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Jelgavnieki sāk šķirot

BEZMAKSAS

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē
pilsētas sakārtošanu
 Sintija Čepanone

Lielākā daļa pilsētnieku vairāku dzīves
jomu attīstību Jelgavā vērtē pozitīvi – to
apliecina SIA «Latvijas
fakti» nupat veiktā
sabiedriskās domas
aptauja mūsu pilsētā.
Iedzīvotāji atzīst, ka
pilsētā ir uzlabojies
ceļu stāvoklis, uz ielām vakaros ir kļuvis
gaišāk un drošāk, notiek pilsētvides sakārtošana. Taču jelgavniekus, tāpat kā visus
Latvijas iedzīvotājus,
uztrauc ekonomiskā
situācija valstī.
Aptaujas dati liecina, ka 27,7
procenti respondentu pārliecināti, ka ekonomiskā situācija
pilsētā ir saglabājusies nemainīga, 14 procenti pārliecināti,
ka tā uzlabojusies, savukārt
34,3 procenti aptaujāto domā,
ka tā ir nedaudz pasliktinājusies, bet 20,7 procenti ekonomisko situāciju salīdzinājumā
ar laika posmu pirms gada
Ilzes attieksme pret videi draudzīgu dzīvi nebeidzas tikai ar atkritumu šķirošanu, ko viņa dara, kopš tas Jelgavā iespējams. Studente ar draudzenēm nekad neatļaujas izmest pat sakaltušu maizi – tā nonāk zirgaudzētavā «Mušķi», arī papīra lapas vienmēr
tiek izmantotas pilnībā, aprakstot tās no abām pusēm.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Lieliski, ka tagad sašķirotie atkritumi pašiem
nebūs jāved uz Salnas ielu, bet varēsim tos nonest tepat uz pagalmu,» par jaunajiem atkritumu
šķirošanai paredzētajiem konteineriem teic studente Ilze Balode, kas praksi šķirot atkritumus
aizguvusi, mācoties Čehijā, un tagad tas viņai
šķiet pašsaprotami arī Jelgavā. Ilze gan piebilst,
ka līdz viņas praksei citiem vēl jānonāk. «Pēc
pieredzes zinu, ka tam ir vajadzīgs laiks – arī istabas biedrenes sākotnēji manu iniciatīvu šķirot
atkritumus uztvēra ar dalītām jūtām, bet tagad
man izdevies viņas pārliecināt, un meitenes vairs
nebrīnās, ka zem galda katrai atkritumu grupai
ir savs spainis,» tā studente.
Šobrīd pilsētā jau 15 vietās
izvietoti atkritumu šķirošanai
paredzētie krāsainie konteineri. Tādi ir pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes
(LLU) un tai piederošajām
ēkām, dažām pilsētas izglītības
iestādēm un uzņēmumiem, bet
visās paredzētajās 110 vietās

konteinerus plānots izvietot
līdz janvāra beigām. Pēc vairāk nekā nedēļas, kopš pilsētā
uzsākta atkritumu šķirošana,
secināts, ka vislabāk šķiroto
atkritumu konteineri pildās
Lielajā ielā 19a jeb pie kluba
«Jelgavas baltie krekli».
Aģentūras «Zemgales EKO»

direktora pienākumu izpildītāja Zane Ķince stāsta, ka trīs
krāsu konteineri jau izvietoti
pie LLU, tās fakultātēm, kas
atrodas atsevišķās ēkās, un
universitātes dienesta viesnīcām, Jelgavas Amatu vidusskolas, pirmsskolas izglītības
iestādes «Kamolītis», Jelgavas
2. pamatskolas un vēl dažās
vietās pilsētā. Nākamos konteinerus plānots izvietot pie
pārējām skolām un bērnudārziem. Ar iestādēm sākts, jo ar
tām ir daudz vieglāk nokārtot formālas saistības. «Bet
daudzdzīvokļu māju pagalmi
pie atkritumu konteineriem
tiks nedaudz vēlāk, tiklīdz
no iedzīvotājiem būs saņemta
informācija, ka viņi vēlas savā
pagalmā šķirošanai paredzētos konteinerus. Šobrīd SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» esam iedevuši
bukletus ar informāciju par

atkritumu šķirošanu, lai viņi
tos nogādā saviem klientiem.
Tiklīdz tas būs izdarīts, mēs
arī daudzdzīvokļu namu pagalmos sāksim izvietot šos
konteinerus. Darbs tiks pakāpeniski turpināts, un ceram,
ka jau janvāra beigās pilsētā
konteineri būs izvietoti visās
110 tiem paredzētajās vietās,
bet marta nogalē tādi būs
visā Zemgales reģionā,» tā
Z.Ķince.
Speciāliste min, ka pašlaik
mēnesi ir novērošanas režīms,
lai redzētu, kā cilvēki šķiro
atkritumus un cik bieži būs
nepieciešams šos konteinerus
iztukšot. Pēc pirmajiem vērojumiem Z.Ķince atzīst, ka
aktīvākie šķirotāji šobrīd ir
tie, kas dzīvo kluba «Jelgavas
baltie krekli» apkaimē, bet
kopumā visur tie pildās salīdzinoši labi.
(Turpinājums 3.lpp.)
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vērtē kritiski.
Aptaujas dalībnieku prognozes par nākamā gada ekonomisko attīstību ir diezgan pesimistiskas. Pozitīvu prognozi sniedz
14 procenti aptaujāto, neitrālu
– 39 procenti, bet pesimistiski
noskaņoti ir 42,3 procenti aptaujāto jelgavnieku.
Vērtējot konkrētu dzīves
jomu attīstību Jelgavā, pozitīvs
viedoklis dominē (vairāk nekā
trīs ceturtdaļās gadījumu) par
pilsētas vides sakārtošanu, kultūras un izklaides pasākumiem,
tirdzniecības centru un veikalu
atklāšanu, kā arī par etnisko
saskaņu Jelgavā.
Pēc iedzīvotāju vērtējuma,
jūtami uzlabojies ielu stāvoklis
pilsētā. Taču ielu un ceļu remontu kā prioritāri risināmu
joprojām nosauc 30,3 procenti
respondentu. Pirms gada šo
problēmu kā aktuālāko minēja
49,6 procenti aptaujāto. Jelgavnieki atzīst, ka uzlabojies
arī apgaismojums uz ielām
– pirms gada veiktajā aptaujā
šo problēmu aktualizēja 18,4
procenti iedzīvotāju, bet šogad
– tikai septiņi.
(Turpinājums 3.lpp.)

Zināmas eglīšu
tirdzniecības vietas
 Ritma Gaidamoviča

Kā ierasts, arī šogad
pašvaldība noteikusi
septiņas vietas pilsētā,
kur tirgotāji drīkstēs
pārdot Ziemassvētku eglītes. Tirgošanās
maksa – pieci lati dienā
par vietu. Taču savām
vajadzībām vienu eglīti
katrs var nozāģēt akciju
sabiedrības «Latvijas
valsts meži» (LVM) apsaimniekotajos mežos.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē, ka pašvaldība pilsētā noteikusi septiņas eglīšu tirdzniecības vietas: eglītes drīkst tirgot
Driksas ielas gājēju posmā, kur
pieejamas divas tirdzniecības
vietas; Katoļu ielā pie lielveikala «Kanclera nams» (divas

vietas); Mātera ielā 25D autoostas teritorijā (četras vietas);
pie nama Lielajā ielā 8 (divas
vietas); stāvlaukumā Lielajā
ielā 30 (divas vietas) un Raiņa
ielā 26 (divas vietas), kā arī
autostāvvietā Pērnavas ielā 4,
kur tirgošanai atvēlētas četras
vietas. Nomas maksa par vietu
– pieci lati dienā.
Savukārt LVM informē, ka
personiskām vajadzībām ikviens
Latvijas iedzīvotājs drīkst nocirst
vienu eglīti akciju sabiedrības
apsaimniekotajos mežos. Tiesa
gan – jāatceras, ka eglītes aizliegts zāģēt jaunaudzēs, taču to
drīkst darīt uz stigām, grāvmalās,
zem elektrolīnijām un cita veida
komunikācijām. Eglītes celma
diametram jābūt mazākam par
12 centimetriem, kas parasti
atbilst divus līdz trīs metrus
garai eglei.
(Turpinājums 3.lpp.)

Uzdodoties par sociālajām darbiniecēm, apkrāpj pensionārus
 Kristīne Langenfelde

darbinieki nekad un nekādos
apstākļos no iedzīvotājiem
Policija Jelgavā fiksēmājās naudu neiekasē. «Mēs
jusi jau vairākus gasniedzam sociālo palīdzību,
dījumus pēdējo mēnevis iekasējam naudu.»
nešu laikā, kad divas
Jelgavas pilsētas un rajona
sievietes, uzdodoties
Policijas pārvaldes priekšpar sociālajām darbinieka palīdze Ieva Sietniece
niecēm, apkrāpušas
informē, ka pirmais gadījums
pensionārus.
konstatēts jau oktobrī. Divas
sievietes – viena tumšmate,
Jelgavas Sociālo lietu pār- otra gaišmate vecumā ap 35
valdes vadītāja Rita Stūrāne gadiem – piezvanījušas pie
vēlreiz uzsver, ka sociālie kādas pensionāres dzīvokļa

durvīm un uzdevušās par sociālajām darbiniecēm. Sievietes nav nedz nosaukušas savu
vārdu, nedz uzrādījušas darba
apliecību. Viņas pensionārei
apgalvojušas, ka sirmajai
kundzei atvesti pārtikas produkti kā sociālā palīdzība no
pašvaldības, taču piebildušas
– lai šādu palīdzību saņemtu
regulāri, pensionārei jāiegādājas arī medicīniskā polise,
kuras cena ir 20 lati. 1930.
gadā dzimusī sieviete noticē-

jusi abu sieviešu solījumiem
un iedevusi 20 latus, pēc kā
krāpnieces solījušās atgriezties, bet no viņām nav bijis
ne vēsts.
Savukārt otrs krāpšanas
gadījums reģistrēts 4. decembrī, kad pēc līdzīga lētticības
principa apkrāpta 1926. gadā
dzimusi sieviete.
Patlaban policijā par krāpšanām uzsākti kriminālprocesi.
Policija brīdina iedzīvotājus
neielaisties ne sarunās, ne da-

rījumos ar svešām personām,
vēl jo vairāk, ja šīs personas
neuzrāda nekādus personu
apliecinošus dokumentus. Par
šāda veida gadījumiem nekavējoties jāinformē policija,
zvanot pa tālruņiem 112, 02,
63004202 vai personīgi vēršoties policijas dežūrdaļā.
R.Stūrāne papildina, ka
Sociālo lietu pārvaldes sociālie darbinieki reaģē tikai
uz iedzīvotāju iesniegumiem,
tāpēc situācija, ka sociālais

darbinieks bez iepriekšējas
pieteikšanās ierodas pie cilvēka mājās, nav ticama. «Vēl
jo vairāk – mūsu darbinieki
nekad no iedzīvotājiem mājas
apstākļos naudu neiekasē.
Iedzīvotājiem, lai būtu pilnīgi
droši, vai persona ir tā, par ko
uzdodas, pirms ielaist kādu
savā dzīvoklī un uzsākt sarunu, vispirms jāpalūdz uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu, kā arī darba apliecību,»
piebilst R.Stūrāne.
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viedokļi
Šogad 30 000 latu – tik lielu summu pašvaldība
ir atvēlējusi 45 Jelgavas sabiedriskajām organizācijām, kuras startējušas projektu konkursos
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma
2008. gadam». Liela daļa no sabiedriskajām organizācijām atzīst, ka tā ir teju vienīgā iespēja
piesaistīt finansējumu savu ideju realizēšanai.
Savukārt pašvaldība uzsver, ka projektu konkurss,
kas uzsākts pirms vairākiem gadiem, ļāvis ieviest
noteiktu kārtību organizāciju atbalstam. «Tagad
visiem ir vienādas iespējas pretendēt uz finansējumu – pēc vienādiem kritērijiem tiek izvērtēta
biedrību un nodibinājumu ideju kvalitāte, ļaujot
saņemt pašvaldības atbalstu. Būtiski, ka šajā projektu konkursā organizācijām ir iespēja pretendēt ne
tikai uz finansējumu dažādu pasākumu un projektu
īstenošanai, bet, uzrakstot projektu, saņemt finansējumu arī savu biroju darba nodrošināšanai,» uzsver pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs.
Pavasarī projektu konkursā pašvaldības atbalstu
saņēma 34 sabiedriskās organizācijas par kopējo
summu 26 476 lati, bet šoruden – 11 sabiedriskās
organizācijas par kopējo summu 3524 lati.

Nauda
ir enerģija
Ingrīda Lisovska, radošo
domu un darbu centra «Svētelis» vadītāja:
«Mēs šo pašvaldības atbalstu
esam saņēmuši jau kopš pirmā gada, kad tika rīkots šāds
konkurss, un tas neapšaubāmi
ir neatsverams ieguvums. Jau
toreiz rakstījām projektu un saņēmām 900 latu, lai labiekārtotu
tolaik iegūtās telpas Pļavu ielā.
Tas bija pats sākums, kas nekad
nav viegls, bet mums kopā ar
pašvaldības un pašu piesaistītu
labvēļu atbalstu tas izdevās. Man
jau vispār patīk salīdzinājums,
ka nauda ir enerģija, tāpēc es par
visiem simts procentiem atbalstu to, ka līdzekļu piešķiršanai
sabiedriskajām organizācijām
tiek rīkots konkurss. Tas nozīmē, ka arī mums ir jāieliek sava
enerģija – jāraksta projekts, lai
parādītu savu varēšanu, lai
pašvaldība izvērtētu, kam tā
patiesi visvairāk nepieciešama. Nepārtraukti lūgt jau nav
māka – daudz svarīgāk ir sevi
pierādīt ar darbiem un tad
gaidīt, ka kāds tavu veikumu
novērtēs, atbalstīs. Tāpēc es
uzskatu, ka konkursam ir jābūt
noteikti. Protams, nav patīkami,
ja kādreiz līdzekļus neizdodas
iegūt, taču mēs lieliski saprotam,
ka vajadzību ir neaprakstāmi

2004. gadā

2005. gadā

Plānu vajadzētu
gadam
Marija Kudrjavceva, biedrības «Latvijas Poļu savienība» Jelgavas nodaļas vadītāja:
«Šo konkursu vērtējam ļoti
pozitīvi – tā ir vienreizēja iespēja
sabiedriskajām organizācijām.
Patiesībā pašvaldība Jelgavā
ir praktiski vienīgā vieta, kur
sabiedriskās organizācijas šādā
veidā var vērsties un cerēt uz
atbalstu. Es pat droši varu teikt,
ka ne visas pašvaldības ir tik
pretimnākošas – zinu, ka līdzīgi
projektu konkursi šur tur vēl
notiek, bet citviet organizācijām
patiesi iet ļoti grūti, jo tikai ar
privāto sponsoru labvēlību vien
izdzīvot ir smagi – īpaši jau šobrīd, kad ekonomiskie apstākļi
ir tik spiedīgi. Mūsu Latvijas
Poļu savienībai ir 16 nodaļas
visā valstī, tāpēc kopaina man
ir diezgan skaidra.
Šoruden pašvaldība, atbalstot
mūsu projektu, piešķīra 500
latu, lai mēs sekmīgi varētu organizēt Poļu dienas Jelgavā. Jā,
sākotnēji bijām plānojuši daudz
mazāka mēroga pasākumu, bet
tas izvērtās gandrīz mēneša garumā. Jelgavā bija iespēja apskatīt izstādi par Polijas un Latvijas
diplomātiskajām attiecībām, ko

organizējām sadarbībā ar Polijas
vēstniecību. Protams, visu plašo
vēstniecības piedāvāto arhīva
materiālu uz Jelgavu nevarējām
atvest, taču zināmu priekšstatu
izstādes apmeklētājiem bija
iespēja iegūt. Tāpat Jelgavā
uzņēmām poļu senās mūzikas
ansambli, kas te sniedza vairākus koncertus kopā ar mūsu
jauniešiem, kā arī iesaistījāmies
Polijas iniciatīvā katrā valstī,
kur dzīvo poļi, stādīt ozolus, lai
pieminētu 1940. gadā notikušo
Katiņas slaktiņu, kad padomju
kareivji Katiņas mežā Krievijā

noslepkavoja vairāk nekā 15 000
kara gūstekņu.
Šobrīd pašvaldība konkursu
sabiedriskajām organizācijām
par finansējuma piešķiršanu
rīko divreiz gadā, taču man pat
šķiet, ka vēl sekmīgāk sadarbība
varētu veidoties, ja jau, piemēram, šā gada beigās organizācijām tiktu lūgts iesniegt nākamā
gada darbības plānu, lai laicīgi
varētu prognozēt, kādiem mērķiem varētu būt nepieciešams
finansējums. Tas noteikti vēl
vairāk disciplinētu sabiedriskās
organizācijas.»

Ideālā variantā – brošūra ar
Atmodas laika atmiņām
Dainis Zariņš, Latviešu
strēlnieku apvienības Jelgavas nodaļas priekšsēdētājs:
«Ziniet, svētki nāk un aiziet,
bet ir lietas, kas paliek, ir nemainīgas – vēl nesen mūs visus aicināja iedegties par Latviju, mēs
svinējām valsts 90. dzimšanas
dienu, tagad jau tā ir vēsture,
taču mēs vēlamies, lai jelgavnieki savu vēsturi atceras ne
tikai svētku reizēs. Tieši tāpēc
šoreiz pašvaldībā iesniedzām
projektu, kura mērķis būtu apkopot jelgavnieku atmiņas par
Latvijas Atmodas laiku. Šobrīd
šajā konkursā esam saņēmuši
tādu kā starta kapitālu, lai šo
ideju pamazām sāktu realizēt.
Ideāli, ja rezultātā varētu tapt,
piemēram, brošūra vai neliela
grāmatiņa, kurā apkopotas
mūsu cilvēku atmiņas par Latvijai tik svarīgo laiku.
Šajā konkursā startējam jau
vismaz trīs četrus gadus, un
pašvaldība vienmēr mūs ir
atbalstījusi. Manuprāt, tas būtiskākais ir iespēja dažādu organizāciju dažādiem cilvēkiem
kopā darboties, īstenot savus
mērķus, nejusties atstumtiem.
Arī mūsu organizācijā kopā ir ap
40 biedru, bet tā aktīvi darbojas
ap 25 – pārējiem diemžēl vecums
un veselības problēmas to vairs
neļauj darīt. Tieši tāpēc ir sva-

rīgi, ka mēs šos
cilvēkus nepametam vienus,
vienmēr atceramies savus
vecbiedrus, atbalstām viņus
arī finansiāli,
bet bez pašvaldības atbalsta
tas nebūtu iespējams.
Katrā ziņā
projektu rakstīšana ir lieliska iespēja
organizācijām
– protams, tas
prasa arī savu
ieguldījumu,
bet, ja organizācija vēlas nopietni strādāt,
tad šajos laikos
finanšu piesaistīšanai bez
prasmes strādāt
ar projektiem
neiztikt. Neapšaubāmi, arī mums sākumā gāja
visādi, bet tagad jau esam piešāvušies. Vēl kāds būtisks pluss – ja
tapis projekts, piešķirts finansējums, tad par tā izlietošanu ir arī
jāatskaitās. Pirmkārt, jau naudas
devējs – pašvaldība – tad var būt
pārliecināts, ka līdzekļi izlietoti

paredzētajam mērķim, otrkārt,
arī organizācijām ir jāatbild par
paveikto. Tāpēc visādā ziņā šādu
kārtību atbalstu.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto: Ivars Veiliņš

Pašvaldības Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas piešķirtais finansējums Jelgavas sabiedriskajām
organizācijām pa gadiem*

Skaitļi runā

2003. gadā

daudz, bet līdzekļu pašvaldībai
tik, cik ir. Arī mums... Ja godīgi
– kad šoruden rakstījām projektu pašvaldības konkursam, pat
necerējām, ka to atbalstīs, jo
jau pavasarī «Svētelis» saņēma
atbalstu 900 latu apmērā, lai
varētu rīkot vasaras nometni 30
bērniem. Par pašvaldības līdzekļiem bērniem bija iespēja veselu
nedēļu radoši darboties viesu
namā Ropažos. Taču mūs atbalstīja arī šoreiz, un tas ir patiess
gandarījums. Tagad mēs zinām,
ka ar kurināmo šoziem knapināties nevajadzēs, jo šis projekts
bija par finansējuma piešķiršanu
kurināmā iegādei, lai mēs varētu
dzīvot siltās «Svēteļa» telpās Pļavu ielā. Un arī šajā gadījumā nav
tā, ka pašu spēkiem neko nebūtu
darījuši – ziemas pirmajai pusei
kurināmais mums jau sagādāts,
taču jau no februāra bez pašvaldības atbalsta, iespējams,
nāktos knapināties. Mums ir
bijuši gadi, kad patiesi neesam
varējuši komfortabli apsildīt visas telpas, pēdējā brīdī vēl meklējuši, vai kāds nevar palīdzēt
ar malku. Šogad, pateicoties
pašvaldībai, par to nebūs jāraizējas – ap 60 bērnu un jauniešu,
kuri mācās caur mākslu iepazīt
pasauli, «Svētelī» varēs darboties
siltās telpās.»
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Ls 4660
Ls 9856

Ls 16 920

atbalstīti 15 projekti

2006. gadā

atbalstīti 26 projekti

2007. gadā

atbalstīti 43 projekti

2008. gadā

Ls 18 000
Ls 18 000

Ls 30 000

atbalstīti 27 projekti

atbalstīti 38 projekti

atbalstīti 45 projekti
*Jelgavas pašvaldības dati

Pilsētnieks vērtē

Vai jūtat, ka
pilsētā ienāk
Ziemassvētku
noskaņa?
Guna, datoroperatore:
– Palēnām jau
ir jūtams, ka
nāk Ziemassvētki. Galvenā
eglīte centrā ir
izrotāta, lampiņas vakarā
spīd, šur tur arī skatlogi vairāk tiek
izgaismoti un ieguvuši svētku rotu.
Vēl jau gan nedaudz laika tam visam ir. Pašai mājās logā sēž rūķis.
Anatolijs Arzamāzovs,
pastnieks:
– Pagaidām
vēl nejūtu,
ka svētki nāk,
turklāt visam
piedevām vēl
sniega nav.
Tikko atbraucu no galvaspilsētas
– man šķiet, ka tur tomēr viss ir vairāk izgaismots un izrotāts. Svētku
izjūta valda lielveikalos, kur plaukti
ir pilni dažādiem rotājumiem.
Iveta Vasariņa, mājsaimniece:
– Ir, protams,
jūtams, jo
svētku lielā
egle jau izrotāta, vakarā
iedegti arī rotājumi pie apgaismes stabiem.
Vakaros redzams, ka cilvēki
logos salikuši dažādus gaismas
objektus. Paši arī nedaudz sākam gatavoties svētkiem, šo to
iepirkt. Arī sirdī jau valda patīkamas izjūtas.
Elita,
studente:
– Pa t i e s ī b ā
Ziemassvētku noskaņa
pilsētā ir pamaz. Jā, ir
ļoti skaisti
gaismas dekori ielu malās, taču kopumā
rotājumu ir visai maz, tāpēc
svētku izjūta vēl nav radusies. Es
jau esmu iegādājusies piparkūku
mīklu. Man šķiet, ka tās izjūtas
radīsies, kad mājās sāksim cept
piparkūkas, pīrāgus un rotāt
egli.
Gaida,
pensionāre:
– Protams!
Paskatieties,
cik skaistas
zvaigznītes,
vairākās vietās pilsētā arī
egles jau izrotātas ar skaistām lampiņām. Man
patīk. Šogad pamanīju, ka vairāk
rotājumu ir uz gaisa tilta, bet egle
– tāda pati kā pērn. Sniedziņa gan
pietrūkt.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Iedzīvotāji pozitīvi vērtē
pilsētas sakārtošanu
(No 1.lpp.)
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē, ka biežāk nekā iepriekš
veiktajās aptaujās iedzīvotājus
uztrauc ekonomiskās un sociālās
problēmas. Aktuālāki kļuvuši arī
jautājumi, kas skar komunālos
maksājumus un iespēju saņemt
sociālos pabalstus. Jelgavnieki
augstu vērtē iespēju saņemt pašvaldības sniegto sociālo palīdzību
– ar to ir apmierināti vairāk nekā
40 procenti aptaujāto (valstī kopumā vidējais rādītājs ir tikai 20
procenti).
Jelgavas domes darbību pozitīvi vērtē lielākā daļa (58,3
procenti) aptaujāto pilsētas
iedzīvotāju. Kritisku vērtējumu
pauž 32 procenti respondentu.
Pozitīvs vērtējums Jelgavas
iedzīvotāju vidū (vairāk nekā
60 procenti) dominē par Neatliekamās medicīniskās palīdzības,
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Pašvaldības un Valsts
policijas darbu.
Jelgavas iedzīvotāji biežāk
kritiski nekā pozitīvi vērtē uzņēmumu «Jelgavas Nekustamā

 Ritma Gaidamoviča

Uz ģimenisku sportošanu mammas, tētus
un bērnus sestdien,
13. decembrī, pulksten 10 jau 14. reizi
aicina sporta svētki
«Heijā, heijā, pulkā
nāc!». Pasākuma organizatori informē, ka
šajā gadā īpaša uzmanība būs pievērsta stafetēm, kurās bērniem
jāpiedalās kopā ar
kādu no vecākiem.
Jelgavas Sporta servisa organizēto svētku pārstāve Vineta
Trankale informē, ka uz sporta
aktivitātēm gaidītas ģimenes ar
bērniem līdz 10 gadu vecumam,
kuras vēlas aktīvi pavadīt brīvo
laiku. Īpaši aicināti mazākie
– tie, kuri vēl nav uzsākuši
skolas gaitas.
«Visus iepriekšējos gadus

Godina mantinieku

īpašuma pārvalde» un «Fortum
Jelgava» darbību.
Aptaujātie uzskata, ka nozīmīgākie informācijas avoti par
pilsētā notiekošo ir drukātie
mediji. Visvairāk informācijas
pilsētnieki iegūst no laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» (69,3 procenti), otrajā vietā ir laikraksts
«Zemgales Ziņas» (36 procenti),
bet trešajā – žurnāls «Jelgavnie- «No pavisam parasta studenta, kurš ieguvis inženiera
kiem.lv» (27,7 procenti).
Tāpat kā iepriekš veiktajās ap- mehāniķa izglītību, viņš kļutaujās, vairums pilsētnieku vē- vis par Jelgavas Mašīnbūves
las redzēt Jelgavu kā Zemgales rūpnīcas un SIA «Madara»
novada ekonomisko un kultūras vadītāju, miljonāru un mecentru. Respondenti kā draudus cenātu, kas attīsta Latvijas
pilsētas attīstībai visbiežāk ekonomiku. Viņš īsā laikā ir
minējuši darbavietu trūkumu sasniedzis daudz, un mērķ(14,3 procenti), rūpniecības un tiecība ir tā, kas viņu raksturažošanas samazinājumu (7,3 ro vislabāk,» tā savā esejā
procenti), kā arī ekonomisko jau ceturto Jāņa Bisenieka
gara mantinieku uzņēmēju
krīzi (5,3 procenti).
Aptauju SIA «Latvijas fakti» Pēteri Bilu raksturo Spīdolas
veica laikā no 1. līdz 9. novem- ģimnāzijas 11. klases skolbrim, aptaujājot 500 Jelgavas niece Inga Hercberga.
iedzīvotājus vecumā no 18 gadiem. Socioloģisko pētījumu  Ritma Gaidamoviča
pasūtījusi Jelgavas pašvaldība,
Par novadnieka Jāņa
un tas izmaksājis 3811,40 latus
Bisenieka ceturto gara
(ieskaitot PVN).

Ģimenes gaida
sporta svētkos
svētkiem bija kāda noteikta
tēma, taču šogad esam mainījuši koncepciju un sadalījuši
pasākumu divās daļās. Pirmajā
daļā vecākus kopā ar bērniem
aicināsim piedalīties stafetēs,
bet otrajā bērni varēs izvēlēties
un darboties individuālajās
atrakcijās – pārvarēt šķēršļus,
braukt ar mašīnām, darboties
ar bumbām vai piedalīties
veiklības atrakcijās. Bērniem
būs iespēja izvēlēties, kurā
atrakcijā vēlas piedalīties,» tā
V.Trankale.
Viņa arī informē, ka piedalīšanās sporta svētkos ir bez
maksas – galvenais, lai ir piemērots apģērbs un labs garastāvoklis. Pēc kārtīgas sportošanas
katrs dalībnieks saņems arī
kādu saldu pārsteigumu. «Šī ir
lieliska iespēja vecākiem pabūt
kopā ar saviem bērniem un
jautri pavadīt laiku,» piebilst
V.Trankale. Sporta svētki ilgs
aptuveni divas stundas.

Darbnīcā top
šokolādes glezniņas
Foto: Ivars Veiliņš

Pirms Ziemassvētkiem pilsētā darbu sākusi Jelgavas Biznesa inkubatora uzņēmuma SIA «Artende» šokolādes apdrukas darbnīca. Tajā
saldo izejvielu kausē un pilda dažādās veidnēs, pēc tam iegūtos
šokolādes izstrādājumus apdrukā ar pārtikas krāsām, lai galaprodukts iegūtu individuālu raksturu. Darbnīcā šokolādes masa pārtop
saldās un krāsainās glezniņās, medaljonos, vizītkartēs un citos
izstrādājumos. Darbnīca atvērta Pulkveža O.Kalpaka ielā, līdzās
Ozolskvēram. Tas tāpēc, ka inkubators Jelgavas Inovāciju centrā
Peldu ielā nav atbildis Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām
pārtikas nozares uzņēmumiem. Šeit jaunais uzņēmums ar atvieglotiem nosacījumiem izmanto biroja telpas.
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mantinieku kļuvis Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas īpašnieks Pēteris
Bila, bet labāko darbu
Bisenieka fonda eseju
konkursā, meklējot novadnieka gara mantinieku, izstrādājusi Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 10.
klases skolniece Anete
Pauga, kas konkursam
rakstīja eseju par tēti –
uzņēmēju Aldi Paugu.

Eseju par P.Bilu rakstījusi Spīdolas ģimnāzijas 11. klases skolniece
Inga Hercberga, kura šo cilvēku
izvēlējusies tāpēc, ka uzņēmēja
darbu vērojusi jau no bērnības.

Zināms,
kur tirgos
eglītes
(No 1.lpp.)
«Izvēloties eglīti valsts mežos,
varam būt droši, ka Ziemassvētkus
sagaidām, nenodarot pāri mežam,
kā arī atbalstot videi draudzīgu un
sociāli atbildīgu saimniekošanu,
ko paredz zaļais FSC sertifikāts,
kas piešķirts «Latvijas valsts mežiem»,» informē LVM. Tas pieļauj
arī skuju koku zaru savākšanu no
jau nocirstiem kokiem vietās, kur
notikusi meža izstrāde. Tomēr, lai
nerastos konflikti, LVM pirms eglītes ciršanas vai zaru savākšanas
aicina pārliecināties, kam pieder
mežs, visdrošāk – apjautājoties par
to LVM mežsaimniecībās vai Valsts
meža dienesta mežniecībās.
Nereti arī uzņēmēji savus birojus un ēku pagalmus vēlas rotāt
ar lielākām eglēm. Zemgales
mežsaimniecības izpilddirektora
vietnieks plānošanas jautājumos
Edmunds Linde informē, ka šādā
gadījumā jādodas uz Zemgales
mežsaimniecību ar iesniegumu, kurā norādītas vēlmes.
«Pēc iesnieguma saņemšanas
saskaņā ar cenrādi aprēķinām,
cik tāda egle maksās – viens
metrs šobrīd maksā 3,40 lati bez
nodokļiem. Tad uzņēmējs veic
priekšapmaksu un tiek nosūtīts
uz tuvāko iecirkni, kur iecirkņa
vadītājs norādīs to koku, kuru
par attiecīgu samaksu varēs
nocirst,» tā E.Linde. Papildus
informāciju var saņemt LVM
Zemgales mežsaimniecībā pa
tālruni 63007166.

Foto:
Ivars
Veiliņš
«Jau maziņa būdama, redzēju,
kā viņš kaimiņos, liekot ķieģeli
pie ķieģeļa, cēla savu māju – tās ir
manas pirmās atmiņas par P.Bilu.
Tagad, protams, sekojot līdzi uzņēmējdarbības attīstībai pilsētā,
redzu arī viņa paveikto, vadot
Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcu. To
visu viņš ir panācis ar lielu darbu,
neatlaidību un mērķtiecību. Manuprāt, viņš ir īstais J.Bisenieka
gara mantinieks,» tā savu izvēli
komentē I.Hercberga.
P.Bila pēc balvas saņemšanas
atzina, ka par saņemto novērtējumu ir liels gandarījums. «Ir prieks,
ka sabiedrībā nav zudusi apziņa,
ka mūsu labklājību var celt tikai
ražošana un visu var panākt ar
darbu. Man šķiet, ka mēs ļoti maz
par to runājam, tāpēc vajadzētu
vairāk popularizēt un jauniešos
ieaudzināt, ka visam nepieciešama

varēšana, gribēšana un darīšana,
tad arī viss izdosies,» tā P.Bila.
Eseju konkursā par labāko
darbu atzīts Spīdolas ģimnāzijas
skolnieces A.Paugas darbs. Viņa
saņēma diplomu un 500 latu naudas balvu, 2. vietu un 300 latu naudas balvu ieguva I.Hercberga, bet
trešo – Inita Ragacka-Ragovska,
Lana Svarinska un Sandija Rivža.
Viņām – katrai pa 35 latiem.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad konkursam pieteikti
11 uzņēmēji un sabiedriski aktīvi
cilvēki. Žūrijas komisija, izvērtējot
iesniegtos darbus, gara mantinieka titulu nolēma piešķirt uzņēmējam P.Bilam, taču vakar svinīgajā
pasākumā Ekonomikas fakultātē
pulcējās teju visi konkursam pieteiktie cilvēki, kā arī eseju autori.
Viņiem organizatori teica paldies
un pasniedza Pateicības rakstus.

Sāk šķirot atkritumus
(No 1.lpp.)
«Šur tur ir manīti daži piejaukumi, piemēram, jau minētajā vietā
Lielajā ielā 19a dzeltenajā konteinerā samesti vienreizlietojamie
trauki, bet pie Veterinārmedicīnas fakultātes zaļajā konteinerā
izmestas zāļu pudeles, tāpēc mēs
turpināsim iedzīvotājiem skaidrot,
kādus atkritumus šobrīd spējam
pārstrādāt un kāpēc, piemēram,
visus plastmasas izstrādājumus
vienā konteinerā mest nedrīkst,»
tā Z.Ķince.
«Der atcerēties, ka, šķirojot
atkritumus, daudz mazāk tie
nonāks izgāztuvē un jaunuzcel-

tais poligons Līvbērzes pagasta
«Brakšķos» kalpos daudz ilgāk,
palīdzot saaudzēt vidi,» piebilst
Z.Ķince.
Atgādinām, ka zaļie konteineri domāti tīrām un, vēlams,
nesaplēstām stikla pudelēm un
burkām. Dzeltenajos ievietojamas
tīras PET pudeles (minerālūdens,
alus, kvasa u.c. dzērienu plastmasas pudeles), polietilēna maisiņi
un plēves, kā arī tīri un sausi kartona un papīra iepakojumi, avīzes,
žurnāli, grāmatas un rakstāmpapīrs. Savukārt tumšie konteineri
domāti pārējiem nešķirotajiem
sadzīves atkritumiem.

Slimnīcas bērni
saņems eņģeļus
 Ritma Gaidamoviča

17. decembrī pulksten
16 LLU Sudraba zālē
notiks labdarības akcijas «Pils eņģeļu kolekcija» noslēgums, kurā
piedalīsies arī akcijas
patronese Lilita Zatlere
un Valsts prezidents
Valdis Zatlers.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka prezidents ar kundzi piedalīsies akcijas
noslēguma pasākumā un kopā
ar akcijas iniciatoriem no salona
«Pils putns» un Pils aptiekas
svinīgi sveiks skaistāko eņģeļu
veidotājus, bet pēc pasākuma dosies uz Jelgavas slimnīcas Bērnu
nodaļu, lai tur nogādātu pilsētnie-

ku saziedotos eņģelīšus. Akcijas
mērķis ir, dāvinot eņģeļus, sagādāt
patīkamus brīžus bērniem, kas
ārstējas Jelgavas slimnīcā.
Projekta koordinatore Iveta
Korņeva vērtē, ka akcija ir izdevusies un cilvēki uz salonu nesuši
daudz eņģeļu. «Ir liels prieks,
ka vairums ir pašu veidoti, īpaši
aktīvi iesaistījušies skolēni. Šonedēļ skaistus eņģeļus saņēmām
no «Jundas» audzēkņiem,» tā
I.Korņeva. Jāpiebilst arī, ka čakli
bijuši Mākslas skolas bērni, kas savus eņģelīšus nogādājuši domē.
Tie, kuri vēl nav paguvuši piedalīties labdarības akcijā, to var
izdarīt līdz 15. decembrim, pašdarinātus eņģeļus nogādājot salonā
«Pils putns» Mātera ielā 29.
Akcijas noslēguma pasākumā
ieeja – ar ielūgumiem.

Īsi
 Brīvas vietas privātajos
bērnudārzos. Pirmsskolas izglī-

tības iestādē «Alfa» Jāņa ielā 4 ir
brīvas 28 vietas dažādās vecuma
grupās – nodarbības notiek latviešu valodā (tālrunis 29552336);
«Saulītes Rakaros» Skautu ielā 1
brīvas ir 22 vietas dažādās vecuma
grupās – nodarbības notiek latviešu valodā (tālrunis 29379286).
Bērnudārzā «Pīlādzītis» Pērnavas
ielā 16 dažādās vecuma grupās ar
krievu mācību valodu ir 22 brīvas
vietas, bet ar latviešu mācību
valodu – 24 (tālrunis 26448426).
Savukārt «Pūčukā» Stacijas ielā 18
ir 10 brīvas vietas sagatavošanas
skolai grupā ar krievu mācību valodu (tālrunis 26337142).

 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka piedāvā bezmaksas
apmācību datora un interneta lietošanas pamatzināšanu apguvē un informācijas
meklēšanā elektroniskajos
resursos. Tiek piedāvātas divas

apmācības programmas: «No
atslēgas vārda līdz informācijai»,
kurā iespējams apgūt, padziļināt vai pilnveidot informācijas
meklēšanas prasmes internetā,
elektroniskajos katalogos vai
datu bāzēs, kā arī otra, uz kuru
īpaši tiek aicināti seniori – 55
gadus veci un vecāki –, lai apgūtu
datora un interneta lietošanas
pamatprasmes, darbu ar e-pastu,
internetbanku, vienkāršu uzziņu
meklēšanu un citas. Mācības notiks nelielās grupās bibliotēkas mācību klasē gan latviešu, gan krievu
valodā. Lai piedalītos apmācībās,
jāaizpilda anketa un tā jānogādā
bibliotēkā. Anketā drukātā vaidā
pieejama bibliotēkā, bet elektroniskā veidā to var atrast bibliotēkas mājas lapā: www.jzb.lv.

 Sabiedriskajai apspriešanai nodota teritorijas
starp Pasta, Krišjāņa Ba rona, Uzvaras un Dobeles
ielu detālplānojuma pirmā
redakcija. Detālplānojuma
risinājums paredz veidot
jauktu sabiedrisko, darījumu un dzīvojamo apbūvi .

Daļa teritorijas ir privātīpašumi
– zemesgabals Pasta ielā 27,
zemesgabals Pasta ielā 29, zemesgabals Pasta ielā 31 un zemesgabals Dobeles ielā 9. Gar
Krišjāņa Barona ielu izvietojušās
daudzstāvu dzīvojamās ēkas un
trikotāžas firma SIA «Mārīte».
Teritorijā atrodas pilsētbūvniecībai svarīgs objekts – kultūras
nams un skvērs aiz kultūras nama.
Saskaņā ar teritorijas plānojumu
minētais zemesgabals atrodas
sabiedrisko un darījumu teritoriju
apbūves zonā. Ar iekškvartāla
teritorijas detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties mājas lapā:
www.jelgava.lv un Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē Lielajā
ielā 11, 312. kabinetā.

 Jelgavas pilsētas un
rajona
Policijas
pārvalde
lūdz atsaukties
iedzīvotājus,

kuriem ir
jebkāda informācija par attēlā redzamo sievieti un viņas atrašanās
vietu. Ja jums ir kādas ziņas par
šo sievieti, zvaniet pa tālruņiem
63004200, 02 vai 63004210.
Policija jau iepriekš pateicas par
atsaucību.
Ritma Gaidamoviča
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Pēc vienošanās – ērti, bet ne izdevīgi
 Anna Afanasjeva

Apstākļos, kad sāk augt
bezdarbs un daudzās
nozarēs pieņemas spēkā iespējamie atlaišanas
draudi, vai ikvienam ir
īstais laiks noskaidrot
savas kā darbinieka tiesības darba attiecību
pārtraukšanas gadījumā, kā arī reizēs, kad
izmainās darba apstākļi
vai atalgojuma līmenis.

Dūms piekrīt, ka pašreizējos apstākļos daudzi ir uzskrūvēti. Nesen
kāda uzņēmuma vadītājs aizslēdzis veikalu un darbiniekiem teicis, lai pāris dienu uz darbu nenāk.
«Kas būs tālāk, cilvēki nezina, jo
vadītājs no viņiem izvairās. Arī
darba inspekcija nevar uzņemties
Dieva lomu, jo katrā uzņēmumā
situācija ir atšķirīga. Priekšnieks
nevar klusēt. Tāds ir darba devēja
liktenis: viņam ar padotajiem ir
jāstrādā,» teic.V.Dūms.
Nepamatota atbrīvošana no darba un atalgojuma neizmaksāšana
– tie ir galvenie jautājumi, ar ko
iedzīvotāji visvairāk vēršas VDI.
Nereti fiksēto problēmu sakne
meklējama brīdī, ka cilvēks konkrētajā uzņēmumā sācis strādāt.
«Skatot sūdzības, virknē gadījumu
cilvēki rīkojušies tik lētticīgi, ka
vairs nezinu, kā viņiem ieskaidrot, ka juridiski darba tiesiskās
attiecības ir nodibinātas brīdī,
kad abas puses – darba devējs un
darbinieks – ir parakstījušas darba
līgumu. Tikai pēc tam, kad viens
dokumenta eksemplārs iedots
darbiniekam, viņš var ķerties pie
savu pienākumu veikšanas...»
Ikdienā bieži vien notiek citādi.
Cilvēks sāk strādāt, negaidot
darba līguma noformēšanu, jo
darba devējs taču solīja, ka tūlīt
to izdarīs. Dažkārt šis process
velkas nedēļām un pat mēnešiem.
Cilvēks turpina strādāt. Kad rodas

Uzziņai

«Zini, šodien priekšnieks man
paziņoja, ka no rītdienas uz darbu
varu nenākt. Nekādus papīrus
pagaidām parakstījusi neesmu. Ko
īsti darīt?» Tā kāda vakara mieru
iztraucē paziņas zvans. Saku, ka
viņas priekšnieks tik vienkārši
nevar darīt: šodien izdomāt, bet
rīt uz karstām pēdām atbrīvot no
darba. Bet par niansēm iesaku
viņai sazināties ar Valsts darba
inspekcijas (VDI) vietējo nodaļu.
raksta, to neizlasot. Tāpat bijuAizsteidzoties notikumiem
šas reizes, kad vienlaikus ar šo
priekšā, jāpastāsta, ka paziņa
dokumentu, neuzdodot nekādus
VDI gan bija piezvanījusi un
jautājumus, parakstīta arī zem
pakonsultējusies, kā viņai šajā
tā pabāztā baltā papīra lapa. Tā
gadījumā labāk rīkoties. Taču iecilvēks, stājoties darbā, pie vienas
teikumus vērā nebija ņēmusi, bet
reizes var parakstīt arī atlūgumu:
piekritusi priekšnieka mutiska«Baltajā lapā daudz kas var parājiem solījumiem. Viņš, neformējot
dīties – gan tas, ka cilvēks apņedarbinieces atlaišanu kā štatu
mas segt uzņēmumam nodarītos
samazināšanu, bija apņēmies
zaudējumus daudzu tūkstošu latu
viņai tāpat samaksāt paredzēto
apmērā, gan tas, ka viņš uzsaka
kompensāciju.
darbu pēc paša
Taču solījumu it
vēlēšanās, gan arī
kā citādi cienījacitas lietas. Sevišmais priekšnieks
ķi, ja darba devējs
tā arī nepildīja.
nav godprātīgs.
Vēlāk uzklauŠajā situācijā trasu jau cita pazikākais ir tas, ka
ņas bēdu stāstu.
darba inspektori
Ar būvdarbiem
var pārbaudīt tisaistīts vīrs mēkai dokumentus.
nešus trīs katru
Mēs neesam podienu braukājis
licija, mums nav
no Jelgavas uz
izziņas tiesību.
Brocēniem, bet
Jebkurš darba
pie algas tā arī
devējs mums var
nav ticis. Pēc
melot, krimināldokumentiem
atbildība viņam
spriežot, viņš «Daļa darba devēju šodien sevi uzskata par svētajām govīm, ko par to neiestājas.
vienā dienā pie- nevar aiztikt, lai nesagrautu valsts ekonomiku,» ikdienu ieskicē Ja dokumenti ir
ņemts darbā, bet Zemgales reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms, cerēdams, pa paš- «sataisīti» un cilnākamajā – no tā reizējie taupības apstākļi neizraisīs atgriešanos deviņdesmito gadu vēks pats tos ir
atbrīvots. Nu šis pozīcijās, kad uzņēmējdarbībā valdīja haoss.
Foto: Ivars Veiliņš parakstījis, ko šajā
vīrs savu taisnīsituācijā vainot:
bu nobriedis aizstāvēt tiesā. Ar problēmas – vai nu nesamaksā darba inspekciju, darba devēju,
līdzīgiem stāstiem šobrīd saskāries algu, vai atlaiž no darba –, cilvēks sevi?» retoriski vaicā V.Dūms. VDI
ne viens vien. Tālab «Jelgavas sāk rosīties. Un tad izrādās, ka apmeklētāji šādās reizēs parasti
Vēstnesis» vērsās Zemgales reģio- viņam nav nekāda rakstiska ap- aizbildinoties, ka viņi ir piespiesti
nālajā VDI, lai plašāk iepazītos ar liecinājuma. Arī VDI pārbaude pie to darīt. «Saprotu, ka šodien darbu
darbinieku tiesībām darba attiecī- šāda darba devēja visbiežāk neko atrast ir daudz grūtāk, bet visiem,
bu pārtraukšanas gadījumā.
nedod, cilvēka savulaik rakstītais arī darba devējiem, ir grūtības.
iesniegums par pieņemšanu darbā Taču piespiest cilvēku kaut ko daReizē ar iesniegumu var
vairs nekur neglabājas.
rīt, manuprāt, var tikai, ja viņam
parakstīt arī atlūgumu
Izskatot pēdējā laika sūdzības, ar pistoli stāv blakus...»
Reģionālās VDI vadītājs Valdis atklājies, ka cilvēks līgumu pa-

Ko cilvēki jautā darba inspekcijai
• No mēneša vidus neesam pilnībā noslogoti, ir dienas, kad neejam uz
darbu. Kā mums maksās?
• Vīrs strādā pie projekta. Darba līgumam ir pielikums latviešu un angļu
valodā, latviešu eksemplārā nav piebildes, ka tas ir spēkā uz nenoteiktu
laiku. Darba devējs piedāvā rakstīt atlūgumu. Kā rīkoties?
• Darba devējs nemaksā algu, ko darīt?
• Kādi likumdošanas akti darbojas stresa mazināšanai birojā, internetā
neko neatradu.
• Darba līgumā fiksēts maiņu darba laiks un cietā alga. Atkarībā no
mēneša garuma nostrādāto maiņu skaits atšķiras, bet alga nemainās.
Darba līgumā tas nav atrunāts.
• Darba devējs darbiniekam grib uzlikt papildus pienākumus bez darba
samaksas izmainīšanas. Kā to pareizi noformēt?
• Darbā šodien, 27. novembrī, piedāvāja parakstīt vienošanos par izmaiņām darba līgumā, kas skar darba algu. Tās grib ieviest no 1. novembra.
Vai tas ir pareizi?
• Vai darba uzteikuma termiņš paliek iepriekšējais, ja darbinieks rakstiski
nav lūdzis to pagarināt līdz slimības lapas beigām?
• Darbiniece bija komandējumā Baltkrievijā. Izstādē viņa strādāja arī
brīvdienās. Kā pareizi piešķirt brīvās dienas?
• Vai iespējams, nenosaucot savu vārdu un uzvārdu, rakstīt sūdzību
par darba devēju?
• Meitai ir slimības lapa, tagad ārstējas stacionārā. Pirmajā slimības dienā
tas telefoniski tika darīts zināms darba vietai. Šodien saņēmu ierakstītu
vēstuli par to, ka meitai ir neattaisnoti darba kavējumi, par ko trīs dienas
pēc kārtas sastādīti akti.

Aicinājumi domāt bijuši
kā pīlei ūdens

Apstākļos, kad uzņēmums
spiests sašaurināt darbību, ir
vairāki veidi, kā darba attiecības
iespējams izbeigt. No cilvēciskā
viedokļa – pieņemamākais ir
darbinieku atbrīvošana štatu
samazināšanas dēļ. Tad vismaz
mēnesi pirms darba attiecību
pārtraukšanas darbiniekam ir jāsaņem rakstisks darba uzteikums,
bet pēc mēneša nostrādāšanas
pienākas atlaišanas kompensācija
jeb pabalsts mēnešalgas apmērā.
Šis veids ir izdevīgs cilvēkam, bet
nav izdevīgs darba devējam.
Acīmredzot tādēļ pietiekami
daudzos uzņēmumos finansiālu
apsvērumu dēļ ķeras pie citiem
līdzekļiem, lai tiktu vaļā no liekajiem darbiniekiem. Faktiskās
štatu samazināšanas vietā darba
attiecības piedāvā pārtraukt pēc
pušu vienošanās. V.Dūms akcentē,
ka šajā gadījumā ir savas nianses
un cilvēkiem nav ieteicams pašiem

rakstīt attiecīgu iesniegumu: «Lai
nodrošinātos pret nejaušībām, vispirms jautājumu izrunā ar darba
devēju, tad darba devēja vai personāla speciālista un paša darbinieka klātbūtnē šis iesniegums top
un tiek parakstīts. Ja darbinieks
pats uzraksta iesniegumu, darba
devējam to ir tiesības traktēt kā
darbinieka uzteikumu, jo iniciatīva nākusi no paša cilvēka.»
Atbrīvošanu no darba pēc pušu
vienošanās V.Dūms raksturo kā
populāru veidu. Cilvēkiem, kas
sazinās ar VDI, darba inspektori
reizēs, kad atlaišanas īstais iemesls
ir štatu samazināšana, uzsver, ka
gadījumā, ja cilvēks negrib iet prom
no darba, viņam attiecīgs iesniegums nav jāraksta. «Nereti bijuši
gadījumi, kad cilvēkam nolikts
priekšā atlūgums pēc pušu vienošanās. Viņš paraksta un tad nāk uz
VDI. Bet tad vairs nav nozīmes to
darīt. Neskaitāmas reizes cilvēkus
esam aicinājuši domāt, vismaz izlasīt dokumentu, ko paraksta, bet tas
lielai daļai laikam ir kā pīlei ūdens,»
zūdās reģionālās VDI vadītājs.
Arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiālē atzīst,
ka mūsu darba devēji grūtību
gadījumā neizraugās cilvēkam
draudzīgāko atbrīvošanas veidu.
Vairums, izmantojot visus psiholoģiskās ietekmēšanas paņēmienus,
strādājošos cenšas pierunāt aiziet
no darba pēc pušu vienošanās vai
paša vēlēšanās. Tā darba devēji var
nemaksāt darbiniekam kompensāciju un ietaupīt līdzekļus.
V.Dūms akcentē, ka, atlaižot no
darba štatu samazināšanas dēļ vai
pēc pušu vienošanās, cilvēks, stājoties NVA uzskaitē, bezdarbnieka
pabalstu var saņemt no nākamā
mēneša. Savukārt, ja cilvēks aizgājis pēc paša vēlēšanās, pabalstu var
saņemt tikai pēc trīs mēnešiem.
Jebkurā gadījumā darbiniekam
jāsaņem kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Taču
darba devēji to nereti «aizmirst»
izmaksāt.

vai samazināt algu, uzlikt papildus
pienākumus, veikt izmaiņas darba
laikā, viņš to pārsvarā grib izdarīt
nekavējoties. Savukārt darbiniekam nepieciešams laiks, lai tam
sagatavotos. Atbilstoši likumam
darba devējam mēnesi iepriekš
darbinieks rakstiski jābrīdina par
plānotajiem grozījumiem darba
līgumā.
Ir uzņēmumi, kur pēc darbinieku skaita samazināšanas
palikušajiem jāpilda ne tikai savi,
bet arī citu pienākumi. Dažkārt
pat par zemāku algu nekā pirms
tam. Situācijā, kad darbinieks veic
papildus pienākumus, viņš strādā
vairāk un intensīvāk. Līdz ar to
viņam pienāktos saņemt arī lielāku atalgojumu. Var saprast darba
devējus, kas šajā ekonomiskajā situācijā cenšas turēties virs ūdens.
Tiklab darba devējam jārēķinās,
ka gadījumos, kad piemaksa par
papildu veicamo darbu netiek
maksāta vai arī tā ir niecīga, var
izveidoties pretējs efekts – darbiniekiem zūd motivācija.

Aicina izmantot
konsultāciju iespējas

Darba inspekcija gan strādājošos, gan darba devējus neskaidrību
gadījumā aicina konsultēties.
Vispirms tiek pārbaudīti iedzīvo-

• LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā «Darba ņēmējiem» apkopotas
Darba likumā noteiktās prasības,
kā arī atbildes uz jautājumiem par
darba attiecību izbeigšanu.
• Darba likums nosaka: ja uzņēmums izlēmis darbinieku atlaist
štatu samazināšanas vai uzņēmuma likvidācijas dēļ, atlaistajam no
darba devēja pienākas atlaišanas
pabalsts viena līdz četru mēnešu
vidējās izpeļņas apmērā.
• Ja darbu zaudējušais uzskata, ka
atlaists nepamatoti, viņš mēneša
laikā no darba uzteikuma saņemšanas var iesniegt prasību tiesā.
• Atlaišana ir sāpīgs process kā
darbiniekam, tā uzņēmumam, bet
nesaskaņas vispirms jāmēģina risināt savstarpējās sarunās. Ja tas nav
iespējams, darbinieki var vērsties
VDI vai arī izmantot VDI anonīmo
tālruni 67312176 vai bezmaksas
tālruni 80008004.
• VDI mājas lapā www.vdi.lv savukārt izskaidrots, kad darba devējam
jāziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai par plānoto darbinieku atlaišanu darba uzteikšanas gadījumā, kā
arī sniegta cita informācija.
• Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 41. pantu
darba devējam par darba tiesiskās
attiecības regulējošo normatīvo
aktu prasību neievērošanu var uzlikt
sodu līdz 700 latiem.

nu un darba aizsardzību saistīto
normatīvo aktu ievērošanu. Tādējādi gan darba ņēmēji, gan devēji
iestādē saņem informāciju par to,
kādus risinājumus konkrētajā
situācijā paredz likums. Tālākā
rīcība ir pašu ziņā.
Līdztekus speciālistu pieņemšanām un tiešajiem telefonsakariem VDI rīcībā ir anonīmais
uzticības telefons 67312176. Tā
automātiskajā atbildētājā var
atstāt informāciju par konkrētu
pārkāpumu konkrētā uzņēmumā.
Savukārt tūlītējas informācijas
iegūšanai ikviens var izmantot
VDI bezmaksas konsultatīvo telefonu 80008004. Uz to rotācijas
kārtībā atbild kādas VDI nodaļas
speciālisti.
Pirms divām nedēļām zvanītājus konsultēja Jelgavas speciālisti.
Ieskats liecina, ka zvanītāju vidū ir
gan darba ņēmēji, gan devēji, bet
uzdotie jautājumi biežāk saistīti

Zemgales reģionālās VDI vecākā inspektore Dace Šuksta, kura
no Jelgavas speciālistiem pirms divām nedēļām atbildēja uz konsultatīvā telefona zvaniem, uzsver, ka cilvēkiem nebūtu jābaidās
Neizmaksāto atalgojumu
par informācijas noplūdi. Arī iesnieguma gadījumā likums VDI tā
inspekcija nepiedzen
Attiecībā uz sūdzībām par atal- autoru liedz izpaust. Tāpēc pārbaudēs, kas notiek pēc darbinieku
gojuma aizkavēšanu vai neizmak- iesniegumiem, VDI rīkojas tā, lai darba devējs nesaprastu, no kuras
sāšanu V.Dūms norāda, ka pārkā- puses vējš pūš, kurš darbinieks iesniegumu rakstījis.
pumu gadījumā darba devējam tāju iesniegumos minētie dati par ar jau aplūkotajām tipiskākajām
tiek uzlikts administratīvais sods, normatīvo aktu pārkāpumiem situācijām. Ne vienmēr uz visiem
savukārt, lai atgūtu neizmaksāto un izmeklēti nelaimes gadījumi iespējams izsmeļoši atbildēt. Pienaudu, cilvēkam jāvēršas tiesā, darbā. Tad seko telefoniskās infor- mēram, uz jautājumu par stresu
VDI naudas piedziņu neveic.
mācijas pārbaude un preventīvie ierobežojošiem normatīvajiem akLiela daļa VDI saņemto jau- pasākumi. Visu vienlaicīgi izdarīt tiem, jo tādu pie mums vēl nemaz
tājumu saistīta ar darba līguma nav iespējams, jo arī VDI štati ir nav, lai gan problēma ir aktuāla.
nosacījumu maiņu. Tipiskākā samazināti, bet nodaļā saņemto Bet vienu gan V.Dūms uzsver: likļūda – darba devējs neievēro lai- iesniegumu skaits audzis.
kums VDI aizliedz izpaust cilvēka
ku, kas nepieciešams, lai brīdinātu
V.Dūms akcentē, ka VDI nav personību, kas inspekcijā vērsies
darbinieku par izmaiņām darba ne darbinieku, ne darba devēju ar iesniegumu. «VDI darbinieki
apstākļos. Proti, ja darba devējs aizstāvis. Inspekcija domāta, lai patiešām cenšas, lai sūdzības
izdomājis, piemēram, palielināt nodrošinātu ar darba likumdoša- autors netiktu atšifrēts.»

vēsture
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No īres nama par kārtības sargātāju
bāzes vietu... kas sekos tālāk?
 Zane Auziņa

Šajā rudenī «Jelgavas
Vēstnesis», atzīmējot
valsts 90 gadu jubileju,
izzināja mūsu pilsētas
attīstību deviņdesmit
gados. Šajā laikā uzzinājām daudz jauna,
interesanta, turklāt guvām pārliecību, ka Jelgavā vēl ir ne mazums
pārsteigumu. Turpinot
izzināt savas pilsētas
gaitas, «Jelgavas Vēstnesis» pievēršas atsevišķām ēkām – namiem,
kas, izdzīvojot pārmaiņu bagātus gadus, slēpj
neskaitāmas vēstures
liecības. Pirmais no šiem
namiem – ēka Jelgavā,
Pētera ielā 5, kas vairāk
nekā simts gados piedzīvojusi daudz pārmaiņu, bet nu jau pusgadsimtu ir kārtības sargu
– kādreiz milicijas, tagad
policijas – mājvieta.
Jāteic, precīzu ziņu par to, kad
celta šā brīža Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldes ēka, nav.
Arī vēsturnieks Andris Tomašūns
atzīst, ka pilsētas daļa, kur atrodas
senais nams, pētīta salīdzinoši
maz. Taču atrastās liecības vēstī,
ka ēka Pētera ielā 5 celta 19. gadsimta otrajā pusē kā trīsdesmit
istabu īres nams. Visticamāk,
pirmos gadu desmitus ēka arī tika
izmantota kā dzīvojamais nams.
Bet lielākās izmaiņas tas pieredzēja kara un pēckara laikā.

Īres nams pirms
un pēc kara

Saskaņā ar Policijas pārvaldes
priekšnieka palīdzes Ievas Sietnieces Latvijas Centrālajā valsts
vēstures arhīvā uzietajiem datiem
vēl 1943. gadā tā bijusi trīsstāvu
mūra dzīvojamā māja, tiesa, ar
citu numerāciju – toreiz tās adrese
bija Pētera iela 9. Skaidrības labad
jāpiebilst, ka nams adresi mainījis
vairākkārt. Tā līdz 1940. gadam
tas atradās Pētera ielā, tad uz
īsu brīdi iela tika pārdēvēta par
Plūdoņa ielu, tad atkal par Pētera
ielu, vēlāk Stučkas un visbeidzot
atkal par Pētera ielu.
1944. gadā, kad uzlidojumos
un aktīvajā karadarbībā faktiski tika nopostīta visa Jelgava,
sagrauts tika arī šis nams. Vēl
šodien saglabājušās fotogrāfijas,
kurās redzams, ka no kādreiz
noteikti varenā un skaistā nama
pāri palikušas vien ārsienas. Taču,
neraugoties uz nopietnajiem postījumiem, ēku nolēma atjaunot,
un 1949. gada 8. martā darbs bija
pabeigts. Šodien par to liecina arī
ēkas fasādē izbūvētais gadskaitlis. Saskaņā ar arhīva datiem
arī pēc kara atjaunotajā ēkā bija
dzīvokļi, bet tās pirmajā stāvā
atradušies arhitektu biroji. Tie šeit

Pilnīgi pretstati – dažas telpas
policijas ēkā piedzīvojušas remontu, bet citas ir tik bēdīgā
stāvoklī, ka par komfortabliem
darba apstākļiem nenosauksi.
Un galvenais paradokss – aiz
restotajām durvīm labi apsPolicijas ēku rotā gadskaitlis – 1948, taču tas nebūt nenozīmē, ka ēka tad uzcelta. Patiesībā tākļi nodrošināti aizturētajiem,
bet aiz noplukušajām strādā
māja būvēta 19. gadsimta otrajā pusē, kara laikā sagrauta un 1949. gada 8. martā atklāta kā
policijas inspektori.
atjaunota.
Foto: Ivars Veiliņš
darbojušies arī pagājušā gadsimta dalās M.Skusta.
piecdesmitajos gados.

Lietiskie pierādījumi
vannas istabā

Desmit gados milicija
izplešas – jāceļ piebūve

Pirmajā stāvā, kur agrāk bija
Savukārt 1960. gada 27. aprīlī darbojušies arhitekti, tika izbūIekšlietu daļas ministrs Zujāns vēta milicijas dežūrdaļa, kā arī
nācis klajā ar paziņojumu, ka ne- īslaicīgās aizturēšanas izolators.
iebilstot uz Stučkas (tagad Pētera) Savukārt Staņislavs Aļisovs, kurš
ielā esošo namu pārcelt miliciju, daudzus gadus nostrādāja Jelgakas tolaik darbojusies Ļeņina ielā vas autoinspekcijā jeb, mūsdienu
11 – pašreizējā Jelgavas domes mēlē runājot, Ceļu policijā un bija
ēkā. Tā nu ar Latvijas PSR Jel- arī šīs struktūrvienības vadītājs,
gavas pilsētas Tautas deputātu bet šobrīd ir Jelgavas pilsētas un
padomes izpildkomitejas lēmumu rajona Policijas pārvaldes Saim1962. gada nogalē dzīvojamā māja nieciskās daļas vadītājs, atminas,
nodota milicijas valdījumā. Ilgga- ka sākumā gan Jelgavā darbojušās
dēja Jelgavas milicijas, vēlāk arī divas atsevišķas milicijas – viena
policijas darbiniece Maija Skusta bija atbildīga par kārtību pilsētā,
atminas, ka pagājušā gadsimta bet otra – rajonā. Savukārt milicividū Jelgavas milicija tika «mētā- jas pārvaldi, kas bija atbildīga gan
ta» no vienas vietas uz nākamo. par pilsētu, gan rajonu, nodibināja
Bijis laiks, kad milicijas nodaļas krietnus gadus vēlāk. Sākumā
atradušās vairākos namos Skolo- ar piešķirto māju Stučkas ielā
tāju ielā. «Taču,
milicija, protams,
cik atminos, bija
apmierināta.
«Nav jau Jelga- bija
uzstādījums, ka
Vietas bija gana
milicijai tomēr
vas policijā tik daudz, bet darjāatrodas tuvāk
binieku – salītraki kā Vents- dzinoši maz. Bet
pilsētas centram,
tādēļ arī tai bija
bija pagāpilī, kur, spriežot knapi
ierādītas telpas
juši desmit gadi,
šodienas domes
pēc TV ziņās re- kā milicija tajā
ēkā, bet vēlāk
nespēja iedzētā, griesti krīt vairs
– māja Stučkas
tilpināties. Tad
ielā. Kad tajā ie70. gadu sākumā
uz galvas.»
nāca milicija, viss
arī tika nolemts,
liecināja par to,
ka milicijas ēkai
ka vēl nesen tur bijuši dzīvokļi. jāceļ klāt piebūve, kas dažus gadus
Bija virtuvītes, tualetes, bet pa- vēlāk arī bija uzbūvēta. Šeit tika
kāpeniski virtuves pārveidoja par ierīkoti kabineti miličiem, kā arī
uzgaidāmajām telpām pie kabine- izveidots īslaicīgās aizturēšanas
tiem, bet vēl vēlāk, kad darbinieku izolators. Atskurbtuves gan tajos
kļuva vairāk un visiem vietu laikos vēl nebija. Kaut kādās vecās
atrast nebija viegli, tās pārtapa Krievijas filmās ir redzēti kadri,
par kabinetiem. Milicija mācēja kur pārlieku sadzērušos liek milzīizmantot arī vannas istabas, un, ja gā dušas telpā un ar aukstu ūdeni
pareizi atminos, vēl tagad vienā no veicina atžirgšanu. Taču Jelgavā
vannas istabām atrodas izņemto gan nekā tāda nebija. «Protams,
lietisko pierādījumu novietne,» nevar teikt, ka nebija mums pilsoatmiņās ar «Jelgavas Vēstnesi» ņu, kas nemācēja sev mēru noteikt

Savulaik policija atradusies vietā, kur šobrīd slejas viesnīca...

... arī dzelzceļa stacijas ēkā...

un sadzērušies tika aizturēti. Taču
toreiz viņus uz ielas vienkārši
aizturēja, atveda uz dežūrdaļu,
kur viņi varēja atžirgt stundiņas
trīs četras, bet, kad nāca pie saprašanas, viņus audzināja, sodīja par
sabiedriskās kārtības graušanu un
veda mājās. Atskurbtuve policijas
mājas pagrabā, kur agrākos laikos
cilvēki droši vien bija turējuši
ievārījuma burkas un kartupeļus,
tika izbūvēta daudz vēlākos gados
un darbojās līdz 2000. gadam, kad
cīņu par iereibušo personu atskurbināšanu pārņēma Pašvaldības
policija,» atminas S.Aļisovs.

Slepenību nomaina
«atvērtās durvis»

Savukārt Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Zigurds Grants
«Jelgavas Vēstnesim» zina stāstīt,
ka, atjaunojoties Latvijas neatkarībai un sākoties īpašumu atgūšanai, agrāko īpašnieku mantinieki
pieteicās arī uz policijas namu Pētera ielā. «Tas bija brālis un māsa.
Kundze bija godājamā vecumā un
dzīvoja Anglijā, bet brālis Oļģerts
Kiršentāls – Rīgā. Mūsu rīcībā ir
ziņas, ka kungs vairs nav šajā saulē, kāds liktenis piemeklējis viņa
māsu, nezinām. Taču deviņdesmitajos gados ar viņiem ministrijai
notika nopietnas pārrunas, pēc kā
mantinieki piekrita, ka ēka nonāk
valsts īpašumā,» stāsta Z.Grants.
Tiesa, tas, kādi bija šo īpašuma
lietu kārtošanas noteikumi, nav
zināms. Z.Grants atzīst, ka nav
arī policijas rīcībā daudz ziņu par
šo ēku un viņš nav pārsteigts, ka
grūti sameklējami jelkādi dati
arhīvos. «Šī tomēr daudzus gadus
bija milicijas, tātad – specializēto
struktūrvienību apmešanās vieta.
Un šīs struktūras vienmēr, bet jo
īpaši padomju gados, bija apvītas
ar daudziem noslēpumiem un zināmu slepenību,» atzīst policists,

piebilstot, ka mūsdienās gan
slepenības ir daudz mazāk un
policijas ēka atsevišķu pasākumu grūti. Ja viņu atkārtoti gada laikā
laikā tiek pat atvērta apmeklētāju aiztur sabiedriskā vietā alkohola
apskatei.
reibumā, tiesa viņam nosaka
administratīvo sodu – bieži tas
Nams par sevi
ir saistīts ar noteiktu diennakšu
vēl liks runāt
skaitu izolatorā. Tiklīdz tās nosēVērtējot namu šodien, jāatzīst, dētas un viņš tiek palaists ārā, tā
ka laikā, kopš tajā ienāca kārtības nepaiet ilgs laiks, kā cilvēks jau
sargātāji, māja ir krietni nolieto- atkal ir aizturēts. Viens šāds pojusies. Tiesa, līdz šim nopietnu licijas ērtības izmantoja pat sešus
remontu piedzīvojusi vien viena mēnešus pēc kārtas,» stāsta ilggatās daļa. «Nav jau Jelgavas po- dējais policijas darbinieks, atzīslicijā tik traki kā Ventspilī, kur, tot, ka uz ielas bezpajumtniekam
spriežot pēc TV ziņās redzētā, tik komfortablus apstākļus kā
griesti krīt uz galvas un darba policijā, turklāt vēl ar trīsreizēju
apstākļi patiešām ir kritiski, taču ēdināšanu dienā, atrast nav iespēarī Jelgavas policisti strādā grūtos jams. Pašu spēkiem policisti laiku
apstākļos,» māju šodien raksturo pa laikam remontējuši arī savus
M.Skusta. Savukārt Staņislavs kabinetus, remonts piedzīvots arī
Aļisovs piebilst, ka pašlaik aiz- dežūrdaļā. Taču policisti neslēpj,
turētie Jelgavas policijas namā ka ar cerībām gaida brīdi, kad
mitinās daudz komfortablākos ilggadējo bāzes vietu Pētera ielā
apstākļos nekā viņu aizturētā- varēs nomainīt pret citu – lielāku
ji un netrūkstot arī tādu, kas un modernāku. «Vienu brīdi bija
burtiski laužas iekšā, lai tiktu runas, ka policijas māju varētu
izolatorā. «Šķiet, tas bija pirms būvēt kādreizējās cukurfabrikas
četriem gadiem, kad saņēmām rajonā, vēlāk daudz nopietnāk ir
finansējumu īslaicīgā aizturēša- runāts par jaunu policijas namu
nas izolatora remontam. Iepriekš dzelzceļa stacijas un stadiona
tas bija patiesi traki nolietojies, apkaimē. Taču, ņemot vērā pašbija arī gadījumi, kad ieslodzītie reizējo situāciju, grūti prognozēt,
muka. Tiesa, ne no paša izolato- uz cik ilgu laiku šos projektus
ra, bet citām telpām. Viens tāds nāksies apturēt. Tāpat kā līdz
sprukstiņš, izmantojot situāciju, šim, rūpēsimies par māju savu
ka palaists uz tualeti, pat pa iespēju robežās,» teic S.Aļisovs.
otrā stāva logu izlēca – uzkrita Savukārt, domājot par to, kam,
virsū kolēģes mašīnai un ņēma viņuprāt, senajā ēkā vajadzētu
kājas pār pleciem. Tiesa, viņu atrasties pēc tam, kad policija to
ātri izdevās aizturēt. Patiesībā jau atstās, domas atšķiras. Viens teic,
neviens aizturētais no izolatora ka pēc remonta šeit varētu būt
nav aizbēdzis tā, lai pēc brīža labs darījumu un biznesa centrs,
netiktu atrasts. Taču tās telpas citi uzskata, ka mājai atkal jāviņiem tiešām nebija labas. Toties kļūst par dzīvokļu namu, bet vēl
tagad! Tur ir gan siltās grīdas, kāds min, ka šeit īstā vieta būtu
gan dušas ar karsto ūdeni un viesnīcai. Tā atrastos pilsētas
tualetes... Tā saucamie «bomži», centrā, turklāt ēkā ar senu un intiklīdz ārā kļūst vēsāks, tīšuprāt teresantu vēsturi. To apzinoties,
savāra ziepes, lai pie mums no- jāsecina, ka nams Pētera ielā 5
nāktu. Un nav jau tas nemaz tik par sevi vēl liks runāt.

... kā arī namā Zemgales prospektā 2.
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bērni

Vecāki par saviem
bērniem cīnās kūtri
«Pašreizējās norises valstī tomēr liecina, ka bērnunami būs arī pēc gadiem desmit, divdesmit.
Jā, varbūt kaut kas tajos
nedaudz mainīsies, saruks bērnu skaits, tomēr
likvidēt tos nevarēsim.
Pat Īslandē, kas citām
valstīm attīstības ziņā ir
krietnu gabalu priekšā,
bērnunami pastāv,» teic
Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra direktore Maija Neilande.

Pirms pāris gadiem Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas izstrādātais plāns paredzēja, ka bērnunamu skaitam valstī jāsarūk. Lielākoties uz audžuģimeņu rēķina.
Tomēr cerības, ka viss šajā ziņā
aizies uz urrā, ātri vien noplaka
– izrādās, Latvijā ģimenes tomēr
nav gatavas uzņemties rūpes par
bērniem, kas palikuši bez vecāku
gādības. «Audžuģimeņu sistēma
darbojas salīdzinoši vāji,» teic
M.Neilande. Skaudrs piemērs
tam ir arī Jelgava – mūsu pilsētā
nav nevienas audžuģimenes,
tāpēc mūsu pašvaldības bērni
ģimenes izjūtu spiesti rast ārpus
Jelgavas.

Novārtā atstāj atkārtoti

reti to, ko piedod savam bērnam,
nepiedod tam, kas nācis no bērnunama. «No bērnunama bērniem
prasa, lai viņi būtu ideāli.»
Protams, tas, ka bērni spiesti
atgriezties, nav tikai ģimeņu
vaina vien. Arī bērni, reiz jau
piedzīvojuši vilšanos, kļūst piesardzīgāki, aizdomīgāki, daudziem
ir uzvedības problēmas, tieši
tādēļ arī audžuvecāku ģimenēs
neizvairīties no pretenzijām,
konfliktiem. «Nedrīkst aizmirst,
ka mūsu iestādē ir tikai bērni
no Jelgavas. Tātad pilsētnieki.
Taču audžuģimenes lielākoties
ir no citām apdzīvotām vietām,
tostarp laukiem. Iedomājieties,
ja jūs tā vienkārši pārceltu uz
citu vidi un pateiktu: tagad tu
dzīvosi te,» akcentē M.Neilande,
piebilstot: lauki pilsētas bērnam
lielākoties ir sveša vide, viņš nav
radis strādāt lauku darbus, dzīvot bez draugiem. Īpaši aktuāli
tas ir pusaudžiem, kam jauniem
apstākļiem pielāgoties ir daudz
grūtāk.
Audžuģimeņu sistēmas «neiedzīvošanos» Jelgavā, kā uzskata
Bērnu sociālās aprūpes centra
direktore, veicina arī stereotipi.
«Vēl aizvien netrūkst tādu, kas
domā, ka bērni šeit guļ dzelzs
gultā, ka šī ir slēgta tipa iestāde,»
nosaka direktore, taču ilūzijas, ka
šī situācija kardināli varētu mainīties, nelolo – kaut arī iestāde ik
gadu rīko Atvērto durvju dienu,
kad ikvienam ir iespēja iepazīties
ar bērnunama ikdienu, atsaucība
ir niecīga – interesi izrāda vien
skolotāji, kuru klasēs mācās bērnunama bērni. «Tikai vienu reizi
Bērnu aizsardzības dienā atnāca
kāda sieviete, kura visu dienu
pavadīja kopā ar mūsu bērniem,»
tā M.Neilande.

M.Neilande atklāj, ka pašlaik
iestādē mīt 72 bērni: divi no viņiem ir bāreņi, 49 – juridiski brīvi
bērni, kas var cerēt uz adopciju,
jo vecākiem ar tiesas spriedumu
atņemtas aizgādības tiesības,
savukārt 21 spiests gaidīt, kamēr
viņu vecāki sakārtos savu dzīvi –
viņu ģimenēm uz laiku atņemtas
aprūpes tiesības. «Laiks, kas dots
vecākiem, lai pierādītu, ka tomēr
ir spējīgi turpināt audzināt savus
bērnus, tiek noteikts atkarībā no
situācijas, un tas var būt kā trīs Tos, kas vēlas,
mēnešus, tā arī gadu. Diemžēl birokrātija nebiedē
Jelgava ir maza – pie šādas
nereti bērni aprūpes centrā nonāk
atkārtoti,» M.Neilande norāda, ka atklāsmes nonācis ne viens vien
jelgavnieks, un
laikā no 1999. līdz Adoptējamo bērnu
M.Neilande ne2008. gadam pie skaits Latvijā
slēpj, ka par to
vecākiem, kam
nobažījušās arī
b i j a a t ņ e m t a s Līdz 1 gadam – 13
potenciālās auaprūpes tiesības, No 1 līdz 2 gadiem – 26
džuģimenes vai
atgriezušies vien No 2 līdz 3 gadiem – 39
viesģimenes (ag42 bērni un des- No 3 līdz 4 gadiem – 49
rāk – bērnu uztimit no viņiem pēc No 4 līdz 5 gadiem – 40
cības personas).
laika atkal pat- No 5 līdz 6 gadiem – 22
«Kā rīkoties, ja
vērumu raduši No 6 līdz 7 gadiem – 39
No 7 līdz 8 gadiem – 50
pa ielas pretējo
bērnunamā. «Pa- No 8 līdz 9 gadiem – 54
pusi iet bērna
tiesībā četrpad- No 9 līdz 10 gadiem – 73
vecāki?» uz šādu
smit gadu laikā, No 10 līdz 18 gadiem – 956
kopš Jelgavā pa* BĢLM dati līdz jautājumu aprūstāv bērnunams,
2008. gada 1. decembrim pes centra personālam jāatbild
nevaru atcerēties
nevienu ģimeni, kas par visām ne vienreiz vien.
Taujāta, vai viens no iemesvarītēm cīnītos par savu bērnu,
par iespēju viņu atgūt. Vecāki ne- liem, kāpēc Jelgavā nav attīstīta
cenšas pierādīt, ka viņiem bērns audžuģimeņu un viesģimeņu
ir vajadzīgs. Speciālisti gan velta sistēma, varētu būt sarežģītais
daudz pūļu, lai pārliecinātu viņus, birokrātiskais process, lai iegūtu
lai mudinātu sasparoties, tomēr šo statusu, M.Neilande atbild
visbiežāk nesekmīgi,» situāciju noliedzoši. «Tie, kas ir nolēmuši,
ieskicē M.Neilande. Kopš iestādes no birokrātijas nebaidās.» Taču
pirmsākumiem tikai divi vecāki tādu salīdzinājumā ar bērnunamā
mītošo skaitu nav daudz.
atjaunojuši aizgādības tiesības.
Viens no iemesliem neapšaubāmi ir fakts, ka Jelgavas Bērnu
Traucē stereotipi
Taujāta par tendencēm, Bērnu sociālās aprūpes centrā ir daudz
sociālās aprūpes centra direktore bērnu pusaudžu vecumā, bet arī
novērojusi, ka pēdējos gados ma- viesģimenes jeb uzticības persozāk bērnunamā atgriežas bērni nas labprātāk izvēlas mazos bērno ģimenēm, toties vairāk no nus, jo, ko tur slēpt, viņu intereses
aizbildnības un audžuģimenēm. apmierināt un saplānot kopā
«Visskaudrāk to var izjust ar pavadāmo dienu ir vieglāk.
Jāpiebilst gan, ka pēdējos divus
bērniem pusaudžu vecumā – ģimenes netiek galā ar pusaudžu gadus plašumā gājusi krustvecāspurainību, tādēļ izvēlas vieglāko ku kustība. Proti, bērniem Zviedceļu – bērnu atdot atpakaļ bērnu- rijā ir krustvecāki, ar kuriem
namā,» M.Neilande secina, ka ne- viņi sazinās, rakstot vēstules,
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Meitenēm – meiteņu lietas
«Kopā ar meitenēm
esmu jau kādus četrus
gadus. Pamazām jau
esmu iemantojusi viņu
uzticību, lai gan tas prasījis ne mazums pūļu.
Tagad esam kā viena
liela ģimene, jo nemitīgi
kontaktējamies,» teic
audzinātāja Aina Tamberga, aicinot arī meitenes pastāstīt par savu
ikdienu bērnunamā.

apsveikuma kartītes, sūtot nelielas dāvaniņas. Taču, kā norāda
M.Neilande, arī šajā gadījumā
nemitīgi jāseko līdzi attiecībām,
kādas veidojas starp bērniem un
krustvecākiem, jāpamana, kurā
brīdī un kāpēc rodas plaisa, jācenšas izzināt iemesli un tos labot.

Kopumā šajā grupiņā dzīvo
12 meitenes vecumā no sešiem
līdz sešpadsmit gadiem. Vienīgi
Elīnai jau ir pilni 18 un viņa ar
nepacietību gaida, kad varēs
uzsākt patstāvīgu dzīvi pašvaldības piešķirtajā dzīvoklī. Kad
pie meitenēm viesojas «Jelgavas
Vēstnesis», viņas ir sešas – Elīna,
Sintija, Džanita, Olga, Alīna un
Konstancija, kuru istabasbiedrenes mīļi dēvē par Anci. «Tā viņas
vārds ir vieglāk izrunājams,»
paskaidro mazās. Nupat meitenes
paēdušas vakariņas, tāpēc tiek

Adoptēt vēlas zīdaiņus

Jelgavā mīt bērni vecumā no
diviem gadiem līdz 18, atsevišķos
gadījumos līdz 21 gadam, un varbūt tieši tas, ka šeit nav zīdaiņu,
ir viens no iemesliem, kādēļ no
mūspuses bērnunama adoptē reti
– kopš 2003. gada adoptēti ir 11
bērni, tikai viens no viņiem ģimeni radis Latvijā. «Tā bija kāda
labi situēta sieviete , kura vēlējās
bērnam dot iespēju izaugt ģimenē
Latvijā,» paskaidro M.Neilande,
piebilstot, ka galvenokārt bērni
tiek adoptēti uz Franciju, Ameriku, Itāliju. Kāpēc? Jo šajās valstīs
tādu bērnu, ko varētu adoptēt, ir
krietni mazāk.
Uz jautājumu, kāpēc latviešu
ģimenes adoptēšanā ir kūtras,
M.Neilande pieļauj, ka galvenokārt vainojama ekonomiskā
situācija. Proti, tās ģimenes,
kas vēlētos kļūt par vecākiem,
to finansiālu apsvērumu dēļ
nevar atļauties. «Turklāt mūsu
iestādē uzturas bērni, sākot no
divu gadu vecuma, bet adoptēt
vēlas zīdaiņus. Būtisks faktors ir
arī tas, ka te mīt vienas ģimenes
bērni – brāļi, māsas –, un viņus,
izņemot atsevišķus gadījumus,
nedrīkst šķirt. Bet kurš būtu
gatavs uzņemties atbildību par
diviem, trim un pat pieciem bērniem?» retoriski vaicā direktore,
piebilstot, ka diemžēl vēl aizvien
vēlas adoptēt skaistus, veselus,
gudrus bērnus, tomēr bērnunamā
netrūkst tādu, kas ir tā sauktie
problēmbērni, izglītību iegūst
speciālajā skolā.

Bērnunams nav veikals

Viņa novērojusi, ka kopumā
gan šī tendence gājusi mazumā:
«Vienu brīdi tas bija īpaši izteikti
– atnāk potenciālie vecāki un
klāsta, ka vēlas mazu meitenīti,
gaišiem matiem, zilām acīm... Bet
bērnunams jau nav veikals, kur
izvēlēties tīkamāko preci.» Ja vēl
mazākajiem bērniem ir cerības
atrast ģimeni, tad augot ar katru
gadu tās sarūk – tāda ir skaudrā
patiesība.
«Vēl nesen bija gadījums, kad
trīs bērniņiem bija cerība tikt
adoptētiem uz Itāliju. Pirms
adopcijas aprūpes laikā, kas ir
vidēji 10 – 14 dienas, lai bērni ar
potenciālajiem vecākiem iepazīstas, vecāki pārdomāja, un jau pēc
trijām dienām bērni atgriezās pie
mums,» tā M.Neilande, neslēpjot,
ka arī šajā gadījumā vainojama
bija valodas barjera, raksturu
nesaderība. Un bērniem tā ir pamatīga trauma – atgriezties, kad
cerības dzīvot ģimenē bijušas tik
reālas. Turklāt šie bērni atgriezās
bērnunamā ne pirmo reizi...
Jāpiebilst, ka agrāk zīdaiņu
namā bērni uzturējās līdz trim
gadiem. Tagad valsts finansē
uzturēšanos tikai līdz diviem, tādējādi agrāk bērni atgriežas savā
pašvaldībā – šogad vien Jelgavā
atgriezušies seši divgadnieki.

Speciālistu darbs
dod rezultātu

Kaut arī speciālisti lēš, ka valstī
un pašvaldībā sakārtotāka kļuvusi pabalstu sistēma, rezultatīvāk
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Draudzīgas attiecības Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā ir ne tikai starp grupasbiedriem – lielākie bērni labprāt uzmanību velta
mazajiem, savukārt audzinātājas gādā, lai bērnunamā radītu māju izjūtu un ģimenisku gaisotni.
strādā Sociālo lietu pārvaldes, Bāriņtiesas darbinieki, bērnunamos
ievietoto bērnu skaitam nav tendence sarukt strauji. Tomēr fakts,
ka no 130 bērniem pašlaik Bērnu
sociālās aprūpes centrā nu mīt
72, runā pats par sevi. Direktores
vietniece Ina Ivanova norāda, ka
tas ir ieguldītā darba rezultāts.
Piemēram, agrāk neviens nezināja par Krīzes centriem, taču jau
tagad var novērtēt ieguvumus, ko
tie sniedz. «Jāņem vērā, ka deviņdesmitie gadi bija pārmaiņu laiks
– gados, kad viss bruka un juka,
bija cilvēki, kas nespēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem, atrast
savu vietu dzīvē, un viņu bērni
nonāca bērnunamos. Gadiem ritot, situācija stabilizējās,» skaidro
I.Ivanova, gan piebilstot, ka mūsu
darbiniekiem grūti spriest par to,
kas notiek zīdaiņu namos, – iespējams, tur atstāto bērnu skaits
nesamazinās. Un arī pašlaik ir
pārmaiņu laiks...
Tomēr M.Neilande novērojusi,
ka mazumā gājuši vecāki, kas par
bērniņa nākšanu pasaulē izšķiras
naudas dēļ – lai saņemtu pabalstu
un pēc tam mazo atstātu novārtā.
Arī tas ir sistemātiska darba ar
ģimenēm rezultāts. Piemēram,
pašlaik kādai sievietei jau ir astoņi bērni: pieci mīt bērnunamā,
divi ir aizbildnībā, savukārt vēl
viens patvērumu radis audžuģimenē. «Viņa pat ir piedraudējusi:
sak’, ja atņemsiet man šo bērnu,
piedzemdēšu nākamo. Un tā arī
izdara. Divus bērnus viņa pasaulē
laida, lai būtu līdzekļi, par kuriem
izšķirties no vīra...» dramatisko
situāciju atspoguļo bērnunama
darbinieki.
Akcentējot vecāku vienaldzību
pret sociālās aprūpes centrā ievietotajiem bērniem, tostarp faktu,
ka tikai retais cīnās par iespēju
viņus atgūt, M.Neilande atklāj
skaudro patiesību: daudzi savas
atvases atceras tikai vienreiz
gadā vai pat retāk, pastiprināta
interese par bērnu vērojama
pirms tiesas, kurā draud atņemt
aizgādnības tiesības. Un diemžēl
netrūkst arī gadījumu, kad par
savu bērnu atceras īsi pirms viņa
pilngadības sasniegšanas, jo zina,
ka bērnam tiks piešķirts dzīvoklis, kurā cer ievākties arī sieviete,
kas skaitās māte.

Ģimene ārpus ģimenes

Bērni radoši izpausties var floristikas un citās nodarbībās.

Fiziskās aktivitātes palīdz atbrīvoties no stresa.

Dators grupiņā noder kā mācībām, tā izklaidei.

Pēc bērnudārzā pavadītas dienas mazie atgriežas «mājās».

Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto: Ivars Veiliņš un
no JBSAC arhīva Īsinot laiku, var arī pabungot...

Tāda īsta dzīvība Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā sākas tikai
darbdienu pēcpusdienā,
kad pēc bērnudārzā vai
skolā pavadītās dienas
visi pamazām atgriežas mājās. Jā, jā, mājās
– tieši tā vairums iemītnieku sauc bērnunamu.
Gaiteņos jau smaržo pēc
vakariņām, un bērni sāk
ierasto mājas soli.
Sarunājoties ar «Jelgavas Vēstnesi», viņi atkal un atkal uzsver,
ka ne par mata tiesu neatšķiras no
citiem bērniem – tāda pati ikdiena,
tādi paši svētki un izklaides, tāda
pati draudzība un kašķi. Kā jau
ģimenē mēdz gadīties. Tiesa gan
– viņiem ir iekšējās kārtības noteikumi, kuriem jāpakļaujas, un
jārēķinās, ka ik brīdi – kā dienā,
tā naktī – kopā ar viņiem ir sociālā
darbiniece vai aprūpētāja, ko bērni
pēc ieraduma sauc par audzinātājām. Jā, arī par mammām. «Mēs
tik ilgi šeit esam dzīvojuši, ka
viņas jau kļuvušas par mammām,»
ar tikko manāmu rūgtumu teic
uzrunātie bērni.
Kopumā Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā ir 59 darbinieki, tostarp sociālie darbinieki,
aprūpētāji, psihologi, ārpusstundu
darba organizatori, kā arī medicīnas personāls. Viņu uzdevums
ir gādāt, lai bez vecāku aprūpes
palikušajiem bērniem radītu mājas izjūtu, ģimenes atmosfēru
un palīdzētu bērniem izaugt par
krietniem cilvēkiem. Visi jūtas kā
liela ģimene – kaut arī bērnunamā
nokļuvuši daudzi bērni no vienas
ģimenes – brāļi un māsas –, lielākoties jau visi uzņemas rūpes
cits par citu. «Īpaši tas redzams
brīvdienās, kad lielākie kopā ar
mazajiem spēlējas, arī pasākumos,
kad lielie mazos pieskata, uzmana,» novērojusi sociālā darbiniece
Viktorija Lasmane. Protams, neiztikt arī bez sadzīviskiem strīdiem.
Bet bērni, kā jau bērni, pastrīdas,
tad salabst un nepieciešamības
gadījumā aizstāv cits citu.
Bērnu skaits centrā pa dienām
mēdz atšķirties – kaut arī vairums
mācās Jelgavas izglītības iestādēs,
netrūkst tādu, kas darba nedēļu
pavada internātos un «mājās»
atgriežas vien nedēļas nogalē.

Savukārt brīvdienas kāds pavada
ārpus bērnunama. Darba dienu
rītos galvenokārt bērnudārznieku
vecumu sasniegušie un pirmklasnieki ar autobusu tiek nogādāti
izglītības iestādē, bet pievakarē
– atvesti atpakaļ. Lielākie bērni
ceļu uz skolu mēro kājām.
Bērni un jaunieši ikdienā dzīvo
grupiņās. Kopumā iestādē ir sešas
grupiņas, pa 10 – 14 cilvēkiem
katrā. Katrā grupiņā ir lielāka
telpa, kur bērni laiku var pavadīt
visi kopā, neliela virtuvīte, kur
pagatavot kādu «ātro» maltīti, kā
arī istabiņas, kurās naktsvieta ir
diviem trim bērniem. «Pavasarī
veicām aptauju, un viens no jautājumiem bija, vai bērni vēlas paši
gatavot ēdienu. Vairums atbildēja,
ka ikdienā tomēr ne. Tieši tādēļ
ēdiens tiek gatavots visiem kopīgi, to sadala pa grupiņām, kur
arī tiek notiesāts,» ikdienu atklāj
V.Lasmane. Tiesa gan – katrā grupiņas virtuvē ir tējkanna, tosteris,
mikroviļņu krāsns, un bērni, ja
vēlas, ko pagatavot var arī paši.
Koplietošanas telpā ir televizors,
lielākajiem bērniem dators, un
sociālā darbinieka uzdevums ir
«regulēt» bērnu brīvā laika pavadīšanu, piemēram, raudzīt, lai pa
televizoru skatās savam vecumam
atbilstošas pārraides. Savukārt
datorklasē, kur ir arī interneta
pieslēgums, un trenažieru zālē audzēkņi laiku var pavadīt saskaņā
ar grafiku. Viņiem ir arī žurnāls,
kurā reģistrēties, pirms došanās
ārpus bērnunama telpām, norādot, kur ies, kad būs atpakaļ.
Kā pavadīt savu brīvo laiku,
bērni var izvēlēties paši – iespēju
iesaistīties dažādos pulciņos vai
apmeklēt kultūras pasākumus kā
iestādē, tā pilsētā netrūkst. Tuvojoties Ziemassvētkiem, vakari
tiek aizvadīti, iestudējot ludziņu
«Nepaceļamā mugursoma», kā
arī gatavojot citus priekšnesumus. «Šeit piedāvātajos pulciņos
iesaistās vieni un tie paši bērni,
un kopumā man ir tādi piecpadsmit īsteni aktīvisti,» teic
ārpusklases darba organizatore
Ilze Paškeviča, neslēpjot, ka
lielākoties tie ir jaunākie bērni,
kas izmanto iespēju spēlēt teātri,
zīmēt apsveikuma kartītes, apgūt
floristikas knifiņus un daudz ko
citu. «Pusaudži šajā ziņā ir noraidošāki,» neslēpj Ilze.

mazgāti trauki. Izrādās, Elīna
šodien ir dežurante, tāpēc galdu
vāc viņa, taču pārējās meitenes
piepalīdz. Pienākumi meitenēm
katru dienu ir sadalīti, tādēļ lielos
vilcienos strīdu par to, kas slaucīs
istabu vai mazgās traukus, viņām
nav. «Bet mēs jau mēdzam arī strīdēties,» neslēpj Olga un Sintija,
gan tūlīt piebilstot, ka lielākoties
nesaskaņu iemesls ir sīkumi.
«Piemēram, nevaram kaut ko
sadalīt, izvēlēties, ko skatīties pa
televizoru,» paskaidro meitenes.
Un tad pa gaisu ejot puņķi un
asaras – visas kādu laiku paraud,
tad paprasa piedošanu, salīgst
mieru, un dzīve atkal ieiet mierīgās sliedēs. Viņas teic, ka parasti
salabšana prasa pavisam niecīgu
laika sprīdi – galu galā visas meitenes ir vienlīdz mīļas.
Uz jautājumu, kā meitenes,
kuras dzīvo vienā grupiņā, viena
otru uztver, viņas cita caur citu
sauc: «Mēs esam draudzenes!»
Un tas nozīmē, ka savā starpā
tiek pārrunātas dienas gaitas,
pārdzīvotais, uzticēti noslēpumi.

Bet audzinātājas viņas nereti
sauc par mammām. «Mums ir
trīs audzinātājas, un, protams, ir
jau tā, ka viena ir mīļāka par citām. Ja man ir labs garastāvoklis, saucu viņas par mammām,
ja ir kāds kreņķis vai sailgojos
pēc savas īstās mammas, tad
gan saku: «Audzinātāj.» Citādi
jau laikam nemaz nevarētu būt
– es taču šeit esmu uzaugusi,»
tā Elīna, neslēpjot, ka, par spīti
pārdzīvotajam, ļoti mīl savu īsto
mammu. «Viņa ir ļoti, ļoti laba
mamma. Viņas lielākā problēma
ir tā, ka viņa dzer. Laikā, kad
nedzer, viņa mani arī dažreiz
apciemo,» Elīna piebilst, ka
bērnunamā uzauguši arī viņas
trīs brāļi, kas jau uzsākuši patstāvīgu dzīvi. «Es arī ļoti gaidu
to brīdi, kad varēšu dzīvot viena. It kā jau negribas prom no
bērnunama, taču tajā pašā laikā
ļoti gribas. Gribas biežāk pabūt
vienai. Kad man ir stress, ieeju
savā istabā, klausos mūziku,
zīmēju, un mazās meitenes to
respektē. Atļauj man pabūt vie-

Elīna šodien ir dežurante, un viņas uzdevums ir arī pēc vakariņām nomazgāt traukus. Tiesa gan – parasti talkā nāk arī citas
meitenes.
nai ar savām domām.»
Tikmēr meitenes jau sasēduArī audzinātāja Aina meitenes šās kur nu kurā un sit klačiņu.
paslavē kā ļoti draudzīgu grupi- «Ziniet, mēs drīz pārcelsimies uz
ņu. «Katrai jau ir sava sāpe, un citām telpām. Mēs esam vislabākā
mēs, audzinātājas, cenšamies un visklusākā grupiņa – mums to
iemantot viņu uzticību, radīt teica –, tāpēc esam nopelnījušas
ģimenisku atmosfēru. Dažreiz tikko izremontētas istabiņas,»
jau viņas atver savu sirdi, un tad gaidāmo notikumu atklāj Sintija.
ir vislielākais gandarījums – šie Un pārējās pārliecināti piebalso,
bērni ir ļoti daudz cietuši, tāpēc ka šo mirkli gaida ar lielu nepane kuram katram atklājas,» tā cietību, jo tur dzīve solās būt vēl
A.Tamberga.
jaukāka.

Pusaudžu uzticību iegūt ir grūtāk
Ieejot puišu grupā, satiekam Jāzepu, Romu
un Ruslanu. Vēlāk atnāk
arī Andris. Pagaidām
viņi ir tikai četri, lai gan
oficiāli skaitās, ka šeit
dzīvo desmit puiši, sākot no 14 līdz pat 18
gadiem. Kāds vēl aizkavējies skolā, kāds ieradīsies tikai rīt... Bet viens
puisis ir apcietināts.
«Diemžēl arī tā notiek,»
nosaka audzinātāja Inta
Ludžiniece.
Ar puišiem sarunas nevedas tik
viegli kā ar mazajām meitenēm.
Viņi izturas piesardzīgi. Kaut arī
atbildes uz jautājumiem ir skopas,
viņi atbild godīgi, ikdienu bērnunamā «neizpušķojot» ar emocionāliem
stāstiņiem, taču par savu dzīvi runā
piesardzīgi. Un visu laiku nepamet
sajūta, ka puiši atkal un atkal vēlas
pateikt, ka viņi ne ar ko neatšķiras
no citiem vienaudžiem.
«Nu kurš gan negribētu dzīvot

Sestdienas rītā puiši lozē, kāds darbs katram veicams ģenerālās
tīrīšanas laikā. Viņi atzīst – paveicas, ja jāmazgā grīda, bet tualetes
tīrīšana gan sajūsmu neizraisa.
istabiņā pa vienam?! Bet te var
izvēlēties no tā, no kā var izvēlēties, tāpēc jāmāk sadzīvot arī
pa diviem un trim,» teic puiši.
Tā skaļi par draugiem viņi sevi
nesauc – raksturi tomēr ir atšķirīgi, taču Jāzeps retoriski pajautā:
«Kā var dzīvot tik ilgi kopā un

nebūt draugi?!» Kopā dzīvojot,
cits citam jau «pieslīpējušies»,
tādēļ īpašu domstarpību, piemēram, ko skatīties pa televizoru
vai DVD, vairs nav. Šajā ziņā
gaumes ir līdzīgas. «Mums patīk
dokumentālās filmas,» teic viens,
un istabu pāršalc smiekli. Izrādās,

par dokumentālajām viņi sauc
fantastikas, šausmu filmas un arī
multenes.
Istabā, kurā visbiežāk puiši
uzturas kopā, valda perfekta
kārtība. Izrādās, tas ir ne tikai
tāpēc, ka to paredz centra iekšējās kārtības noteikumi. Jāzeps
atzīst, ka viņiem pašiem patīk
kārtība, un tieši tāpēc sestdienās
ir ģenerālā tīrīšana – uz lapiņām
tiek sarakstīti darbi, kas jāpaveic,
un puiši izlozē, kas darāms. «Nav
jautājumu – kas jādara, jādara.
Tomēr slaucīt un mazgāt grīdu
man patīk labāk nekā berzt tualeti,» nosaka Roma.
Uz jautājumu, ko vislabprātāk
dara kopā, puiši min iešanu uz
baseinu, meiteņu pakaitināšanu,
dažkārt arī kopīgu ēst taisīšanu.
Piemēram, nesen visi vārījuši
pelmeņus. «Lai gan reti, tomēr
ir reizes, kad mēs visi esam kopā
un ēdam pie viena galda. Tad ir
tā forši. Tad arī izrunājam problēmas, meklējam to risinājumus,»
stāsta Jāzeps. Un audzinātāja

papildina, ka puiši aicināti izteikt
savu redzējumu par to, kā tikt
galā ar problēmām, un tas tiek
ņemts vērā – galu galā viņi taču
ir jau pieauguši.
Kaut arī I.Ludžiniece atzīst,
ka audzinātājas nepretendē iegūt
mammu statusu – viņas vienkārši
ir līdzās –, puiši apliecina, ka vairumā gadījumu viņas tā arī tiek
uztvertas. «Tik ilgi būts kopā...
Audzinātājas mums ir mammas
vietā.» «Diendienā būt kopā ar
pusaudžiem ir krietni grūtāk nekā
ar mazajiem bērniem, jo no mazajiem ir cerības saņemt arī atpakaļ.
Toties, ja izdodas saņemt atpakaļ
no lielajiem bērniem, tas ir jo vērtīgāk,» tā Inta, piebilstot, ka tas
lielākoties nav nekas «taustāms»,
drīzāk izjūtams. «Kad bērni aiziet
lielajā dzīvē, satiekoties ir patiess
gandarījums apjaust, ka viņi ir paturējuši prātā to, ko esam mācījuši,
viņi runā mūsu frāzēm. Piemēram:
ai, nē, es sestdien nevarēju – man
mājās bija lielā tīrīšana,» nosaka
audzinātāja.

Soli tuvāk patstāvīgai dzīvei
Kopš septembra Bērnu
sociālās aprūpes centrā
ir kāda īpaša grupa – tajā
jaunieši apgūst patstāvīgas dzīves pamatiemaņas. Četri astoņpadsmit
gadus veci puiši paši
plāno savus izdevumus,
paši gatavo ēst, lai, uzsākot patstāvīgas dzīves
gaitas, viņiem tas prasītu
mazāk pūļu.
«Nav noslēpums, ka bērnunama
bērniem nav pietiekami attīstītas
prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei. Lielākoties viņi ir pieraduši tikai saņemt, nevis uzņemties
atbildību par savu rīcību, pieņemt
atbildīgus lēmumus, saimniekot.
Tieši tādēļ arī radās doma par šādas
grupas izveidi,» stāsta sociālā darbiniece Viktorija Lasmane, atklājot,
ka pagaidām nosacīti patstāvīgi
dzīvo četri puiši – Māris, Valdis,
Deniss un Edgars, bet nākamajā
gadā viņiem varētu piepulcēties vēl
divi, jo telpas to atļauj. Jāpiebilst,
ka tas, kuriem bērnunama audzēkņiem būs šāda iespēja, tika rūpīgi
apsvērts, viedokli aicinot izteikt kā
centra darbiniekiem, tā arī pašiem

bērniem. Un jauniešu viedoklis arī
pašlaik tiek ņemts vērā it visā.
Un tā jau trīs mēnešus puiši
saimnieko paši – mēnesī viņiem
tiek piešķirta kopīga uzturnauda
apmēram 300 lati uz četriem jauniešiem (2,50 lati cilvēkam dienā), un
viņiem pašiem izdevumi jāsaplāno
tā, lai pietiktu visam. Pašiem uz
maiņām jāiepērkas, jāgatavo ēst,
jāuzkopj telpas un jādara viss,
kas piedienas patstāvīgai dzīvei.
«Audzinātājs ir tāds kā vērotājs
no malas – piepalīdz, pamāca, dod
padomu, kā ar atlikušo naudu
«izvilkt» līdz mēneša beigām, kā atlicināt kādas jubilejas svinēšanai,»
paskaidro V.Lasmane, norādot,
ka lielos vilcienos pamatiemaņas
puiši jau apguvuši. Tagad vien tās
«jāpieslīpē».
Tiesa gan – pirms pāris nedēļām
jaunieši vienojās, ka pamēģinās
katrs dzīvot pa savam – katrs pats
iepirksies un gatavos ēst. Taču ilgi
nebija jāgaida, līdz puiši par labāku
atzina jau ierasto sistēmu. «Nu
nemācējām mēs tā īsti labi izdzīvot. No vienas puses – atnāc mājās
no skolas, kaut ko uztaisi, paēd,
un viss, bet, no otras – vakariņas
mums bija tādas švakākas, gaļu

nepirkām... Laikam jau tā atvēlētā
naudas summa ir par mazu, lai
pilnvērtīgi varētu dzīvot. Kopā
saimniekot tomēr ir izdevīgāk,
vieglāk,» atzīst puiši.
Pēcpusdienā, kad pie puišiem viesojās «Jelgavas Vēstnesis», saskaņā
ar grafiku ēst bija jāgatavo Valdim.
Ieejot telpā, aiz aizvērtām durvīm
skan mūzika. Valdis jau rosās virtuvē. «Ko taisu? Pats nezinu! Kas
sanāks, tas arī būs jāēd,» griežot
sīpolus un pannā apmaisot malto
gaļu, smaida puisis. Ēdienkartē paredzēts, ka vakariņās būs makaroni
ar maltas gaļas mērci. «Un tad nu
es te eksperimentēju. Visi jau mēs
te esam iesācēji!» Valdis piebilst, ka
pats savas gatavotās maltītes neēd
– vēders pilns jau no pagaršošanas.
Jautāts, cik ilgi aizņem vakariņu pagatavošana, viņš nosaka – atkarībā
no tā, ko gatavo. «Bet es jau speciāli
gatavoju ilgāk, jo tad varu skaļi
mūziku klausīties. Es bez mūzikas
neesmu pavārs!» nosmej Valdis.
Tikmēr pārējie gaida. Taujāti,
ko viņiem nozīmē šī savā ziņā
ekskluzīvā iespēja dzīvot atsevišķi
no citiem, puiši atbild: «Mieru. Klusumu. Agrāk grupā mēs patiešām
bijām pārāk daudz cilvēku, tagad ir

vieglāk.» Kaut arī pavisam patstāvīgi dzīvot nesanāk, jo jārēķinās, ka
dienas lielāko daļu kopā ar viņiem
ir arī kāda audzinātāja, Deniss
un Edgars atzīst, ka tas netraucē.
«Vismaz mums ir jautrāk, ir ko
pakaitināt,» pieķeršanos audzinātājām pa savam neslēpj puiši. Citādi
viņu ikdiena daudz neatšķiras no
tās, kādu vada pārējie bērnunama

iemītnieki. Tiesa gan – šie četri
puiši ir vēl soli tuvāk durvīm, aiz
kurām sāksies lielā dzīve. «Mazliet
jau ir bail no tā, kad vajadzēs dzīvot
vienam, kā mainīsies mana dzīve.
Šeit es tomēr esmu nodrošināts...»
neslēpj viens no puišiem, gan apliecinot, ka visiem spēkiem centīsies
nepievilt cilvēkus, kas viņam devuši
šādu iespēju.

Valdis, Māris, Deniss un Edgars, dzīvojot atsevišķi no citiem, apgūst
prasmes, kas noderēs, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Viņi paši iepērkas,
paši gatavo maltīti un paši mācās ietaupīt, lai kopā ar draugiem
varētu atzīmēt jubilejas.
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Pirmdiena, 15.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 670.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4919.sçrija.
10.20 «Neprâta spogulî».*
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve»*.
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Latvija Eiropâ.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Kinozinâtniece V.Freimane.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Suns Funs un vçjð»; «Ûdensbrînums».
Studijas Dauka animâcijas filmas.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 670.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4920.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 400.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 59.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 409.sçrija.
14.00 NBA spçle. Toronto Raptors –
Òûorleânas Hornets.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 59.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 216.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.05 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».
20.35 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.
21.05 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 7.sçrija.
21.50 «Çnas zona». Vada G.Silakaktiòð.
22.20 «Tavs auto».*
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 216.sçrija.
23.35 «Anekdoðu klubs».*
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 30.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 74.sçrija.
10.05 «Lîgava no benzîntanka».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
Komçdijseriâls. 12.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 74.sçrija.
16.40 «Kaislîbas».
Meksikas seriâls. 45.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 64.sçrija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 43.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «1941.gada jûnijs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.

tv programma
22.05 «Sindbada pçdçjais ceïojums» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
23.10 «Deksters». ASV seriâls. 10.sçrija.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 5».
ASV seriâls. 4.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 90.sçrija.
2.05 «Grûti nogalinât». ASV trilleris. 1990.g.
3.35 «Dzîvnieku instinkti».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 64.sçrija.

19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 401.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Kontinenti kustas».
Francijas drâma.
23.10 Nakts ziòas.
23.25 «Ðeit un tagad».
0.05 «Galva. Pils. Sçta».*
0.20 «100 g kultûras».*

21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 14.sçrija.
22.20 «Valsts ienaidnieks». ASV trilleris.
1.05 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.35 «Medikopters». Seriâls. 75.sçrija.
2.30 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 5.sçrija.
3.20 «Noziegumam pa pçdâm 6». Seriâls.
12.sçrija.
4.10 «Smieklîgâkie videokuriozi».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 139. un 140.sçrija.

TV3

LTV 7

TV5

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 84.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». 1.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 58.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 151. un 152.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 74.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 87. un 88.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 4.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Vâcijas seriâls. 137. un 138.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 153. un 154.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 15.sçrija.
21.20 «Mans mâkslîgais bçrns».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs». 12.sçrija.
23.05 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.35 «Meklçðanâ». Seriâls. 3.sçrija.
0.40 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ un
skeletonâ. 3.posma apskats.
1.15 «Gribi – tici, negribi – netici 2».
2.10 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 4.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 137. un 138.sçrija.

6.50 NBA spçle. Toronto Raptors –
Òûorleânas Hornets.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 60.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 410.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes
florbolâ. Finâls.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 60.sçrija.

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
14.30 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Brîvâ sieviete» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.50 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

TV5

6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 31.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 75.sçrija.
10.05 «Galavârds pieder mîlestîbai».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 43.sçrija.
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
Komçdijseriâls. 13.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas filma. 19.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 75.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 46.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 65.sçrija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 44.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Misters Mûks».
Vâcijas romantiska komçdija.
22.55 «Vîrieði kokos!» ASV seriâls. 5.sçrija.
23.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 14.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 91.sçrija.
1.45 «Neatskaties!» ASV trilleris.
3.35 «Stulbs un vçl stulbâks. Kad Harijs satika
Loidu». ASV komçdija. 2003.g.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 65.sçrija.

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
14.30 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Brîvâ sievete» (ar subt.). Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).

22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.50 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Otrdiena, 16.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 671.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4920.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 400.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijai – 90». «Vienaudþi».*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijas teâtru vçsture».
Valmieras teâtris.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 671.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4921.sçrija.
18.58 Ziòas.

16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 217.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.05 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ
vîrieðiem. BK Barons/LMT – Lukoil
Akademik. Tieðraide.
22.05 «Sporta studija». Tieðraide.
22.50 «Autosporta programma nr.1».
23.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 217.sçrija.
0.05 «112 hronika».*

LNT

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 85.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriâls. 2.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 59.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 153. un 154.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 12.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 75.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 89. un 90.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 5.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 139. un 140.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 60.sçrija.
18.20 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Krievijas miniseriâls. 1.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektîvseriâls. 5.sçrija.

Treðdiena, 17.decembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 672.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4921.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 401.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».*
13.20 «Leìendu mednieki».*
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 672.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4922.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 402.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Latvia Open 2007».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 61.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 411.sçrija.
14.00 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ
vîrieðiem. BK Barons/LMT – Lukoil
Akademik.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 61.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 218.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 Eirolîgas spçle basketbolâ sievietçm.
TTT/Rîga – ESB Lille. Tieðraide.
22.10 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 18.sçrija
23.00 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.

23.30 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
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0.25 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 218.sçrija.
1.10 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 32.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 76.sçrija.
10.05 «Ðampanietis un tîtara cepetis».
Vâcijas komçdija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 44.sçrija.
14.50 «Policijas iecirknis».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 76.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 47.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 66.sçrija.

18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 45.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Lielâ baltâ nasta». ASV, Kanâdas,
Vâcijas un Jaunzçlandes
kriminâlkomçdija.
0.15 «Draugi 7». ASV seriâls. 5.sçrija.
0.45 «Renegâts». ASV seriâls. 92.sçrija.
1.40 «Klementîne». ASV un Dienvidkorejas
spraiga siþeta filma. 2004.g.
3.40 «Lielais pârpratums». ASV un
Lielbritânijas komçdija. 1999.g.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 66.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 86.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriâls. 3.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 60.sçrija.
10.00 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Seriâls. 1.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6». Seriâls.
13.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 76.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91. un 92.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 6.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 141. un 142.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61.sçrija.
18.20 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Krievijas miniseriâls. 2.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts».
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
22.20 «Sârtâ pçrle – mîlestîba» (ar subt.).
Ukrainas un Krievijas melodrâma.
24.00 «Medikopters». Seriâls. 76.sçrija.
1.00 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 6.sçrija.
1.55 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 141. un 142.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
14.30 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Brîvâ sieviete» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.

23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Ceturtdiena, 18.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 673.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4922.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 402.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Çst ir tavâ dabâ».*
14.05 «Latvijas balsis pasaulç». K.Gailîte.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 673.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4923.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 403.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 62.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 412.sçrija.
14.00 Eirolîgas spçle basketbolâ sievietçm.
TTT – ESB Lille.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 62.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 219.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Lora Manodû. Tauriòa efekts».
Francijas dokumentâla filma.
21.05 «Ziemassvçtki lielveikalâ».
Lielbritânijas ìimenes filma.
22.25 «Ar makðíeri».

22.55 «Âtruma cilts».
23.25 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 219.sçrija.
0.10 «112 hronika».*
0.25 «Anekdoðu klubs».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 33.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 77.sçrija.
10.05 «Noslçpumainais Santa Klauss».
ASV drâma.
11.50 «Zorro: Atgrieðanâs nâkotnç».
ASV animâcijas piedzîvojumu filma.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 45.sçrija.
14.50 «Policijas iecirknis».
Komçdijseriâls. 2.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 77.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 48.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67.sçrija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 46.sçrija.
20.00 LNT ziòas.

tv programma
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20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
23.05 «Klaidonis» (ar subt.).
Krievijas detektîvtrilleris.
1.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
2.10 «Lielâ baltâ nasta». ASV, Kanâdas,
Vâcijas un Jaunzçlandes
kriminâlkomçdija. 2005.g.
4.10 «Dzîvnieku instinkti».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 87.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriâls. 4.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 61.sçrija.
10.00 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Seriâls. 2.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 14.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 77.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 93. un 94.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 7.sçrija.

16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 143. un 144.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 62.sçrija.
18.20 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Krievijas miniseriâls. 3.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Debesu valstîba».
ASV vçsturiska drâma.
23.10 «Lasvegasa». Seriâls. 8.sçrija.
0.10 «Medikopters». Seriâls. 77.sçrija.
1.10 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 7.sçrija.
2.05 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 143. un 144.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
14.30 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Brîvâ sieviete» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
0.55 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4924.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 7.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 63.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «TV motors».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 413.sçrija.
14.00 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ.
ASK/Rîga – Maroussi Costa Coffee.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 63.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 220.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 30.sçrija
21.00 «Noslçpumainais mîlçtâjs». Kanâdas un
ASV romantiska komçdija.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.35 «24 stundas 4». ASV seriâls. 16.sçrija.
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 220.sçrija.
1.05 «Anekdoðu klubs».*
1.10 «112 hronika».*
1.20 «NBA spçïu apskats».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 34.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 78.sçrija.
10.05 «Sniega paradîze».
Vâcijas romantiska komçdija. 2001.g.
11.50 «Toms un Dþerijs: Maìiskâ lode».
ASV animâcijas filma. 2002.g.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 46.sçrija.
14.50 «Policijas iecirknis».
ASV komçdijseriâls. 3.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 78.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 49.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 68.sçrija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Gredzenu pavçlnieks: Divi toròi».
ASV, Jaunzçlandes un Vâcijas fantâzijas
piedzîvojumu filma. 2002.g.
0.20 «Palikt dzîvam». ASV ðausmu filma.
2.10 «OSS 117: Kaira – spiegu perçklis».
Francijas spiegu dçku filma.

Piektdiena, 19.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 674.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4923.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 403.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 «Doktora Kraufa noslçpums».
LTV iestudçjums. 5. un 6.eksperiments.
14.00 L.van Bçthovens. Mçnesnîcas sonâte.
14.20 «Dabas grâmata».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 674.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».

16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 145. un 146.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 63.sçrija.
18.20 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Krievijas miniseriâls. 4.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Viens pats mâjâs 4».
ASV ìimenes komçdija.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Naða Russia» (ar subt.).
0.50 «Muzeju laupîtâji».
Spânijas un ASV kriminâltrilleris.
2.35 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 145. un 146.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.

13.25 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Brîvâ sieviete» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ìenerâlsekretâri 2» (ar subt.).
23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
0.55 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Sestdiena, 20.decembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 59.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 400. un 401.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.00 «Leìendas un îstenîba. Versaïas dârzi».
Francijas dokumentâla filma. 2000.g.
13.05 Svçtku koncerts Jelgavas pilsçtas
kultûras namâ.*
14.20 «Sçjçjs 2008».
15.10 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 17.sçrija.
15.40 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.15 «Saltais nams».
Daudzsçriju mâkslas filma. 6.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Reþisore M.Íimele.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Kuìîtis»; «Dâvaniòa».
Studijas Dauka animâcijas filmas.
19.40 «Tikai seði». Seriâls. 10.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 Svçtku koncerts. Z.Liepiòa oratorija
Kapteiòu stâsti.*
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Darbs vîrietim». Somijas drâma. 2007.g.
0.55 «Noglâstît samtu».
Lielbritânijas drâma. 3.sçrija.

LTV 7
4.00 «Zirnekïa tîklâ». ASV, Vâcijas un
Kanâdas kriminâldrâma.
5.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 68.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 88.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriâls. 5.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 62.sçrija.
10.00 «Mûsdienu Pelnruðíîte» (ar subt.).
Seriâls. 3.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6». Seriâls.
15.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 78.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 95. un 96.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 8.sçrija.

7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».
13.00 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
13.30 «Dabas taka».
14.00 «Vimbldona 2008». Dokumentâla filma.
14.55 «www.olimpiade.lv».*
15.25 «Lora Manodû. Tauriòa efekts». Francijas
dokumentâla filma. 2008.g.
16.20 «Tavs auto».
16.50 «Vidusâzijas ceïojums». 1. un 2.daïa.
17.15 «Jûras ðaurums ledâjos». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g.
18.10 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 10.sçrija.

18.40 «Ziemassvçtki lielveikalâ».
Lielbritânijas ìimenes filma. 1999.g.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Skumju un prieka dievs» (ar subt.).
Krievijas melodrâma.
22.30 «Bikini. Slapjâs modeles».
23.00 «Seksa faili». Kâ radît ideâlu vîrieti.
0.25 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.30 «Benija Hila ðovs». 6.sçrija.
7.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.55 «Maska».
ASV animâcijas seriâls. 36.sçrija.
8.25 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 123.sçrija.
8.55 «Mans mîïais draugs».
9.25 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.00 «Gads bez Santa Klausa». ASV fantâzijas
piedzîvojumu filma ìimenei.
11.50 «Sirþulauzçjas». ASV komçdija.
14.20 «Viòð ir lçdija».
15.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.50 «Terminators». ASV spraiga siþeta filma.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 114.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Lampûni: Nepatikðanas ar Frenku».
ASV piedzîvojumu komçdija.
22.55 «Uzvaras punkts». Lielbritânijas, ASV un
Luksemburgas kriminâlmelodrâma.
1.20 «Sex 2». Erotiska mâkslas filma.
2.45 «Laipni lûgti Kolinvudâ».
ASV un Vâcijas kriminâlkomçdija.
4.15 «Adamsu ìimenes atkalapvienoðanâs».
ASV melnâ komçdija.
5.40 «Dzîvnieku instinkti».
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10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
Raidîjums par veselîgu un harmonisku
dzîvoðanu.
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Nozagtie skûpsti». Francijas
traìikomçdija. 1968.g.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 «Klçts». Folkloras programma.
17.00 «Valodo novados».
17.30 «Latvijas teâtru vçsture». Valmieras
teâtris. 5.daïa 70. gadu beigas, 80.
gadu sâkums. Teâtrî lîdzâs vecmeistaram Pçterim Lûcim un reþisorei Mârai
Íimelei sâk strâdât reþisors Valentins
Maculçviès. Viòa pirmie panâkumi.
Stâstnieki – reþisori Mâra Íimele un
Valentins Maculçviès, aktieri Ligita
Dçvica, Lelde Kalçja, Inese Ramute,
Dace Eversa, Rihards Rudâks, Aigars
Vilims.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Pârslas, Ledus, Sarmas,
Sniega, Ziemeïblâzmas ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Ìimenes svçtki». Francijas seriâls.
5.sçrija. Lomâs: D.Lebrçna, Þ.L.Bido,
M.Tjerî, A.Dilerî u.c.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Akmeòainais ceïð». Rîgas kinostudijas
drâma. 1983.g. Lomâs: A.Þagars,
V.Ozoliòa, A.Bçrziòð, R.Razuma.

TV3

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 89.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Atdodiet Bîveram divriteni!»
ASV komçdija.
12.05 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.10 «Gribi – tici, negribi – netici 2». 20.sçrija.
16.10 «Viens pats mâjâs 4».
ASV ìimenes komçdija.
17.55 «Karalis Ralfs». ASV komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Aizskalotais». ASV animâcijas filma.
22.40 «Kerola Ziemassvçtki». ASV komçdija.
0.30 «Asiòainais noziegums». ASV trilleris.
2.05 «Erotomânija». Dokumentâla filma.
3.00 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 90.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
11.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).

12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.).
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Ìenerâlsekretâri» (ar subt.).
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Negaisa vârti» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Ìenerâlsekretâri 2» (krievu val.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jûrmaliòa 2008» (ar subt.).
21.30 «Suòa sirds» (ar subt.).
Krievijas traìikomçdija.
23.45 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».
1.20 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 21.decembris
LTV 1
7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 60.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!» «Ziemassvçtki». Kastç
visi gatavojas Ziemassvçtkiem, tikai
Varis kârtçjo reizi atsakâs piedalîties,
viòaprât, muïíîgu svçtku svinçðanâ.
Draugi nolemj, ka uzvedîba mainîtos, ja
viòð saòemtu kâdu jauku dâvanu, bet
ko lai uzdâvina Varim?
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 402. un 403.sçrija.

10.40 Labestîbas maratons Eòìeïi pâr Latviju.
Tieðraide.
11.00 «Stulbs un vçl stulbâks». ASV
piedzîvojumu komçdija. 1994.g.
Lomâs: Dþ.Kerijs, Dþ.Denjelss, L.Holija.
13.00 Labestîbas maratons Eòìeïi pâr Latviju.
Tieðraide.
13.20 «Ziemassvçtku stâsts». Animâcijas filma.
14.50 Labestîbas maratons Eòìeïi pâr Latviju.
Tieðraide.
15.05 «Ðaolînu futbols».
Honkongas un ASV komçdija.
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 16.sçrija. Lomâs:
P.Galahers, B.Makenzijs, Â.Broudijs,
R.Bilsone, M.Bârtone.
18.00 Labestîbas maratons Eòìeïi pâr Latviju.
Tieðraide.
18.15 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 115.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas, laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.25 Labestîbas maratons Eòìeïi pâr Latviju.
Noslçguma koncerts. Tieðraide.
23.30 «Tçva diena». ASV komçdija.
1997.g. Lomâs: R.Viljamss,
B.Kristels, N.Kinska.
1.20 «Lampûni: Nepatikðanas ar Frenku». ASV
piedzîvojumu komçdija. 2006.g. Lomâs:
Dþ.Bon Dþovî, E.Vorena, D.Faustîno,
K.Ârmstrongs, N.Danna.
3.00 «Kompânijâ». ASV detektîvfilma.
2000.g. Lomâs: S.Vorda, L.Hoiringa,
M.Setls, N.Bekstons.
5.00 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 16.sçrija.

23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Projekts Cilvçks».
23.35 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 13.sçrija. Lomâs:
D.Suðç, Dþ.Folss, E.Grifitsa-Molina,
E.Blanta.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija.
13.45 Zazî koncerts.
15.25 «Dzîvot vienam». Francijas dokumentâla
filma. 2006.g. «Neviens mani nemîl,
un mani tas vairs nebiedç. Iespçjams,
ka es vairs nekad nevienu nesastapðu.
Man paveiksies bût laimîgai bez
visa tâ. Tas nebûs viegli, jo es esmu
jauka meitene.» Ðî glîtâ 31 gadu vecâ
tumðmate dievina savu darbu, draugus
un to mieru, kas valda viòas dzîvoklî,
atgrieþoties mâjâs. Viòa atklâti paskaidro, kas licis pamest mîïoto vîrieti
–nepârvarama vçlçðanâs sev pierâdît,
ka viòa spçj bût laimîga viena! Filipam
ir daudz grûtâk paskaidrot, kâpçc viòð
nespçj mierîgi dzîvot kopâ ar sievieti.
«Man patîk bût saimniekam, tas man
dod mieru, tomçr reizçm vajag plecu,
uz kura uzlikt galvu.» Filmas varoòu
uzticçðanâs kamerai ir atbruòojoða…
16.25 «Nâkotnes parks».*
16.55 «Skumju un prieka dievs» (ar subt.).
Krievijas melodrâma. 2007.g.
Lomâs: A.Fedorcevs, A.Kuïikova u.c.
18.30 «Kilimandþaro ziloòi».
Dokumentâla filma. 2004.g.
19.25 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
19.55 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 14.sçrija.
Lomâs: T.Gibsons, Ð.Mûrs, M.G.Geblers,
K.Vengnesa, M.Petinkins, L.Glaudîni.
20.45 «Illuminata». Spânijas, ASV un Japânas
romantiska komçdija. 1998.g. Lomâs:
Dþ.Turtûro, B.d’Andþelo, B.Gazara,
S.Sarandona, K.Vokens.
22.50 «Krçjums... saldais».
23.20 «TV motors».*
23.50 «Bikini. Slapjâs modeles».
0.20 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.10 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 31.sçrija.
8.30 «Dþima dçï». ASV komçdijseriâls.
124.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 91.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «H2O». Seriâls. 1.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Aizskalotais». ASV animâcijas filma.
13.05 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2».
ASV seriâls. 15. un 16.sçrija.
15.00 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 21.sçrija.
16.00 «Detektîvs Spensers 2».
Seriâls. 15.sçrija.
17.00 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls.
14.sçrija.
18.00 «Vella kalpi Vella dzirnavâs». Rîgas
kinostudijas komçdija. 1972.g. Lomâs:
H.Ritenbergs, E.Pâvuls, O.Dreìe,
E.Radziòa, B.Indriksone u.c. Vella kalpu
piedzîvojumi turpinâs! Ðoreiz braðâ
un bezbailîgâ trijotne iesaistâs zviedru
un poïu cîniòâ par Rîgas pilsçtas
atslçgâm. Ar dziedâðanu, dejoðanu,
pârìçrbðanos un mânîðanos Vella kalpi
galu galâ izjauc iekarotâju nodomus.
Rîga paliek rîdziniekiem. Spraigâs un
asprâtîgâs dçku filmas darbîba notiek
XVII gadsimtâ. Filma uzòemta pçc
Rutku Tçva româna.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Borna pârspçks». ASV un Vâcijas
trilleris. 2004.g. Lomâs: M.Deimons,
F.Potente, B.Kokss, Dþ.Stailza u.c.
22.45 «Misija uz Marsu». ASV fantastikas
piedzîvojumu filma. 2000.g. Lomâs:
G.Sinîzs, T.Robinss, K.Nîlsena u.c.
0.50 «Kerola Ziemassvçtki». ASV komçdija.
2004.g. Lomâs: T.E.Skots, V.Ðouns,
L.Millers u.c.
2.25 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 92.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

14.00 «Petrova un Vaseèkina brîvdienas»
(ar subt.). Krievijas filma bçrniem.
16.35 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Negaisa vârti» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.35 «Autoziòas» (krievu val.).
21.05 «Karstais novembris» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
22.45 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
0.10 «Ârpus likuma» (ar subt.). Seriâls.
0.40 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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ziņas

Ceturtdiena, 2008. gada 11. decembris

Jelgavas autorūpnīca gatava pirkt
detaļas arī no vietējiem ražotājiem
 Anna Afanasjeva

Pēc Latvijas un Krievijas
kopuzņēmuma «Amo
Plant» uzbūvētā autorūpnīcas korpusa nodošanas ekspluatācijā to
aprīkos ar iekārtām, lai,
negaidot ražošanas korpusa pabeigšanu, sāktu
darbu pie automobiļu
izmēģinājuma modeļu
radīšanas.
Pagājušo piektdien Aviācijas
ielā Maskavas valdības pārstāvji
kā akcionāri kopā ar Jelgavas
domes vadību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un
Krievijas Federācijas vēstniecības
pārstāvjiem iepazinās ar autorūpnīcas projekta virzību. Pašlaik
no rūpnīcas kompleksa izbūvēta
koģenerācijas stacija, attīrīšanas
stacija un pirmās kārtas korpuss.
Koģenerācijas stacijai izveidei
uzņēmums piesaistījis ES struktūrfondu atbalsta finansējumu
300 tūkstošu latu apmērā.
Piektdien notika arī akciju sabiedrības «Amo Plant» akcionāru
sapulce. Tajā Maskavas valdības
pārstāvji apliecināja, ka autorūpnīcas kompleksa būvniecība
notiek saskaņā ar grafiku. Pēc šī
apliecinājuma projekta virzītāji
varēs gatavot dokumentu paketi,
ko iesniegt Jelgavas Būvvaldē, lai
valsts komisija varētu pieņemt
būves ekspluatācijā.
Pēc tam, kā atklāj uzņēmuma «Amo Plant» izpilddirektors
Aleksejs Maslovs, uzbūvētajā
autorūpnīcas korpusā uzstādīs
aprīkojumu, lai sāktu komplektēt
izmēģinājuma modeļus. Projekta
īstenotāji cer, ka autorūpnīcai
šim mērķim izdosies piesaistīt
ES struktūrfondu atbalstu, kas
domāts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šeit veiks
uz Krievijas koncerna ZIL bāzes
ražoto automašīnu aprīkošanu
ar speciālo tehniku, lai tās varētu
izmantot komunālās saimniecības
vajadzībām, piemēram, atkritumu
izvešanai, sniega tīrīšanai un citu
darbu veikšanai. Kopā ar ZIL
tikšot strādāts arī pie Baltijas
tirgum domāta ugunsdzēsēju
automašīnas modeļa.
Otrā ēkas korpusā paredzēts
pievērsties Dienvidkorejā ražoto
traktoru «Dae Dong» aprīkošanai
ar jau minēto speciālo tehniku.
Uz jautājumu, kāpēc aprīkošanai izvēlēti Āzijas valstī ražotie
traktori, A.Maslovs skaidro, ka
Rīgas uzņēmums «Ferrus», kas
ir viens no autorūpnīcas «Amo
Plant» akcionāriem, jau ilgus
gadus sadarbojas ar dažādām
traktorrūpnīcām. Sākumā partneri bijuši Baltkrievijas ražotāji,

LIAA direktora vietnieks Māris Ēlerts (no kreisās) a/s «Amo
Plant» izpilddirektoram Aleksejam Maslovam (no labās) dāvināja koka konstruktoru, vēlēdams arī šādā veidā asināt prātu. Viņš
ar Jelgavas mēru Andri Rāviņu ir vienisprātis par autorūpnīcas
projekta nozīmību.

Autorūpnīcas būvlaukumā pašlaik turpinās administratīvā un ražošanas korpusa būvniecība,
tos ekspluatācijā paredzēts nodot nākamā gada otrajā pusē
Foto: Ivars Veiliņš
vēlāk pievienojušies partneri no
Itālijas. Dienvidkorejas koncernu
A.Maslovs vērtē kā nozares līderi,
kas nodrošina kvalitatīvu produkciju un tālāko servisu. Pirmā
Rīgā aprīkoto traktoru partija nogādāta Maskavā. Arī pie Latvijas
patērētājiem nonākuši atsevišķi
aprīkotās tehnikas eksemplāri.
Tos izmanto, piemēram, Cēsu un
Tukuma rajonā.
«Esam ieinteresēti procesu padarīt efektīvu, tāpēc sākumposmā
strādājošo skaits nebūs liels – divdesmit, trīsdesmit, bet ne vairāk
kā piecdesmit darbinieku. Kad
ražotne strādās ar pilnu jaudu,
darba vietu skaits tajā varētu būt
līdz 250 cilvēkiem, bet tas atkarīgs
no produkcijas izlaides apjoma,»
stāsta A.Maslovs. Jautāts par laika
grafiku, viņš lēš, ka nākamā gada
pirmais ceturksnis varētu paiet
nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanai cehā. Speciālās tehnikas
komplektēšanu tajā varētu sākt
otrajā ceturksnī, savukārt auto
modeļi varētu būt gatavi uz vasaras beigām, rudens sākumu.
Pašlaik turpinās administratīvā
un ražošanas korpusa būvniecība,
tos ekspluatācijā paredzēts nodot
nākamā gada otrajā pusē. Nākamā
gada beigās rūpnīca varēs strādāt
ar pilnu jaudu. «Amo Plant»
izpilddirektors atzīst, ka tik apjomīgā projektā visas ieceres uzreiz
nav iespējams īstenot: «Nākamais solis pēc procesa palaišanas
būs pāreja uz pilnīgu rūpnīcas
produkcijai nepieciešamo detaļu
komplektēšanu uz vietas. Lai
komplektējošās daļas pēc iespējas
mazāk būtu jāiepērk ārzemēs, nepieciešamo komponenšu ražošanai
paredzēts piesaistīt gan Jelgavas,
gan citus Latvijas metālapstrādes
un mašīnbūves uzņēmumus. Ar

vairākiem jau sāktas sarunas. To
vidū ir Rīgas Autoelektroaparātu
rūpnīca, plastikāta izstrādājumu
ražotne «Elk plus» un metālapstrādes uzņēmums «Geor» no
Ozolniekiem.
«Tas nav tik vienkārši, jo katram jāapgūst konkrētajam pasūtījumam nepieciešamais izstrādājums, tā ieviešana ražošanā
prasa līdzekļus, kuru ražotājiem
pašreizējos apstākļos nav un nav
kur paņemt. Tāpēc ceram, ka ar
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras atbalstu potenciālajiem
sadarbības partneriem šim nolūkam izdosies saņemt palīdzību.

Laika gaitā ap autorūpnīcu varētu
veidoties sava veida klāsteris,
kas ar katru piesaistīto vietējo
uzņēmumu paplašinātu sadarbības partneru loku, lai ar laiku
visas automobiļiem nepieciešamās
komplektējošās daļas tiktu izgatavotas Latvijā, kā savulaik tas
bija nodrošināts RAF. Klāsteris
ražošanu ļautu padarīt efektīvāku
un izdevīgāku,» nākotnes iecerēs
dalās A.Maslovs.
Autorūpnīcas izveidē, pēc pašreizējām aplēsēm, Maskavas valdība būs ieguldījusi ap 30 miljoniem
latu. Jelgavas pašvaldība projekta
īstenošanai atvēlējusi zemi. Pēc

Jelgavas Valsts ģimnāzija
2008. gada 15. decembrī plkst.18

Pēc Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras datiem,
Krievijas investīcijas Latvijā
nav lielākās un veido apmēram
septiņus procentus no kopējām.
Ieguldījums ražošanā ir atbalstāms, turklāt neveido konkurenci, jo radniecīgu uzņēmumu
Latvijā nav.
Pēc M.Ēlerta domām, atbilstoši klasiskajai definīcijai Jelgavā
jau izveidojies zināms mašīnbūves klāsteris, piemēram, netālajā
rūpnīcā «AKG» ražo automašīnu
dzesēšanas sistēmas, uzņēmumā
«Dinex Latvia» – izpūtējus, pie
Rīgas ražo zobratus ātrumkārbām, ir uzņēmumi, kas piedāvā
atsperes ātrumkārbām. «Amo
Plant» kā galaprodukta komplektētājs no pārējiem var pirkt
nepieciešamās daļas. Protams,
vispirms jāvienojas par sadarbību un attiecīgi jāpiemēro savi
izstrādājumi.

bijušos skolotājus, skolēnu vecākus un visus, kas vēlas,

aicina uz Ziemassvētku koncertu.
Ieeja – bez maksas.

Jelgavas dome paziņo, ka pabeigta privatizācija nekustamajam īpašumam (zemesgabals 5010 m2 platībā ar kadastra Nr.09000080379 un
ēka ar kadastra apzīmējumu 09000080379001) Tērvetes ielā 88, Jelgavā. Nekustamā īpašuma pirkuma cena – Ls 510 646. Pircējs – SIA «AR
Projekti», vienotais reģ.Nr.40003648822.

Jelgavas dome paziņo, ka tiek atsavināts:
1. Apbūvēts zemesgabals 5504 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
09000020666 Jāņa Asara ielā 8, Jelgavā, uz tā esošās ēkas īpašniecei reliģiskajai organizācijai «Starptautiskās dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku
draudžu apvienība», nodokļu maksātāja kods 90000081655.
2. Apbūvēts zemesgabals 22 527 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
09000350021 Aviācijas ielā 32, Jelgavā, uz tā esošās ēkas jaunbūves
īpašniecei sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «Intransserviss», vienotais
reģistrācijas Nr.53603016161.

Aizsaulē aizgājuši
AINA ALKSNE (dz. 1924. g.)
ALBERTS SKAIDIŅŠ (dz. 1925. g.)
BORISS ZAKREPSKIS (dz. 1927. g.)
INESE ŠULCE (dz. 1972. g.)
JĀNIS BAŠKEVICS (dz. 1937. g.)
JEĻENA MIHAILOVA (dz. 1919. g.)
JEKATERINA LAUCE (dz. 1933. g.)
VERA JUHŅĒVIČA (dz. 1938. g.)
ALBERTS ZIEDS (dz. 1929. g.)
GĻEBS BEĻAJEVS (dz. 1987. g.)
MIRDZA ZAMBERGA (dz. 1944. g.)
VLADIMIRS DEMIDS (dz. 1954. g.)
VASILIJS KĻIMENKO (dz. 1937. g.)
GUNTIS UKŠE (dz. 1942. g.). Izvadīšana 11.12. plkst.10 Baložu kapsētā
SVETLANA MITROFANOVA (dz. 1951. g.). Izvadīšana 12.12. plkst.13
Miera kapsētā

aģentūru ziņām, pasaules krīzes
ietekmē arī Krievijas galvaspilsētas nākamā gada budžets
salīdzinājumā ar pašreizējo būs
apmēram par piekto daļu mazāks.
«Amo Plant» pārstāvis Armands
Krūze uzsver, ka, neraugoties ne
uz kādām krīzēm, nav pamata
bažām par ieceres aizkavēšanos,
jo nepieciešamais finansējums ir
jau atvēlēts.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš vērtē, ka pašreizējos apstākļos jaunas ražotnes un
darbavietas ir nepieciešamas gan
mūsu pilsētai, gan valstij. Ar viņu
vienisprātis ir Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras direktora
vietnieks Māris Ēlerts, kurš atzinīgi vērtē projekta pirmās kārtas
noslēgumu, jo autorūpnīcai nākotnē būs nozīmīga loma ne vien
darba vietu radīšanā un nodokļu
ieņēmumu vairošanā, bet arī eksporta veicināšanā.

Jelgavas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt zemi Ziediņu
ceļā 1a, Jelgavā, kadastra Nr.0900 028 0278, un būvēt uz tās ražošanas
vai noliktavu objektu» (platība ~1,8 ha).
Konkursa nolikumu var saņemt, sākot no 2008. gada 15. decembra, katru
darba dienu no plkst.8 līdz 16.30, pirmdienās – līdz 18.30, piektdienās
– līdz plkst.14 Jelgavas domē Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, kontakttālrunis 63005493, iesniedzot kopiju par konkursa dalības maksas
– Ls 50 (piecdesmit lati) – samaksu un uzrādot maksājuma dokumenta
oriģinālu.
Konkursa dalības maksa jāiemaksā Jelgavas domes norēķinu kontā: LV12
UNLA 0050 0082 06447, SEB Unibanka UNLA LV 2X, ar norādi: «Konkursam «Par tiesībām nomāt zemi Ziediņu ceļā 1a, Jelgavā, kadastra Nr.0900
028 0278 un būvēt uz tās ražošanas vai noliktavu objektu»».

Saskaņā ar Jelgavas domes 2008. gada 27. novembra lēmumu Nr.17/1
ir nodota sabiedriskajai apspriešanai teritorijas starp Pasta ielu, Krišjāņa
Barona ielu, Uzvaras ielu un Dobeles ielu (platība ~ 26 252 m2) detālplānojuma pirmā redakcija.
Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš – no 2008. gada 18.
decembra līdz 2009. gada 22. janvārim.
Ar teritorijas starp Pasta ielu, Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras ielu un Dobeles
ielu detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties Jelgavas domes ēkā Lielajā
ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8 līdz 12 un
no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13.30 līdz 14.30.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA «Metrum», arhitekte Dace Celmiņa,
tālr.67609040, 27065034.
Rakstiskas atsauksmes, priekšlikumi un jautājumi iesniedzami Jelgavas
domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā. Sabiedriskās apspriešanas sēde notiks 2009. gada 28. janvārī plkst.18 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā).
Informācija pa tālruni 63005569, 63005475.

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodotas nekustamā īpašuma
(zemesgabals 613 m2 platībā ar kadastra Nr.09000030327, ēka (garāžas
un šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 09000030327001) Puķu ielā 20A,
Jelgavā, 812/2800 domājamās daļas (šķūnis ar kopējo platību 81,2 m2,
saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu telpu grupas numurs 901)
(turpmāk tekstā «Objekts»). Zemesgabala 812/2800 domājamām daļām
atbilst 177,77 m2 no kopējās platības.
Objekta privatizācijas pamatprincipi:
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana izsolē uz nomaksu,
ar pirmpirkuma tiesībām kopīpašniekiem.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 5425,38 (pieci tūkstoši četri simti divdesmit
pieci lati un trīsdesmit astoņi santīmi), t.sk.:
2.2.1. ēkas 812/2800 domājamo daļu (šķūnis) vērtība – Ls 2200;
2.2.3. zemesgabala 812/2800 domājamo daļu vērtība – Ls 3225,38.
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkuma termiņš – divi gadi.
5. Maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
Privatizācijas projekti, pretenzijas, kreditoru prasības u.c. prasījumi, kas
attiecas uz privatizējamo objektu, iesniedzami Jelgavā, Lielajā ielā 11,
109. kab., tālrunis 63005559, viena mēneša laikā no publikācijas dienas
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

viena diena ar...

Ceturtdiena, 2008. gada 11. decembris
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Nakts pilī
ar Jāņonkuli
 Ritma Gaidamoviča

Teju 70 gadus pa dienu
Jelgavas pili jeb Latvijas Lauksaimniecības
universitāti apdzīvo
studenti, pasniedzēji,
ekskursanti un citi interesenti. Bet vai kāds
kaut reizi aizdomājies,
kas lielajā pilī darās laikā, kad mēs mājās saldi
guļam? Nakts stundās
galvenais šeit ir nakts
sargs, kas smejoties
sevi sauc par «nakts
rektoru», jo 15 stundas
diennakts tumšā laika
viņš te ir svarīgākā persona. Lai paskatītos, kā
sargam aizrit nakts pilī,
vai viņam bijusi tā laime
satikt pils Balto dāmu,
«Jelgavas Vēstnesis»
viesojās pie ilggadējā
pils sarga Jāņa Sipoviča,
ko teju visi pilī dēvē par
Jāņonkuli.

apēstu mājās uzsmērētās maizītes,
jo man par šo darbu nemaksā. Pēc
pieciem mēnešiem sapratu, ka
maizītes apēst varu arī mājās, un
paziņoju, ka rīt vairs darbā nebūšu. Īpašnieks jautāja: kā – nebūsi?
Tev divas nedēļas jānostrādā! Biju
diezgan bezkaunīgs un viņam
pajautāju – kurš gan te kuram
parādā?! Tādā gadījumā, lai viņš
rīt ir manā dārzā un to izravē!
Savu laiku pastrādāju arī veikalos
par gaļas izcirtēju, bet tagad jau
septiņi gadi pagājuši, kopš esmu
šeit,» tā Jāņonkulis.
To, kas īsti palīdzējis iegūt darba
vietu pilī, Jāņonkulis vairs precīzi
neatceras. Tik zina, ka tam ir divi
varianti: «Es dzīvoju ar bijušo
rektoru Voldemāru Strīķi vienā
kāpņu telpā, bet ar LLU direktoru
Andreju Garanču satikos dārzkopības biedrībā «Atpūta», kur biju
priekšsēdētājs, tāpēc īsti nezinu,
ar kuru no viņiem aizrunājāmies,
ka pilī vajadzēs nakts sargu. Šeit
iepriekš strādāja puisis, kurš gaidīja, kad viņam atbrīvosies vieta uz
kuģa, tādējādi atbrīvojās vieta pilī.
Tā nu es viņa vietā atnācu,» stāsta
Jāņonkulis. Viņš uzskata, ka šī iestāde darbam ir ļoti pateicīga, tāpēc
uz pili nāk ar prieku. «Tā ir valsts
iestāde, un vienmēr zinu, ka alga
būs un tā būs noteiktā datumā,
nevis kā pri-

«Kāpēc man
sevi dēvēt
par vienkāršu
zaldātiņu, ja
varu teikt, ka
esmu ģenerālis jeb «nakts
rektors», kurš
galvenais šeit
ir 15 stundas?!
Vienīgi es te
varu nakts laikā
kādu izrīkot,»
tā par sevi un
savu darbu ar
smaidu nosaka
pils nakts sargs
Jānis Sipovičs
jeb Jāņonkulis.
tiecas arī uz šodienu, jo pilī ir
balle. Bet pulksten 19 tiks slēgti
abi pils vārti, savukārt pulksten
21 slēgtām jābūt arī pils durvīm.
Taču līdz tam vēl jāizstaigā visi pils
korpusi un jāpārbauda, vai viss
kārtībā, vai izslēgtas gaismas, lai
lieki netērē elektrību. Par ieejas un
izejas durvīm no tā brīža kalpos
tikai Lielupes pusē esošās. «Ja
kādam pēc šī laika vajag iekļūt pilī,
viņš piezvana pie durvīm, bet es
ielaižu. Arī ārā bez manis neviens
nevar tikt. Tomēr vajag redzēt,
kas ienāk un iziet,» tā Jāņonkulis. Pils izstaigāšana un kārtības
pārbaudīšana Jāņonkulim
aizņemot aptuveni 20
minūtes.
Jāpiemin, ka savu
reizi ir arī dažādi īpaši
veicami uzdevumi, piemēram, šodien īpašais
darbs bija atšķetināt
valsts karogu, kas aptinies ap kāta trosītēm.
Sargam jāgādā, lai
valsts augstākā simbolika tiktu turēta godā
un mastā vienmēr
plīvotu.

«Jelgavas Vēstnesis» pie Jāņonkuļa viesojās ne gluži parastā
novembra vakarā – šeit notika
balle. Jāpiemin, ka tieši Jāņonkuļa
maiņās iekritušas visas trīs pagājušajā mēnesī paredzētās balles.
Brīdī, kad ieradāmies pie nakts
sarga, viņš jau savu dežūru no
dienas sarga bija pārņēmis.
Naktsmaiņas dežurantiem
darbs sākas pulksten
17, taču Jāņonkulis
ir viens no tiem
apzinīgajiem sargiem, kas uz savu
maiņu ierodas vismaz pusstundu agrāk,
lai uzzinātu, kas noticis
pa dienu, vai kāds nav
atstājis kādu nododamu
paciņu vai īpašu norādi,
ka tikos un tikos jāaizslēdz
Tās
kāda auditorija, vai ko citu.
ir pašas lielā«Pēc profesijas esmu «ceļiStudenti
kās pils atslēgas.
nieks», un jau visā dzīvē man tā ierespektē
gājies, ka uz darbu ierodos mazliet
pils sargu
agrāk, lai var mierīgi sagatavoties vātajā biznesā, kur saimnieks
Taču pulksten 21
jaunajam darba cēlienam,» smejas joprojām ir mans parādnieks,» tā nav vienīgā pils apgaita – arī
Jāņonkulis.
Jāņonkulis.
nakts laikā sargs vairākas reizes
pārlūko, vai tiešām viss kārtībā.
Kā nokļuva
Šīs dienas īpašais uzdevums «Ja jau kāds ir te iekļuvis, viņš
«nakts rektora» vietā
– uzmanīt karogu
noteikti mani vairāk vaktē, nekā
Sarga amatā jeb, kā pats JāņonDarāmais lielākoties šeit jau es viņu, taču līdz šim tā nav gakulis teic, «nakts rektora» vietā gadu no gada zināms, taču atgā- dījies. Kolēģei gan savulaik bija
Latvijas Lauksaimniecības uni- dinājumi tik un tā piefiksēti uz atgadījums ar kādu tautā saukto
versitātē jeb Jelgavas pilī aizvadīti mazām zīmītēm, kas novietotas «bomzi», kas pamanījās iekļūt un
jau septiņi gadi. «55 gadu vecumā acu priekšā. Laukā satumstot, ilgi klīda pa pili... Taču tādos gaaizgāju no darba ceļu daļā un uz- jāieslēdz ielas apgaismojums, dījumos, par laimi, mums palīgos
reiz arī pensijā. Vēlāk pastrādāju kas veiksmīgi jau izdarīts, bet nāk puiši no policijas. Man tikai
par sargu kādā privātā autosvētkos un brīvdienās vienu reizi puišeļi pa pagalmu
stāvvietā un konstatēju,
– arī prožektori, kas dauzījās – iekāpuši pa Ziemeļu
ka uz turieni aizeju
izgaismo pili. Tas at- vārtu augšu. Tad izgāju laukā un
tikai, lai
palūdzu, lai atstāj pagalmu, jo te
nedrīkst ložņāt. Viņi saprata, ka
bravūra nelīdzēs, jo var atbraukt
«lielāki vīri» no policijas, un tad
ies daudz švakāk. Ar mani vēl var
sarunāt, ka izlaižu kulturāli pa
vārtiem laukā, nevis lieku doties
pa to ceļu, pa kuru ienāca,» stāsta
Jāņonkulis. Citus incidentus savu
septiņu gadu pieredzē viņš neatceras, atzīstot, ka studenti ir visai
pieklājīgi. Savu reizi varbūt kāds
pirmkursnieks mazliet nemāk uzLaika kavesties, bet jau otrajā kursā savu
vēklis, ko
attieksmi mainījis un respektē arī
Jāņonkulim
pils sargu.
vienmēr atstāj kolēģes
Ilgākie palicēji –
sievietes. Pats
dejotāji un dziedātāji
gan viņš atzīst,
Brīdī, kad ieradāmies, rosība pilī
ka labprātāk laivēl nebija mitējusies – te garām
ku īsina, lasot
sarga postenim paslīdēja kāds
grāmatas.

students, pasniedzējs, kā arī balles
viesi, kas apvaicājās, kur pils muzejs meklējams. Paskatīties, kas te
notiek, piestāja arī kāda apkopēja.
Jāņonkulis stāsta, ka parasti
studenti un pasniedzēji pilī rosību
beidz apmēram pulksten 19. «Ilgāk
tā ir tad, ja nu kādam kāds projekts
jātaisa vai nākamās dienas lekcijām jāgatavojas. Tad darba diena
mēdz ieilgt līdz 21, bet par to jau
mums paziņo,» tā Jāņonkulis.
Ilgākie palicēji parasti ir dejotāji
un koristi, kas pilī mēdz uzturēties
līdz pat desmitiem vakarā. Sestdienas un svētdienas gan esot tādas
mierīgākas, izņemot reizes, kad
durvis jāatslēdz kāziniekiem un
tie jāielaiž vai nu pagalmā, vai uz
vītņu kāpnēm nofotografēties. Bet
tas tikai tādā gadījumā, ja jaunais Jāņonkuļa dārgumu lāde – apliecinājums tam, ka viņš pilī ir
pāris saņēmis tam apstiprinājumu pats galvenais atslēgu glabātājs.
Foto: Ivars Veiliņš
Saimniecības daļā. Bet arī par to
sargam tiek paziņots un atstāta Pilī piedzīvota zemestrīce
Svētkos savs labais rūķītis
ziņa rīkojumu žurnālā.
Jautāts par bailēm pilī nakts
Uz galda pamanām vairākus
laikā, Jāņonkulis smejoties teic, žurnālus. Jāņonkulis atzīst, ka
Priekšroka naktsmaiņām
ka viņa gados vairs nav no kā bai- to lasīšana īsinot laiku un tos
Jāņonkulis jau vakara sākumā dīties. «No kā gan man te būtu vīriešiem atstājot kolēģes sieatzina, ka viņam labāk patīk jābaidās? Kaut arī neesmu pret vietes. «Pats priekšroku dodu
nakts maiņas, jo tad dienas daļa dāmām, tā Baltā pils dāma man grāmatām, ko kolēģis atnes no
paliek paša rīcībā un to var šo septiņu gadu laikā nav apcie- bibliotēkas, taču nesmādēju arī
izmantot pēc saviem ieskatiem. mojusi. Tā teikt, nav zināms, šos žurnālus. Var nedaudz pa«Pa nakti jau nemaz nav tik slikti kurš no kura te baidās. Bet skatīties, kas notiek slavenību
te, pilī, kaut arī esmu viens. Jā, Kuciņu mamma, kas savulaik dzīvēs. Pa retam zināšanas tiek
garākas stundas sanāk, nekā pa ar savām mazmeitām dzīvojusi pārbaudītas, risinot krustvārdu
dienu strādājot, taču pēc vienas pilī, to esot redzējusi pie pagal- mīklas. Citas nodarbošanās vēl
nakts ir divas brīvas dienas, uz mā novietotajiem lielgabaliem,» neesmu atradis,» stāsta Jāņondarbu jādodas tikai trešās dienas smejas sargs. Lai arī Jāņonkulis kulis.
vakarā,» tā Jāņokulis. Taujāts nav redzējis pils dāmu, viņš šeit
Ņemot vērā to, ka šis ir maiņu
par gulēšanu nakts laikā, viņš piedzīvojis zemestrīci. «Ticiet darbs, strādāšana iekrītot arī daatzīst, ka nedaudz iesnausties vai neticiet, bet pils tā divas žādos svētkos, piemēram, Ziemasvar parastās naktīs, taču kas tāds reizes notrīcēja! Par to, ka tā svētku vakarā. «Ja jāstrādā, tad
nekad nenotiks maiņās, kad pilī bija zemestrīce, kas atnākusi jāstrādā. Bet parasti uz svētkiem
ir svinības.
mums ir savs labais
Piemēram,
rūķītis, kurš uzmuniepriekšējā
drina. Tā ir profesore
ballē viesi
Ināra Melgalve. Viņa
pili pameallaž pacenšas, lai sargi
tuši tik ap
svētkos nebūtu aizmirpulksten
sti – sarūpē dažādus
četriem,
gardumus, dāvanibet pusņas. Tas noteikti nav
četros jau
viņas pienākums, bet
klāt bijis
viņa mūs ļoti ieprieciGadu no gada ikdienas darjaunais pasts,
nājusi,» tā Jāņonkulis. Viņš
bu kārtība jau zināma, taču
puspiecos uz
arī piemin, ka tieši viņa ir tā,
joprojām acu priekšā vienmēr
darbu sāk nākt
ar kuras iniciatīvu tika izveidots
stāv kāda zīmīte, kas lieku reizi
pils apkopējas,
sargu postenis jeb vieta, kur pils
atgādina par darāmo.
sešos jātaisa
sargi sēž. «Agrāk tikai pie galdiņa
vaļā visa pils,
līdz mums un jūtama arī šeit, sēdējām, bet tagad mums tāds
bet pulksten 8 jau maiņa bei- uzzināju tikai vakara ziņās,» tā kā savs labiekārtots «būrītis»,»
gusies...
Jāņonkulis.
priecājas sargs.
Taujāts, kuros vakaros tad ir
Pieņemu, ka kādu noteikti
Brīdī, kad atvadījāmies no
patīkamāk strādāt – ikdienas vai nobiedētu vien fakts, ka pilī atro- Jāņonkuļa, viņš grasījās vakabaļļu –, Jāņonkulis nevilcinoties das Kurzemes Hercogu kapenes. riņot – notiesāt līdzpaņemtās
teic, ka, protams, parastajās mai- Jāņonkulis par to vien nosmaida sviestmaizes un iedzert tēju.
ņās, kad visapkārt valda klusums. un teic, ka tie jau augšā necelšo- Arī mums nebija izdevies aci
Dežūra balles vakarā gan neko ties un viņu neaiztikšot. «Savu pret aci satikt pils Balto dāmu.
daudz neatšķiras no parastās, reizi jau sanāk iet gar kapenēm Iespējams, tas tāpēc, ka pilī
jo savi pienākumi jāpilda, bet un gaismu slēgt, tad arī iedo- notika balle, taču, ja nomaldās
kārtību vēl šajā vakarā uzmana mājos, ka kāds aiz durvīm guļ, kādā tumšākā gaitenī, nemaz
divi vai trīs vīri no policijas, taču bet bailes nekad nav ņēmušas tik omulīgi tur nakts stundās
tad te ir skaļāka rosība.
virsroku,» atzīst Jāņonkulis.
vis nav...
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Kultūras pasākumi
 13. decembrī pulksten 14 un 17 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Veiksmes raksti». Piedalās bērnu
vokālā studija «Nianse» I.Lipskas vadībā un BJMK vokālā studija
I.Cines vadībā. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 13. decembrī pulksten 16 – Trešās Adventes koncerts. Piedalās
koris «Sidrabe» (diriģenti Z.Kurševa, I.Krauze, G.Pavilons), Sv.Annas
draudzes koris (diriģents A.Jansons), vokālais kvartets, ērģelniece
un koncertmeistare Ilze Reine (Sv.Annas katedrālē).
 14. decembrī pulksten 14 – koncerts «Mazu brīdi pirms...».
Programmā komponista J.Lūsēna dziesmas ar K.Skalbes un V.Plūdoņa
vārdiem. Mīlas lirika par dzimteni, māti, ģimeni, bērnu un Dievu.
Piedalās J.Lūsēns, Latvijas Nacionālās operas soliste K.Zadovska un
operdziedātājs I.Pētersons. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 14. decembrī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums
(kultūras namā).
 18. decembrī pulksten 18 – deju studijas «Intriga» un Baltijas
jauno mūziķu skolas Ziemassvētku koncerts «Vienā taktī ar svētkiem». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 19. decembrī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts (Sv.Annas katedrālē).
 20. decembrī no pulksten 9 līdz 16 – Ziemassvētku tirdziņš
Hercoga Jēkaba laukumā. No pulksten 11 līdz 15 – svētku programma. Piedalās TDK «Rota», TDA «Jaunība», «Lielupe», bērnu
vokālā studija «Nianse» I.Lipskas vadībā, Z.Andžānes bērnu mūzikas studija, BJC «Junda» popgrupa «Lai skan» I.Šveiceres vadībā,
BJMK grupa «Mambo» I.Cines vadībā. Visus lielos un mazos bērnus
iepriecinās Ziemassvētku vecītis (Hercoga Jēkaba laukumā).
 20. decembrī pulksten 14 – koncerts «Džokomo Pučīnī – 150»,
kurā skanēs fragmenti no operām «Toskāna», «Madame Buterfly»
un «Mess adi Gloria». Piedalās S.Simončīni (tenors, Itālija), E.Siliņš
(baritons), valsts akadēmiskais koris «Latvija», Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris – diriģents Matteo Beltrami (Itālija). Biļešu
cena – Ls 4; 3; 2,50.
 20. decembrī pulksten 14 – vokālās studijas «Solo» Ziemassvētku koncerts (Sv.Annas katedrālē).
 21. decembrī no pulksten 9 līdz 15 – Ziemassvētku tirdziņš
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 21. decembrī pulksten 12 – BJC «Junda» Ziemassvētku koncerts «Eņģeļa pieskāriens». Piedalās visi dziedošie un spēlējošie
kolektīvi. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» Ziemassvētku koncerts «Ziemassvētku sapnis». Piedalās dejojošie kolektīvi. Biļešu
cena – Ls 1 (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu un
kora «Tik un tā» uzvedums «Vilki». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 23. decembrī pulksten 15 un 17 – Ziemassvētku eglīte bērniem «Kas rūķīšiem spilvenā?». Ielūguma cena – Ls 7 (cenā iekļauta
dāvana un pasākuma programma) (kultūras namā).
 25. decembrī pulksten 14 – «Platforma Music» rīkots Ziemassvētku koncerts «Ziemsvētku ceļojums». Piedalās I.Ulmanis, Igo,
Amber, Aisha un citi populāri mūziķi (Sv.Annas katedrālē).

Izstādes
 Līdz 20. decembrim – izstāde «Esmu māceklis, meklēju skolotājus» (Pētera Pirmā Lielā sūtniecība) (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 2. janvārim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde «Ziemassvētki dvēselei» un «Latvijas keramikas» izstrādājumu
izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 3. janvārim – Birutas Derumas jubilejas izstāde «Pasaka
par ziedēšanu» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 2. janvārim – Čehu baroka arhitektūras daile. Vladimira
Ubera fotogrāfijas. Izstāde tapusi sadarbībā ar Čehijas vēstniecību
Latvijā (kultūras namā).
 Līdz decembra beigām – «Ziemassvētku dekori» sadarbībā ar
Jelgavas ziedu veikaliem, saloniem un individuālajiem floristiem
(kultūras nama 1. stāvā).
 Decembrī – Marka Selerjē (Francija) fotogrāfijas «Pilsētu izrāde»
(kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 14. decembrim – Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās un
lietišķās mākslas darbu izstāde «Svētku priekam» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 12. decembrī pulksten 19.30 – 2008. gada Sporta servisa
centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).
 13. decembrī pulksten 10.30 – IPF atklātais čempionāts svara
stieņa spiešanā guļus (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 13. decembrī pulksten 10 – pirmsskolas bērnu sporta svētki
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» (Jelgavas Sporta hallē).
 13. decembrī pulksten 15 – 2008. gada Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu
kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 13. un 14. decembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, fināls (Jelgavas 6. vidusskolā).
 14. decembrī – orientēšanās sacensības «Ziemas Alnis». Vairāk
– http://alnis.id.lv/.
 14. decembrī pulksten 11 – 2008. gada Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu
kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 17. decembrī pulksten 19.30 – 2008. gada Sporta servisa
centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).
Spēļu kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 18. decembrī pulksten 9 – Jelgavas 4. vidusskolas Ziemassvētku kauss basketbolā (Jelgavas Sporta hallē).
 18. decembrī pulksten 19.30 – Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas
čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Līvāni» (Jelgavas Sporta hallē).
 22. decembrī pulksten 14.45 un 23. decembrī pulksten
10.45 – Specializētās peldēšanas skolas Ziemassvētku sacensības.
A.Miskarova kausa izcīņa (LLU peldbaseinā).
 19. decembrī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts BK «Zemgale» – «Ķeizarmežs» (Jelgavas Sporta hallē).

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 11. decembris

Ledus skulptūru festivālam
ledus jau pasūtīts
 Ritma Gaidamoviča

11. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
mūsu pilsētā norisināsies nākamā gada februārī, taču jau šobrīd
tam notiek intensīva
gatavošanās: mākslinieki rezervē biļetes
braucienam uz Latviju,
arī ledus jau iegādāts,
bet organizatori plāno
pasākumu programmu. Taču no 20. līdz
26. decembrim aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
kopā ar 10. Starptautiskā ledus skulptūru festivāla uzvarētāju mākslinieku Kārli Īli ielūgti uz
Jelgavas sadraudzības
pilsētu Magadanu Krievijā, lai tur piedalītos
Ledus skulptūru festivālā. Interesanti ir tas,
ka aģentūras direktors
uz turieni dodas ne tikai pieredzes apmaiņā
– viņš kopā ar K.Īli pirmo reizi veidos skulptūru par tēmu «Ziemas
fantāzija».

Vietējo mākslinieku
Sanda Kondrāta un
Ulda Zariņa skice.
Skices: no aģentūras
«Kultūra» arhīva

arī ledus skulptūru Kventina 15 komandām jeb 30 autoriem
Šādu ledus skulptūru par tēmu
Tarantīno filmas pirmizrādes sāksies jau 9. februāri, un ska«Mīlas galaktika» iecerējusi
pasākumam,» stāsta projektu tītāji mākslinieku radītajā «Mīizveidot Stefānija Kvīle no
vadītājs.
las galaktikā» varēs ieskatīties
Lielbritānijas.
Arī 11. festivālā, tāpat kā tieši Svētā Valentīna dienā, 14.
vēloties galvenokārt skatījāmies aizvadītajā gadā, skulptūras februārī, kad notiks festivāla nouz to, lai darbos nebūtu pārāk tiks veidotas no divu veidu slēgums un labāko darbu autoru
Jelgavā 11. Starptautiskais sīku detaļu. Tas tāpēc, ka neva- ledus. SIA «Frostiart Baltic» apbalvošana. Jāpiemin, ka šogad
ledus skulptūru festivāls notiks ram paredzēt laika apstākļus. piegādās kristāldzidros pārtikas festivāla žūrija sadalīs balvu fonno 9. līdz 15. februārim. Tā tēma Mums jārēķinās, ka skulptūrām ledus blokus (1x0,5x0,25 metri), du 5900 eiro apmērā.
– «Mīlas galaktika». Festivāla var nākties izturēt arī siltāku
organizatori, izvērtējot 42 māks- laika apstākļu pārbaudi,» skaidro
linieku iesniegtās skices, dalībai I.Pirvics. Mākslinieki pārstāvēs
apstiprinājuši 15 komandas jeb 30 deviņas valstis – Latviju, Lietumāksliniekus no deviņām valstīm. vu, Krieviju, Nīderlandi, Īriju,
Aģentūras «Kultūra» projektu Lielbritāniju, Austriju, ASV un
vadītājs Ivars Pirvics atzīst, ka Ungāriju.
tostarp ir gan tādi, kas festivālā
«Varam būt lepni, ka festivālā
piedalījušies pirms vairākiem ga- pirmo reizi piedalīsies amerikāņu
diem, gan tādi, kas startējuši pērn mākslinieks Stīvs Lesters, kurš ir
vai piedalīsies pirmo reizi. «Kaut pasaulē lielākā ledus skulptūru
arī šogad festivālam vairs neesam festivāla «Ice art» Fērbenksā,
saņēmuši simts pieteikumus, kā Aļaskā, dibinātājs. Jāpiemin, ka
tas bija pirms dažiem gadiem, viņš veidojis ledus skulptūras
tomēr ar katru reizi piesakās arī ziemas olimpiskajām spēlēm
arvien pieredzējušāki un profe- Lilihamerē, kas notika 1994.
sionālāki mākslinieki, un mums
gadā. Taču nu viņš
ir iespēja izvēlēties. Vairs nav
ieprecējies Krietādu, kas vienkārši atsūta
vijā un Latvijā
skices, domājot, ka varētu
k o m a n d a s Skulptūru «Ziemeļblāzmas deja» festivālā Magadanā (Krievija)
ko tādu nejaušības
s k u l p t ū r u iecerējuši veidot aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Bušpēc pamēģināt.
veidos kopā kevics un mākslinieks Kārlis Īle.
Taču ar 30 māksar sievu māks- kas šobrīd jau top Latvijā un
Organizatori stāsta, ka tēmas
linieku atlalinieci. Lielbritāni- pārtaps 30 mazajās skulptūrās. «Mīlas galaktika» izvēle ir kā
si negāja
ju pārstāves Metjū Savukārt 15 lielās skulptūras pamudinājums paskatīties uz
viegli
Čaloners un Metjū – līdz četru metru augstumam mūsdienu cilvēku attiecībām.
– izFosters – viņi ir – tiks veidotas no dabīgā ledus, «Mēģinām māksliniekus mudipieprasīti ledus kas uz Jelgavu mēros tālo ceļu nāt parādīt, kā viņi skatās uz
skulptori no Li- no Somijas pilsētas Pello. Tie mīlestību un cilvēka attiecībām
verpūles. Viņu būs 30 ledus bloki, 2x1x0,5 21. gadsimtā, kad visu pārņēv e i d o t ā s l e d u s metrus lieli. Šobrīd gan vēl nav mušas modernās tehnoloģijas
skulptūras ir papil- izrēķināts, cik tonnu ledus jau un biežāk cits citu iepazīstam
dinājušas tādu pasaules iegādāts, taču skaidri zināms caur virtuālo pasauli, pat ne
slavenu zīmolu kā «Gucci», tas, ka atkarībā no laika aps- reizi nesatiekoties. Tāpēc arī
«Reebok», «Jaguar» un citu pre- tākļiem Latvijā tiks izmantots festivāla noslēgums norisināsies
zentācijas. Mākslinieki veidojuši arī vietējo upju ledus papildus Svētā Valentīna dienā, lai viatrakcijām – ledus bāram un siem atgādinātu par mīlestības
Nikola Vuda no Īrijas plāno
kam citam.
pamatvērtībām,» skaidro aģenizgatavot šādu skulptūru.
Darbs pie skulptūru veidošanas tūras projektu vadītājs.

Klāt tradicionālais labdarības tirdziņš
 Ritma Gaidamoviča
Ziemassvētku atklātnes, pašdarinātas piparkūkas, dažādi
rokdarbi – šīs un vēl citas lietas
Trešās Adventes priekšvakarā,
13. decembrī, no pulksten 10
līdz pat 16 ikviens varēs iegādāties labdarības akcijas izstādē
tirdziņā «Dāsnums mūžam neizsmeļams». Tirgošanās notiks
tirdzniecības centra «Pilsētas
pasāža» 2. stāvā.

Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja speciāliste Evika
Kaufelde informē, ka labdarības
akcijas laikā izstādē «Dāsnums
mūžam neizsmeļams» varēs iegādāties gan zeķes, gan cimdus,
gan tamborētas salvetītes, gan
čības, kā arī Ziemassvētkiem
neatņemamu sastāvdaļu – piparkūkas. Šādus darinājumus
tradicionāli jelgavniekiem piedāvās dažādu Jelgavas sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Šobrīd zināms, ka tirdziņā
ar saviem darinājumiem piedalīsies Jelgavas Pensionāru
biedrība, Jelgavas sieviešu
invalīdu organizācija «Zvaigzne», sociālās aprūpes centrs
«Jelgava», Jelgavas pilsētas
lielo ģimeņu centrs «Spiets»,
radošo domu un darbu centrs
«Svētelis», Jelgavas Latviešu
biedrība, Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa, Jelgavas krievu biedrība «Istok»,

Jelgavas pilsētas un rajona
baltkrievu biedrība «Ļanok»
un biedrība «Jaunība, tradīcijas, mūžība».
Jāpiebilst, ka ikviens, iegādājoties kādu lietu labdarības
tirdziņā, atbalstīs biedrības
biedrus.
Labdarības akciju organizē
Jelgavas pašvaldības Sabiedrības integrācijas birojs, to
atbalsta tirdzniecības centrs
«Pilsētas pasāža».

