tiek ierakstīts, līgums. «Vispirms tiek celta prasība tiesā. rētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC)
neliela daļa no kopējā
Māris Krasts
ja maksājums kavējas Tad tālākās darbības, kas saistītas ar īpa- saņemto sūdzību skaits par kreditēšanas
kredītportfeļa.
Arī iemesli, kāpēc maksājums kavējas, ilgāk par 60 dienām un kavēto maksāju- šuma atsavināšanu, risina zvērināti tiesu līgumiem – galvenokārt par procentu
ir dažādi – vienam īslaicīgas naudas mu summa ir vismaz 100 lati.
izpildītāji. Jāatceras, ka tiesu izpildītāji likmju un ķīlu palielināšanu. Ziņu aģenproblēmas, jo aizkavēta algas izmaksa,
piedziņu vērš ne tikai uz ieķīlātajiem īpa- tūra BNS vēsta, ka PTAC kopā ar banku
citam savs bizness piebremzējies, jo nav Meklē individuālu pieeju
šumiem, bet arī uz visu pārējo parādnieka sektora uzraugiem gatavo atzinumu šajās
Banku pārstāvji norāda, ka katra si- mantu,» stāsta Latvijas Krājbankas Kre- lietās un PTAC prognozē, ka tas, visticacerētās naudas plūsmas, vēl kādam – darba vietas zaudējums vai ilgstoša slimība. tuācija tiek skatīta individuāli, tāpēc, lai dītu pārvaldes Uzraudzības daļas vadītājs māk, būs bankām nelabvēlīgs.

Lai aizstāvētu kredītņēmēju
tiesības, šā gada sākumā nodibināta nevalstiska organizācija «Latvijas kredītņēmēju
apvienība» (LAKRA). Tās biedre
ir arī jelgavniece Liene, kurai
radušās grūtības ar kredīta
atmaksu. Viņa bankas piedāvātos risinājumus uzskata par
neizdevīgiem.
Pirms kāda laika, lai uzlabotu dzīves
apstākļus, Liene paņēmusi kredītu
un iegādājusies dzīvokli Jelgavā. Viņa
strādā valsts sektorā un ģimenē ir vienīgā pelnītāja, viņas apgādībā ir meita.
«Kad kārtoju kredītu, mana finansiālā
situācija bija labāka. Saņēmu lielāku
atalgojumu, varēju gūt papildu ienākumus, piedaloties projektos, turklāt mūsu
darbinieki tika prēmēti. Tagad daudzus
atbrīvo no darba, un neviens nevar būt
pilnīgi drošs par savu vietu. Arī atalgojums samazināts, turklāt tikpat kā nav
iespēju piepelnīties – tā kā samazināts
līdzfinansējums, arī projekti tiek īstenoti
retāk. Bet tas jau nav viss – aug arī maksa par komunālajiem pakalpojumiem,
valstī palielināts pievienotās vērtības
nodoklis,» stāsta Liene.
Kad sapratusi, ka atmaksāt kredītu
kļūst arvien grūtāk, viņa gājusi uz savu
banku meklēt risinājumus. Pirmajā reizē
banka piedāvāja atlikt pamatsummas
atmaksu un maksāt tikai procentus. Lai
gan tobrīd procenti pārsniedza pamatsummas maksājumu un piedāvājums
nebija izdevīgs, Liene to pieņēma, jo
apzinājās, ka ienākumi ir samazinājušies, bet citu risinājumu neredzēja. Tā
teikt, Lienei nebija citu variantu. Otrajā
reizē banka piedāvāja uz vienu mēnesi
atlikt ikmēneša maksājumu, un arī šo
priekšlikumu Liene pieņēma. «Tas jau
principā neko nemainīja, jo pēc mēneša
bija jāmaksā dubultā,» tā Liene.
Viņa uzskata, ka bankas piedāvātie
priekšlikumi ir īstermiņa risinājumi un
kopumā kredīta ņēmēja situāciju tikai
pasliktina, jo ar katru risinājumu tiek
izmainīti līguma nosacījumi. Tagad Lienes līgumā iekļauti punkti, kas paredz,
ka tiek palielināts soda naudas apmērs
par maksājuma kavēšanu, kā arī banka
var pieprasīt pirmstermiņa aizdevuma
atmaksu, ja maksājums tiek kavēts.
Liene saka: «Varbūt tas liktos pieņemami, ja valstī nebūtu sadārdzinājusies
maksa par elektrību, siltumu un citiem
komunālajiem pakalpojumiem.»
Tagad viņa sapratusi, ka cilvēkam,
kurš ir nonācis grūtībās, pietrūkst profesionālas palīdzības un viņš, atrazdamies
bezizejas situācijā, ir gatavs piekrist visiem bankas nosacījumiem, lai tikai izrādītu savu gatavību risināt problēmu. «Es
jūtos tā, it kā cīnītos ar vējdzirnavām,»
viņa teic un norāda, ka daudzas balsis
skan skaļāk. Liene iestājās apvienībā,
lai aizstāvētu savas intereses.
LAKRA tika dibināta šā gada 6. janvārī, un pašlaik apvienībā ir reģistrējušies
94 biedri. Apvienības konsultanti novērojuši, ka lielākajai daļai apmeklētāju
trūkst informācijas un zināšanu par to,
kā būtu vedamas pārrunas ar banku,
kādos gadījumos būtu nepieciešama
jurista palīdzība. Tāpat secināts, ka vairākas personas, tikai nonākot finansiālās
grūtībās, apzinās, ko īsti ir apņēmušās,
parakstot aizdevuma līgumu, un kādas
var būt sekas maksātnespējai.
LAKRA valdes priekšsēdētājs Ainārs
Gorenko uzskata, ka vairumā gadījumu
banku pieeja ir ļoti agresīva un tendēta
uz maksimāla finansiālā labuma gūšanu
pat tik sarežģītā ekonomiskajā situācijā,
kāda ir pašreiz. Bieži bankas lēmumi
krietni pasliktina aizņēmēja finanšu
situāciju, viņu lēmums visbiežāk ir sodīt
vai paaugstināt procentu likmes finansiālās grūtībās nonākušajam klientam,
nevis nākt pretī, dodot iespēju pārvarēt
grūtības. Viņš gan piebilst, ka tomēr ir
arī bankas, kuras tiešām rod iespēju
palīdzēt klientam pārvarēt pārejošas
finansiālas problēmas.

6., 7.

budžets

Šogad galvenais – darba vietas un sociālā palīdzība
2008. gada Jelgavas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu salīdzinājums
ar 2009. gada pamatbudžeta ieņēmumiem kopā ar finanšu līdzekļiem

Pēc saspringta darba, sabalansējot valsts būtiski samazinātos ienākumus ar izdevumiem,
šonedēļ domes komitejās tiek
skatīts šā gada Jelgavas pilsētas budžets. Nākamceturtdien
par budžeta apstiprināšanu
lems dome.

4089182
232250

Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā

Aizdevumu atmaksa

2601062
2434748
Sociālā aizsardzība

3470107
1500384

15879543

3643743
2613914
Izglītība

3138434
1636490

21377577

Pirmais valdības uzdevums pašvaldībām šajos apstākļos bija samazināt
visu darbinieku atalgojumu par 15
procentiem. Valdība kārtējo reizi bez
izsvēršanas un analīzes visus nolika zem
vienas svītras – vienādi procenti, vienāds
samazinājums. Šajā uzstādījumā algu
samazinājums par 15 procentiem nenozīmē, ka vienkārši katrs cilvēks turpmāk
saņems par 15 procentiem mazāk – par
šādu apjomu bija jāsamazina katras iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības un,

Atpūta, kultūra
un reliģija

5547060
2945152

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

Vides aizsardzība

pašvaldība iekasēja 280 000 latu, bet šogad prognozēts, ka tie varētu būt 900 000
latu. «Taču arī te mums ir lielas bažas,
vai izdosies šo summu iekasēt. Mazajos
pagastos budžeta situācija ir vēl saspringtāka, tāpēc iespējams, ka ne visi būs
spējīgi to samaksāt,» spriež I.Škutāne,
gan uzsverot, ka arī Jelgavai nopietni
būs jādomā par saviem skolēniem, kas
mācās citās pašvaldībās. «Ir ļoti svarīgi
izvērtēt, kādās citu pašvaldību skolās
mācās mūsu bērni, kādus bērnudārzus
viņi apmeklē, kādos sociālajos centros
atrodas vecie ļaudis, jo arī mums pašiem
būs jāmaksā šīs paaugstinātās summas,»
tā I.Škutāne.
Vēl viena pozīcija, kur šogad ieņēmumi
plānoti lielāki nekā pērn, ir iznomātais
pašvaldības īpašums. «Tas galvenokārt
attiecas uz atkritumu poligonu «Brakšķi», ko pērn rekonstruējām. Tagad tas
iznomāts, un par atkritumu glabāšanu
tajā pašvaldība gūst ienākumus,» tā
I.Škutāne.
Neapšaubāmi, šā gada budžeta ieņēmumu prognoze nevieš optimismu. «Taču es
gribu uzsvērt, ka līdzekļu samazinājums
nedod tiesības samazināt pašvaldības
darba un pakalpojumu kvalitāti. Tieši
otrādi – mums ar vēl lielāku rūpību ir
jādara savs darbs, mēs nedrīkstam bez
ievērības atstāt nevienu lūgumu pēc
palīdzības. Katrs ir jāizsver un, cik vien
iespējams, jāpalīdz,» atzīst I.Škutāne.

Algas samazinās visiem

Negaidīts trieciens pašvaldībai bija valdības paziņojums, ka tā šogad vairs nepiešķirs naudu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku algu līdzfinansēšanai.
Jelgavas pašvaldība, labi izprotot, cik pilsētā ir nepieciešami bērnudārzi, un pat
nepieļaujot domu par to slēgšanu, meklēja, kur atkal iespējams ko ietaupīt,
lai tomēr Jelgavas bērnudārzu darbiniekiem varētu izmaksāt to daļu, no kuras
valsts ar vieglu roku atteicās.
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Ekonomiskā
darbība

Neraugoties uz to, ka Jelgavā ir viens
no zemākajiem bezdarba rādītājiem
valstī, valdība lēmusi, ka pilsēta salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šogad saņems
par 21,5 procentiem jeb sešiem miljoniem
latu mazāku iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šis nodoklis ir galvenais ieņēmumu
avots pilsētas budžetā, kas veido 65 procentus no visiem ieņēmumiem.
«Jāuzsver, ka pašvaldības kārtējo reizi
noliktas sliktākā situācijā nekā valsts iestādes. Tām, kaut ienākumi samazināti,
tie tādā apmērā tiek arī garantēti, bet
pašvaldībām – nē. Tāpēc pat šie būtiski
samazinātie līdzekļi līdz Jelgavai var arī
nenonākt. Mūsu priekšlikums valdībai ir
novirzīt daļu no Starptautiskā Valūtas
fonda aizdevuma līdzekļiem pašvaldībām, lai stabilizētu stāvokli nodokļa
neizpildes gadījumā,» uzsver I.Škutāne.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav
vienīgā sadaļa ar mīnus zīmi šā gada
pašvaldības ieņēmumos – samazināsies
arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa. To paredz gan likuma ierobežojumi, gan tas, ka Jelgavā darbu beigusi
cukurfabrika, kas bija viens no lielajiem
nodokļu maksātājiem.
Tāpat pašvaldības budžeta apjomu samazina kredītlīdzekļi, jo valdība faktiski
ir aizliegusi ņemt pašvaldībām kredītus.
«Vienīgā pozīcija, kurai šogad drīkstam
atļauties kredītus, ir tā sauktie urbānie

jeb pilsētvides attīstības projekti, ko finansē Eiropas fondi. Taču, manuprāt, tā
nav pareiza situācija, ka pašvaldībai liegti
kredīti pat uzsākto projektu realizācijai,
jo tagad «iesaldēt» iesāktos objektus un
vēlāk atsākt to celtniecību ir neekonomiski – tas noteikti prasa vairāk līdzekļu.
Valdība ir solījusies vēlreiz šo situāciju
pārrunāt ar Starptautisko Valūtas fondu. Patlaban pēc pašvaldību uzstājīga
darba ir dots solījums no valdības, martā
grozot valsts budžetu, atjaunot tiesības
pašvaldībām aizņemties valsts investīciju
projektu (4. vidusskolas piebūve un 3.
pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana) līdzfinansēšanai,» skaidro
I.Škutāne.
Taču arī šajos apstākļos pašvaldības
budžetā ir dažas pozīcijas, kas šogad
paredz iekasēt vairāk nekā pērn. Viena
no galvenajām sadaļām – savstarpējie norēķini starp dažādu pašvaldību izglītības
iestādēm. Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka turpmāk pašvaldība varēs
iekasēt no citām pašvaldībām pilnu pašizmaksu par to, ka tās izglītības iestādēs
mācās bērni no citām administratīvajām
teritorijām. «Līdz šim, piemēram, par
viena pagasta vai citas pilsētas bērnu,
kas Jelgavā apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, savstarpējos norēķinos tika
maksāti 33,33 lati mēnesī, taču faktiskās
izmaksas par audzēkni bērnudārzā ir
krietni lielākas – ap 100 latu. Tāpat ir
ar skolām – līdz šim par citas pašvaldības skolēnu, kas mācās mūsu skolās,
saņēmām 12,08 latus mēnesī, bet reālās
izmaksas ir ap 30 latiem. Pašvaldības
jau agrāk bija iebildušas par to, ka nav
iespējams saņemt pilnu maksu par
citas pašvaldības izglītojamo,» skaidro
I.Škutāne.
Pagājušajā gadā savstarpējos norēķinos

Sabiedriskā kārtība un drošība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
sarūk par 21,5 procentiem

«Lai cik saspringts būtu šā gada budžets, es vēlos uzsvērt, ka nav likvidēts
neviens pašvaldības sniegto pakalpoju- 2008. gada Jelgavas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu salīdzinājums
mu veids, turklāt esam raduši iespēju ar 2009. gada pamatbudžeta izdevumiem kopā ar finanšu līdzekļiem
turpināt visus iesāktos projektus, kas
2008. gads – pamatbudžeta izdevumi kopā 62 537 221
vērsti uz pilsētas attīstību,» tā Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Irēna
2009. gads – pamatbudžeta izdevumi kopā 39 509 207
Škutāne.

Vispārējie vadības
dienesti

Jelgavas pašvaldības budžeta samazinājums šogad ir 25,9 procenti, un tas
vēl nav viss – pirmo gadu valsts no savas
puses negarantē, ka šobrīd noteiktā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa
patiesi ienāks pašvaldības kasē.
Pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši izņēmuma gadījumi, kad pašvaldības savu
budžetu nevar pieņemt gada nogalē, kā
tas ir normālās situācijās, bet pašvaldībai
līdz šim nekad nav nācies pieņemt budžetu, kas būtu mazāks nekā iepriekšējā
gadā. «Šāds krass finanšu līdzekļu samazinājums liecina par ārkārtas situāciju,»
atzīst Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne, piebilstot, ka
laikā, kad naudas ir salīdzinoši daudz,
pilsēta var sekmīgāk attīstīties, būvēt
jaunus objektus, uzņemties arvien papildu funkcijas, lai radītu ērtāku dzīvi
jelgavniekiem, taču, kad nākas taupīt, ir
ļoti rūpīgi jāizsver, kas patiesi ir nepieciešams. Rūpējoties par ikdienu, nedrīkst
aizmirst par pilsētas attīstību, jo citādi
arī rītdiena būs drūma.

protams, arī administrācijas un deputātu
atalgojumam atvēlētie līdzekļi. Samazināt nedrīkstēja vien algas, kas ir līdz
divu minimālo mēnešalgu apmērā. Tātad
vienā iestādē, kur lielākā daļa darbinieku
saņem algu līdz 360 latiem, pārējiem tā
bija krietni vairāk jāsamazina, lai kopā
iegūtu nepieciešamos 15 procentus no
algu fonda. «Jelgavas pašvaldībā strādā
ap 3000 darbinieku (bibliotekāri, pašvaldības policisti, muzeja, bērnudārzu,
skolu, kultūras, sporta darbinieki, pedagogi, u.c.), un mūsu galvenais mērķis
bija censties saglabāt esošās darba vietas,
lai neradītu vēl lielāku sociālo spriedzi
pilsētā,» tā I.Škutāne.
Negaidīts trieciens pašvaldībai bija arī
valdības paziņojums, ka tā šogad vairs
nepiešķirs naudu pirmsskolas izglītības
iestāžu darbinieku algu līdzfinansēšanai.
Principā tas tika atstāts pašvaldību ziņā.
«Mēs ļoti labi izprotam, cik pilsētā ir
nepieciešami bērnudārzi, un pat doma
par to slēgšanu nav pieļaujama. Tāpēc
meklējām, kur atkal iespējams ko ietaupīt, lai tomēr mēs saviem bērnudārzu
darbiniekiem varētu izmaksāt to daļu,
no kuras valsts ar vieglu roku atteicās.
Jelgavā tie ir 545,7 tūkstoši latu, kas
bija nepieciešami, lai bērnudārzu darbiniekiem alga nebūtu jāsamazina par
trešdaļu. Samazinot izdevumus citām
iestādēm, bērnudārzu darbiniekiem
algas tiks izmaksātas,» uzsver priekšsēdētāja vietniece.

Aug tikai sociālais budžets

Ja ieņēmumi samazinās par 21,5
procentiem, tad likumsakarīgi, ka arī
izdevumiem jāsarūk par tādu pašu daļu.
I.Škutāne uzsver, ka pašvaldība, veidojot
šā gada budžeta projektu, nav rīkojusies
kā valsts – aritmētiski, bez analīzes katrai nozarei samazinājusi finansējumu.
«To nav iespējams izdarīt visām iestādēm
vienādi – ir jāizvērtē svarīgums. Tieši
tāpēc, rūpīgi izsverot, ir nozares, kam
finansējums samazināts pat uz pusi, bet

Lielās ielas rekonstrukcija no Dambja līdz Atmodas ielai būs viens no šā gada pilsētvides attīstības projektiem, ko pašvaldība īstenos.
ir arī tāda, kam, gluži pretēji, līdzekļi Jā, varbūt mazākā apmērā nekā līdz fondu finansēto pilsētvides attīstības
palielināti.»
šim, taču darbi neapstāsies,» uzsver projektu realizācijā, un nozīmīgākie
Prognozējot situācijas pasliktināšanos, I.Škutāne.
no tiem, kuru realizācija turpināsies
vienīgā sadaļa, kam pašvaldība šogad pa«Mēs gadu no gada mērķtiecīgi esam šogad, ir: ielu rekonstrukcija ap Zemgaredz lielāku budžetu, ir sociālā palīdzība. gājuši uz rezultātu, lai pilsēta attīstītos, les Olimpisko centru un 4. vidusskolu;
Kopumā sociālajiem pabalstiem budžets kļūtu sakoptāka, iedzīvotājiem tīkamā- Lielās ielas rekonstrukcija no Dambja
sasniedz miljonu latu. «Jau oktobrī, jūtot ka. Mēs esam lepni par to, kā Jelgava ir līdz Atmodas ielai; Trīsvienības baznīcas
ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, attīstījusies, un tas zināmā mērā šobrīd torņa sakārtošana; Vecpilsētā trīs ielu
pašvaldība palielināja iedzīvotāju iespēju dod mums arī lielāku drošības sajūtu, rekonstrukcija; Lielupes aizsargdambja
saņemt sociālos pabalstus. Tāpēc šobrīd jo iepriekšējos gados paveiktais neļaus atjaunošana, ko gan paredz cukurfabrimēs nekāpinām pabalstu apmēru, bet mums ieslīgt tādā depresijā, kādu pie- kas restrukturizācija, jo citiem mērķiem
rēķināmies ar to, ka palīdzība būs nepie- dzīvojām pirms gadiem desmit. Jā, mēs šos līdzekļus nav iespējams izlietot;
ciešama lielākam iedzīvotāju lokam. Mēs šogad nevarēsim atļauties kapitālos Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
prognozējam, ka augs pieprasījums pēc remontus, bet gados, kad to varējām mākslas muzeja apkārtnes sakārtošana,
dzīvokļu pabalstiem, jo izmaksas arvien atļauties, pilsētā ir paveikts daudz, lai kas būs noslēguma posms jau veiktajiem
aug, arī medikamentu iegādei, jo valsts tagad mums nebūtu jāsatraucas, ka fasādes un iekšdarbu remontiem. Mēs
gatavojas samazināt kompensējamo zāļu kādu pakalpojumu vai uzdevumu neva- turpināsim arī pašu iesākto objektu celtsarakstu, tāpat slimnīcas apmaksai, ja rēsim veikt, jo ēka brūk. Krīzes nāk un niecību – Zemgales Olimpiskā centra un
tiks akceptēta gultas dienas maksas pa- iet – grūti laiki ir bijuši un pārdzīvoti. 4. vidusskolas piebūves,» tā I.Škutāne.
lielināšana. Un noteikti arī cita palīdzība Un, ņemot vērā paveikto, gribas ticēt, ka
«Lai cik saspringts būtu šis budžets,
būs nepieciešama vairāk nekā iepriekš,» jostas savilkšana uz gadu vai diviem Jel- es gribu uzsvērt, ka nav likvidēta nespriež I.Škutāne.
gavai ļaus noturēties,» saka I.Škutāne, viena pašvaldības iestāde, neviens papiebilstot, ka nekādā gadījumā nav pie- kalpojuma veids. Mēs tāpat turpināsim
Iesāktais tiks pabeigts
ļaujams, ka šajos apstākļos pašvaldība atbalstīt nevalstiskās organizācijas,
Neraugoties uz budžeta ievērojamo nedomātu par attīstību. «Mēs nevaram darbosies arī fondi izglītības, kultūras
samazinājumu, pašvaldība neplāno at- pieļaut tās pašas kļūdas, kas bija pirms un sporta darbinieku atbalstam. Kopā
teikties no iesāktajiem darbiem. «Mums 2000. gada, kad pilsēta nevarēja attīstī- mērķtiecīgi strādājot, mēs centīsimies
ir jāizpilda visas likumā noteiktās funk- ties, jo tai nebija sakārtotas infrastruk- rast risinājumu katrai situācijai,» uzcijas, kā arī pašu sāktie darbi, uzdevumi. tūras. Tādēļ Jelgava piedalās Eiropas sver I.Škutāne.
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Kā vērtējat šā gada pašvaldību budžeta veidošanu?
A n d r i s
Jaunsleinis, Latvijas
Pa š v a l d ī b u
savienības
(LPS) priekšsēdis:
«Man šobrīd
daudzi jautā,
kā ir, kā jūtas
pašvaldības?
Nu kā var justies, ja tev negaidot tik krasi samazina ienākumus?!
Tas ir tāpat kā vienai ģimenei pēkšņi
mēnesī saņemt par trešdaļu mazāku
algu nekā iepriekšējā mēnesī. Un to
jau, man šķiet, katrs saprot. Pašvaldību
budžeti šobrīd ir par 25 – 30 procentiem
mazāki nekā iepriekš. Un tas trakākais,
ka pat tas netiek garantēts. Pašvaldības
cīnās, mazinot naudu katrai pozīcijai,
sabalansējot budžetus, lai vispār varētu
izdzīvot, bet valsts skaidri un gaiši pasaka: mēs jums negarantējam, ka jūs to
vispār dabūsiet. Tātad pašvaldības tagad
ar tādām grūtībām būs izveidojušas savu
budžetu, bet nekur nav teikts, ka vienā
jaukā mēnesī valsts vienkārši neieskaitīs
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi
pašvaldībām. Un tad būs tā – pašvaldība
ieraudzīs, ka nauda nav ienākusi, un būs

spiesta mazināt vēl un vēl...
Manuprāt, šāda situācija nav normāla
– kaut kādai skaidrībai par nākotni ir
jābūt. Labi, valsts nevar garantēt tādu un
tādu procentu no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, bet tad ir jāvienojas vismaz par
kaut kādu procentu, lai vienā dienā pašvaldības vispār nepaliek bez naudas. Tieši
tāpēc mēs esam ieplānojuši LPS ārkārtas
domes sēdi 4. februārī, uz kuru aicinām
arī Godmani. Tad jau būs skaidrs, cik
janvārī nodokļi ienākuši, kādos tempos
turpina augt bezdarbs, kāds spiediens ir
uz sociālajiem budžetiem. LPS uzstāj, ka
garantijas ir jāatjauno! Nav jau nekādu
politisku lēmumu, kas notiek tad, ja šīs
naudas nav. Ko tad mēs darām? Slēdzam
skolas? Nemaksājam algas?
LPS patlaban arī izstrādā virkni
priekšlikumu par to, kādus normatīvos
aktus vajadzētu apturēt vismaz uz šo
krīzes laiku. Šo priekšlikumu patiesi ir
daudz, bet to galvenā būtība – lai pašvaldības varētu turpināt strādāt. Nu kaut
vai tāds piemērs: ir normatīvie akti, kas
paredz, ka vienā bērnudārza grupiņā
nevar būt vairāk par tik un tik bērniem.
Bet kas mums šobrīd ir svarīgāk? Tas,
cik bērnu ir grupiņā, vai tas, ka mēs
turpinām bērnus mācīt?!
Vēl viens neloģisks solis – pašvaldībām
šajos apstākļos ir aizliegts ņemt kredītus.

Nav iespējams apgūt valsts investīciju
programmas, iegūt līdzfinansējumu
ūdensapgādes projektiem utt. Vai kāds
padomā, cik izmaksās, ja pašvaldībai būs
jālauž jau iepriekš noslēgts līgums un
darbi jāaptur? Katrs projekts, katrs attīstības solis dod darba vietas, sniedz stabilitāti, tāpēc es uzskatu, ka šāda rīcība
nav pareiza. Šajā laikā pats svarīgākais
– lai būtu shēma, pēc kuras strādājam; lai
mēs nevairotu, bet mazinātu krīzi.
Jā, mums ir Valūtas fonda aizdevums,
jā, šobrīd ir skaidri pateikts, ka tā nauda
primāri nonāk banku stabilizācijai. Bet
kas notiek? Laiks rit, bet nekas nemainās.
Kad tās bankas «atsaldēs»? Vai kāds ir
pateicis, kad mēs redzēsim šī ieguldījuma
augļus, vai kāds ir nosaucis datumu, kad
bankas atkal sāks izsniegt kredītus?! Nē,
mēs tikai ieguldām naudu, bet rezultātu
neredzam. Uzņēmēji ir paziņojuši, ka viņi
spēs izturēt vēl mēnesi un tad viss... Ja
valdība netiek galā, tad veidojam komisijas, sēžam dienu un nakti, bet ejam uz
priekšu – tagad es ko tādu nejūtu. Nav
jābūt valstsvīram, lai redzētu, kas notiek,
– cilvēkus atlaiž no darba, bezdarbs aug,
bet kur ir programma, ko darīsim pēc
deviņiem mēnešiem, kad šiem cilvēkiem
beigsies bezdarbnieku pabalsti, kur viņi
strādās... Kāpēc mēs glābjam bankas, bet
ne cilvēkus?»

Andris
Rāviņš,
Jelgavas
d o m e s
priekšsēdētājs:
«Pats
svarīgākais šobrīd
ir dot zināmu drošības sajūtu cilvēkiem. Apzinoties esošo
situāciju, vienīgā Jelgavas budžeta
pozīcija, kas šogad augusi, ir sociālais
budžets – grūtībās nonākušajiem ir
jājūt, ka viņi nav palikuši vieni.
Jā, situācija nav vienkārša, Jelgavas budžeta samazinājums kopumā
ir vairāk nekā 25 procenti , un mums
būtiski bija jāsamazina finansējums
visās jomās. Taču šā brīža budžeta pamatakcents ir saglabāt labos darbus, ko
esam uzsākuši, un pildīt tās funkcijas,
kuras mums paredz likums. Un tas nav
vienkārši, jo mums ir jāpilda ne tikai
līdz šim noteiktās funkcijas, bet arī tās,
no kurām valdība atsakās, piemēram,
līdzfinansējums bērnudārzu pedagogu
algām. Valsts nevar atrast līdzekļus, bet
mums tie ir jārod. Tāpat arī mums jāatrod risinājums, lai saglabātu interešu
izglītību – sporta un mākslas skolas.
Tā vien šķiet, ka valdība nav sapratusi,
ko ar finansējuma samazināšanu pašvaldībām tā ir izdarījusi. Mēs neizjūtam
solidaritātes principu. Piemēram, algu
samazinājums – pašvaldībā strādājošajiem algas līdz šim bija vidēji par 200
latiem zemākas nekā valsts struktūrās,
bet samazinājums visiem vienāds. Arī
pašas pašvaldības šobrīd ir «noliktas uz
vienas svītras» – budžets visām sarucis
par 20 – 30 procentiem. Bet neviens
jau nav ņēmis vērā to, ka, noslēdzot
pagājušo gadu, Jelgava bija viena no
nedaudzajām pašvaldībām, kas pārpildīja Valsts ieņēmumu dienesta plānu
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu. Jelgavnieki nodokļos samaksā
par procentu vairāk nekā VID plāno,
bet rezultātā mēs saņemam tikpat maz
kā citi. Kopumā 2008. gadā jelgavnieki
iedzīvotāju ienākuma nodokli ir samaksājuši par 17 procentiem lielāku nekā
2007. gadā. Arī bezdarba rādītāji mums
ir vieni no zemākajiem valstī. Lai arī cik
grūta būtu situācija valstī, šie fakti ļauj
secināt, ka iepriekšējos gados pašvaldība
ir strādājusi pareizā virzienā – sakārtojot infrastruktūru, piesaistot investorus,
atklājot jaunas ražotnes, kas rada darba
vietas mūsu cilvēkiem. Un šie apstākļi
kļūst vēl svarīgāki pašlaik, tāpēc pašvaldība arī šogad intensīvi strādā, lai pilsētā
ienāktu jauni uzņēmumi, rastos jaunas
darba vietas un jelgavnieki spriedzi
izjustu mazāk.»

Inesis Boķis, Valmieras pilsētas
domes priekšsēdētājs:
«Pašvaldības
budžetu vēl
neesam apstiprinājuši un šonedēļ turpinām
to sabalansēt.
Atšķirībā no valsts pašvaldība pēc definīcijas nevar pieņemt budžetu ar deficītu,
un šā brīža situācijā sabalansēt izdevumus
ar ienākumiem ir ārkārtīgi grūti – mēs
jau kuro dienu strādājam un saprotam,
ka nevaram to izdarīt. Situācija patiesi ir
smaga, un mūsu galvenais uzstādījums:
jaunus projektus noteikti neuzsāksim,
izņemot pilsētvides attīstības programmā
iekļautos, kam finansējums nāk no Eiropas
Savienības fondiem. Taču tajā pašā laikā
nevēlamies arī atteikties no labi iesāktām
lietām – centīsimies, lai darbi turpinās,
taču katram no tiem finansējums jāsamazina.
Manuprāt, tās trīs dienas un naktis
sēžot ar Starptautisko Valūtas fondu, nav
izvērtēts, cik naudas pašvaldībām reāli tiek
atņemts. Izskatās, ka pie esošās naudas
pieskaitīts arī pašvaldību budžeta pārpalikums gada beigās un tagad tas vienkārši
proporcionāli «nogriezts». Bet nevienu
jau neinteresē, ka šie līdzekļi, piemēram,
mūsu gadījumā ir pērn ņemtais kredīts
2,7 miljonu latu apmērā pamatskolas
celtniecībai. Tas nav budžeta pārpalikums,
bet nauda konkrētam mērķim – mūsu
aizņēmums, kas tagad rēķināts kā pāri
palikusi nauda!
Bet visvairāk sāp, ka valsts ir atteikusies
līdzfinansēt pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu algas. Valmieras gadījumā tie
ir 400 000 latu, ja vēlamies, lai mūsu
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi arī
turpmāk saņemtu algu līdzšinējā apmērā.
Tā ir vistīrākā pašvaldību atstāšana likteņa
varā – valsts atļauties nevar, bet pašvaldībā
jāmeklē iespējas... Mēs šobrīd darām visu,
lai situāciju glābtu.
Tas jau valdībai tagad kļuvis par tādu
ļoti izplatītu problēmu risinājumu veidu
– ja kaut ko nav iespējams nodrošināt,
to uzdod pašvaldībām... Protams, bez
finansējuma.
Tagad visi cer uz šiem Starptautiskā
Valūtas fonda piešķirtajiem līdzekļiem, kas
kaut ko varētu glābt. Arī pašvaldības šajā
rindā nav pēdējās – jā, mēs varbūt varam
vienu otru lietu izdarīt par pieticīgāku naudu, taču ir virkne darbu un maksājumu,
ko nav iespējams neīstenot vai īstenot par
mazākiem līdzekļiem. Protams, mums ir
jācīnās par šiem kredīta līdzekļiem.
Var jau būt, ka šī smagā situācija dažas
lietas arī sakārtos, bet nedod dievs, ka tā
sakārtošanās nonāk līdz katastrofai.»

Uldis Sesks,
Liepājas pilsētas domes
priekšsēdētājs:
« Pa g ā j u šajā nedēļā
pieņemtais ir
pēdējo desmit
gadu smagākais pilsētas
budžets. Patiesībā šis ir nevis pašvaldību veidots
budžets, bet valdības diktēts, un šie
samazinājumi, manuprāt, ir tuvredzīgi. Tas ir tas pats, kas automašīnu
nolikt pa bremzēm, bet vai tas ir
efektīvākais veids, kā darboties un
stimulēt ekonomiku? Pašvaldības ir
reāls pasūtītājs, kas spēj radīt darba
vietas. Piemēram, Liepājā šobrīd ir
lielās celtniecības kompānijas, kas
bijušas spiestas kopā atlaist 300, pat
400 darbinieku... Taču pašvaldībai ir
virkne svarīgu objektu, ko būtu nepieciešams būvēt – bērnudārzs, sociālā
māja, ja vien mums nesamazinātu
resursus.
Tas, ko mēs savā budžetā esam izdarījuši, ir krasi mazinātas izmaksas
ikdienas uzturēšanai, algām. Kopumā
visās pašvaldības iestādēs esam samazinājuši lielu skaitu darbavietu. Te
gan jāpiebilst, ka vairumā gadījumā
tie nebija reāli no darba atbrīvoti
cilvēki – mēs pārskatījām arī neaizpildītās štata vietas un likvidējām tās.
Svarīgākais ir īstenot tā sauktos urbānos jeb pilsētvides attīstības projektus, kam finansējums nāk no Eiropas
fondiem. Galvenais mums šogad būs
pilsētas skolu siltināšana.
Cik saprotu, šobrīd nav arī tāda
reāla plāna, ka kaut vai daļa no Starptautiskā Valūtas fonda aizdevuma
līdzekļiem varētu tikt novirzīti kā
atbalsts pašvaldībām
Arī mēs, redzot šā brīža situāciju,
esam paredzējuši vairāk līdzekļu sociālajai palīdzībai iedzīvotājiem.
Mūsu vienīgā cerība, ka Liepāja ir
izteikti rūpnieciska pilsēta. Ja rūpniecībai ies labi, ir cerības krīzi pārvarēt.
Protams, arī ražotājiem šobrīd nav
viegli, bet mūsu uzņēmumi galvenokārt
savu produkciju eksportē, tāpēc viņu
sekmes būs atkarīgas no Austrumu un
Eiropas tirgus attīstības. Mēs šobrīd atrodamies lielā vētrā, kas plosās ne tikai
Latvijā, bet arī Eiropā, ASV un Krievijā,
kas ekonomiskās sadarbības ziņā mūsu
uzņēmējiem ir lielākais partneris. Neesmu gaišreģis, bet visticamāk, ka tuvākā
gada laikā mums nav lielu cerību, ka
situācija uzlabosies.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto: Ivars Veiliņš
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Pirmdiena, 2.februāris
LTV 1
Līdz plkst. 14.00 – raidītāja profilakse.
14.00 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 1.sērija.
15.30 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 9.sērija.
16.00 «Kas te? Es te!»*
16.45 «100. pants».*
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4971. un 4972.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 21.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 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 8.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 91.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 440.sērija.

13.30 The Killers koncerts Londonā.
14.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Austrija. 2008.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 91.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
248.sērija Sargies no automobiļa!
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 8.sērija.
20.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
20.35 «Krējums… saldais».
21.05 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 14.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Liktenīgā kļūda». ASV un Kanādas drāma. 2006.g.
23.55 «Anekdošu klubs».*
24.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 248.sērija.
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 102.sērija.
10.05 «Princese un sulainis».
Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 39. un 40.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 21.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 47.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 103.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 74.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 63.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
23.00 «LNT ziņu Top 10».*
23.50 «Sešas pēdas zem zemes 5». ASV seriāls. 11.sērija.
0.50 «Renegāts». ASV seriāls. 109.sērija.
1.50 «Slēpošanas skola». ASV piedzīvojumu komēdija.
3.40 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 15.sērija.
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.

tv programma
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 34.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 197. un 198.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 41. un 42.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 5. raidījums.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 5.sērija.
22.20 «Bīstamās mājsaimnieces 4». ASV seriāls. 5.sērija.
23.20 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 5.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV seriāls. 19.sērija.
1.50 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 34.sērija.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 1.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 197. un 198.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 103.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
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 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Otrdiena, 3.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 703.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 11.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4971. un 4972.sērija.
10.40 «Nemieru anatomija». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 2.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 10.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 703.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4973. un 4974.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 22.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas». ASV seriāls. 1.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 9.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 92.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 441.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Norvēģija. 2008.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 92.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
249.sērija Kāds darbs – tāda alga.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 4.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.00 «Glābējkomanda Cepums».
10.40 «Dziedi ar zvaigzni». 1.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 21.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 49.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 147. un 148.sērija.

22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Zebra».*
23.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.30 «Anekdošu klubs».*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 249.sērija.
0.20 «112 hronika».*

19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 9.sērija.
20.05 «Luangvas stārķi». Dokumentāla filma. 2008.g.
21.00 «Ceļā ar kameru». 1.daļa.
21.30 «Sporta studija». Tiešraide.

10.05 «Mana bijušā drauga kāzas».
Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 41. un 42.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 22.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 48.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 104.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 75.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 64.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Ēna». Vācijas drāma. 2006.g.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 11.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 5.sērija.
0.50 «Renegāts». ASV seriāls. 110.sērija.
1.45 «Aplaupīšana». ASV krimināldrāma. 2001.g.
3.55 «Sešas pēdas zem zemes 5». ASV seriāls. 11.sērija.
4.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 5.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 41. un 42.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 2.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 22.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 50.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 149. un 150.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 35.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 199. un 200.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 43. un 44.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV detektīvseriāls. 12.sērija.
21.20 «Trīs mārciņas». Seriāls. 5.sērija.
22.15 «Neuzticīgā». ASV, Vācijas un Francijas trilleris.
0.30 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV detektīvseriāls. 20.sērija.
1.25 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 35.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 2.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 199. un 200.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
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 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Ceturtdiena, 2009. gada 29. janvāris

Trešdiena, 4.februāris
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 704.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 12.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4973. un 4974.sērija.
10.40 «Azartspēles. Atkarības varā». Dokumentāla filma.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.05 «Province».*
12.35 «Viņš zina taisnību».
Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
13.25 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. Spēlmaņu cilts.
U.Dumpis. 1993.g.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 11.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 704.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4975. un 4976.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 23.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. 5.sērija.
0.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 10.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 93.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. 442.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18 grupā.
Latvija – Japāna. 2008.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 93.sērija.
16.50 «SeMS».
17.50 «www.olimpiade.lv».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
250.sērija Klusā daba virs klozetpoda.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 10.sērija.
20.05 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 20.sērija
20.55 «Pasaules spēkavīru kauss».*
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Nākotnes parks».
22.25 «Krusta karš debesīs».
Vācijas fantastikas komēdija.
24.00 «Anekdošu klubs».*
0.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 250.sērija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 104.sērija.
10.05 «Suns, divas ceļasomas un mīlestība».
Vācijas romantiska komēdija. 2005.g.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 43. un 44.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 23.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 49.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 105.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 76.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 6.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 43. un 44.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 3.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 23.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 51.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 151. un 152.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 36.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 201. un 202.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 45. un 46.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.20 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 18.sērija.
22.20 «Jaungada tarifs» (ar subt.).
Krievijas romantiska komēdija.
24.00 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 12.sērija.
0.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 36.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 3.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 201. un 202.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Ceturtdiena, 5.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 705.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 13.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4975. un 4976.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. Aci pret aci.
E.Radziņa. 1997.g.
12.40 «Aligatoru valstība». Dokumentāla filma. 1989.g.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 12.sērija.
15.50 «Es ES». Erudīcijas konkurss skolēniem.*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 705.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4977. un 4978.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 24.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 45.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Sievas un meitas». Seriāls. 1.sērija.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7

17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 65.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Pārvērtību šovs.
22.00 «Bruklinas noteikumi». ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.05 «Draugi 7». ASV seriāls. 6.sērija.
0.35 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 1.sērija.
1.30 «Kabatas nauda». ASV komēdija. 1994.g.
3.35 «Uz pilnu klapi». Mākslas filma.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Seriāls. 95.sērija.

7.10 «SeMS».
8.10 «www.olimpiade.lv».*
8.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 94.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. 443.sērija.
13.35 «Luangvas stārķi». Dokumentāla filma.
14.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 11.sērija.
14.55 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Itālija – Ukraina. Tiešraide.
17.20 «SeMS».
18.20 «112 hronika».
18.30 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Ungārija. Tiešraide.

Ceturtdiena, 2009. gada 29. janvāris
21.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.45 «Ar makšķeri».
22.15 «Nozagt Sinatru». ASV traģikomēdija.
23.50 Grupas Bon Jovi koncerts.
1.10 «Anekdošu klubs».*
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 105.sērija.
10.05 «Zaudētā paradīze». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 45. un 46.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 24.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 50.sērija.
15.45 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 106.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 77.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 66.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mentu kari 4 (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 17.sērija.
23.05 «Nezināmais ierocis jeb Krustnesis 2» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 1998.g.
0.45 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
1.45 «Bruklinas noteikumi». ASV krimināldrāma. 2007.g.
3.45 «Dzīvnieku instinkti».
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.

15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 706.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4979. un 4980.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 25.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Zonnenfeldu ģimene. Raizes par Tifiju».
Vācijas ģimenes filma.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Zonnenfeldu ģimene. Raizes par Tifiju».
Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 95.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs».*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
12.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 444.sērija.
13.30 NBA spēļu apskats.
14.00 «Lielās sporta divkaujas». Dokumentāla filma.
2.sērija Etiopijas un Kenijas skrējēji.
14.55 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Itālija – Ungārija. Tiešraide.
17.20 «SeMS».
18.20 «112 hronika».
18.30 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Ukraina. Tiešraide.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 7.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 45. un 46.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 4.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 24.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 52.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 153. un 154.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 37.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 203. un 204.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 47. un 48.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
21.20 «Kikbokseris». ASV spraiga sižeta filma.
23.15 «Lasvegasa». ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 «Kobra». Seriāls. 24.sērija.
1.05 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 37.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 4.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 203. un 204.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Piektdiena, 6.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 706.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 14.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4977. un 4978.sērija.
10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Nežēlīgie ienaidnieki». ASV dokumentāla filma.
13.35 «Galva. Pils. Sēta».*
13.50 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 13.sērija.

21.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.45 «Zveja» (krievu val.).
22.15 «24 stundas 4». ASV seriāls. 23.sērija.
23.00 «Ielu likumi». ASV krimināldrāma.
0.35 «Anekdošu klubs».*
0.40 «112 hronika».*
0.50 NBA spēļu apskats.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 106.sērija.
10.05 «Zaudētā paradīze». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 47. un 48.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 25.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 51.sērija.
15.45 «Dekstera laboratorija 4».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 107.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 78.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 97.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.).
23.00 «Neiespējamā misija 2». ASV spraiga sižeta filma.
1.20 «Palikt dzīvam». ASV šausmu filma. 2006.g.
3.15 «Nezināmais ierocis jeb Krustnesis 2» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 1998.g.
5.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.

tv programma
4.15 «Lasvegasa». Seriāls. 13.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 205. un 206.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīvā sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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 «Jeļcins» (ar subt.). Dokumentāla filma.
22.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Sestdiena, 7.februāris
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 25.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zonnenfeldu ģimene. Raizes par Tifiju».
Vācijas ģimenes filma. 2008.g.
12.35 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un
XIV Deju svētki. Veltījums tautasdziesmai.*
15.15 «Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pagasti».
Vecpiebalga.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 9. un 10.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Aligatoru valstība». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Dzirnavu iela. 3.sērija.
19.00 «Džekija, Etele, Džoanna: Kamelotas sievietes».
ASV biogrāfiska drāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. P.Putniņš.
«Ar būdu uz baznīcu». Nacionālā teātra izrāde.*
23.45 Nakts ziņas.
23.50 Kinobaudītājiem. «Trīs krāsas. Baltā». Francijas,
Polijas un Šveices drāma.
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12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Neticamā misija». Vācijas piedzīvojumu komēdija.
15.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.40 «Mīts». Ķīnas un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
18.00 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas seriāls. 4.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.
22.50 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija.
0.45 «Emanuela 2000». Erotiska mākslas filma. 1.sērija.
2.30 «Neiespējamā misija 2». ASV spraiga sižeta filma.
4.40 «Dzīvnieku instinkti». Dokumentāla filma. 26.sērija.

11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem».
12.29 «NBA spēļu apskats».*
12.55 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Ungārija – Ukraina.
15.15 «Sporta studija».*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.30 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Itālija. Tiešraide.
19.20 «Ūdens atmiņa». Dokumentāla filma.
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 2.sērija
21.00 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
21.45 «24 stundas». ASV seriāls. 10.sērija.
22.30 NBA spēle. Losandželosas Lakers –
Klīvlendas Cavaliers. Tiešraide.
1.00 «TV motors».*

TV3

LNT

5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 9.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O» Seriāls. 13.sērija.
8.45 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 4.sērija.
9.15 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
9.45 «Senā pasaule 2». ASV animācijas filma. 1994.g.
11.05 «Zilā lagūna». ASV piedzīvojumu filma.
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 5.sērija.
13.40 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 11.sērija.
14.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.25 «Blakus tev». ASV ģimenes komēdija.
18.35 «Maskava asarām netic» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1979.g. 1.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lieliskais peļu detektīvs». ASV animācijas filma.
21.40 «Vieglprātības nasta». ASV romantiska komēdija.
23.40 «Dīvainās dienas». ASV fantastikas trilleris.
2.05 «Kaskadieru skola». 1.sērija.
2.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 10.sērija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (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.).
15.30 «Fotogrāfs» (ar subt.). Dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Jeļcins» (ar subt.). Dokumentāla filma.

TV3

LNT

5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 8.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 47. un 48.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 5.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 25.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 53.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 155. un 156.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 38.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 205. un 206.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 49. un 50.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Blakus tev». ASV ģimenes komēdija.
22.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
1.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 3.epizode.
1.55 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». 106.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 47.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
9.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
9.30 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
10.00 «Brīvību Villijam 2». ASV un Francijas ģimenes
piedzīvojumu filma. 1995.g.

8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ekstrēms tuvplānā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija.
12.35 «Diversants». Krievijas kara filma. 2.sērija.
13.30 «Adamsu ģimene». ASV melnā komēdija. 1991.g.
15.25 «Policijas akadēmija 2». ASV komēdija.
17.15 «O.C.» ASV seriāls. 23.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.15 Sporta ziņas.
20.25 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
20.50 «No šūpuļa līdz kapam». ASV trilleris.
22.55 «Supernatural». ASV seriāls. 16.sērija.
23.50 «Amerikāņu dumpinieki». ASV vesterns.
1.40 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija.
3.35 «Neticamā misija». Vācijas piedzīvojumu komēdija.
5.15 «Teksasas reindžers 7». ASV seriāls. 22.sērija.

TV3

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 «Ūdens atmiņa». Dokumentāla filma.
13.25 «Krējums… saldais».*
14.00 NBA spēle. Sanantonio Spurs –
Losandželosas Lakers.*
16.05 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 12.sērija.
16.30 «Nozagt Sinatru». ASV traģikomēdija.
18.05 «Lielās sporta divkaujas».
Dokumentāla filma. 2.sērija
19.00 Pasaules spēkavīru kauss.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 1.sērija.
21.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 6.sērija.
21.45 «Neds Kellijs». Austrālijas, Lielbritānijas un
Francijas biogrāfiska drāma.
23.40 «Gandrīz likumīgi». Vācijas un ASV komēdija.

5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži». 107. un 108.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 38.sērija.

19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Atpakaļ skaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.50 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
21.40 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
22.35 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.30 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.45 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls. SMS ar iepazīšanos.

Svētdiena, 8.februāris
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 26.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Latvijas teātru
vēsture». Nacionālais teātris. 5. un 6.daļa.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 11. un 12.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Nežēlīgie ienaidnieki». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Džekija, Etele, Džoanna: Kamelotas sievietes».
ASV biogrāfiska drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Uzbrukums slepenpolicijai».
Rīgas kinostudijas drāma. 1975.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.05 «Ziemeļu puse».*
23.35 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 20.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2009».
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 «Ar makšķeri».*

5.50 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 11.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 14.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Maskava asarām netic» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1979.g. 1.sērija.
12.05 «Pasaules neticamākie video 3». 13.sērija.
13.10 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 12.sērija.
14.05 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
15.50 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 21.sērija.
16.50 «Kobra». Seriāls. 26.sērija.
17.45 «Karatē bērns 2». ASV ģimenes filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga».
Informatīva programma.
20.35 «13. janvāris». Dokumentāla filma.
21.15 «Lidojuma plāns». ASV trilleris.
23.10 «Neskūpsti policistu». Mākslas filma.
1.00 «Rūgtais Mēness».
Francijas, Lielbritānijas un ASV drāma.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 12.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.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
Kristīgā programma.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.
14.30 «Sargiet sievietes!» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
16.50 «Nevad» (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.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.20 «Vecmeita» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
23.45 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
1.00 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.

10

atbildam

Līgums par atkritumu
izvešanu noslēgts
«Vai veikals «Beta» Uzvaras ielā
maksā par atkritumu izvešanu?»
to «Jelgavas Vēstnesim» lūdz noskaidrot jelgavniece Beate, kura
novērojusi, ka veikalnieki atkritumus regulāri izmet daudzdzīvokļu
māju konteineros.
SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi», pārbaudot, vai veikalam
ir līgums ar uzņēmumu par atkritumu izvešanu, norāda, ka tas
par Uzvaras ielu 35 ir noslēgts,
tādējādi veikals «Beta» maksā par
atkritumu izvešanu.
Taujāti par to, vai maksa atbilst
reāli radīto atkritumu apjomam,
speciālisti norāda – visticamāk,
ka ne. Izrādās, līdz šim kartons no

veikala «Beta» un citiem līdzīgiem
klientiem savākts bez maksas,
taču jau pašlaik uzņēmums noslēdzis līgumus, kurā šis nu ir maksas pakalpojums. Tajā uzņēmumi
aicināti maksāt par izvedamo
kartonu. Tiesa gan – ar veikaliem
«Beta» tāds līgums pagaidām vēl
nav noslēgts.
Visticamāk, tas arī ir viens no
iemesliem, kādēļ līdzās veikalam
«Beta» Uzvaras ielā dzīvojošajiem
šķiet, ka uzņēmums nemaksā par
atkritumu izvešanu. Ja arī turpmāk uzņēmums neslēgs līgumu
par kartona izvešanu, tam nāksies
maksāt vairāk, proti, par lielāku
izvedamo atkritumu apjomu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

SIA «AUTOFIRMA RAIVO»
aicina darbā

servisa darbu vadītāju –
rezerves daļu pārdevēju.
Pieteikties personīgi Brīvības ielā 52, Dobelē,
vai pa tālruni 26379899.

SIA «KULK» PIEDĀVĀ DARBU

CEĻU BŪVDARBU VADĪTĀJAM
Darba pienākumi:
• Būvniecības projektu vadīšana un kontrole;
• Darbinieku vadīšana un darbu kvalitātes/izpildes
termiņu kontrole;
• Tehniskās dokumentācijas sagatavošana.
Prasības:
• Atbilstoša darba pieredze;
• Augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• Vēlams sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Dienesta automašīnu, degvielas izdevumu un
telefonsarunu apmaksu;
• Dinamisku darbu stabilā uzņēmumā;
• Profesionālo pieredzi un karjeras iespējas;
• Darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu: personals@kulk.lv vai
uz adresi: SIA «Kulk», Dobeles šoseja 34, Jelgava,
LV – 3007, tālrunis 63007719.
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Darbs
Meklē

Aizsaulē aizgājuši

Apdares meistars. Varu veikt reģipša,
apmetuma darbus, špaktelēšanu,
krāsošanu, tapešu līmēšanu. Ir rekomendācijas. Tālrunis 29592818.
Pasniedzējs – papildu mācību
stundas: privātstundas vācu (krievu
kā svešvalodas) valodā un tulkošanā.
Tālrunis 26872900.
Apdares meistars, varu veikt visu
veidu celtniecības darbus (iekšējā
apdare) vai apsaimniekotāja darbu
uzņēmumā, skolā vai bērnudārzā,
privātā sektorā. Ir pieredze un
B kat. vadītāja apliecība.
Tālrunis 26033315 (Andris).
Varu celt, nest, montēt, līmēt,
palīdzēt, krāmēt. Labas datorzināšanas, pieredze pārdošanā, klientu
konsultēšanā. Tālrunis 20212854.

SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi», pārbaudot, vai veikalam ir līgums ar uzņēmumu par atkritumu izvešanu, norāda,
ka tas par Uzvaras ielu 35 ir noslēgts, tādējādi veikals «Beta»
Foto: Ivars Veiliņš
maksā par atkritumu izvešanu.

Jelgavas 3. pamatskola aicina pieteikt bērnus, kuri
2009./2010. mācību gadā uzsāks mācības 1. klasē.
Piedāvājam papildus apgūt:
• peldēšanu,
• daiļslidošanu, hokeju,
• sporta dejas, tautiskās dejas,
• basketbolu,
• angļu valodu.
Skolas lietvedības darba laiks – katru darba dienu no plkst.8 līdz 15.
Uzziņas pa tālruni 63022256.

Jelgavas p/ie «Sporta servisa centrs»
saņemtie un izlietotie ziedojumi 2008. gadā
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2008. – Ls 10 109,38
Saņemti ziedojumi
Summa, Ls
SIA «HCT Automotive» ziedojums Agarska triāla
klubam – motosporta attīstībai
10 000,00
A/s «Hansabanka» ziedojums ziemas sporta veidu attīstībai 500,00
A/s «SEB banka» ziedojums sporta pasākumu organizēšanai 2000,00
A/s «Hansabanka» ziedojums basketbola attīstībai
700,00
A/s «Hansabanka» ziedojums grāmatas
«Basketbols Jelgavā» izdošanai
500,00
SIA «Kreklu grupa» ziedojums Jelgavas sporta attīstībai 1000,00
KOPĀ:
14 700,00
Izlietoti ziedojumi
Summa, Ls
Finansējums motosporta attīstībai – Agarska triāla klubam 20 000,00
Finansējums BJSS meiteņu basketbola komandai –
dalībai turnīrā Francijā
150,00
Finansējums SK «Jelgavas Roņi» –
ziemas peldēšanas sacensībām Somijā
500,00
Finansējums BMX SK «Mītavas kumeļi» –
dalībai sacensībās Holandē
620,00
Finansējums jaunatnes futbola centram
«Jelgava» – futbola attīstībai
1000,00
Bankas pakalpojumi
6,41
KOPĀ:
22 276,41
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. – Ls 2532,97

Auklīte (36 g.) ar darba pieredzi
un rekomendāciju meklē darbu.
Esmu bez kaitīgiem ieradumiem un
ar atbildības sajūtu. Var veikt veca
cilvēka aprūpēšanu vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Elektriķa, metinātāja, santehniķa,
virpotāja, celtnieka darbu.
Tālrunis 29818936; 63024672,
pēc plkst.19.

MIHAĻINA SAVEĻJEVA
(dz. 1923. g.)
DIDZIS VORONOVS (dz. 1965. g.)
EDGARS MEŽOTNIS (dz. 1938. g.)
VITĀLIJS KAPEĻKO (dz. 1943. g.)
VERA ERBSA (dz. 1915. g.)
VALĒRIJS IVANOVS (dz. 1979. g.)
JEVGENIJS AFANASJEVS
(dz. 1937. g.)
LŪCIJA ŠKIPARA (dz. 1917. g.)
ILONA ŠMĒDIŅA (dz. 1954. g.)
LAIMONIS ROKS (dz. 1940. g.)
NADEŽDA VOROBJOVA
(dz. 1941. g.)
JEFIMENKO JEKATERINA
(dz. 1921. g.)
JEĻENA PETROVA (dz. 1949. g.)
LARISA GALKINA (dz. 1952. g.)
NIKOLAJS ŠČEGLOVS (dz. 1943. g.)
IMANTS OZOLIŅŠ (dz. 1946. g.).
Izvadīšana 29.01. plkst.13 no Baložu
kapu kapličas uz Kalnanšu kapsētu.
JĀZEPS POKULS (dz. 1950. g.). Izvadīšana 29.01. plkst.14 Zanderu kapsētā.
PETRS AĻĢIRDS ZEMRIBAITIS
(dz. 1942. g.). Izvadīšana 29.01.
plkst.15 Zanderu kapsētā.
ALEKSANDRA FROLOVA
(dz. 1927. g.). Izvadīšana 29.01.
plkst.14 Bērzu kapsētā.
BIRUTA RAMMA (dz. 1927. g.). Izvadīšana 30.01. plkst.15 no Zanderu
sēru nama uz Bērzu kapsētu.

«Ivabalte Agro» (www.ivabalteagro.lv) ir starptautiskā uzņēmuma «Ivabalte» meitas
uzņēmums, kas pārstāv pasaulē vadošus vācu lauksaimniecības tehnikas
ražotājus: «Fendt», «Rabe», «Horsch», «Challenger» u.c., nodrošinot šīs
tehnikas tirdzniecību un apkalpošanas servisu Latvijā. Šobrīd uzņē-

mums turpina mērķtiecīgu attīstību Latvijas tirgū, aicinot
pievienoties savai komandai

tirdzniecības pārstāvi darbam
ar lauksaimniecības tehniku,
kura/as galvenie pienākumi būs: nodrošināt sekmīgu produktu
virzību tirgū; piesaistīt jaunus klientus un uzturēt stabilu ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem klientiem.
Aicinām atsaukties kandidātus/es ar teicamām pārdošanas
prasmēm un vēlmi mācīties. Amata prasības: vismaz 2 gadu
aktīvās pārdošanas darba pieredze, vēlams saistīta ar lauksaimniecības vai industriālās tehnikas jomu; augstākā izglītība; labas
latviešu, krievu, vācu un/vai angļu valodas zināšanas; datora
lietotāja prasmes; autovadītāja apliecība.
Piedāvājam iespēju strādāt ar augstas kvalitātes tehniku, labus
atalgojuma nosacījumus, profesionālās apmācības.
Interesentus lūdzam savu CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa
e-pastu: solvita@ivabalteagro.lv līdz 3. februārim.
Tālrunis jautājumiem – 26791054.
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Savulaik kvartāls starp Pulkveža O.Kalpaka, Svētes, Raiņa un Sakņudārza ielu bija slimnīcai piederoša teritorija, kurā apmēram desmit ēkās bija izvietotas
slimnīcas nodaļas un viss, kas nodrošināja to ikdienu. Nu no agrākā slimnīcas kompleksa saglabājies centrālais korpuss un toreizējā Uzņemšanas nodaļa
(tagad privātskolas «Punktiņš» ēka), aiz tās – «Pilsētsaimniecības» ēka, kurā pa kārtai bija gan LOR, gan Bērnu infekciju, gan Ādas nodaļa, arī morgs,
neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija, savukārt teritorijas labajā pusē vēl tagad slejas agrākā slimnīcas saimniecības ēka un nu jau rekonstruēts
Foto: Ivars Veiliņš un no slimnīcas arhīva
nams, kur savulaik bijusi aptieka.

Slimnīca, ko «apēda» laiks
 Sintija Čepanone

Šķiet, jāpaiet vēl ne vienam
vien gadu desmitam, lai no
jelgavnieku ikdienas sarunām
izzustu nosaukums «vecā
slimnīca», apzīmējot namu
tagadējā Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16. Taču, izrādās, «vecā»
slimnīca savulaik bijusi nevis
viena ēka, bet gan kādas desmit vienpadsmit mājas, kas,
cita no citas tuvāk un tālāk
izvietotas, aizņēmušas pat
veselu kvartālu starp Pulkveža
O.Kalpaka, Svētes, Raiņa un
Sakņudārza ielu.
Jelgavas pilsētas slimnīcas aizsākums
ir 1824. gadā, kad Driksas upes tuvumā
bijušajā hercoga staļļu ēkā atklāja tālaika
pirmo slimnīcu Jelgavā – Sabiedriskās
aizgādības kolēģijas slimnīcu. 1919.
gadā slimnīcā jau bija 250 gultas, tur
strādāja septiņi ārsti. Taču drīz vien ēka
kļuva nepiemērota slimnīcas vajadzībām, tāpēc to pārvietoja uz Paula ielu
16 (tagadējo Pulkveža O.Kalpaka ielu),
daļēji aizņemot tur esošās Diakonisu
slimnīcas telpas, kur strādāja diakonises
jeb mūķenes, galvenokārt aprūpējot acu
slimniekus, slimniekus ar lipīgām slimībām, kā arī nabagos un nespējniekus. Jāpiebilst, ka Diakonisu slimnīca pastāvēja
līdz 1937. gadam, pēdējā laikā ārstējot
galvenokārt vāciešus. Bet Jelgavas 1.
pilsētas slimnīca turpināja apdzīvot plašo
kvartālu...

bērziņš, un sajūta tiešām bija kā dārzā,»
atceras I.Nuka. Taču jau piecdesmito
gadu beigās jumta terase vairs netika
intensīvi izmantota gaisa peldēm – tieši
tur dažkārt tapušas fotogrāfijas, kurās
redzami tolaik slimnīcā strādājošie.
Maija Lucava, kura slimnīcā sāka
strādāt sešdesmito gadu vidū, pēc laikabiedru atmiņām zina stāstīt, ka no uguns
liesmām, kas 1944. gadā plosījās Jelgavā,
slimnīcai izdevās paglābties, galvenokārt
pateicoties izcilajam dakterim Ringoldam Čakstem, pirmā Valsts prezidenta
dēlam, jo viņš bija tas, kurš organizēja ne
tikai slimnieku evakuēšanu uz drošāku
patvērumu, bet arī liesmu apslāpēšanas
darbus. Lai slimnieki būtu drošībā, no
kara nopostītās Jelgavas slimnīca kādus
trīs mēnešus patvērumu rada Reikuļu
mājās Lielvircavā, bet pēc tam darbu
atsāka vecajās ēkās – tiesa gan, stipri
bojātās. Centrālajā korpusā kādu laiku
bija kara hospitālis, un slimnīca izvietojās pārējās ēkās.

Basām kājām – pat salā

M.Lucava, atceroties savas prakses
un vēlāk arī darba gaitu sākumu, stāsta,
ka pēckara gados daudzi slimnīcas darbinieki arī dzīvojuši slimnīcas teritorijā
esošajās mājās – tolaik tas nebija nekas
neparasts, drīzāk pagaidu mājvieta, līdz
slimnīcas darbiniekam piešķirs dzīvokli.
To, kāds agrāk bija slimnīcas ēku un līdz
ar to arī nodaļu izvietojums, cilvēkam,
kas to nav pieredzējis, grūti iztēloties,
nodaļas laika gaitā vairākkārt mainījušas savu atrašanās vietu. To apliecina
arī kādas jelgavnieces atmiņas: «Manā
Slimnīcu nosargā paši
bērnībā tagadējā «Pilsētsaimniecības»
Vēstures avoti liecina, ka 1935. gadā ēkā man rāva mandeles – tur bija LOR
likts pamatakmens slimnīcas jaunbūvei, nodaļa; mana bērna bērnībā tur bija
un jau pēc diviem gadiem to nodeva Bērnu infekciju nodaļa, un dēls tur gulēja
lietošanā kā vienu no modernākajām ar dzelteno kaiti.» Kādu laiku tur bijusi
slimnīcām valstī. Tā pilsētai izmaksāju- arī Ādas un venerisko slimību nodaļa.
M.Lucava zina teikt,
si 500 000 latu, kas
iegūti no budžeta Pulkveža O.Kalpaka iela par tādu kļuva ka kopumā slimnīcai
ietaupījumiem, ne- 1924. gadā – pirms tam tā bija Paula piederējušas kādas
apgrūtinot pilsētu iela, tad – Pāvela. 1940. gadā Pulkveža desmit vienpadsmit
ar aizņēmumiem un O.Kalpaka iela ieguvusi «neitrālāku» ēkas, bet laika gainosaukumu – Slimnīcas iela. Kara laikā tā vairākas no tām
parādiem.
Jelgavniece Iman- vēsturisko nosaukumu iela atguvusi, nojauktas. «Tagad
bet 1944. gadā tā atkal pārdēvēta par
ta Nuka atceras, ka, Slimnīcas ielu un tāda tā palika līdz saglabājusies ir arī
vēl bērns būdama, 1998. gadam, kad pie namiem atkal at- a g r ā k ā a p t i e k a ,
kopā ar mammu uz griezās plāksnītes ar uzrakstu «Pulkveža saimniecības ēka,
slimnīcu devusies O.Kalpaka iela».
kur 2. stāvā bija plaapciemot krustmāti.
ša zāle svinībām, bet
«Tas varēja būt kāds 1943. gads, bet lejā – virtuve, kurtuve un citas telpas,
kā šodien atceros to īpašo gaisotni, kas kas nodrošināja slimnīcas darbu, morgs
valdīja tā laika jaunajā slimnīcā – kāpnes un laboratorija. Mājā līdzās saimniecībija izklātas ar paklāju, sienas nišās bas ēkai savulaik bija gan Ādas nodaļa,
izvietotas statujas...» atceras Nukas gan bērnu infekcijas. Tiesa gan – nu šīs
kundze, kurai 1954. gadā slimnīca kļu- ēkas vairs nav,» slimnīcas teritorijas
va arī par darba vietu. Vēl mūsdienās plānojumu ieskicē M.Lucava, kardioloģe
saglabājušies nostāsti par jumta terasi, un vēlāk arī slimnīcas filiāles vadītāja.
kas pacientu vajadzībām tika izbūvēta Nelielajā vienstāvu ēkā, kas robežojās
uz jaunās slimnīcas jumta. Divkrāsaina ar Sakņudārza ielu, savulaik «dzīvoja»
flīžu grīda, koka lāviņas, kur atpūsties ātrā palīdzība. Jāpiebilst, ka pirms tam
slimniekiem, nojumes, kur lietus laikā tā atradās Uzņemšanas nodaļas (tagavarēja patverties slimnieki, kuri tā sauk- dējā «Punktiņa») pagalma pusē, kur
tās aeroterapijas nolūkā bija ratiņos vai ērti varēja piebraukt ar ātrās palīdzības
gultās izvesti elpot svaigu gaisu... «Tur mašīnu. Tiesa gan – tagad «ātro» durvis
bija puķes, vēlāk pamanījās izaugt arī ir aizmūrētas...

Šis ēku komplekss tagadējā Pulkveža O.Kalpaka ielā kļuva par Jelgavas
pilsētas 1. slimnīcas daļu. Ilgus gadus vecākajās koka mājās mitinājās
slimnīcas darbinieki, savukārt savā laikā ēkas arī izmantotas, lai izguldītu
slimniekus.
«Slimnīcas teritorija bija ļoti plaša,
ēkas cita no citas atradās simts un pat
vairāk metru attālumā, un māsiņām,
sanitāriem vajadzēja staigāt no vienas
nodaļas uz otru, no vienas ēkas uz citu,
piemēram, uz aptieku, lai sarūpētu medikamentus. Arī ēdienu visās nodaļās
gulošajiem slimniekiem vajadzēja nest no
saimniecības ēkas – ilgu laiku to darīja
ar rokām, ēdienu nesot spaiņos, vēlāk
gan kaut kādus ratiņus sāka izmantot,»
stāsta M.Lucava, neslēpjot, ka darbiniekiem bija apnicis nemitīgi pārģērbties, lai
nokļūtu citās nodaļās, tādēļ gluži ierasts
bija skats, ka māsiņas mīnus 20 grādu
salā, basas kājas ieāvušas vien vaļējās
kurpēs un uz pleciem uzmetušas jaciņu,
šķērso slimnīcas teritoriju.

Grandiozās ieceres nerealizē

Taču laiki mainījās, un pilsētā sāka
runāt par jaunas slimnīcas būvniecību.
Slimnieku, kas ārstējās stacionārā, kļuva aizvien vairāk – «padomju laikos tā
vienkārši bija pieņemts». Bijusi iecere
jauno slimnīcu būvēt ielas pretējā pusē,
kur pašlaik atrodas Sociālo lietu pārvalde,
taču «slimnīcu uzbūvēja Pārlielupē, un
ielas pretējā pusē uzcēla linu kombināta
kopmītnes». Savukārt I.Nuka vēl tagad
atceras, kā kopā ar kolēģiem Terapijas nodaļā pētījusi iecerēto slimnīcas projektu,
kas esošajām slimnīcas ēkām paredzēja
vērienīgu piebūvi. «60. gados izstrādātais
projekts paredzēja slimnīcas centrālajam
korpusam līdzās – līdz pašai Raiņa ielai
– uzcelt jaunbūvi, kas turpinātos un būtu
savienota ar morgu. Atceros – ar kolēģiem
pētījām skices, prātojot, kā izveidot iekšējo plānojumu. Savukārt plānoto slimnīcas
korpusu Pulkveža O.Kaplaka ielas pretējā
pusē ar esošo slimnīcas ēku bija paredzēts
savienot ar gaisa pāreju,» stāsta I.Nuka.
Taču šīs ieceres izgaisa, un vēl tagad
vēsture klusē, kādēļ jaunā slimnīca sāka
slieties Pārlielupē, Brīvības bulvārī.

Visa slimnīca zem viena jumta

Jauno slimnīcu uzbūvēja 1970. gadā,

un līdz ar to slimnīca tika sadalīta divās
daļās. Jaunā atbilstoši tā laika ideoloģijai
kļuva par Jelgavas pilsētas 1. jeb centrālo
slimnīcu, «vecajai» atstājot vien «godpilno» otrās slimnīcas nosaukumu. Vēlāk
gan tā kļuva par centrālās slimnīcas
filiāli, jo «jaunajā slimnīcā bija jaunas
tehnoloģijas, un izvadāt slimniekus
kļuva par grūtu. Skaidrs, ka bija jāapvienojas».
«Uz jauno ēku pārcēlās virkne nodaļu, tostarp Ķirurģijas, un mums atbrīvojās telpas. Mēs varējām izvērsties
– pirms tam slimniekiem vajadzēja
gulēt pat koridorā, dažkārt tur gulēja
pat seši, septiņi, desmit cilvēki,» atceras M.Lucava.
Taču to, ko izdevās nosargāt kara
laikā, uguns papostīja 1986. gadā. «Tas
bija jūlija vakars, un es jau grasījos
doties mājās. Apdarīju pēdējos darbus
un izgāju laukā – autobuss man bija,
šķiet, pusdeviņos vakarā. Bet pa ceļam
satiku paziņu, mēs uzsākām sarunu, bet
pa to laiku autobuss jau bija aizgājis.
Pēkšņi dzirdu – kaut kur šauj. Sākumā
tam īsti neticēju, tāpēc lielu uzmanību
nepievērsu. Bet tad atkal dzirdu – šauj.
Paceļu acis un redzu, ka gar jumta
kori nāk dūmi... Dega slimnīca,» stāsta
I.Nuka, kura nekavējoties izsaukusi
ugunsdzēsējus. Kundze pārliecināta, ka
liesmas izcēlās metināšanas dēļ – pirms
tam ēkas augšējā stāvā tika metināti
radiatori...
Un palēnām aizgāja arī visa «vecās»
slimnīcas godība... Ēkas slimnīcas
teritorijā tika privatizētas, vecākās
– nojauktas. Deviņdesmito gadu sākumā vēl vīdēja cerība atkal apdzīvot
tagadējo «Pilsētsaimniecības» namu
– tur pat tika nomainīta santehnika –,
taču – nekā. Un kopš 2000. gada maija,
ja neskaita Patoloģijas nodaļu, visa
slimnīca nokļuva zem viena – jaunās
slimnīcas – jumta Brīvības bulvārī 6,
bet uz «vecās» slimnīcas Uzņemšanas
nodaļas durvīm piestiprināja lapiņu ar
uzrakstu «Slēgts».

Dr. Ringolds Čakste:
«Apstāklis, ka Jelgava nokļuva starpfrontu
joslā, veicināja Jelgavas iedzīvotāju bēgšanu
no Jelgavas. Tajā laikā es skaitījos Jelgavas
pilsētas slimnīcas ārsts un vadīju tajā Infekcijas nodaļu. Dienu pirms tam, kad Sarkanā
armija pienāca pie Jelgavas, biju izbraucis
uz laukiem. Nākamajā rītā pretim bēgošajai
iedzīvotāju straumei devos atpakaļ uz Jelgavu
un ierados slimnīcā. Atradu tajā lielu jucekli.
(..) Aizdedzināta netika māja pēc mājas, bet
gan atsevišķas mājas kādā rajonā, un tad
uguns pārgāja no mājas uz māju, no kvartāla
uz kvartālu. (..) Gaidījām uguns briesmas arī
slimnīcai. Un tad trešās dienas vakarā tās bija
klāt. Jelgavas pilsētas slimnīcai pretim atradās
trīsstāvu koka ēkas. Tās dega kā lāpas. Izveidojās tik liels karstums, ka pretējās slimnīcas
koka ēkas sienas un rāmji sakarsa, sāka kūpēt
un uzliesmot. Turklāt ar virpuli, kas sacēlās
gaisā, uz jumtiem tika mestas dzirkstis un pat
palielas pagales. Mobilizējām visus spēkus cīņai ar uguni. (..) Ūdensvads nestrādāja. Mums
sētsvidū bija divi pumpji. Tos nepārtraukti
pumpēja, un darbinieki piegādāja ūdeni visās
vajadzīgajās vietās. Pirmām kārtam laistījām
mājas sienu. Katram cilvēkam vajadzēja pārraudzīt zināmu daudzumu logu rāmju, kurus
tas laiku pa laikam aplaistīja. Uz bēniņiem
bija cilvēki, kas likvidēja gruzdējumus jumtā.
(..) Dažas stundas slimnīcas ēkā sākās tik
bieži uguns uzliesmojumi, ka optimistu skaits
kļuva arvien mazāks un daudziem pat sāka
nolaisties rokas. Bija vajadzīgi daudzi uzmundrinājuma vārdi. Bet tad pretējo degošo ēku
stāvi sabruka, uguns atslāba un mūsu slimnīca
palika vesela...»
Māsa Mirdza Sīmane (Čakste):
«Pēc pāris nedēļām slimnīca evakuējās uz
Reikuļu mājām Lielvircavā. (..) Slimnīca laukos
darbojās apmēram divus mēnešus. Pa to laiku Jelgavā jau bija valdība un ļāva slimnīcai
atgriezties. Centrālajā korpusā bija hospitālis.
Slimnīcas rīcībā palika baltā trīsstāvu ēka,
koka ēka slimnīcas pagalmā, kā arī trešā ēka.
Pirmajā ēkā ārstējās ķirurģiskie slimnieki,
otrajā – infekciju slimnieki, bet trešajā dzīvoja
personāls, kā arī bija nedaudzas slimnieku
gultas. (..) Pēc 1,5 gada hospitāli pārcēla uz
Sarkanā Krusta slimnīcu, un slimnīca atguva
savas telpas.»
Dr. Laimdota Alberinga:
«Tas bija 1964. gada februāra pirmajās dienās.
Atbraucu no Cēsīm apskatīt savas iespējamās
nākamās darba vietas apstākļus. Labu pirmo
iespaidu atstāja centrālā lielā baltā māja – nu
tieši tāda, kādai būtu jāizskatās slimnīcai.
Kopējo iespaidu bojāja vecas, pelēkas, viena
otru stutējošas koka mājeles, kas cieši piegulēja centrālajai ēkai. (..) Iegāju centrālajā,
baltajā ēkā meklēt galvenā ārsta kabinetu,
lai viņu satiktu un uzzinātu par iespējām,
ko galvenais ārsts varētu piedāvāt. Liels bija
mans pārsteigums, kad laipna māsiņa no
Uzņemšanas nodaļas veda mani pa garu (filmās – klostera tipa) koridoru uz galvenā ārsta
kabinetu. Izmītajiem grīdas dēļiem čīkstot,
iegājām vienā no vecajām mājām, kurā arī
atradās minētais kabinets. (..) Tad gājām uz
«dzemdību māju» – tālāk slimnīcas teritorijā.
(..) Atsevišķas istabas vecmātēm nebija: trepju
telpas vestibilā bija gan zāļu skapji, gan dokumentācijas galds, telefons. Telpās bija krāsns
apkure; silto ūdeni gan karsēja tā saucamajā
«kačegrakā» pirmajā stāvā. Īstas nedienas
sākās, ja ziemā un ja vēl naktī pa piesnigušo
pagalmu nācās dzemdētāju nest cauri teritorijai uz centrālo ēku, kur otrajā stāvā atradās
operāciju zāle. Tad nu visiem spēkiem turējām
nestuvju rokturus un, cik ātri spējām, skrējām
uz operāciju zāli: gan dežurējošais ginekologs,
gan vecmāte, gan sanitāre. Tumšajā pagalmā
dežūru laikā, staigājot no centrālās mājas uz
«dzemdību māju», baidīja Ādas un venerisko
slimību nodaļas ne vienmēr pievilcīgie slimnieku «kadri».»
* Maijas Lucavas apkopotās atmiņas
par «veco» slimnīcu
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notikumi

Kultūras pasākumi
 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).
 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).
 2. februārī pulksten 16 – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu koncerts
(kultūras namā).
 7. februārī pulksten 18 – Latvijas labāko tautas deju ansambļu koncerts «Mēs
mīlam dejā». Piedalās «Rotaļa», «Dancis», «Teiksma», «Līgo», «Gauja», «Diždancis»
un «Lielupe». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 14. un 15. februārī – 11. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls «Mīlas galaktika»
Biļešu cena – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 14. februārī pulksten 19 – koncerts «Amor la Mexicana». Piedalās Intars Busulis,
Amber, Anna Dribas, Gatis Gorkuša un profesionālais pūtēju orķestris «Rīga», diriģents
Raitis Ašmanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (Uzvaras parkā).

Izstādes
 No 16. janvāra – žurnāla «Ātrāk un Skaļāk» fotogrāfa Kaspara Galsona darbu
izstāde (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 31. janvārim – floristikas izstāde «Ziema». Izstādē piedalās floristikas
darbnīcas «Ziedulaiva» kursu dalībnieki un Ozolnieku vidusskolas floristikas studijas
dalībnieki. Izstādē apskatāmi aptuveni 28 darbi (Ozolnieku tautas namā).
 Līdz 1. februārim – mākslinieces Ilzes Emses-Grīnbergas porcelāna un keramikas
izstāde «Porcelāns un...» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 4. februārī pulksten 16 – Agra Šiliņa fotoizstādes «Kāzas» atklāšana (kultūras
nama 1. stāvā).
 6. februārī pulksten 14 – Latvijas jauno talantu glezniecībā izstādes atklāšana.
J.Anmaņa jauno ģēniju meistarklase. Rīko LBMFA Mākslas akadēmijas J.Anmaņa
jauno talantu atbalsta fonds sadarbībā ar aģentūru «Kultūra» (kultūras nama 2.
stāvā).
 No 9. februāra – austriešu, franču un latviešu autoru fotogrāfiju izstāde «Ūdens
sajūta» (kultūras nama 1. stāvā).
 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).
 Līdz 15. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 31. janvārī pulksten 10 – galda spēļu (novuss, domino, monopols) triāde «NODO-MO» skolēniem. Priekšsacīkstes domino (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 31. janvārī un 1. februārī pulksten 11 – mākslas vingrošanas turnīrs «Baltijas
Puķe 2009» (Jelgavas Sporta hallē).
 31. janvārī pulksten 14 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām
hokejā pirmajā līgā «Lielupe» – «Autonams», pulksten 15.15 – «Vikingi» – «Mūsa»,
pulksten 18 – «Ekskursija.lv» – «Sixspārņi», pulksten 19.15 – «Ledus vīri» – «LICO»
(Jelgavas Ledus hallē).
 Februāra sestdienās pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā skolēniem (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 Februārī svētdienās pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā vīriešiem un sievietēm (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 1. februārī pulksten 10 – galda spēļu (novuss, domino, monopols) triāde «NODO-MO» skolēniem, pusfināls un «play off» fināls domino (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 1. februārī pulksten 13.45 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām
hokejā, augstākas līgas spēle, «Igate» – «Bokova», pulksten 17.45 – «Mītava»
– «Karāts» (Jelgavas Ledus hallē).
 1. februārī pulksten 15 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā
pirmajā līgā «MMM» – «Stājhokejs» (Jelgavas Ledus hallē).
 3. februārī pulksten 18 – SEB Studentu basketbola līgas čempionāts LLU – REA
(Jelgavas Sporta hallē).
 4. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts BK
«Zemgale» – «VEF Rīga» (Jelgavas Sporta hallē).
 5. februārī pulksten 16 un 6. februārī pulksten 15.30 – Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas sacensības «Jaunie talanti» (LLU peldbaseinā).
 5. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – BA «Rīga» (Jelgavas Sporta hallē).
 7. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 2. kārta (Jelgavas
6. vidusskolā).
 7. februārī pulksten 10 – Zemgales čempionāts telpu futbolā (LLU sporta zālē
Tērvetes ielā 91).
 7. februārī pulksten 12 – «Sporta laureāts 2008» (fiziskas aktivitātes sporta
klubu komandām un sportistu sveikšana par sasniegumiem 2008. gadā) (Jelgavas
Sporta hallē).
 7. februārī pulksten 16 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā,
augstākas līgas spēle, «Zemgale» – «Mītava», pulksten 17.15 – «Igate» – «Pirāti»,
pulksten 18.30 – «Olaine» – «Bauska», pulksten 19.45 – «Bokova» – «Karāts»
(Jelgavas Ledus hallē).
 7. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts BK
«Zemgale» – «ASK Rīga» (Jelgavas Sporta hallē).

Jelgavā meklēs dziedošos «cāļus»
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Televīzija šajā gadā
atteikusies no mazo vokālistu konkursa «Cālis 2009»
rīkošanas, taču Jelgava nolēmusi organizēt savu konkursu – «Jelgavas cālis 2009».
Pašlaik mazie dziedātāji, kuri
vēlas piedalīties, līdz 17. februārim aicināti pieteikties.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle informē, ka mazo
vokālistu konkurss «Jelgavas cālis
2009» notiks 21. martā pulksten 12, bet
pieteikumi no mazajiem dziedātājiem
un viņu skolotājiem, kuri vēlas parādīt

savu talantu arī citiem, tiks gaidīti
līdz 17. februārim. Pieteikties konkursam var, zvanot pa tālruni 63084675
vai 29295901 vai arī sūtot vēstuli pa
e-pastu: santa.sile@dome.jelgava.lv.
S.Sīle stāsta, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šoreiz konkurss notiks
vienā kārtā, bez pusfināla, kā tas bijis
iepriekš, un katram bērnam konkursā
būs jāizpilda divas dziesmas. Dalības
maksa konkursantiem ir pieci lati. «Dalībnieku pieteikuma anketas izsūtīsim,
atsaucoties uz jūsu zvanu vai e-pasta
vēstuli līdz 27. februārim,» tā S.Sīle.
Papildu informāciju par konkursa organizēšanu un neskaidriem jautājumiem
iespējams uzzināt, sazinoties ar S.Sīli
pa minētajiem tālruņiem.

Ceturtdiena, 2009. gada 29. janvāris

Dvīņubrāļi – princis
un ubaga zēns
 Ritma Gaidamoviča

«Tas ir dramatizējums, un,
tāpat kā ar citiem dramat i z ē j u m i e m , v i e g l i n a v,
bet šo glābj divas lietas:
komponista Imanta Kalniņa mūzika un dzejnieka
Vika teksti, kuri ir gudri,
precīzi un materiālu atsedzoši. Un šajā izrādē mēs
esam daudz priviliģētāki
nekā citi teātri, jo galvenās
lomas uzticētas dvīņubrāļiem – jelgavniekiem Jānim
Dūrējam, viņš ir ubaga zēns
Toms Kentijs, un Mārim Dūrējam, kurš atveido Velsas
princi Eduardu VI,» tā par
Jelgavas Ādolfa Alunāna
teātra izrādi «Princis un
ubaga zēns», kas pirmizrādi piedzīvos sestdien, 31.
janvārī, pulksten 16, teic
režisore Lūcija Ņefedova.
Lugas izvēli režisore pamato ar
vairākiem argumentiem. «Galvenais
– šis rakstnieks, Marks Tvens, ir ar
lielu iekšēju pozitīvo lādiņu. Man
šķiet, ka pašlaik šī izrāde ļoti sasaucas ar dzīvi mums apkārt. Visiem
vajadzētu mīlēt tos, kuriem iet grūti,
just līdzi un arī palīdzēt, nevis tikai
katru dienu biedēt – mēs jums atņemsim to un to, tādējādi gan garīgi, gan
materiāli iznīcinot. Izrāde sasaucas
ar to, kas šobrīd notiek valstī,» spriež
L.Ņefedova. Viņa gan atzīst – brīdī,
kad pieķērusies šim darbam, diezin
vai domājusi tik ļoti par cilvēci, taču
viņai ir lielas simpātijas pret lugas
autoru M.Tvenu, pret viņa pieeju
pasaules vērtībām. «Viņš mīl cilvēkus, kuriem iet grūti, un bezgalīgas
simpātijas izjūt pret bērniem, jo tie
ir visneaizsargātākie, visbezpalīdzīgākie. Jāatzīst, ka
arī mums tagad nav zelta
dzīve, tieši trūcīgākajiem
bērniem vienmēr klājas
grūtāk, jo turīgu vecāku
bērni viņus bieži apceļ,» tā
L.Ņefedova. Bet galīgo lēmumu, ka izrāde taps,
režisore pieņēmusi
reizē, kad atskārtusi – viņai ir dvīņubrāļi, kas ir
ļoti līdzīgi, kā
divas ūdens lāses. «Jānis pie
m a n is s t rā d ā
jau vairākus
gadus, ir ļoti
interesants
un apdāvināts
puisis, bet nu
man ir iespēja strādāt arī
ar otru brāli
– futbolistu
Māri. Šobrīd
mums ir
priekšrocī ba, kādas nav nevienam teātrim.
Izrādi var iestudēt tikai tajā brīdī, kad ir galvenais
varonis, un man ir,»
stāsta režisore. Viņa
gan atzīst, ka futbola kluba «Jelgava»
futbolistam teātrī
nav viegli, ļoti daudz
jāstrādā. «Bet paldies
Mārītim – viņš pret
darbu izturas ar ļoti
lielu centību, taču
tik un tā lielākā daļa
uzticēta brālim,»
atzīst režisore.

Brālis palīdz iegūt
lielo lomu

Ilggadējais Alunāna teātra
aktieris, Latvijas Universitātes students un Jelgavas
Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs J.Dūrējs atzīst, ka jau sen vēlējies, lai
režisore iedod viņam kādu
lielāku lomu. «Lūcija nolēma, ka varētu iestudēt
«Princi un ubaga zēnu»,
bet mans uzdevums bija
pierunāt dvīņubrāli,
kuru režisore bija pamanījusi. Tad nu, lai
piepildītu savu sapni
un iegūtu nozīmīgāku
lomu, pateicu brālim,
ka jānāk un jāpalīdz
man,» stāsta Jānis.
Puiša brālis, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes students
un futbola kluba «Jelgava» futbolists, Māris
vien piebilst, ka izvēle
neesot bijusi, bet nenoliedz, ka arī pašam
bijusi vēlme iemācīties
pareizi runāt un pamēģināt, kā tas ir – būt
uz skatuves, jo līdz šim publikas priekšā bijis tikai futbola
laukumā. «Šeit iemācītais man
noteikti dzīvē noderēs. Kāpēc
gan nepamēģināt, ja ir tāda iespēja?!» teic Māris.

Dzīvē lomām nemainās

lējam tikai epizodes, taču
jūtam, ka lomas radītas
tieši mums,» tā Māris un
Jānis.
Abi brāļi atzīst –
kaut arī uz skatuves
notiek mainīšanās
lomām, dzīvē to
nedarot viena iemesla dēļ: iespējams, ka viņš
neizdarīs to tik
labi, cik spēju es.
«Varētu jau, bet
mēs baidāmies
no tā – labāk
iztikt ar savu
g a l v u . Ta č u
cilvēki gan
mūs pamaina lomām,
nereti sajauc o t , k u rš ir
kurš,» nosaka
Jānis.
Pēc smagā darba Māris atzīst,
ka stingru «nē»
pēc šīs izrādes
teātrim gan neteiks – ja vajadzēs, ir gatavs piedalīties vēl. Taču viņš
skaidri liek noprast,
ka futbols ir pirmajā vietā un tikai tad
aktiermāksla.

Plus vēl viens
personāžs

R ežisore stāsta,
Pēc gariem mēģinājumiem Jānis
ka izrādē ieviesusi
atzīst, ka būt galvenajam varonim
arī savas izmaiņas
ir grūti, vēl jo vairāk tāpēc,
– jaunievedumus.
ka jānotēlo ne tikai
«Es ieliku vēl vienu
sava loma, bet vaipersonāžu paralēli
rākos skatos jādublē
arī brālis, taču ar Futbola kluba «Jelgava» futbo- v i s i e m p ā r ē j i e m
savu izvēli viņš lists Māris, kuram viņa pirmajā – M.Tvenu, kurš
ir apmierināts. izrādē uzticēta Velsas prinča izrādes laikā runā
«Esmu no tiem Eduarda VI loma, atzīst, ka stin- ar publiku un incilvēkiem, kuri gru «nē» teātrim pēc šīs izrādes formē, pastāsta,
nevar nīkt bez- neteiks, bet futbols tomēr palik- p a s k a i d r o , l a i
skatītājiem būtu
d a r b ī b ā , t ā p ē c šot prioritāte.
saprotamāk, kas
priecājos, ka izrādē man nav jāsēž un jā- noticis, kāpēc tā. Manuprāt, ne
gaida – visu laiku esmu visi cilvēki zina visu, iespējams, no
kustībā,» tā Jānis. Ņe- publikas ir divi trīs, kuri zina, bet
mot vērā, ka Jānis pārējie groza galvu un prāto, kāpēc
dažās epizodēs dublē tas tur tā ir. Man šķiet, ka ir vajaMāri, puiši stāsta, dzīgs skaidrojums. Tieši tāpēc arī
ka interesantākais pirms citām mūsu izrādēm cenšos
esot pārģērbšanās, pastāstīt, kas notiks, bet šajā reizē
tērpu apmaiņa, kura to darīs personāžs – M.Tvens. Man
vēl līdz galam ne- šķiet, ka viņa stāstījums daudz vaiesot atstrādāta. «Kā rāk sasaistīs šo materiālu,» spriež
to dabūsim gatavu, L.Ņefedova. Izrādē skatītājiem būs
vēl nezinu, bet galā iespēja vērot vairāk nekā 35 aktieru
tiksim,» teic Jānis. veikumu, kuri, veidojot izrādi, strāMāris nenoliedz, dājuši ļoti aizrautīgi. «Teikšu godīka līdztekus reži- gi, šīs izrādes veidošanā man ļoti
sorei liels palīgs palīdzēja asistente Kristīne Zotova
darbā esot tieši – jauna un talantīga meitene, Latvibrālis, kurš pa ce- jas Lauksaimniecības universitātes
ļam uz mēģinā- studente,» tā L.Ņefedova.
jumu un mājām
vienmēr stāsta, Izrāde nesīs prieku
kas un kā jā- un skaistumu
«Šajā grūtajā laikā, kuru paši
dara. «Šobrīd
v ē l n e v a r a m esam radījuši, manuprāt, izrādei ir
t e i k t , k a a r jānes cilvēkiem prieks un skaistums.
saviem varo- Un man šobrīd šķiet, ka tas izdoņ i e m e s a m sies, jo tajā ir brīnišķīgas I.Kalniņa
s a d z ī v o j u š i tautā tik pazīstamās dziesmas, ko
un iejutušies paši esam iedziedājuši, – «Zilais
viņos, jo līdz putniņš», «Astoņkājis», «Princesīte»
šim mēģinā- un citas, daudz azarta un viscaur
jumos izspē - ticība labajam. Tā ir skaista izrāde
pieaugušajiem un skolēniem, bet ne
Māra dvīņubrālis, Alunāna teātra pašiem mazākajiem, kuri vēl neiet
aktieris Jānis, izrādē «Princis un skolā, jo, iespējams, no dažiem skaubaga zēns» iesākumā būs ubaga tiem viņi tomēr varētu nobīties. Mēs
zēns, taču izrādes gaitā viss vēlamies spēlēt, lai cilvēkiem patīk
plūst un mainās...
un ir prieks skatīties mūsu veikuFoto: Ivars Veiliņš mu,» nobeigumā atzīst režisore.

