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JAP uz laiku atsakās no
taksometru iznomāšanas

BEZMAKSAS

«Ābolu»
dāvinās bērniem
 Sintija Čepanone

«Ja mūsu iesniegtais
projekta pieteikums
tiks atbalstīts, tad,
visticamāk, jau nākamgad RAF dzīvojamajā
masīvā taps aktīvās
atpūtas laukums bērniem un pusaudžiem.
Mūsuprāt, tas ir labākais veids, kā iztērēt
pašvaldībai pasniegto
balvu par ieguldījumu
vides aizsardzībā,» teic
pašvaldības Attīstības
plānošanas sektora
galvenā speciāliste vides politikas jautājumos Solvita Lūriņa.

Vi d e s m i n i s t r i j a s b a l v u
«Ābols» Jelgavas pašvaldība republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā saņēma jau otro gadu
pēc kārtas. Pērn līdztekus balvai
par pirmo vietu piešķirti 10 000
lati, savukārt šogad – uz pusi
vairāk – 20 000 lati. «Šo naudu
iespējams apgūt, realizējot kādu
projektu vides jomā. Pagājušajā
gadā piešķirtie līdzekļi iztērēti,
lai apkopotu plūdu datus, taču
šogad nolēmām naudu novirzīt,
lai paplašinātu bērnu un pusaudžu iespējas aktīvi pavadīt brīvo
laiku,» S.Lūriņa norāda, ka tieši
tāpēc Latvijas Vides aizsardzības
«Patiesībā jau grūtus laikus izjūtam visu šo gadu, tāpēc lēmums takšus vismaz uz gadu likvidēt nav nekāds pārsteigums. Kre- fonda administrācijai šonedēļ
dīta maksājumi par mašīnu, remonts, vietas īre, dispečeru dienests – tas viss izmaksā ļoti dārgi, bet klientu skaits arvien sarūk. iesniegts projekta pieteikums
Ko darīšu pēc 10. janvāra? Nezinu, visticamāk, tāpat kā citi šoferi turpināšu strādāt ar privāto mašīnu, lai gan arī tā nav izeja
– labi, man nebūs jāmaksā tā mašīnas kredīta summa, bet citi izdevumi tik un tā paliks, turklāt arī nevar gaidīt, ka braucēju
būs vairāk. Būs smagi, tas ir skaidrs,» neslēpj taksists Ziedonis.
 Sintija Čepanone

vērtējot situāciju, ka taksometru vadītāji pēdējā laikā vairs
Nākamā gada sākumā
nespēj regulāri norēķināties
Jelgavas ielās vairs
par automašīnām, kuras taksonevarēs manīt Jelgametru pakalpojumu sniegšanai
vas Autobusu parka
iznomā no SIA «Jelgavas Auto(JAP) iznomātos takbusu parks». Likumsakarīgi, ka
sometrus – tie tiks
tādējādi apgrūtinātas ir arī uz«iekonservēti» līdz
ņēmuma iespējas norēķināties
labākiem laikiem.
ar banku, kas savulaik sniegusi
aizdevumu jaunu automašīnu
«Šāds lēmums pieņemts, iz- iegādei,» situāciju raksturo

JAP komercdirektore Viktorija
Ļubļinska. Viņa uzsver, ka JAP
nenodarbojās ar taksometru
pārvadājumiem, bet gan izīrēja
šī pakalpojuma sniegšanai piemērotus un pilnībā aprīkotus
automobiļus, savukārt cilvēki,
kas vēlējās gūt peļņu, veicot
taksometra pakalpojumus,
pašvaldībā izņēma licenci un
no JAP nomāja takšus.
«Patiesībā jau situācijas pa-

Saeimas pieņemtie
grozījumi 2009. gada
valsts budžetā būtiski
ietekmē arī pašvaldību darbu – līdz ar
ievērojamo finanšu
līdzekļu ekonomiju
valsts mērogā savus
resursus Saeima un
valdība liek pārskatīt
arī pašvaldībām. Tieši
šī iemesla dēļ Jelgavas
dome gada nogalē
nepieņems nākamā
gada budžetu. Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Irēna
Škutāne prognozē,
ka tas varētu notikt
janvārī.

«2008. gads pašvaldībā iezīmējās ļoti cerīgi, arī budžets pildījās veiksmīgi līdz
pat novembrim. Vēl vasarā
neviens nevarēja prognozēt
tik strauju ekonomisko lejupslīdi, kādu šodien mums
nākas piedzīvot. Man šķiet, ja
kāds būtu varējis to paredzēt,
tad šai personai būtu jāpiešķir vismaz Nobela prēmija,»
spriež I.Škutāne.
Pašvaldība jau bija sagatavojusi 2009. gada budžeta projektu, taču tagad saistībā ar
pieņemtajiem valdības lēmumiem un Saeimas likumiem
tajā nāksies ieviest nopietnas
korekcijas.
«Šobrīd visvairāk satrauc
tas, ka pašvaldībām vairs nav
valdības garantijas par to, ka

tās varēs pretendēt uz visu
tai pienākošos iedzīvotāju ienākuma nodokļu apjomu, kas
veido lielāko daļu pašvaldības
budžeta. Ja turpināsies tik ļoti
strauji palielināties bezdarbs
un sarukt algas, varētu rasties
situācija, ka nodokļi neienāk
un pašvaldības nav spējīgas
veikt savas funkcijas. Nodokļu
prognozi veic Finanšu ministrija, un pēdējie aprēķini liecina, ka dažu nedēļu laikā kopējā prognoze ieņēmumiem no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
kritusies no 29 miljoniem līdz
21 miljonam latu,» atzīst Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece.
Tieši tāpēc pašvaldībai ļoti
rūpīgi jāizvērtē nākamā gada
budžets, paredzot būtisku

«Par kvalitatīvas dzīves vides
veidošanu pilsētas daudzstāvu
dzīvojamos rajonos».
Tajā paredzēts izveidot rotaļu
laukumu bērniem un jauniešiem
RAF teritorijā – vienā no daudzdzīvokļu māju pagalmiem. «Šī
pilsētas daļa izvēlēta, izvērtējot
brīvā laika pavadīšanas iespējas
pilsētā. Ja centrā pēdējo gadu
laikā tapuši vairāki aktīvās atpūtas laukumi, tad RAF daudzstāvu māju pagalmos tādu nav.
Taču tur dzīvo ļoti daudz cilvēku, tostarp bērni un jaunieši,»
S.Lūriņa piebilst, ka vieta, kur
ierīkot rotaļu laukumu, izvēlēta,
izvērtējot apstākli, ka tur zeme
pieder pašvaldībai.
Pašlaik projekta pieteikums
tiek izvērtēts. Ja to atzīs par piemērotu naudas balvas – 20 000
latu – ieguldīšanai, tad jau nākamajā gadā bērnu rotaļu laukums
būs arī vienā no pagalmiem
starp Loka maģistrāli un Pērnavas ielu. «Paredzēts, ka laukums
taps līdzīgs tiem, kādi ir citviet
pilsētā, piemēram, Ozolskvērā,»
paskaidro Attīstības plānošanas
sektora galvenā speciāliste vides politikas jautājumos. Kad
tiks saņemts apstiprinājums
no ministrijas, nekavējoties
tiks izsludināts konkurss par
aktīvās atpūtas laukuma izveidi. S.Lūriņa paskaidro, ka par
naudas balvu gan tiks izstrādāts
tehniskais projekts, gan arī realizēta iecere.

Pensionāri braukšanas
apliecības varēs
mainīt nākammēnes

sliktināšanos izjutām šā gada
pirmajos mēnešos, kad to, kas
par pakalpojumu nespēja norēķināties, kļuva aizvien vairāk
un vairāk, un nenomaksātās
summas ar katru mēnesi kļuva  Ritma Gaidamoviča
lielākas. Pēdējā laikā parādnieku skaits turpināja augt, un jau
Pensionāri, kuri vecāki
pašlaik uzsākti vairāki tiesas
par 80 gadiem, jaunās
procesi par parādu piedziņu,»
braukšanas apliecības,
skaidro V.Ļubļinska.
lai pilsētas sabiedris(Turpinājums 3.lpp.)
kajā transportā brauk-

Pašvaldība budžetu pieņems janvārī
 Kristīne Langenfelde
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tā samazinājumu. «Saeimas
uzstādījums ir samazināt
visu pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu darbinieku algas
par 15 procentiem, samazinājums neskars vienīgi tās
algas, kas ir divu minimālo
mēnešalgu apmērā jeb līdz 360
latiem. Tāpat katras iestādes
un aģentūras budžets kopumā
jāsamazina – gan izglītībai,
gan sociālajai jomai, gan pilsētvides sakārtošanai, gan
visām pārējām jomām,» uzsver
I.Škutāne.
Tāpēc pašlaik katras pašvaldības iestādes un aģentūras
vadītājs pārskata budžeta
prognozi, samazinot to un atsakoties no papildus darbiem,
iecerēm.
(Turpinājums 3.lpp.)

tu bez maksas, Sociālo
lietu pārvaldē varēs
saņemt 2009. gada
janvārī.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde atgādina – kaut arī šajā gadā
izsniegtās apliecības derīgas
līdz šā mēneša beigām, 31.
decembrim, ar tām vēl varēs
braukt visu janvāri, līdz jaunas
apliecības saņemšanai. Taču tie

pensionāri, kuriem ir tiesības
saņemt minēto braukšanas
apliecību, taču pilsētas sabiedrisko transportu tuvākajā laikā
neplāno izmantot, braukšanas
apliecības varēs saņemt arī vēlāk – visa 2009. gada garumā.
Saņemšanas kārtība saglabājas
līdzšinējā – apliecību iespējams
iegūt Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka ielā
9, 104. kabinetā. Tas izdarāms
pirmdienās no pulksten 15 līdz
19 un trešdienās no pulksten 9
līdz 12. Līdzi jāņem pase.
Sīkāku informāciju var iegūt
pa tālruni 63007224 vai personīgi Sociālo lietu pārvaldē pie
dežuranta informatora.

Pirmdien, 22. decembrī, pulksten 21
Jelgavas televīzijas tiešraidē uz iedzīvotāju
jautājumiem atbildēs Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne.
Tiešraides tēma – 2008. gada rezumējums
un 2009. gada budžets un plāni.
Tālrunis TV studijā – 63094204.
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«Paldies, ka jūs mani uzmetāt»
 Kristīne Langenfelde

Kad 2014. gadā Sočos
notiks nākamās ziemas
olimpiskās spēles un
visu valstu komandas
dosies atklāšanas parādē, mūsu acis, visticamāk, meklēs latviešu
sportistus, taču varbūt
šoreiz ir vērts paskatīties arī Krievijas izlases
virzienā – viņi parādē
dosies Jelgavas uzņēmēja ražotajos tērpos.
Sporta apģērbu ražotājs «Bars
LV» ir vienīgais Latvijā, kas ražo
profesionālas sporta formas basketbolam, futbolam, florbolam,
volejbolam, kā arī sporta kostīmus
un fitnesa apģērbu. Uzņēmuma
īpašnieks jelgavnieks Jānis Bacāns
neslēpj, ka šobrīd jau kvalitātes
ziņā viņi ir spējīgi konkurēt ar
tādiem labi zināmiem zīmoliem kā
«Adidas», «Nike» un citiem.
Sporta apģērbu ražotājfirmas «Bars LV» īpašnieks Jānis Bacāns, kurš savulaik profesionāli spēlēja
Sākums savai firmai bija basketbolu, arī šobrīd ar basketbolu ir uz tu. «Vismaz reizi nedēļā jau uzspēlēju gan – sanākam
mazliet cits – vairākus gadus kopā uzņēmēji un tad sava prieka pēc uzspēlējam.»
Foto: Ivars Veiliņš
Latvijā un Igaunijā pārstāvējāt labi zināmo Lietuvas pamazām zuda uzticība mums.
Tad nu sanāca, ka jūs sā- šobrīd mūsu formas valkā nu
sporta apģērbu ražotāju «Au- Vienvārdsakot – leiši uzmeta gan kāt ražot sporta apģērbu ar jau 14 profesionālās basketbola
dimas».
mani, gan savus klientus.
«Bars» zīmi, bet Latvijas tirgū komandas. Es tikai gribu teikt,
Jā, tas bija sākums – 1997. gads.
Un tagad jūs ar savu firmu vēl pārdeva arī «Audimas».
ka latvieši arī var. Nu, piemēram,
Kad kļuvu par «Audimas» pārstāvi pierādāt, ka latviešiem nav
Kaut kas tāds ir iespējams tikai Andris Biedriņš, kad sāka spēlēt
Latvijā un vēlāk arī Igaunijā, tas vajadzīgi nedz leiši, nedz ķī- Latvijā. «Audimas» pārstāvniecība ASV, atsūtīja mums kādu ļoti
patiesi bija kvalitatīvs produkts nieši, lai ražotu profesionālu bija mana firma, bet, tiklīdz es augstas kvalitātes sporta apģērba
– jau tāds rādītājs vien, ka no 100 sporta apģērbu.
izstājos, lietuvieši uztaisīja «Au- auduma paraugu. Ko izdarījām
vienībām izbrāķēt varēja vien
Tieši tā. Es sapratu, ka varu to dimas Latvija» un sāka veikalos mēs? Palūdzām mūsu pašu «Laudivus procentus, par kaut ko lie- darīt pats – nepārstāvot kādu citu tirgot to pašu preci. Igaunijā tas mai» izstrādāt ekvivalentu. Un
cina. Tā bija ļoti kvalitatīva prece un neatbildot par citu kļūdām. No- negāja cauri – tur likumdošana tagad mums ir tāds pats augstā– apģērbām profesionālās sporta dibināju savu uzņēmumu «Bars nepieļauj vienādas firmas atvēr- kās klases audums. Viens pret
komandas, šo apģērbu patiesi LV». Sākums jau bija pagrūts. šanu. Tad arī sanāca, ka sākumā viens. Mēs strādājam ar visiem
novērtēja, pirka, un bizness labi Atkal neiztiku bez leišiem... (Smai- konkurējām – atceros, «Spicē», kvalitatīvākajiem audumiem un
aizgāja. Lietuvieši tobrīd spēja da.) Mums vajadzēja telpas. Tās veikalā «Spantal sport», sākumā tā arī spējam parādīt sevi augstas
pacelt savu zīmolu augstā līmenī. piedāvāja viens leišu čoms. Baus- 90 procenti no sporta apģērbiem konkurences apstākļos.
Bet nāca lūzums...
kas ielā, neliela platība, it kā, viņa bija «Audimas», bet barsiņam
Par to noteikti liecina kaut
Un diezgan strauji. Mūsu kai- vārdiem sakot, izdevīga īre. Ap- tikai 10 procenti, bet jau pēc vai Krievijas olimpiskās komiņiem šķita, ka
kure tur bija ar diviem gadiem barsiņš paņēma mitejas izvēle par labu jūsu
viņi jau tirgu ir
«Tagad angļi elektrību, leitis 80, «Audimas» atstājot vien 20 šūtajām formām viņu izlasei
iekarojuši un var
teica, ka rēķins procentus.
nākamajām ziemas olimpisvēlas, lai ap- nemaz neesot Ko lai saka – tirgus ieka- kajām spēlēm...
atļauties domāt
tikai par peļņu
liels – ap 100 rots, nu ražotni var pārcelt
... un ne tikai. Tikko esam saņēģērbjam viņu tik
– lai samazinātu
latiem... Bet, kad uz Ķīnu...
muši pasūtījumu arī no Lielbritāizmaksas, viņi rasieviešu un vīrie- saņēmām pirmo (Smaida.) Nē, tādu kļūdu es nijas, kas vēlas, lai apģērbjam gan
žotni no Lietuvas
tas bija... nekad nepieļaušu. Es taču saku, viņu sieviešu, gan vīriešu basketšu basketbola rēķinu,
pārcēla uz Ķīnu.
900 lati!!! Nu ko, ka mēs, latvieši, arī varam! Starp bola izlasi. Viņi mūs pamanījuši
Un tad arī sākās
izlasi. Viņi mūs viņi atkal mani citu, arī Ķīnā nemaz tik gludi vairs Turīnas Olimpiskajās spēlēs, kad
problēmas... Gobija uzmetuši.
neiet – viņiem tauta sāk novecot, ievērojuši mūsu basketbolistes
pamanījuši Turīdīgi sakot – «AuBet tā vien sāk trūkt darbaspēka, un es jau «Bars LV» šūtajās formās.
dimas» sāka raka tā uz- esmu dzirdējis, ka ķīnieši paši sāk
Taču «Bars» nav sporta
nas Olimpiska- šķiet,
žot vienu vienīgu
mešana jums meklēt savām ražotnēm vietas apģērbi tikai profesionāļiem.
brāķi – no Ķīnas
jās spēlēs, kad bijis tikai kār- citās valstīs.
Patiesībā šobrīd mums jau ir
rūpnīcas mums
tīgs attīstības
«Audimas» ne tuvu nav vie- pieci zīmoli – jau minētais «Bars»;
ievērojuši mūsu dzinulis?
atveda jau 30 – 40
nīgie jūsu konkurenti – ir taču «Claw» no «dārgā gala», kas izšūts
procentus brāķa.
Tagad
varu
vēl «Nike», «Adidas», «Puma» ar Svarovska kristāliem; īpaši
basketbolistes
Tas jau vairs nedroši teikt un arī un citi «dārgā gala» zīmoli.
paredzēts apģērbs korpulentām
«Bars LV» šūta- viņiem jau esmu Jā, bet mēs jau esam pierā- dāmām «Rubens Ladies», un te
bija bizness. Taču
leišiem ar to vēl
to pateicis: «Pal- dījuši, ka varam arī ar viņiem jāpiebilst, ka nu jau arī starpjās formās.»
nepietika – ik pēc
dies, ka jūs mani konkurēt un tur tiešām nav nekā tautiskās izstādēs vērojams, ka
pusgada viņi sava
uzmetāt.» Un tas neiespējama. Sporta vidē to jau firmas šai pozīcijai pievērš arvien
apģērba cenu paaugstināja par 50 ir patiesi. Ja tolaik «Audimas» tā zina – piemēram, arī ASK basket- lielāku uzmanību – iepriekšējā
procentiem. Rezultātā tirgū nonā- nebūtu izrīkojies, diezin vai es bolistiem mēs šujam formas. Jā, izstādē Diseldorfā jau 25 procenti
ca pārsvarā nekvalitatīvs sporta domātu par savas firmas veidoša- jā – tur virsū ir «Reebok» brends, no visa piedāvājuma bija domāts
apģērbs par ļoti augstu cenu. Tas nu; ja leitis nebūtu man tās telpas bet patiesībā šujam mēs. «Reebok» šim pircēju lokam; vīriešu brends
jau vairs nebija normāli! Tā taču Bauskas ielā iesmērējis, diezin vai vienkārši nespēja atrast tādu krā- «3B» un «Paws», kas ir mūsu jaunevarēja strādāt! Iedomājieties: uzreiz sasparotos celt savu ražotni su toņu salikumu, mēs atradām. nākais sniegums, – bērnu apģērbi.
cilvēks pasūta preci, mums piegā- Tīrainē. Jā, man viņiem ir jāsaka Protams, nevaram pretendēt uz Varbūt kādam šķiet – kāpēc vienai
dā, tā izrādās nekvalitatīva, jāsūta paldies. Un patiesībā uzsākt šādu komandas atbalstīšanu ar 70 000 firmai vajadzīgi pieci brendi, taču
atkal atpakaļ, jāpieprasa vietā biznesu bez sakariem būtu pa- latu ekipējumu – botas, somas, mums ir jāorientējas uz dažādiem
cita, un tā nepārtraukti – nodar- smagi, taču man bija «Audimas» dūnu jakas un tā tālāk, tāpēc esam pircējiem, ne tikai profesionāļiem.
bojāmies vien ar ķīniešu sabojā- laikā iegūti kontakti, kas krietni gatavi ražot formas, kas vēlāk nes Piemēram, pirms dažiem gadiem
tās preces atgriešanu. Pircējiem palīdzēja.
«Reebok» vārdu. Taču kopumā mūs uzmeklēja «Rimi» un lūdza

Kā jūs vērtējat šādu dienestu/iestāžu darbu pilsētā?

Skaitļi runā
Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests 37,3%
Neatliekamā medi- 33,4%
cīniskā palīdzība
Ceļu policija

21,7%

Pašvaldības policija 22,3%
Valsts policija

20,0%

36,4%

Pozitīvi

Diezgan pozitīvi

Negatīvi

Nezin

Diezgan negatīvi

26,3%

40,3%

8,7%

48,3%

3,3%

5,7% 3,0%

47,7%
42,4%

kolekciju saviem veikaliem. Piekritīsiet taču, ka tas būtu visai
dīvaini, ja ar preču zīmi «Bars»,
ko valkā profesionāļi, mēs ienāktu lielveikalos. Tāpēc tapa cita
kolekcija, ar citu preču zīmi, un
tā ir normāla prakse – arī visiem
pasaules mēroga zīmoliem ir savs
dārgais un lētākais gals.
Nupat arī atvērts veikals Jelgavā. Kāpēc tieši Jelgavā?
Jelgava neapšaubāmi ir viena
no vislabāk attīstītajām un spēcīgākajām pilsētām Latvijā. Es
pat gribu teikt, ka Jelgava šobrīd
turas labāk par Rīgu. Paskatieties – cilvēki te ir atsaucīgāki,
dzīvespriecīgāki, bet Rīgā jau ir
sākusies tāda nomāktības sajūta.
Kāpēc lai uzņēmējs negribētu
ienākt tādā vidē, kāda ir Jelgavā?!
Otra tāda līdzīga pilsēta Latvijā ir
Valmiera, bet pagaidām mums vēl
nav izdevies tur iegūt labas telpas
veikalam. Protams, Jelgava man ir
īpaša jau tāpēc vien, ka tā ir mana
dzimtā pilsēta, manas mājas.
Un tā mājas sajūta ir arī pret
savējiem – basketbola klubu
«Zemgale», kas arī valkā jūsu
ražotos sporta tērpus?
Noteikti. Nu kā gan es varētu
neapģērbt savu komandu?!
Tur jau noteikti bizness
vairs neeksistē...
Neeksistē gan – es jau 1995.
gadā kopā ar uzņēmēju Valēriju
Šinkus izveidoju «Zemgali». Vienu
gadu mums tā divatā izdevās klubu noturēt – sezonā no deviņiem
klubiem izvilkām 5. vietu. Tas bija
patīkams gads, bet tā tikai divatā
turpināt būtu neiespējami. Doma,
ka mūs atbalstīs dome, tā arī palika
tikai doma – toreizējais pašvaldības
vadītājs Uldis Ivans tam līdzekļus
vai gribēšanu neatrada. Tad atkal
mani uzrunāja uzņēmēji, un mēs
atkal nodibinājām «Zemgali». Es
jau pašā sākumā teicu: «Tam nav
jēgas, ja nav pašvaldības atbalsta.»
Taču šoreiz esam saņēmuši domes
atbalstu, un šķiet, ka nu viss ir pa
īstam. Viss kaut kā likumsakarīgi
sanāca – ir uzņēmēju, pašvaldības
atbalsts, tad vēl Varis Krūmiņš
pēkšņi no Valmieras atbrīvojas...
Es uzreiz devos viņu uzrunāt,
vēlāk arī ar Jāni Bambi runāju, un
tagad mums ir gan Latvijas labākā
piecinieka treneris, gan labs centra
spēlētājs.
Kā jūs kā komandas atbalstītājs, kluba valdes loceklis
vērtējat mūsējo paveikto?
Kaut kur jau izskanēja, ka
paveikts teju neiespējamais – pirmajā sezonā mūsējie tika 1. līgā!
Taču es domāju, ka tas bija tikai
normāli – ar tādu finansiālo atbalstu, tādiem spēlētājiem un treneri
netikt 1. līgā būtu pazors. Tas bija
normāls, reāls mērķis, kas bija
jāsasniedz un arī tika sasniegts,
tas noteikti nebija varoņdarbs.
Taču tagad, jau otrajā sezonā, es
redzu, ka puiši tiešām cīnās apsveicami. Jā, varbūt ir bijuši daži
neordināri lēmumi, bet kopumā
rezultāti ir teicami. Tas, ka mēs
Valmieru uzvarējām, jau vien ir
ko vērts: iedomājieties – Varis
Krūmiņš pret savu bijušo klubu
un Bagatski, super!

11,3%
9,3%

3%

14,3%
21,3%

4,0%

14,7%
25,3%
*Jelgavas pašvaldības dati

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs gribētu
doties ekskursijā
uz slēgto
Pārlielupes
cietumu?
Mārtiņš, students:
– Ekskursijā –
gribētu gan,
bet uz palikšanu gan ne.
Manuprāt,
tas būtu interesanti. Tur
pat varētu ierīkot muzeju, uz
kuru ietu ne tikai jelgavnieki,
bet cilvēki no visas Latvijas un,
iespējams, arī ārzemēm. Tas būtu
tūrisma objekts, ar kuru varētu
labi nopelnīt.
Laila Āboltiņa, auklē
mazbērnus:
– Noteikti
negribētu, jo
tāpat mājās
jau ir padrūmi apstākļi,
kur nu vēl iet
uz cietumu kaut ko sliktu skatīt
un uzņemt papildus negatīvas
emocijas. Iespējams, skolēnus
uz turieni vajadzētu aizvest, lai
disciplinētu, jo viņiem šobrīd ir
pārāk liela visatļautība.
Klementijs,
jelgavnieks:
– Kāpēc gan
ne?! Es noteikti vēlētos aiziet un
paskatīties,
kā tur cilvēki dzīvojuši,
kādi bijuši tie cietuma apstākļi,
jo nekad to neesmu redzējis.
Vēlētos arī dzirdēt par dažādiem
notikumiem, piemēram, kā viņi
mēģinājuši bēgt. Man jau šķiet,
ka tas būtu ļoti interesanti.
Oļģerts, pensionārs:
– Noteikti negribētu, jo,
manuprāt,
man nav tur
ko meklēt un
redzēt. Paldies Dievam,
nekad iekšā tur neesmu bijis un
arī nevēlos būt. Taču pieļauju,
ka ir cilvēki, kas vēlētos uz turieni aiziet un novērtēt cietuma
dzīvi.
Jānis,
meklē darbu:
– Zinu, ka cietums slēgts,
bet par to,
vai vēlētos uz
turieni aiziet
un paskatīties, kā viss
noticis, neesmu domājis. Drīzāk
negribētu, jo, manuprāt, mēs
jau šobrīd Latvijā dzīvojam kā
cietumā. Darba nav, ej, kur gribi,
atduries kā pret sienu.
«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.

Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris

JAP uz laiku atsakās no
taksometru iznomāšanas
(No 1.lpp.)
Kā stāsta JAP komercdirektore,
tieši šī apstākļa dēļ arī meklēts
risinājums, un banka piekrita
piešķirt «kredīta brīvdienas». «Tas
nozīmē, ka, sākot no nākamā gada
10. janvāra, visas JAP automašīnas, ar kurām līdz šim nodrošināja
taksometru pārvadājumus, tiks
«iekonservētas». Pašlaik plānotais
termiņš ir gads, taču, ja ekonomiskā situācija tomēr uzlabosies,
darbu taksometri varētu atsākt arī
agrāk,» paskaidro V.Ļubļinska.
«Iznomāt taksometrus sākām
2003. gadā, vienojoties ar kapitāldaļu turētāju, lai pilsētā ieviestu
vienotā stilā ieturētus taksometrus. Tas savā ziņā bija arī lēmums
par pilsētas tēla veidošanu, jo līdz
tam laikam dažādie taksometri
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Skursteni sāk
drupināt

par pilsētu neradīja labu iespaidu.
Jau pašā sākumā no šī pakalpojuma nebija paredzēts gūt peļņu,» tā
komercdirektore.
Jāpiebilst, ka no JAP bija iespēja
 Kristīne Langenfelde
iznomāt divpadsmit «Ford Mondeo» un «Ford Galaxy» markas
«Cukurfabrikas skurautomašīnas, ne vecākas par disteni nojauc tāpat kā
viem gadiem. Šādu iespēju pēdējā
uzcēla – pa ķieģelim
laikā izmantojuši vien seši septiņi
vien. Tieši tāpēc šonedēļ
taksometru vadītāji. Pārējie par
uzsāktais darbs, vistipakalpojumu nespēja regulāri
camāk, turpināsies līdz
norēķināties.
pat pavasarim,» atzīst
Uz jautājumu, vai automašīnu
Jelgavas Cukurfabrikas
neizmantošana tām nenodarīs
valdes priekšsēdētājs
postu, V.Ļubļinska atbild, ka ne,
Jānis Blumbergs.
jo līdzīgu praksi citi uzņēmumi jau
izmantojuši, turklāt automašīnas
Turpinot cukurfabrikas ēku
tiks profesionāli uzglabātas un tunojaukšanas 2. posmu, šonedēļ
rētas piemērotos apstākļos, nevis
kārta pienākusi arī lielajam
vienkārši noliktas pie sētas.
skurstenim. «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka sākotnēji fabrika
bija meklējusi iespējamos augstā
skursteņa izmantošanas veidus,
taču neviens uzņēmējs tā arī
neizrādīja interesi – ieguvums
no tā izmantošanas būtu niecīlaiks nav piemērotākais budžeta gāks nekā ievērojamās izmaksas
formēšanai, tāpēc ceru, ka jau skursteņa uzturēšanā. Patiesībā
janvārī budžets tiks apstiprināts. vienīgais tā pielietojums varēja
Taču būtiski ir uzsvērt, ka, ne- būt dažādu antenu izvietošana,
raugoties uz situāciju, kas rodas, taču, ņemot vērā, ka torņa smailē
nepieņemot pašvaldības budžetu nemitīgi jāatjauno prožektori,
vēl šogad, janvārī darbs netiks kas garantētu drošu gaisa satikapdraudēts nevienā pašvaldības smi, tas nav finansiāli izdevīgi.
iestādē vai aģentūrā. Līdz jaunā Tāpēc arī tapa lēmums skursteni
budžeta apstiprināšanai pašvaldī- nojaukt. «Profesionāļi piedāvāja
ba veic visas funkcijas, un tās tiks dažādus nojaukšanas variantus,
finansētas gan no nākamā gada taču bija skaidrs – vienā mirklī
ieņēmumiem, gan šā gada budže- to uzspridzināt nav droši, tāta atlikuma,» uzsver I.Škutāne, pēc par nojaukšanas veidu tika
novēlot, lai naudas trūkums mūs izraudzīta pakāpeniska ķieģeļu
rosina darboties vēl centīgāk, drupināšana. Protams, tas ir
nevis rada panīkumu.
lēns un darbietilpīgs process.
Prognozējam, ka darbi turpināsies vairākus mēnešus,» skaidro
J.Blumbergs.
Torņa nojaukšana uzticēta
firmai «E Būve», kas, piesaistot
apakšuzņēmējus, jau sākusi
darbu. «Firma ir specializējusies
šādos specifiskos būvdarbos, jo
vecāki vēlas pieteikt bērnu uz jāatzīst, ka tas ir visai sarežģīts
vietu citā pirmsskolas izglītības uzdevums, ņemot vērā, ka cilvēiestādē, tad viņu pieteikums tiks kiem nākas strādāt 120 metru
reģistrēts ar konkrētās dienas augstumā – tur jānogādā arī visa
darbam nepieciešamā tehnika.
datumu,» tā E.Mikiško.
Viņa atgādina, ka pārreģistrācija, kā arī bērnu pirmreizēja
reģistrācija no 5. janvāra vairs
nebūs jāveic konkrētā pirmsskolas izglītības iestādē, bet Jelgavas
pašvaldības Dzīvesvietas deklarē Artūrs Neikšāns
šanas sektorā.
Vecākiem pieteikumu pārreģisSIA «Jelgavas ūdens»
trācija jāveic, personīgi ierodoties
jau izplatījis paziņojuJelgavas pašvaldības Dzīvesvietas
mu, kurā aicina iedzīdeklarēšanas sektorā, pēc pārrevotājus nolasīt precīzus
ģistrācijas grafika:
skaitītāju rādījumus šā
2003. un 2004. gadā dzimušie
gada 31. decembrī, lai
bērni – 5.01. – 31.01.2009.
no nākamā gada mak2005. un 2006. gadā dzimušie
sājumiem par patērēto
bērni – 2.02. – 28.02.2009.
ūdeni varētu precīzam
2007. un 2008. gadā dzimušie
patēriņam piemērot
bērni – 2.03. – 31.03.2009.
jauno valdības paaugIerodoties uz pārreģistrāciju,
stināto pievienotās
ir jāuzrāda personu apliecinošs
vērtības nodokļa likmi.
dokuments un bērna dzimšanas
Ūdens un kanalizācija
apliecība.
ne tuvu nebūs vienīJāpiebilst, ka gadījumā, ja vecāki
gie pakalpojumi, par
norādītajā termiņā nebūs veikuši
kuriem iedzīvotājiem
pieteikuma pārreģistrāciju, Izglītīnākamgad būs jāmaksā
bas pārvalde pieņems lēmumu un
vairāk.
paziņos vecākiem par pieteikuma
izslēgšanu no reģistra.
Lai arī nākamais gads jau pa«Vienotā reģistrēšanas un
uzņemšanas kārtība pirmsskolas sludināts par vispārējās taupības
izglītības iestādēs nodrošinās laiku, valdība, cerot gūt lielākus
pārskatāmu un «caurspīdīgu» ienākumus, kardināli izmainīprocesu un atvieglos arī vecāku jusi nodokļu sistēmu – kāpinot
uzdevumu, jo nevajadzēs vairs pievienotās vērtības nodokļa
apmeklēt vairākas pirmsskolas (PVN) likmi arī virknei komunālo
izglītības iestādes, gan piesakot pakalpojumu, ko izjutīs ikviens
bērnu, gan veicot ikgadējo pār- iedzīvotājs.
Daļa pakalpojumu sniedzēju jau
reģistrāciju – to varēs izdarīt
Jelgavas pašvaldības Dzīvesvie- aprēķinājuši, cik tas izmaksās, bet
tas deklarēšanas sektorā,» tā citi vēl aprēķinus tikai veic.
Tā tarifs par ūdens piegādi un
E.Mikiško.

Pārreģistrācija
bērnudārza rindā jāveic
pēc noteiktas kārtības
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā, ka no nākamā gada pilsētā sāks
darboties vienota reģistrēšanās un uzņemšanas kārtība pirmsskolas
izglītības iestādēs, tiem
vecākiem, kuri bērnu
pieteikuši bērnudārzā
līdz šā gada 30. decembrim, jāveic pārreģistrācija. Taču Jelgavas Izglītības pārvalde vecākus
aicina nesatraukties un
nesteigties pārreģistrāciju veikt jau pirmajā
dienā – neatkarīgi no
datuma, kad būs veikta
pārreģistrācija, bērns
rindā saglabās to kārtas
numuru, kas tam bijis,
pirmo reizi piesakoties
konkrētā pirmsskolas
izglītības iestādē.
Izglītības pārvaldes speciālisti
informē, ka pārreģistrācijas
procesā ļoti svarīgi ievērot bērna dzimšanas gadam atbilstoši
norādīto kalendāro mēnesi, kad
šī pārreģistrācija jāveic, un tas,
ka datums nekādi neietekmēs
pieteikuma kārtas numuru – tas
paliks tāds pats kā iepriekš. Protams, jāatceras, ka visu nevar
atstāt arī uz pēdējo brīdi. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško gan
uzsver, ka numurs un iepriekšējais pieteikšanās datums tiek
saglabāts tikai tādā gadījumā,
ja vecāki pārreģistrē bērnu uz
to pašu pirmsskolas izglītības
iestādi, kurā tas bija pieteikts
pirmajā pieteikšanas reizē. «Ja

 Piektdien, 19. decembrī,
pulksten 11 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks konference
«Kurzemes provinces muzejam
190». Muzeja direktores vietniece

Marija Kaupere informē, ka šogad
par godu muzeja lielajai jubilejai
tradicionālo starptautisko zinātnisko
lasījumu «Zemgales novada vēsturi
pārlapojot» norises laikā šogad iecerēts organizēt konferenci. «Dalību
mūsu konferencē apstiprinājuši kolēģi no Ārzemju mākslas muzeja, Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzeja,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja,
Latvijas Universitātes, Latvijas Valsts
arhīva,» stāsta vietniece. Muzejnieku
vēlēšanās ir ne tikai pieminēt Kurzemes provinces muzeju jubilejā, bet
arī turpināt iesākto darbu, lai vienotā
reģistrā apkopotu visu, kas no bijušā
Kurzemes provinces muzeja krājuma
atrodams Latvijā.

 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka informē, ka pārtraukta pieteikumu pieņemšana apmācību programmai, lai apgūtu
datora un interneta lietošanas
pamatprasmes, jo grupas jau
ir nokomplektētas. Plānots, ka
jaunu grupu uzņemšana atsāksies martā. Taču brīvas vietas vēl ir

Pašvaldība budžetu
pieņems janvārī
(No 1.lpp.)
«Šajos apstākļos mums ir ļoti
būtiski veikt visu nepieciešamo, lai
Jelgava varētu piedalīties Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļu
apguvē un realizēt valsts investīciju programmā apstiprinātos
projektus mūsu pilsētā. Jelgavā
noteikti ir jāīsteno tādi iesāktie
projekti kā 4. vidusskolas piebūves
celtniecība, Zemgales Olimpiskā
centra būvniecība un tam līdzās
esošās infrastruktūras sakārtošana,» tā I.Škutāne.
Visticamāk, darbs pie 2009. gada
Jelgavas pašvaldības budžeta tiks
pabeigts janvārī. «Ziemassvētku

Īsi

apmācību programmā «No atslēgas
vārda līdz informācijai», kurā iespējams apgūt, padziļināt vai pilnveidot
informācijas meklēšanas prasmes internetā, elektroniskajos katalogos vai
datu bāzēs. Lai piedalītos apmācībās,
jāaizpilda anketa un tā jānogādā
bibliotēkā. Anketa drukātā veidā
pieejama bibliotēkā, bet elektroniskā
veidā to var atrast bibliotēkas mājas
lapā: www.jzb.lv.

 LLU profesore un bijusī izglītības un zinātnes ministre
Šonedēļ ķieģeli pa ķieģelim sāka nojaukt cukurfabrikas skurste- Baiba Rivža iekļauta Latvijas Universitātes profesores
ni. Darbietilpīgais process turpināšoties līdz pat pavasarim.
Foto: Ivars Veiliņš Ausmas Cimdiņas izdotajā
enciklopēdijā «100 Latvijas
Pagaidām var teikt, ka celtnieki mē to pašu, ko celšana,» piebilst sievietes: kultūrā un politikā».
pieslīpējas darbam – skatās, J.Blumbergs.
Enciklopēdijā iespējams iepazīties ar
cik viegli skurstenis padodas
Līdzīgi kā nojaucot visas pārējās B.Rivžas devumu jaunas Latvijas augdrupināšanai pēc vienas, ot- 69 cukurfabrikas ēkas, arī šajā stākās izglītības sistēmas izveidošanā
ras un trešās metodes,» uzsver gadījumā būvgruži tiks drupināti, atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā,
J.Blumbergs.
tad sijāti, atsevišķi savākta metāla ekonomikas augstākajā izglītībā,
Cik tieši izmaksās torņa no- armatūra, ko nodot metāllūžņos. reģionālās ekonomikas attīstībā un
uzņēmējdarbības veicināšanā laukos,
jaukšana, J.Blumbergs pagaidām «Par to jau mēs vairs neatbilkā arī lauku un meža zinātņu virzīneatklāj, bet ir skaidrs, ka tas būs dam – tas ir nojaucēju ziņā, kur bā. Grāmatas atvēršanas pasākumā
vairāk par simts tūkstošiem latu. un kā izmantot būvgružus,» tā B.Rivža uzsvērusi, ka, darbojoties
«Patiesībā šeit nojaukšana nozī- J.Blumbergs.
gan akadēmiskajā un zinātniskajā

PVN sadārdzina
komunālos maksājumus
kanalizācijas pakalpojumiem nākamgad mainīsies tikai par PVN
likmi, jo nodoklis paaugstināts no
pieciem līdz 21 procentam. Tātad
kopumā maksājums patērētājam
palielināsies par 16 procentiem.
Iedzīvotāji jaunās izmaksas var
aprēķināt, ņemot vērā patreizējo
tarifu – viena kubikmetra ūdens
piegāde izmaksā 0,52 latus, bet
kanalizācijas pakalpojumi – 0,72
latus, tam visam jāpieskaita nodokļa likme – 21 procents. Lai
jauno likmi piemērotu tikai no
nākamā gada patērētajam ūdenim, SIA «Jelgavas ūdens» aicina
iedzīvotājus precīzi nolasīt skaitītāju rādījumus 2008. gada 31.
decembrī un tos paziņot Abonentu
apkalpošanas dienestam līdz nākamā gada 10. janvārim pa tālruņiem 63022886 vai 63007111.
Tikpat būtiski kā ūdenim nodokļi palielināsies arī atkritumu
apsaimniekošanai – no pieciem
uz 21 procentu. Apzinoties jau tā
kāpinātos tarifus, tiek prognozēts,
ka atkritumu pamattarifs paliks
nemainīgs – tas augs tikai par
PVN kāpumu jeb 16 procentiem.
Tāpat iedzīvotājiem pēc jaunā
valdības noteiktā PVN jārēķinās,
ka tas būs lielāks, arī maksājot par
siltumu, lai gan tur piemērota pazeminātā nodokļu likme. Jelgavas

siltumapgādes uzņēmuma «Fortum Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga informē, ka nākamgad
siltumenerģijai PVN augs no pieciem uz 10 procentiem. Viņa gan
šobrīd atteicās prognozēt, kādi nākamgad varētu būt jaunie apkures
tarifi pilsētā, norādot, ka tie lielā
mērā atkarīgi arī no gāzes cenu
svārstībām. Taču «Latvijas gāze»
jau informējusi, ka nākamgad
gāzes tarifi var nedaudz samazināties, taču cenu samazinājums,
visticamāk, nebūs jūtams, jo arī
gāzei no 1. janvāra ir paaugstināts
PVN no pieciem uz 10 procentiem.
Ja šobrīd dabas gāze bez PVN
izmaksā 0,52608 latus par vienu
kubikmetru, tad no 1. janvāra tās
cena samazināsies par pusotru
santīmu – līdz 0,51033 latiem.
Savukārt gāze apkurei bez PVN
šobrīd izmaksā 0,34616 latus par
kubikmetru, bet no 1. janvāra
– 0,33041 latu. Šie piemēri skaidri
parāda, ka tarifa samazinājums ir
santīma robežās par kubikmetru,
taču, ja ņem vērā, ka nodokļu
likme pieaugs par pieciem procentiem, praktiski patērētājs šo
samazinājumu neizjutīs.
Arī elektroenerģijas cenai piemērota pazeminātā PVN likme no
pieciem līdz 10 procentiem, kas arī
sadārdzinās kopējo rēķinu.

vidē, gan politikas jomā, gan arī
sieviešu organizācijās, vēlas izcelt
sievietes līdzsvarojošo un harmonizējošo lomu, akcentējot to, ka sievietei
ir lielākas spējas pasargāt sabiedrību
un ģimeni no haosa, no sociālām
nelaimēm. «Tur ir sievietes spēks!»
tā B.Rivža. «100 Latvijas sievietes:
kultūrā un politikā» ir pirmais šāda
veida darbs latviešu grāmatniecības
vēsturē.

 Šonedēļ pabeigti Jelgavas
pilsētas slimnīcas ēkas siltināšanas un krāsošanas darbi,
tādējādi slimnīca ieguvusi jaunu izskatu. Slimnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas otrā posma
darbus par gandrīz 200 tūkstošiem
latu veica SIA «Rude K». Slimnīcas
valdes loceklis Andris Ķipurs atzīst,
ka ar remontdarbu kvalitāti ir apmierināts un pēc ēkas siltināšanas
atšķirība ir uzreiz jūtama.

 Jau septīto reizi skatītājus
aicina Ziemassvētkiem veltītā
floristikas darbu izstāde LLU
Tehniskās fakultātes izstāžu
zālē. Izstādē eksponētos darbus
veidojuši LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta floristikas
meistardarbnīcas «Grieta» kursanti
studiju priekšmetos «Floristika» un
«Dāvanu saiņošana». Izstāde ir bez
maksas, to iespējams apskatīt līdz
7. janvārim fakultātes darba laikā.
Iepriekš saskaņojot ar fakultātes
pārvaldnieci Liānu Pivaroviču pa
tālruni 25934624, izstādi var apskatīt arī ārpus fakultātes darba
laika.
Ritma Gaidamoviča
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Pseidoinvalīdu
Jelgavā kļuvis
mazāk

Noteikumu pārkāpšanā
vainojama smaga krava

 Zane Auziņa

«Pēdējo mēnešu laikā ir samazinājies to
šoferu skaits Jelgavā,
ka s bez a tbils to š a
iemesla atļaujas izmantot invalīdiem
paredzētās autostāvvietas,» secina Jelg a v a s Pa š v a l d ī b a s
policijas Satiksmes
uzraudzības nodaļas
priekšniece Inga Stepane.
Pirms pāris nedēļām nepamatoti invalīdu stāvvietā pie boulinga centra «Crash» nobildēta
1999. gadā ražota gaiši pelēka
automašīna «Citroen Jumper»
ar valsts reģistrācijas numura
zīmi DT 8728, kas pieder Rīgā
reģistrētam uzņēmumam SIA
«Balbiino». Uzņēmums nodarbojas ar saldējamo iekārtu
piegādi un, kā noskaidroja
«Jelgavas Vēstnesis», apmēram
200 kilogramu smagā saldējamā iekārta mašīnas šoferim
Andrejam Bezuhaņičam likusi
pārkāpt noteikumus.
Firmas vadība atrodas
Igaunijā, un ar to sazināties
«Jelgavas Vēstnesim» neizdevās. Taču firmas darbinieks
Raimonds Reinholds atzīst,
ka SIA «Balbiino» nestrādā

neviens šoferis ar invaliditāti.
«Mums jāstaipa smagas saldējamās kastes, protams, ka tur
ir vajadzīgas abas rokas un
abas kājas, invalīds šādā darbā neder. Arī Andrejs, kurš,
visticamāk, veda saldējamās
iekārtas uz Jelgavas bou linga centru, nav invalīds,»
sacīja Raimonds, piebilstot,
ka parasti, piegādājot kravu,
šoferi gan cenšas mašīnu piebraukt iespējami tuvu durvīm,
taču invalīdu stāvvietas esot
tabu. «Mēs visi varam brīvi
pārvietoties un parasti, savā
starpā runājoties par šikajām
un dārgajām mašīnām, kas
novietotas šādās stāvvietās,
tās nosodām. Patiesi nezinu,
kāpēc šajā reizē Andrejs pats
mašīnu nolika invalīdu stāv-

Vainu neatzīst
Invalīdiem paredzētā stāvvietā pie Jelgavas domes ēkas
kāds lasītājs pamanīja un
nofotografēja automašīnu
«Audi A8» ar valsts reģistrācijas numura zīmi ES 8228.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka 2000. gada izlaiduma
tumši zilā automašīna pieder
Rīgā, Slokas ielā 83, dzīvojošai
Oksanai Šalajevai. Mums neizdevās sazināties ar mašīnas
īpašnieci, toties saruna izvērtās ar viņas vīru Vladimiru
Šalajevu.
– Labdien, jums zvana žurnāliste Zane Auziņa no laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
saistībā ar jūsu sievai piederošo automašīnu «Audi
A8» ar valsts reģistrācijas
numuru ES 8228. Mašīna bez
invaliditāti apliecinoša dokumenta ir nobildēta invalīdiem
paredzētā stāvvietā. Vai varat
pateikt, kas ikdienā brauc ar
šo mašīnu?
– Kādā sakarā jūs man to

jautājat? Vai kādreiz esat
lasījusi Personas datu aizsardzības likumu?
– Jā, esmu. Vēlos noskaidrot,
vai tas, ka invalīdu stāvvietā
novietotajai mašīnai logā nav
invalīdu kartītes, ir aizmāršība un jūsu sievai tomēr ir
invaliditāte, kas atļauj mašīnu
novietot speciālajās stāvvietās, vai tas tomēr ir noteikumu pārkāpums?
– Pagaidiet, jūs gribat, lai es
jums tagad stāstu sensitīvus
datus par savas ģimenes locekļu veselības stāvokli, atklāju,
kas brauc ar šo mašīnu?! Varbūt jūs vēl man personas kodu
paprasiet! Tā ir nedzirdēta
nekaunība, vai esat dzirdējusi
vārdu «korekts»?
– Esmu gan dzirdējusi un
zinu, ko nozīmē šis vārds.
Taču šobrīd vēlos tikai noskaidrot, vai mašīna invalīdu
stāvvietā novietota pamatoti
vai nepamatoti.
– Tas uz jums neattiecas! Šā-

vietā,» tā Raimonds. Savukārt
pēc kāda laika, kad «Jelgavas
Vēstnesim» izdodas sazināties
arī ar mašīnas šoferi Andreju
Bezuhaņiču, viņš apgalvo,
ka invalīdu stāvvietu neesot
pamanījis. «Tās saldējamās iekārtas patiesi ir smagas, tāpēc
cenšamies piebraukt iespējami
tuvu durvīm. Pret invalīdu
stāvvietām gan mums ir respekts, tādēļ esmu pārsteigts
par jūsu zvanu. Acīmredzot es
stāvvietu vienkārši nemanīju.
Taču, ja jums ir fotogrāfija,
kur pārkāpums ir redzams,
savu vainu arī nenoliedzu
– skriešanā, kas šodien valda, viss var gadīties. Atzīstu
savu vainu un patiesi centīšos
būt uzmanīgāks,» tā mašīnas
šoferis.

dām izmeklēšanām ir speciāli
dienesti, kas tiesīgi sastādīt
protokolus un noteikumu pārkāpējus saukt pie atbildības.
Jūsu rakņāšanās manā privātajā dzīvē un manu piederīgo
dzīvē ir absolūti amorāla!
– Mūsu laikrakstam rūp tas,
lai cilvēkiem, kuriem ir reāla
invaliditāte, būtu iespējams
izmantot viņiem paredzētās
stāvvietas un lai tās neaizņemtu nekaunīgi autovadītāji.
Acīmredzot šajā gadījumā
runa ir par nekaunīgu un
nepamatotu mašīnas novietošanu invalīdu stāvvietā. Vai
varat to apliecināt?
– Es atkārtoju pēdējo reizi –
tas uz jums neattiecas. Ja mēs
kādreiz par kādu noteikumu
pārkāpumu esam saņēmuši
sodu, tad tas atbilstoši likumam tiek arī nomaksāts. Bet
jūsu jaukšanās mūsu privātajā
dzīvē, šķiet, pārkāpj jebkādas
likumības robežas!
– Vai nekorekts būs arī mans
lūgums jums atklāt savu
pozīciju attiecībā pret personām, kas nepamatoti
izmanto invalīdiem paredzētās stāvvietas?
– Nē, tas ir mazāk nekorekts. Es, protams, uzskatu, ka tas nav labi.
Cilvēkam, kas bez problēmām spēj pārvietoties, nevajadzētu izmantot šādas
stāvvietas. Taču jūs zināt,
ka situācijas mēdz būt dažādas. Iespējams, mašīna
nepamatoti invalīdu stāvvietā atradās īsu brīdi. Bet,
kā jau sacīju, man jums
nav jāsniedz paskaidrojumi. Uzredzēšanos!

Ko p š o k t o b r a « J e l g a v a s
Vēstnesis» īsteno kampaņu,
kuras laikā esam pieķēruši
ne vienu vien autovadītāju, kas nepamatoti izmanto
invalīdiem paredzētās stāvvietas. Tiesa, pēdējo nedēļu
novērojumi liecina, ka pilsētā
šādu nekauņu kļuvis aizvien
mazāk. To, ka uzlabojums šajā
jomā patiešām ir vērojams,
secina arī Pašvaldības policija.
Satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece I.Stepane gan
neņemas spriest, kas ir šī uzlabojuma iemesls. ««Jelgavas
Vēstneša» kampaņa ir laba un
veicina kārtības ievērošanu.
Taču pieļauju, ka šajā reizē
galvenais situācijas uzlabošanās avots varētu būt arī palielinātais administratīvais sods.
Kopš augusta cilvēkiem, kas
nepamatoti izmanto invalīdiem ar kustību traucējumiem
paredzētās stāvvietas, nākas
šķirties no 40 latiem, kas
pašreizējos ekonomiskajos
apstākļos varētu būt visai
jūtams iztrūkums naudas
makā,» spriež I.Stepane. Viņa
gan uzsver, ka situācija nav
arī tik laba, lai pseidoinvalīdi
stāvvietās vispār vairs nebūtu
atrodami. Tā kopumā šajā
gadā līdz 15. decembrim par
transportlīdzekļu novietošanu

invalīdiem paredzētās stāvvietās sastādīti 233 administratīvā pārkāpuma protokoli
paziņojumi. Tostarp laikā no
1. septembra līdz decembra
vidum – 46 administratīvā
pārkāpuma protokoli paziņojumi.
Taču joprojām būtisku daļu
no sodītajiem veido personas,
kas izmanto nu jau divus
gadus nederīgās dzeltenās
invalīdu kartītes. Šie ir arī nepatīkamākie gadījumi. «Galvenokārt tā saucamās dzeltenās
kartītes izmanto cilvēki, kuriem ir invaliditāte, taču varu
vien kārtējo reizi atgādināt,
ka specializētās stāvvietas ir
paredzētas tikai personām
ar kustību trauc ējumiem.
Cilvēkam invaliditāte var būt
noteikta arī redzes, dzirdes
vai citu veselības traucējumu
dēļ, taču invalīdu transportam
paredzētās stāvvietas, kas ir

platākas un parasti atrodas
tuvu pie ieejas iestādē, domātas vienīgi tiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, ar kruķiem vai
citiem palīglīdzekļiem. Viņiem
Ceļu satiksmes drošības direkcija arī izsniedz speciālās
kartes, kas ļauj izmantot invalīdu stāvvietas,» atgādina
I.Stepane.
Ar to «Jelgavas Vēstnesis»
vismaz uz laiku pārtrauc
pseidoinvalīdu tvarstīšanas
kampaņu un cer, ka arī turpmāk nekauņu invalīdu stāvvietās kļūs aizvien mazāk.
Tiesa, ja būs vērojama strauja situācijas pasliktināšanās
un redakcija saņems daudzas
fotogrāfijas ar invalīdu stāvvietās nepamatoti novietotām
automašīnām, mēs esam gatavi kampaņu atsākt. Bet nu
– šā gada kampaņas pēdējie
invalīdiem paredzētajās stāvvietās fiksētie autovadītāji.

Vainīgs,
Precizējums
bet nosacīti
Decembra sākumā invalīdu
stāvvietā pie būvmateriālu
veikala «Pilsēta» bez invaliditāti apliecinošas apliecības
fiksēta arī 2003. gada izlaiduma automašīna «Porsche
Cayenne», kas pieder Jelgavā,
Rūpniecības ielā, dzīvojošam
Muhamedam Kokovam. Sazinoties ar mašīnas īpašnieku,
atklājās, ka viņam tomēr esot
tiesības izmantot invalīdu
stāvvietas, tiesa, ne vienmēr
līdzi tiekot ņemta karte, kas
šīs stāvvietas ļauj izmantot.
«Es esmu invalīds. Man sāp
kāja un ir grūti paiet, tāpēc
arī izmantoju invalīdiem paredzētās stāvvietas,» jau sarunas sākumā teic M.Kokovs.
Viņš gan atzīst, ka ne vienmēr
līdzi ņemot CSDD izsniegto
invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. «Tā mašīna man
ir salīdzinoši nesen, laikam
tāpēc arī neesmu tajā ielicis
visas nepieciešamās atļaujas
un citas lietas. Centīšos to
nākamajā reizē neaizmirst,»
tā «Porsche» īpašnieks.

Iepriekšējā publikācijā par
cilvēkiem, kas nepamatoti
izmanto invalīdu stāvvietas,
«Jelgavas Vēstnesis» rakstīja
arī par automašīnu «Audi A6»,
kuru, «noparkojamies» invalīdu stāvvietā Rūpniecības ielā,
pie būvmateriālu veikala «Pilsēta», fiksēja jelgavnieks Arvils. Toreiz mums neizdevās
sazināties ar mašīnas īpašnieku Ivo Zandelu – vairākkārt
devāmies pie viņa uz mājām,
bet – nesekmīgi. Tādēļ nolēmām publicēt Arvila sniegto
aprakstu par personām, kas
brauca ar mašīnu. Vēlāk mašīnas īpašnieks pats uzmeklēja
redakciju, lai sniegtu savus
paskaidrojumus. Lūk, kādi tie
ir: «Es nenoliedzu, ka mašīnas
novietošana invalīdu stāvvietā
ir pārkāpums. Es pats nosodu
šādus cilvēkus un cenšos nenonākt viņu vidū. Taču toreiz
– es precīzi atceros reizi, kad
manu mašīnu nobildēja, – uz
veikalu biju atbraucis tikai
uz piecām minūtēm. Tas nav
attaisnojums, bet tāda bija situācija. Mēs manījām, ka mašīna tiek nobildēta, un dzir-

dējām, ka acīmredzot šis pats
Arvils kaut ko par to runā ar
saviem līdzbraucējiem. Taču
gribu uzsvērt, ka pretēji tam,
kas tiek apgalvots publikācijā,
nedz šis vīrietis, nedz arī kāds
cits mums netika aizrādījis,
nemaz nerunājot par to, ka
es kādam būtu draudējis ar
fizisku izrēķināšanos. Tāpat
nepiekrītu aprakstam, kāds
publikācijā sniegts par mani
un manu sievu.» Savukārt
viņa sieva Sanita piebilst,
ka aizskarošas bijušas arī
rakstā minētās piezīmes par
to, ka viņa esot apkārusies ar
zeltlietām. «Esmu sieviete,
un man patīk rotaslietas. Tās
visas ir godīgā ceļā un smagā
darbā nopelnītas. Man nav
par ko kaunēties, turklāt
neuzskatu, ka lietotu tās
nesamērīgi daudz. Šajā gadījumā man vienkārši šķiet, ka
fotogrāfijas iesūtītājam skauž
tas, kas mums ir,» teic Sanita, piebilstot, ka ne mirkli
nenoliedz faktu, ka mašīna
patiesi nepamatoti bija novietota invalīdiem paredzētā
stāvvietā.
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Pārlielupes cietuma vairs nav
 Sintija Čepanone

«Ceru, ka šis man bija
pēdējais cietums. Tagad
sākšu jaunu dzīvi,» pēc
kopumā septiņpadsmit
aiz restēm pavadītiem
gadiem teic nu jau
bijušais cietumnieks
Viktors Buse, kuram
ieslodzījuma termiņa
beigas – 2008. gada
12. decembris – sakrita
ar mūsu pilsētai un valstij nozīmīgu datumu
– Pārlielupes cietuma
slēgšanu. Nu Jelgavā
palikusi tikai viena ieslodzījuma vieta.
12. decembra rītā uz citiem
Latvijas cietumiem tika konvojēti
vienpadsmit ieslodzītie, savukārt četri, kuri savu laiku jau
«atsēdējuši», – palaisti brīvībā.
Tikko cietuma durvis aiz viņiem
tika aizvērtas, trīs puiši, rupji
lamājoties, taču neminstinoties,
devās uz Garozas ielas pusi,
savukārt ceturtais – Viktors
– piekrita dalīties iespaidos par
nu jau bijušo cietumu. «Varbūt
jau būs tāds sentiments, kad iešu
pa šo ielu – te tomēr pavadīts
pietiekami ilgs laiks –, taču par
to, ka cietuma šeit vairs nebūs,
nebēdāšu,» nosaka Viktors, kurš
septiņpadsmit gadus pavadījis
Jelgavas, Šķirotavas un Pārliel
upes cietumos.
Jāatgādina, ka lēmumu par
Pārlielupes cietuma slēgšanu
Tieslietu ministrija pieņēma,

izvērtējot apstākli, ka tas ir katastrofālā stāvoklī, neatbilst
nepieciešamajām cilvēktiesību
normām un apdraud sabiedrības
drošību. Turklāt tieši no Pārliel
upes cietuma visbiežāk notikuši
arī bēgšanas mēģinājumi, kā arī
bijis liels nelegālo pienesumu
skaits, pārmetot tos cietumniekiem pāri sētai. Taujāts par
sadzīves apstākļiem Pārlielupes
cietumā, Viktors vien nosaka:
«Nesūdzēšos – nu nebija jau
tie sadzīves apstākļi tik slikti.
Vienkārši pa televizoru mēdza
rādīt tās katastrofālākās vietas,
tāpēc jau cilvēkiem radās tāds
priekšstats. Protams, citi cietumi
piedzīvoja šādus tādus remontdarbus, bet Pārlielupes cietums
– ne.» Līdzīgu viedokli pauž arī
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātie
cietuma darbinieki, norādot,
ka, viņuprāt, cietuma slēgšana
bijis sasteigts solis. «Varēja jau
cietuma ēkas rekonstruēt. Kopš
par priekšnieci iecēla Ludmilu
Zaporožecu, apstākļi tikai uzlabojās,» teic cietumā strādājošie,
izmantojot iespēju nofotografēties nu jau tukšajās cietuma
kamerās. Jāpiebilst, ka daudzi
no viņiem piekrituši strādāt citās
ieslodzījuma vietās, savukārt citi
devušies pensijā vai reģistrējušies
Nodarbinātības valsts aģentūrā.
«Es reģistrēšos bezdarbniekos
– man piedāvāja strādāt Šķirotavas cietumā, taču braukāt nebūtu
izdevīgi,» teic Dmitrijs, kurš
Pārlielupes cietumā nostrādājis
sešus gadus. Savukārt cietuma
priekšniece L.Zaporožeca pie-

kritusi kļūt par Olaines cietuma
priekšnieka vietnieci.
Pagājušajā nedēļā tieslietu
ministrs Gaidis Bērziņš un Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš parakstīja nodomu protokolu par īpašumu maiņu Garozas
ielā 31, kur atrodas Pārlielupes
cietums, un Dambja ielā 12, kur
atrodas Jelgavas tiesa. Saskaņā ar
to agrākā Pārlielupes cietuma teritorija nu ir pašvaldības īpašums.
A.Rāviņš norāda, ka tas pilsētai ir
būtisks ieguvums un perspektīvā
cietuma vietā noteikti sliesies
kāds Jelgavai nozīmīgs objekts.
«Pagaidām vēl pāragri spriest,
kas taps cietuma vietā, taču,
visticamāk, visas ēkas nemaz
nevajadzēs nojaukt, jo viena otra
ir pat ļoti labā stāvoklī,» vērtē
A.Rāviņš, pieļaujot, ka līdz tam
laikam tur varētu organizēt ekskursijas skolēniem, lai viņi gūtu
priekšstatu par dzīvi cietumā.
«Tas viņiem varētu būt ne tikai
interesanti, bet arī pamācoši,»
teic A.Rāviņš.
Slēdzot cietumu, netika pārtraukta sadarbība ar SIA «Sakta», kas ieslodzītajiem nodrošināja darbu un papildus ienākumus.
Šūšanas cehs pārvietots uz Jelgavas cietumu. Tur pārcelta arī
Amatniecības vidusskolas filiāle,
kas ieslodzītajiem piedāvā iespēju apgūt metinātāja un elektromontiera profesiju iemaņas.
Savukārt Pārlielupes cietuma muzejs apvienots ar Rīgas
Centrālcietuma muzeju. «Visas
vēsturiskās liecības, tostarp foto
grāfijas, dokumenti, savulaik
cietumā ražotie izstrādājumi
un citas atmiņas nesen pārvestas uz Rīgu. Protams, bija jau
mazliet skumji, bet vismaz tagad tās neaizies nebūtībā,» teic
L.Zaporožeca.

Nu jau tukšā Pārlielupes cietuma apsardzi nodrošina Jelgavas cietuma darbinieki – viņiem
Foto: Ivars Veiliņš
jāgādā, lai teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas.

Pārlielupes cietums Jelgavā
pastāvēja 51 gadu. «Tikai tagad te daudzas ēkas izskatās
pamestas – pirms gadiem piecpadsmit tajās bija ražotnes,»
par pamestajām ēkām viņpus
mūriem teic nu jau bijusī
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš (no labās) un Jelgavas mērs Andris cietuma priekšniece Ludmila
Rāviņš paraksta un apzīmogo nodomu protokolu. Saskaņā ar to Zaporožeca, norādot, ka kopuapmaiņā pret īpašumu Dambja ielā 12, kur atrodas Jelgavas tiesa, mā cietuma teritorija aizņem
par pašvaldības īpašumu kļūst Pārlielupes cietuma teritorija.
53 000 kvadrātmetrus.

Viktoram Busem, kurš vairākos cietumos kopumā pavadījis
septiņpadsmit gadus, ieslodzījuma termiņa beigas sakrita ar
dienu, kad tiek slēgts Pārlielupes cietums. Viņš cer, ka beidzot Ieslodzīto ikdiena ritēja stingri pēc grafika – celšanās ap pulksten
izdosies sākt jaunu dzīvi.
sešiem, gulēt jāiet – ap pulksten 22. Bet dienā ieslodzītie gan strādāja, gan mācījās, gan iepirkās veikalā, gan saņēma sūtījumus no
tuviniekiem un paši rakstīja vēstules. Protams, netrūka arī tādu,
kas nīka bezdarbībā. Bet trīs reizes dienā pārskaitīti tika visi.

Ieslodzītajiem Pārlielupes cietumā bija nodrošināti normāli
sadzīves apstākļi – viņiem bija sava ēdnīca, sporta zāle, apavu
darbnīca, frizētava, medpunkts...

Brīvībā tika palaisti četri cilvēki, kam beidzies ieslodzījuma termiņš. Puiši, tikko aiz viņiem tika aiztaisītas cietuma durvis, ar
visu savu iedzīvi devās Garozas ielas virzienā. Tiesa gan – īpaši
pozitīvi viņi nebija noskaņoti...
Cietums slēgts
– to apliecina arī
aizzīmogotās un
aizplombētās
durvis. Pavisam
nesen aiz tām
savu ikdienu
vadīja vairāki
simti ieslodzīto,
galvenokārt par
zādzībām sodīti.

Cik gultasvietu, tik ieslodzīto
mitinājās kamerā. Par komfortabliem dzīves apstākļiem
tos vis nenosauksi. Smalkā
drātiņa, kas stiepjas no vienas kameras sienas līdz otrai,
uzlaboja saikni ar ārpasauli
– tā kalpoja par antenu
radioaparātam. Un tādas,
lūk, Pārlielupes cietumā bija
labierīcības. Lieki piebilst, ka
tualete atradās tā jau nelielās
kameras vienā stūrī.

Pārlielupes cietumā demontētās iekārtas – virtuves aprīkojums,
apkures un siltummezgla iekārtas, apsardzes inženiertehniskās
iekārtas un cita tehnika – turpmāk tiks izmantotas Centrālcietumā, Šķirotavas, Jelgavas un Olaines cietumā. Savukārt mēbeles,
kas savu laiku sen kā nokalpojušas, – iznīcinātas.
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Robežu noņemšana
atnes jaunus noziegumus

Kontrole nav pazudusi
Pirms gada, 21. decembra naktī, ar šampanieti un svinīgu lentes pārgriešanu vairākos Latvijas robežkontroles
punktos notika valsts oficiālā pievienošanās Šengenas
zonai. Tā gandrīz visu Eiropas Savienības un vēl triju
Šengenas konvencijas līgumvalstu pilsoņiem sniedza
iespēju brīvi pārvietoties zonas iekšienē, atceļot tādas
dažbrīd apnicīgas un kaitinošas lietas kā robežkontrole,
vīzu formēšana un rindas uz valstu robežām. Iedzīvotāji
un ceļot mīlētāji par to priecājās, bet dažādas iestādes neslēpa bažas, ka robežu un kontroles atcelšana
būtiski var palielināt noziedzību – īpaši kontrabandu
un nelegālo migrāciju. Jāteic, īpašu satraukumu izjuta Valsts robežsardze, kuras darbā bija sagaidāmas
visbūtiskākās izmaiņas. «Jelgavas Vēstnesis» pēta, cik
pamatotas bija bažas un kas īsti mainījies gada laikā,
kopš esam pilntiesīgi Šengenas zonas dalībnieki.
Vislielākās pārmaiņas piedzīvoja
Valsts robežsardze. Dienests, kas
kopš valsts neatkarības atjaunošanas bija sargājis robežas, cīnījies ar
nelegāliem imigrantiem un robežu
pārkāpējiem. Daudzviet uz robežas
– arī Jelgavas rajonā – aktuāls bija
jautājums par kontrolpunktu tālāko
izmantošanu. Piemēram, robežkontroles punkts «Meitene» Jelgavas
rajonā bija pabeigts tikai pagājušā
gadsimta pašā nogalē. Robežsardze reāli tajā nebija darbojusies
pat desmit gadus, kad vajadzēja
pieņemt lēmumu, ko ar vērienīgo
objektu iesākt pēc tam, kad sargi
uz robežas nebūs nepieciešami.
Tāpat kā saprotams bija arī pašu
robežu sargātāju satraukums par
to, kas sagaidāms. Visiem gan tika
solīts, ka štata vietas faktiski netiks
samazinātas – katram robežsargam
piedāvās turpināt dienestu citā
struktūrvienībā –, taču bažas bija
tik un tā. Tagad robežsargi atzīst,
ka gads ir bijis pārmaiņām bagāts
un veiktā pārstrukturizēšanās noritējusi veiksmīgi. Turklāt izveidojies
dienests, kura struktūra atzinīgi
novērtēta visās Šengenas zonas
dalībvalstīs – atsevišķas pat uzsākušas savu dienestu pārkārtošanu
atbilstoši Latvijas paraugam. Bet
nu – par visu pēc kārtas.

Jelgavas robežsargi palika
vienīgie bez ārējās robežas

Valsts robežsardzes Jelgavas
pārvaldes komandieris Artūrs Tormanis atzīst, ka 2007. gada decembrī un nākamajos mēnešos Valsts
robežsardzes struktūrā notika
būtiskas izmaiņas. «Jelgavas pārvalde bija vienīgā, kuras pārraudzībā
pēc valsts pievienošanās Šengenai
bija tikai zonas iekšējā robeža. Mēs
sargājām tikai Latvijas un Lietuvas
sauszemes robežu, savukārt visām
pārējām pārvaldēm garāka vai īsāka, taču saglabājās arī ārējā robeža.
Liepājai un Ventspilij palika jūras
robeža, kā arī lidostas, kas aizvien
intensīvāk apkalpo lidojumus. Arī
Vidzemē palika ārējā jūras robeža,
bet valsts austrumos ir Šengenas
zonas galējā ziemeļu robeža ar
Krieviju un Baltkrieviju. Attiecīgi
austrumos vispamatīgāk, bet citās
pārvaldēs nedaudz zemākā līmenī
palika arī tiešais robežu sargāšanas
un robežkontroles process. Turpretim Jelgavas pārvaldei vairs nebija
neviena punkta, kur būtu jāveic
robežšķērsošanas procedūras, un
pārvalde tika pilnībā pārstrukturēta,» stāsta A.Tormanis.
Galvenais satraukuma iemesls
bija nelegālās imigrācijas risks, tieši
tādēļ arī robežsardzē akcentēta tika

«Noziedzības līmenis
nav būtiski audzis, toties klāt nākuši jauni,
iepriekš Latvijā nebijuši
smagi noziegumi, kas
policistiem liek turēt
roku uz pulsa, mācīties
un stiprināt iekšējo sadarbību starp struktūrvienībām,» tā gadu kopš
Latvijas pievienošanās
Šengenas zonas valstīm
raksturo Jelgavas pilsētas un rajona Policijas
pārvaldes Kriminālpolicijas priekšnieka vietnieks
Kaspars Rekscs.
«Kopš pievienošanās Šengenas dalībvalstīm Valsts robežsardzes
darba specifika ir būtiski mainījusies. Mēs vairs nestāvam uz ceļa
un nepārbaudām katra braucēja personību, taču darba apjoms nav
samazinājies, varbūt pat palielinājies,» vērtē Valsts robežsardzes
Jelgavas pārvaldes priekšnieks Artūrs Tormanis.
imigrācijas dienesta stiprināšana.
«Faktiski pēc valsts pievienošanās
Šengenai Jelgavas pārvaldē tika
izveidoti divi imigrācijas dienesti
– rajona un pilsētas. To galvenais
darbs vērsts uz informācijas apstrādi, darbu ar datu bāzēm, ieceļotāju
vīzu un uzturēšanās atļauju derīguma termiņiem, arī reidiem, kas
tiek īstenoti sadarbībā ar Valsts
policiju. Joprojām notiek arī robežas
apsekošana – viss apsargājamās
robežas posms jāpārlūko vismaz
reizi mēnesī, turklāt pierobežā ik
dienu notiek arī patrulēšana,» tā
A.Tormanis. Viņš uzsver, ka drīz arī
atrisinājās jautājums par to, kāds
būs tālākais liktenis līdzšinējam
Meitenes robežkontroles punktam,
kuram tagad ceļotāji brauc garām,
nevis cauri. «Taisnība, kādu laiku
varēja šķist, ka Meitenes ēka ir
pamesta un aizmirsta. Taču patiesībā tā ir apdzīvota par visiem 100
procentiem. Šeit atrodas Latvijas un
Lietuvas robežapsardzības dienestu
kontaktpunkts, kas nodrošina operatīvās informācijas raitu apmaiņu.
Tāpat šeit darbojas robežsardzes
Jelgavas rajona imigrācijas dienests.
Ēkā ir ierādīta atsevišķa vieta arī
muitas operatīvajām vienībām, kas
ļoti regulāri veic patruļas un reidus
šajā reģionā, tādēļ par ēku nav jāsatraucas,» teic A.Tormanis.

Štata vietu īsināšanu noteic
ekonomiskā situācija,
nevis Šengena

Pēc valsts pievienošanās Šengenai bija bažas, ka Meitenes kontrolpunkts vairs netiks izmantots. Tika izskatīti pat vairāki varianti, kā
ēku vērst apdzīvotu arī pēc robežsardzes aiziešanas no robežas,
tostarp izskanēja versijas, ka salīdzinoši jaunajā ēkā iespējams
izveidot viesu namu, atpūtas vai tirdzniecības kompleksu un citas
iestādes. Taču, apsverot visus par un pret, ēku turpina apdzīvot
robežsardze. Tagad šeit izvietots robežapsardzības dienestu kontrolpunkts, Valsts robežsardzes Jelgavas pārvalde un Jelgavas
rajona Imigrācijas dienests, arī muitas operatīvā dežūrvienība, un
faktiski telpas ir apdzīvotas par visiem 100 procentiem.

Fakti
• 1985. gadā tika noslēgts Šengenas līgums starp Beļģiju, Nīderlandi, Luksemburgu, Franciju un Vāciju, kas paredzēja pakāpenisku robežkontroles atcelšanu
uz valstu iekšējām robežām.
• 2007. gada 21. decembrī kopīgo Šengenas telpu veido Austrija, Beļģija,
Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande,
Portugāle, Spānija, Zviedrija, Norvēģija un Īslande, kā arī visas valstis, izņemot
Kipru, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā: Latvija, Igaunija,
Lietuva, Čehija, Malta, Polija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija. Robežkontrole uz
iekšējām sauszemes un jūras robežām tika atcelta no 2007. gada 21. decembra,
bet uz gaisa robežām – no 2008. gada 30. marta.
• Šogad Šengenas zonai pievienojās arī Šveice, kas, kā zināms, nav Eiropas
Savienības dalībvalsts. Pagaidām gan tas attiecas tikai uz sauszemes robežām
– Šveices lidostās kontrole turpināsies līdz nākamā gada 29. martam.

Jāsatraucas neesot arī par robežsargu ikdienu, kaut viņu rindās notikušas izmaiņas, arī štata vietu samazinājums. Pievienojoties Šengenas zonai, štatu samazināšana bija
minimāla – pārvaldē tika likvidētas
vien brīvās štata vietas. Pagājušā
gada decembrī Jelgavas pārvaldē
strādāja 162 robežsargi, bet šā gada
31. maijā – 144. «Atlaists netika
neviens darbinieks. Tiesa, bija robežsargi, kas šajā laikā paši nolēma
mainīt darbu un dienestu pameta.
Tas kopā ar brīvo štata vietu likvidāciju veidoja arī samazinājumu.
Savukārt jūnijā Jelgavas pārvaldei
tika pievienots arī Aizkraukles

rajons, kā rezultātā darbinieku
skaits palielinājās līdz 161. Tiesa,
arī vēlāk bija robežsargi, kas nolēma
pārtraukt dienestu, un šā gada decembra sākumā Jelgavas pārvaldē
dien 147 robežsargi,» izmaiņas
ieskicē pārvaldes vadītājs. Viņš
gan piebilst, ka, ņemot vērā valsts
sarežģīto ekonomisko situāciju, arī
Jelgavas pārvalde saņēmusi rīkojumu vēl par 22 štata vietu likvidāciju.
«Šis darbs jāveic vēl šogad. Tas arī
būs pirmais brīdis, kad Jelgavas
pārvaldē notiks reāla darbinieku
atlaišana,» piebilst A.Tormanis, uzsverot, ka šīs izmaiņas saistāmas ar
finanšu un ekonomikas krīzi valstī,
nevis Šengenas zonu. Taču viņš ir
pārliecināts, ka arī ar atlikušo 121
robežsargu, kas turpinās dienestu,
pārvalde spēs pienācīgā līmenī
pildīt savus uzdevumus, un cīņa
ar nelegālo imigrāciju ir viens no
galvenajiem.

Nelegālo imigrantu
izķeršana – prioritāte

Latvijas robežsardzei kā pirms
gada, tā arī šobrīd un, visticamāk,
vēl dažus nākamos gadus lielākoties
jācenšas izķert tos nelegālos imigrantus, kuri mūsu valsti izmanto
kā tranzīta ceļu, kas ved uz kādu
citu Eiropas Savienības dalībvalsti.
«Vēl pirms pievienošanās Šengenas
zonai pastāvēja uzskats, ka Latvija
nav īpaši pievilcīga kā nelegālo imigrantu apmetnes vieta – galvenais
risks tika saistīts ar to, ka mūsu
valsti imigranti varētu izmantot kā
tranzīta tuneli, caur kuru nokļūt
uz vēlamajām apmetnes zemēm.
Lielākoties tā ir Vācija, Zviedrija,
arī Anglija – pēdējā gan tieši lielā
imigrantu pieplūduma dēļ joprojām nav atvērusi savas robežas.
Jāatzīst, ka lielā mērā šīs bažas arī
ir apstiprinājušās – gada laikā, kopš
darbojamies Šengenas zonā, bijuši
vien atsevišķi gadījumi, kad nelegālie imigranti no trešajām valstīm ir
vēlējušies šeit iekļūt uz apmešanos,»
tā A.Tormanis. Viņš atzīst, ka faktiski tikai no Ukrainas un Moldovas
pārtvertie nelegālie imigranti bija
iebraukuši Latvijā ar mērķi šeit arī

• Šengenas līguma dalībvalstu iekšējās robežas var šķērsot jebkurā vietā bez
personu robežkontroles. Visu valstu piederīgie, kas likumīgi ieceļojuši Šengenas
valstu telpā, brīvi pārvietojas pāri iekšējām robežām. Latvijas Republikas sauszemes valsts robežu ar Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku personas var
šķērsot jebkurā vietā. Savukārt personas ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem
Latvijas Republikas sauszemes valsts robežu ar Igaunijas Republiku un Lietuvas
Republiku var šķērsot pa ceļiem. Tomēr joprojām, dodoties uz jebkuru Šengenas
valsti, vienmēr līdzi jābūt pasei.
• Latvijas robeža ar kaimiņvalstīm, kuras nepiedalās Šengenas līgumā – Krieviju,
Baltkrieviju –, ir kļuvusi par Šengenas telpas ārējo robežu. Uz tās robežkontrole
saglabāsies, un robežu varēs šķērsot tikai robežas šķērsošanas vietās un to
noteiktajā darba laikā.
• Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices pilsoņiem līdzi jābūt
derīgai pasei vai identitātes kartei, bet trešo valstu piederīgajiem – derīgai pasei
ar derīgu Šengenas vīzu vai uzturēšanās atļauju.

Jau gadu braucējiem no Latvijas uz Lietuvu ne mirkli nav jāapstājas kontrolpunktā – līdz ar valsts pievienošanos Šengenas zonai
Meitenē, tāpat kā daudzviet citur kontrolpunktos, tika atvērti ceļi, kas pa taisno ļauj šķērsot robežu un kas, atjaunojoties valsts
neatkarībai, bija slēgti. Savukārt kontrolpunktos, kur agrāk iebraukšana bija obligāta, tagad atļauts doties vien robežsardzes darbiniekiem un personām, kas saņēmušas attiecīgu atļauju. Pārējiem barjera liedz iebraukt kontrolpunkta teritorijā.
atrast darbu un dzīvot, savukārt imigranta legāla ieceļošana valstī, zonu,» atklāj Jelgavas pārvaldes
Uzbekistānas, Kazahstānas, Armē- kas tikai vēlāk kļūst nelegāla. «Ar priekšnieks. Viņš piebilst, ka ronijas, Azerbaidžānas, kā arī atse- Šengenas zonas vīzu persona no bežsardzes Imigrācijas dienesta
višķu eksotiskāku valstu pārstāvji trešās valsts var brīvi ceļot pa visu labie darba rezultāti ir arī galvenais
no Āfrikas un pat Dienvidamerikas dalībvalstu teritoriju, kas lielākoties iemesls, kādēļ vairākās valstīs, pat
zemēm, kas pārtverti Latvijā, lie- arī tiek izmantots. Saņemt vīzu Somijā, kas tiek uzskatīta par vienu
lākoties bija devušies uz tālākām ir pietiekami vienkārši, daudziem no labākajiem paraugiem robežapvalstīm. Turklāt arī šīs personas tas izdodas, un faktiski tas arī nav sardzības jautājumos, struktūrās
galvenokārt tiek notvertas lidostā nekas nosodāms. Nelaimes sākas sākta reorganizācija, pēc kuras
«Rīga», nevis uz sauszemes robežas. brīdī, kad, pārsniedzot vīzas ter- imigrācijas dienesta darbinieki
Tiesa, ir bijuši gadījumi, tostarp arī miņu, persona turpina uzturēties būs robežapsardzības dienesta
Jelgavas pārvaldē, kad robežsardzes šajā teritorijā. Un te darbs sākas struktūra.
darbiniekiem izdevies pārtvert ne vien
Atklāj nelikunelegālos imigranmīgus ceļus
tus, bet arī personas,
un kontrakas organizē viņu iebandu
kļūšanu ES. «DrošībSavukārt,
sargājošām iestādēm
atgriežoties
ir zināmas veselas
pie nelegālās
shēmas, pēc kurām
imigrācijas
trešo valstu pilsoapjomiem,
ņi cenšas nelegāli
A . To r m a n i s
ieceļot ES, tostarp
uzsver, ka Latnelegālā imigrācija
vijā situācija
notiek arī organizējoprojām ir
ti. Ceļi, kādus imignesalīdzināmi
rantu organizatori
mierīgāka nekā
izmanto, ir dažādi
dienvidu reģioun mainīgi, attiecīgi
no s. « Kat r u
gana radošiem jā- Tās ir tikai darbinieku mašīnas, ko robežkontroles punktos vēl var dienu no Polibūt arī dienestiem, redzēt, pabraucam zem atvērtām barjerām. Ceļotājiem nu jau jas, kur atrodas
kas cīnās ar nelegā- gadu te nav jāiebrauc.
imigrācijas datu
lo imigrāciju. Taču,
apstrādes cenņemot vērā to, ka arī Jelgavas pār- mūsu dienestam, kurš strādā ar trālais aparāts, saņemam ziņas
valdei ir izdevies atklāt organizētas informāciju par ieceļotājiem, viņiem par tūkstošiem imigrantu. Milzīgi
nelegālās imigrācijas gadījumus, izsniegto vīzu derīguma termiņiem ir skaitļi, kas raksturo notvertos
jāsecina, ka esam gana radoši. un citiem datiem. Latvijas gadījumā nelegālos imigrantus, taču lielāTiesa, ņemot vērā, ka par vienas būtisks atspaids darbam ar šīm koties viņu virzieni ir bijuši uz
personas ievešanu ES – arī Latvijā personām ir fakts, ka imigrācijas dienvidiem. Ziemeļu reģions, kur
– tiek maksāti pat pieci tūkstoši dienests ir nevis atsevišķa struk- atrodas arī Latvija, pagaidām ir
latu, mums jābūt gataviem, ka veidi, tūra, kā tas ir vairumā valstu, bet salīdzinoši mierīgs. Visticamāk, tāds
kā šīs personas ieceļos, kļūs arvien gan robežsardzes struktūrvienība. tas paliks arī tuvākos pāris gadus,
daudzpusīgāki un pārsteidzošāki,» Mums ir plaši pieejama informācija, kamēr Latvijas ekonomika nebūs
secina A.Tormanis.
un darbība notiek sekmīgi. Tieši šī uzņēmusi tādus attīstības tempus,
iemesla dēļ mums izdevies «atsijāt» kas iebraucējiem būs vilinoša,»
Somi pārņem
pat tādas personas, kas iepriekš pat prognozē A.Tormanis.
Latvijas pieredzi
piecus gadus bija nelegāli klejojušas
Viņš atzīst, ka gads ir bijis pieLīdz šim izplatītākais variants ir pa Eiropas Savienību un Šengenas tiekami ilgs laiks, lai robežsardze
• Trešo valstu pilsoņi, uzrādot derīgu Šengenas valstu vienota parauga vīzu
vai uzturēšanās atļauju vai Šveices un Lihtenšteinas uzturēšanās atļauju, var
šķērsot Latviju tranzīta nolūkā vai ieceļot un uzturēties Latvijas teritorijā ne
ilgāk par trim mēnešiem. Tie, kam ir Latvijas uzturēšanās atļaujas, ir tiesīgi tās
derīguma laikā uzturēties valstī un izbraukt uz citām Eiropas Savienības un
Šengenas valstīm uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.
• Visi trešo valstu pilsoņi tiek pārbaudīti Šengenas Informatīvajā sistēmā
SISone4all.
• Gadījumā, ja sistēma izdod trauksmes brīdinājumu, tiek veiktas konsultācijas
ar SIRENES biroju. Citā Šengenas valstī vai Latvijā meklēšanā esoša persona tiek
aizturēta un nodota Valsts policijai, bet ārvalstniekam, kuram liegta ieceļošana
Šengenas teritorijā, tiek atteikta ieceļošana Latvijā.
• Ir pastiprinājusies kaimiņvalstu tiesībsargājošo institūciju sadarbība pie iekšējām robežām, uz Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Igaunijas robežas darbojas abu

spētu mainīties un sarast ar jaunajiem pienākumiem. Palielinājies
kontrabandas apjoms, un Latvija,
kurā cenas kaut nedaudz, taču ir
augstākas nekā, piemēram, Lietuvā, ir kontrabandas galamērķis.
«Mēs vairs nepārbaudām visas
mašīnas un neveicam visu personu
robežkontroli. Tas neapšaubāmi
palielinājis nelegālo preču ieplūšanu. Taču vēlos uzsvērt, ka ir
dienesti, kas strādā ar informācijas
analīzi, datu apmaiņu un joprojām veic regulāras patrulēšanas,
tostarp iebraucošo un izbraucošo
automašīnu kontroles pierobežas
teritorijā. Tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ kontrabanda tiek pārtverta, arī Latvijai esot Šengenas
zonā. Kaut arī robežsardzei ikdiena
kļuvusi sarežģītāka, nedomāju,
ka iedzīvotājiem naktsmiers būtu
nemierīgāks,» spriež A.Tormanis.
Viņš atzīst, ka gada laikā robežsargi atklājuši arī vairākus nelegāli
jaunizbūvētus ceļus. «Kad valsts
robežu ieskāva robežgrāvji, bija
gana daudz ceļu, kas grāvju dēļ
tika pārrakti. Tagad netrūkst pašvaldību, uzņēmumu un privātpersonu, kas uz savu roku sāk šo ceļu
atjaunošanu un grāvju aizbēršanu.
Tiesa, šādam darbam nepieciešama
saskaņošana augstākajā līmenī
– kaut arī robežas it kā vairs nav, tā
joprojām pastāv, ierakstīta līgumos
un starptautiskos dokumentos.
Katrs jaunais ceļš ir starptautiski
jāapstiprina, tikai tad to var sākt
būvēt, ko gan ne vienmēr saprot arī
to atjaunotāji. Tādēļ līdztekus nelegālo imigrantu un citu pārkāpumu
kontrolēšanai mēs strādājam arī
ar šādu ceļu būvētājiem,» sarunu
noslēdz A.Tormanis, piebilstot, ka
gada jubileja kopš valsts pievienošanās Šengenas zonai gan netikšot
atzīmēta, iespējams, svinības būs
apaļākā jubilejā.

valstu kopējie Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Muitas kontaktpunkti,
kuri nodrošina operativitāti informācijas apmaiņas jomā, īpaši pārrobežas
noziedzības apkarošanas jautājumos.
• Pie iekšējām robežām ikdienā darbojas imigrācijas mobilās patruļas, kuras
izvēles kārtībā veic imigrācijas pārbaudes aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem Latvijas Republikas teritorijā pēc to valsts robežas šķērsošanas.
• Lai nodrošinātu nelegālo imigrantu pārvadāšanā iesaistītās organizētās
noziedzības apkarošanu un kriminālizmeklēšanas veikšanu īpašā veidā, ir nodrošināta regulāra pārrobežu novērošanas un vajāšanas operāciju veikšana.
• Robežkontroli uz Eiropas Savienības iekšējās robežas var atjaunot uz laiku
ar īpašu Ministru kabineta lēmumu gadījumos, ja radušies nopietni draudi
sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības veselībai un iekšējai drošībai.
Plašāka informācija – Latvijas Robežsardzes interneta mājas lapā:
www.rs.gov.lv

Noziedzības kāpums, īpaši saistībā ar nelegālo imigrāciju, dažādu
preču, arī narkotiku kontrabanda
un līdzīgi noziegumi bija tie, kuru
palielināšanos pirms Latvijas
pievienošanās Šengenas zonas valstīm prognozēja dažādas amatpersonas. Šodien, vērojot notiekošo,
policija Jelgavā neņemas apgalvot,
ka prognozes tiešām piepildījušās,
taču netrūkst arī jaunu, iepriekš
neparedzētu. «Iespējams, Rīgā
– īpaši tas attiecināms uz lidostu
un ostu – narkotiku aizturēšanas
gadījumi ir palielinājušies. No
plašsaziņas līdzekļiem ir zināms,
ka pārtverti un novērsti arī vairāki ievērojamu naudas summu
nelikumīgi ievešanas mēģinājumi.
Taču Jelgavā un rajonā mēs to
nevaram novērot. Mums ir palielinājies ar narkotikām saistīto
noziegumu atklāšanas skaits, bet
to vairāk saistām ar darba intensitāti konkrētās jomas noziegumu
atklāšanā, nevis narkotiku strauju
izplatību,» vērtē K.Rekscs. Toties
tieši ar robežu noņemšanu policija
saista vairākus jauna tipa nozieguma veidus.

Lietuvieši «ienes» jaunu
krāpšanas shēmu

Ir vairāki noziegumu veidi,
kas vēl pirms gada Latvijā nebija
sastopami, toties bija plaši izplatīti kaimiņvalstīs, taču tagad ir
arī pie mums. «Jāmin krāpšanas
gadījumi, kad cilvēks, uzdodoties
par policijas darbinieku, izkrāpa
ievērojamas naudas summas. Darbības princips šeit bija salīdzinoši
vienkāršs, turklāt visos gadījumos
tika izmantots viens standarts.
Cilvēkam, galvenokārt gados vecākām personām, piezvanīja kāds
vīrietis un informēja, ka konkrētās
personas radinieks izraisījis satiksmes negadījumu ar cietušajiem.
Zvanītājs apgalvoja, ka gadījumā,
ja avārijas izraisītāja piederīgie
samaksās noteiktu naudas summu
(sākotnēji tika prasīta vismaz trīs

Līdz ar robežu
atcelšanu policija
saskārusies ar
jauniem, iepriekš
Latvijā nebijušiem
noziegumiem. To
vidū neparastākie ir bankomātu
zādzības. Jelgavā
un rajonā šī gada
laikā bijuši trīs
šādi mēģinājumi,
sekmīgs gan bija
tikai viens – Elejā.
Policija pieļauj,
ka šo noziegumu
«autori» meklējami Lietuvas pusē.
četrus tūkstošus latu liela maksa),
negadījums netiks noformēts un
radiniekam kriminālatbildība
nedraudēs. Darbojoties pēc šādas
shēmas, Jelgavā un rajonā izdevās
apkrāpt četrus cilvēkus, bet viens
krāpšanas gadījums neizdevās.
Policija aizdomās par tiem aizturēja kādu 1989. gadā dzimušu
Lietuvas pilsoni,» stāsta K.Rekscs.
Viņš piebilst – Lietuvā šāda veida
krāpšanas mēģinājumi jau iepriekš bija gandrīz tikpat bieži kā
iesnas rudenī, tāpēc cilvēki pret
tiem izturas piesardzīgi. Savukārt
Latvijā, kur līdzīgas lietas līdz šā
gada vidum nebija pazīstamas, cilvēkus bija daudz vieglāk apkrāpt.
«Bija gadījumi, kad krāpniekiem
tiek samaksāti divi vai pusotrs
tūkstotis latu, taču ir fiksētas
arī epizodes, kur viņi samierinās
ar pārsimts latu lielu «peļņu».
Šie cilvēki ņēma visu naudu, ko
upuris varēja samaksāt. Bija arī
gadījums, kad krāpnieki ar cietušo pat vienojas par tikšanos pie
bankas, kur cilvēks solījās izņemt
no konta visu naudu un viņiem
atdot,» atklāj K.Rekscs. Tiesa, pēc
tam, kad šoruden policijai izdevās
aizturēt jau minēto lietuvieti
– ar tiesas sankciju viņš joprojām
ir apcietinājumā –, jauni šādas
krāpšanas gadījumi vairs nav fiksēti. Jāpiebilst, ka saistībā ar šīm
krāpšanām policija pārbaudīja vēl
divas personas, tostarp vienu sievieti. Tiesa, tām apsūdzība šobrīd
nav uzrādīta.

Bankomātu zādzības sākās
pēc pievienošanās Šengenai

Tāpat policija ar kaimiņvalsts
Lietuvas pilsoņiem saista arī šogad
aktuālos juvelierizstrādājumu un
kažokādu veikalu apzagšanas,
kā arī bankomātu zādzības gadījumus. Jelgavā un rajonā šādi

taranēti trīs bankomāti. No šiem
gadījumiem sekmīgs bijis vien
pirmais, kad nozagts bankomāts
Elejā, kuru no Lietuvas robežas
šķir vien daži kilometri. «Šobrīd ir
zināms, ka daudzajās bankomātu
un juvelierizstrādājumu veikalu
zādzībās Latvijā vainojami dažādi
grupējumi. Acīmredzot arī noziedzīgi noskaņotās personas mēdz
viena no otras «aizņemties» idejas,
ko cenšas realizēt savā darbībā.
Taču Jelgavas policijai ir pamatotas aizdomas, ka personas, kas
bankomātus taranēja Jelgavā un
rajonā, iebraukušas no Lietuvas,»
stāsta Jelgavas Kriminālpolicijas
priekšnieka vietnieks. Visos trijos
bankomātu zādzības un zādzības
mēģinājumu gadījumos turpinās
izmeklēšana. Aizdomās turamās
personas nav aizturētas. Izmeklēšanas interesēs policija neizpauž
detaļas par izmeklēšanas gaitu,
taču varbūtība, ka vainīgi varētu
būt kaimiņvalsts pilsoņi, esot vērā
ņemama.

Latvieši Lietuvas
pusē tračus netaisot

Pēc pievienošanās Šengenas
zonai un robežu «noņemšanas»
bijuši vairāki gadījumi, kad acīmredzot karstasinīgākie lietuvieši
apmeklējuši Latvijas pierobežas
pilsētu naktsklubus un sarīkojuši pamatīgus jandāliņus. «Šie
gadījumi gan vairāk saistāmi ar
Bausku, nevis Jelgavu. Taču, ņemot vērā, ka arī Jelgavā ir pietiekami daudzpusīgas nakts atpūtas
iespējas, mums jābūt gataviem,
ka kašķēties griboši kaimiņi var
parādīties arī Jelgavā,» spriež
K.Rekscs. Savukārt par Latvijas
pavalstnieku uzdarbošanos tuvumā esošajā Lietuvā gan neesot
dzirdēts. «Pēdējos mēnešos būtisks darbs ir ieguldīts dienestu

iekšējās komunikācijas uzlabošanā gan Latvijas teritorijā, gan
arī sadarbībā ar Šengenas zonas,
īpaši kaimiņvalstu, struktūrvienībām. Tas arī ir galvenais veids, kā
policija spēj cīnīties ar dažādajiem
grupējumiem, kas darbojas, neņemot vērā teritorijas robežas. Taču
par to, ka kaimiņiem lietuviešiem
mūsu valsts pilsoņi būtu radījuši
papildus slodzi, nav dzirdēts,» tā
policists.

Robežu noņemšana
palīdz arī likumības sargiem

K.Rekscs vien piebilst, ka pēdējos mēnešos aizvien izplatītāki
kļūst mantiskie noziegumi, tostarp arī apdrošinātāju krāpšana.
Proti, aizvien biežāki ir gadījumi,
kad dārgu automašīnu īpašnieki
policijai un apdrošinātājiem paziņo par auto zādzību, bet patiesībā
paši mašīnu nobēdzina un cenšas
izkrāpt vairāku tūkstošu vērto
KASKO apdrošināšanas atlīdzību. Tiesa, šie noziegumi vairāk
tiek saistīti ar vispārējo Latvijas
valsts ekonomisko situāciju, nevis
Šengenas zonu. «Vienīgā saistība
ar robežu noņemšanu ir tā, ka
mūsu noziedznieki kļūst aizvien
kreatīvāki un labprāt aizņemas
arī kaimiņu idejas. Tas nozīmē,
ka arī policijai cīņā ar šiem noziegumiem jābūt izdomas bagātākai.
Taču fakts ir arī tas, ka pēc robežu
noņemšanas tiesībsargājošajām
iestādēm daudz vienkāršāk ir
veikt darbības kaimiņvalsts teritorijā, tātad – robežu nav ne
vien noziedzniekiem, bet arī
viņu tvarstītājiem. Pagaidām
mēs notikumu attīstībai spējam
izsekot. Neredzam arī iemeslu, lai
kas mainītos pēc gada, diviem vai
desmit,» sarunu noslēdz Jelgavas
Policijas pārvaldes Kriminālpolicijas priekšnieka vietnieks.

«Melnās brigādes» veido pašu
iedzīvotāji, nevis nelegālie iebraucēji
Kopš Latvija pievienojusies Šengenas zonai,
nodarbinātības jomā
būtisku izmaiņu nav. Arī
nelegālās brigādes, kas
vēl gada sākumā bija
aktuāla problēma, galvenokārt veidoja pašu
iedzīvotāji, nevis iebraucēji, secina Zemgales
reģionālās Valsts darba
inspekcijas vadītājs Valdis Dūms.

kums, ka šeit masveidā varētu
ieplūst nelegālie darbinieki. Tiesa, aizdomas neapstiprinājās.
«Veicām reidus, kuros īpaši tika
akcentēta būvniecība – joma, kas
vēl salīdzinoši nesenā pagātnē
bija izplatītākā nelegālās nodarbinātības ziņā. Gadījās arī, ka atsevišķos objektos patiesi sastapām
celtniekus no Ukrainas, Polijas
un citām valstīm, taču problēmu
ar viņiem nekad nav bijis. Patiesībā šī darbaspēka organizatori
par noteikumu un likumu ievēDarba inspekcija neslēpj, ka, rošanu gādāja daudz nopietnāk
Latvijai pievienojoties brīvo ro- nekā mūsu pašu darboņi. Tieši
bežu zonai, bijis zināms satrau- Latvijas iedzīvotāji bija tie, kas

apvienojās tā saucamajās «melnajās brigādēs» un bez līgumiem
strādāja būvniecībā. Ar iebraucējiem neatminos nevienu nopietnu
problemātisku gadījumu,» atzīst
V.Dūms. Viņš gan uzsver, ka līdz
ar straujo ekonomikas kritumu
šobrīd pazudušas arī problēmas ar
pašmāju «melnajām brigādēm».
«Šodien darbu nevar atrast pat
labi kvalificēti darbinieki un
nopietnas firmas. Šis apstāklis
no tirgus izskaudis arī nelegālos
darboņus, un situācijas izmaiņas
varam gaidīt tikai pēc stabilitātes
atjaunošanās. Jāteic arī, ka legālu
iebraucēju brigāžu šobrīd Zemga-

lē un Jelgavā faktiski nav,» vērtē
Zemgales reģionālās Valsts darba
inspekcijas vadītājs. Viņš ir pārliecināts, ka arī nelegālo imigrantu
ieplūšana un apmešanās vismaz
nākamos pāris gadus Latvijai nav
aktuāla problēma. «Mūsu ikdienā
pievienošanās Šengenas zonai
nav ienesusi nekādus nepatīkamus pārsteigumus. Varam vien
secināt, ka bažas un neziņa pagājušajā gadā bija daudz lielāka,
nekā reālās izmaiņas,» rezumē
V.Dūms.
Sagatavoja Zane Auziņa,
foto: Ivars Veiliņš un JV

8
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 675.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4924.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».
Zem sveðiem karogiem.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Reþisore M.Íimele.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Laimes lâcis»; «Saldâs kûciòas»;
«Ûdensvîrs». Studijas Dauka
animâcijas filmas.

15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 675.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4925.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 404.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».*
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. 64.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. 414.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.
Jâðanas sports.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 64.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 221.sçrija Pârbaude.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».*
20.40 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 9.sçrija.
21.10 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 8.sçrija.
21.55 «Çnas zona».
22.25 «Tavs auto».*
22.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 221.sçrija.
23.40 «Anekdoðu klubs».
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 35.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 79.sçrija.
10.05 «Ziemassvçtku zoss glâbta».
Vâcijas ìimenes piedzîvojumu filma.
12.00 «Dekstera laboratorija».
ASV animâcijas filma.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Policijas iecirknis».
Komçdijseriâls. 4.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 79.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 50.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69.sçrija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Degpunktâ Gada varonis».
Dienasgrâmata.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».

tv programma
21.00 «Artmanes teâtris».
LNT dokumentâla filma.
22.05 «Sindbada pçdçjais ceïojums» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
23.10 «Deksters». ASV seriâls. 11.sçrija.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 5».
ASV seriâls. 5.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 93.sçrija.
2.05 «Tçva diena». ASV komçdija.
3.55 «Dzîvnieku instinkti».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 93.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». 6.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
9.30 «Mapetðova Smaragda pilsçtas burvis».
Animâcijas filma.
11.30 «Mâmiòu klubs».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 79.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas 2».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97. un 98.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 9.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Vâcijas seriâls. 147. un 148.sçrija.
17.30 «Ziemassvçtku vecîtis».
ASV ìimenes komçdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 16.sçrija.
21.20 «Neparastie dvîòi». Lielbritânijas
dokumentâla filma. 2006.g.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Meklçðanâ». Seriâls. 4.sçrija.
0.35 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ un
skeletonâ. 4.posma apskats.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 79.sçrija.
2.05 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 9.sçrija.
2.55 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 147. un 148.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 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Brîvâ sievete» (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.).
0.50 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Otrdiena, 23.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 676.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4925.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 404.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Klçts».*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijas teâtru vçsture».
Valmieras teâtris.*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 676.sçrija.

17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».

18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4926.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 405.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Houpspringsas cerîbu avoti». Lielbritânijas
un ASV romantiska komçdija.
22.55 Nakts ziòas.
23.10 Pasaules Saules dziesmas. 17 pasaules
pirmatskaòojumi Latvijâ. Izpilda koris
Kamçr..., diriìents M.Sirmais.*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 65.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. 415.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.
Jâðanas sports.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 65.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 222.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Dabas svçtvietas». Dokumentâla filma.
11. un 12.(noslçguma) sçrija.
21.05 «Ceïâ ar kameru».
21.35 «Sporta studija». Tieðraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
23.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 222.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. 36.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 80.sçrija.
10.05 «Zvaigþòu basketbols». ASV komçdija.
11.40 «Mazais leduslâcçns».
Vâcijas animâcijas filma. 2001.g.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Degpunktâ Gada varonis».
Dienasgrâmata.*
14.45 «Policijas iecirknis».
Komçdijseriâls. 5.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas filma. 24.sçrija.

16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 80.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 51.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 70.sçrija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Degpunktâ Gada varonis».
Dienasgrâmata.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zem baltajâm burâm». Vâcijas melodrâma.
22.55 «Vîrieði kokos!» ASV seriâls. 6.sçrija.
23.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 15.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 94.sçrija.
1.45 «Sirþulauzçjas». ASV komçdija.
4.00 «Dzîvnieku instinkti».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 70.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 94.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriâls. 7.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
9.30 «Prçriju gars». Animâcijas filma.
11.15 «Mazais Stjuarts». Ìimenes filma. 1.sçrija.
11.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 80.sçrija.
14.00 «Mazâs raganiòas 2».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99. un 100.sçrija.
15.20 «Sargeòìeïi».
Austrâlijas seriâls. 10.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 149. un 150.sçrija.

17.30 «Zvaniòð skan». ASV komçdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektîvseriâls. 6.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 15.sçrija.
22.20 «Monas Lizas smaids».
ASV romantiska komçdija.
0.55 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.25 «Medikopters». Seriâls. 80.sçrija.
2.20 «Sargeòìeïi». Austrâlijas seriâls. 10.sçrija.
3.10 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 149. un 150.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 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris

23.25 «Anekdoðu klubs».
23.30 Pasaules nâkotnes cirka festivâls.*

LNT
6.05 «Benija Hila ðovs». 7.sçrija.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 37.sçrija.
7.05 «Maska». Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
7.35 «Sliktais suns». Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
8.05 «Gads bez Santa Klausa». ASV fantâzijas
piedzîvojumu filma ìimenei.
10.00 «Visu suòu Ziemassvçtku korâlis».
ASV animâcijas filma.
11.30 «Dþeks Frosts». ASV fantâzijas
piedzîvojumu filma.
13.30 «Ziemassvçtku jampadracis».
Latvijas ìimenes komçdija.
15.10 «Misters Bîns». Lielbritânijas komçdijseriâls.
15.40 «Harijs Poters un Filozofu akmens».
ASV un Lielbritânijas fantâzijas
piedzîvojumu filma.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Ziemas vakarâ, ejot pie tevis».
Ziemassvçtku koncerts.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.35 «Tâda ir mîlestîba». Lielbritânijas un
ASV romantiska komçdija.
23.00 «Mîlas româns». ASV melodrâma. 1994.g.
1.00 «Maska». ASV piedzîvojumu komçdija.
3.00 «Mis Slepenâ aìente». ASV komçdija.
5.00 «Lidmaðîna!» ASV parodiju komçdija.

TV3

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.).
0.50 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Treðdiena, 24.decembris
LTV1
7.20 Ziemassvçtku dziesmas dzied zçnu koris.
7.40 «Mazâ sçrkociòu pârdevçja».
Francijas animâcijas filma. 2007.g.
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 677.sçrija.
9.20 «Ziemassvçtku jampadracis».
Latvijas ìimenes filma. 1993.g.
10.40 Grupas Celtic Woman
Ziemassvçtku koncerts.
11.35 «Ziemassvçtku þilbinoðais skaistums».
ASV dokumentâla filma.
12.25 «Nâc lîdzâs!» Labdarîbas akcija
Ziemassvçtkos. 2007.g.
14.25 «Abi gali balti, viducis zaïð».
Studijas Dauka animâcijas filma.
14.35 «Neparastie rîdzinieki».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.05 «Eirobusiòð».
15.31 «Pieci tenori Ziemassvçtkos».
16.00 «Ziemassvçtku suns». Austrijas komçdija.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ». Ziòas.
18.10 Ziemassvçtku dievkalpojums.
Tieðraide no Rîgas Doma.
19.30 Ziemassvçtku koncerts Dailes teâtrî.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera
apsveikums Ziemassvçtkos.
21.15 «Ziemassvçtki Vînç».
Koncerts ar E.Garanèas un pasaules
zvaigþòu piedalîðanos.
22.45 «Bîskapu apsveikumi Ziemassvçtkos».
23.10 Latloto izloze.
23.15 «Esi bez baiïu. Pâvesta Jâòa Pâvila II dzîve».
Lietuvas un ASV biogrâfiska drâma.
0.40 «Duende». S.Jçgera un A.Gâgas koncerts.*
0.55 Ganu Svçtâ mise. Tieðraide no Vatikâna.

LTV7
8.20 Ziemassvçtku koncerts.*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 66.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei»
(noslçguma sçrija).
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
12.55 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 416.sçrija.
13.45 «Pekina 2008. Latvijas stâsts».
14.50 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Omskas Avangard. Tieðraide.
17.25 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 223.sçrija Fokus pokus.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Anekdoðu klubs».
19.30 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.00 «Latvia Open 2008».
21.00 «Skaistâkie Ziemassvçtku korâïi».
21.50 «Ziemassvçtku vecîða meita».
ASV komçdija.

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 95.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriâls. 8.sçrija.
9.00 «Burvju karuselis». Francijas un
Lielbritânijas animâcijas filma.
10.40 «Enija». ASV ìimenes filma. 1999.g.
13.15 «Zvaniòð skan». ASV komçdija.
15.00 «Bûðu mâjâs Ziemassvçtkos».
ASV komçdija.
16.50 «Sapòi piepildâs nakts veikalâ».
Laura Reinika koncerts.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Nârnijas hronika: Lauva, Ragana un
drçbju skapis». ASV piedzîvojumu filma.
23.15 «Ziemassvçtku spoku stâsts».
ASV komçdija.
1.10 «Kâ apprecçt miljonâru». ASV komçdija.
2.50 «Kaskadieru skola».
3.45 «SMS game zone».

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 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
14.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.).
Koncerts.*
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Jûrmaliòa 2008» (krievu val.).
23.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.50 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Ceturtdiena, 25.decembris
LTV 1
7.00 «Ziemassvçtku suns». Austrijas komçdija.
8.35 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 678.sçrija.
9.30 «Ciemos pie Ziemassvçtku vecîða».
Koncerts. Somija,
10.35 «Kraukðíîtis». Muzikâla pasaka.
Rîgas bçrnu un jaunieðu muzikâlâ
teâtra RÎBçJa MuTe izrâde.
12.00 Sinfonietta Rîga.
12.55 «Urbi et Orbi». Romas pâvesta uzruna
Ziemassvçtkos.
13.40 «Runâ Strazdumuiþas radio».
Dokumentâla filma. 2007.g.
14.10 Discovery piedâvâ... «Ziemassvçtku
trakulîbas». Dokumentâla filma.
15.05 Starptautiskais sporta deju festivâls GE
Money Grand Prix Latvija. Pasaules
kausa izcîòa standartdejâs.

16.05 «Divi Ziemassvçtku suòi».
Austrijas komçdija.
17.45 «Gads manâ novadâ». Latgale.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4927.sçrija.
19.00 «Mçs esam!»

19.30 E.Liepiòam – 80.
«Âksts un traìiíis – Edgars Liepiòð».
20.30 «Panorâma».
21.10 Linda Leen. Chameleon.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Angïu pacients». ASV drâma. 1996.g.

LTV7
7.50 Pasaules nâkotnes cirka festivâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 67.sçrija.
10.25 «Zem svçtâ Nikolaja bârdas».
Dokumentâla filma.
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 417.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.
Jâðanas sports.*

16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 67.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 224.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Anekdoðu klubs».
19.30 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.00 «Baleta kurpîtes».
Lielbritânijas ìimenes filma.
21.30 «Astro Acoustic». Grupas Astro’n’out
jaunâ albuma koncerts.
22.25 «Uz meþa takas».
22.55 «Âtruma cilts».
23.25 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 224.sçrija.
0.10 «Anekdoðu klubs».*

LNT
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 38.sçrija.
7.00 «Maska». Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
7.30 «Sliktais suns». Seriâls. 2.sçrija.
7.55 «Misters Aukle». ASV ìimenes komçdija.
9.25 «Ïoti jautra Ziemassvçtku filmiòa».
ASV piedzîvojumu komçdija ìimenei.
11.15 «Elfs». ASV fantâzijas piedzîvojumu
komçdija ìimenei.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 «Penelope». Lielbritânijas un ASV romantiska komçdija.
15.55 I.Busuïa un grupas Sweetwater koncerts.
17.45 «Visvarenais Brûss». ASV komçdija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Visvarenais Brûss». Filmas turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.35 Skatîtâju balsojumâ izvçlçtâ filma
23.20 «Anþela A». Francijas kriminâlkomçdija.
1.10 «Atmaksât ar labu». ASV drâma.
3.20 «Izmisîgi meklçjot Sjûzenu».
ASV romantiska komçdija.
5.10 «Lidmaðîna! 2». ASV parodiju komçdija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 96.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
8.25 «Ziemassvçtku vecîða piedzîvojumi».
Ìimenes filma.
9.50 «Kâ nozagt Ziemassvçtkus».
ASV komçdija.
11.40 «Ziemassvçtku spoku stâsts».
ASV komçdija.
13.35 «Kâ apprecçt miljonâru». ASV komçdija.
15.15 «Neveiksminieki». ASV komçdija.
17.20 «Santa Klauss». ASV komçdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Ðreka Ziemassvçtki».
ASV animâcijas filma.
20.55 «Lampiòu drudzis». ASV komçdija.
22.50 «Kâ Grinès nozaga Ziemassvçtkus».
ASV un Vâcijas ìimenes komçdija.
0.55 «Neveiksminieki». ASV komçdija.
2.45 «Kaskadieru skola».
3.40 «SMS game zone».

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 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
14.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.).
Koncerts.*
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Jûrmaliòa 2008» (krievu val.).
23.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.50 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Piektdiena, 26.decembris
LTV 1
7.05 «Divi Ziemassvçtku suòi».
Austrijas komçdija.
8.40 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 679.sçrija.
9.35 «Bizbizmârîtes Ziemassvçtki».
Animâcijas filma.
10.30 «Ziemassvçtku briedis». Vâcijas ìimenes
komçdija. 2005.g. Mazâ Bertila istabâ
pçkðòi no gaisa nokrît ziemeïbriedis.
Tas izkrît cauri mâjas jumtam un paliek
zçna istabâ...
12.05 «Palîdzçsim talantam!»
Labdarîbas akcija.
12.10 «Spçlmaòu nakts».*
14.05 Starptautiskais sporta deju festivâls GE
Money Grand Prix Latvija. Rîgas domes
kausa izcîòa standartdejâs.
15.05 «Palîdzçsim talantam!»
Labdarîbas akcija.
15.10 M.Zîverts. «Minhauzena precîbas».
Valmieras teâtra izrâde. 1998.g.
17.45 «Gads manâ novadâ». Kurzeme.
18.00 «Ðodien Latvijâ». Ziòas.
18.20 «Palîdzçsim talantam!»
Labdarîbas akcija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 8.sçrija.
Þenija tomçr aizbrauc uz Lozannu, lai
pavçstîtu Þakam jaunumus. Abu rîcîbâ
ir tikai viena diena, bet Þaku aizsauc
pagrîdes darbi. Vienâ no bîstamiem
uzdevumiem viòð iet bojâ, tâ arî
neuzzinâjis, ka Þenija gaida bçrnu.
Pçc èetriem gadiem Antuâns atgrieþas
Parîzç. Lai gan viòam ir tikai 37 gadi,
tas ir smagi vîlies, nedziedinâmi
slims cilvçks. Kara laikâ viòð smagi
saindçjies ar gâzçm. Ârsts bûdams,
Antuâns zina, ka vairs ilgi nedzîvos.
Vienîgo gaismas staru dzîvç viòð redz
Þenijas un Þaka dçlâ – mazajâ Þanâ
Polâ, kurð pelnîjis Tibo vârdu…
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Tâda ir dzîve».
23.35 E.Liepiòam – 80. «Ârprâc’ 88».
E.Liepiòa jubilejas koncerts Meþaparkâ
1988.gadâ.
0.45 «Daniels Deronda». Lielbritânijas
daudzsçriju melodrâma.
2002.g. 1. un 2.sçrija.

7.30 «Sliktais suns».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
7.55 «Katastrofas recepte».
ASV ìimenes komçdija. 2003.g.
9.35 «Zibenîgâ Bila baltie Ziemassvçtki».
Austrâlijas animâcijas filma. 2005.g.
11.10 «Raganas». ASV un Lielbritânijas
piedzîvojumu filma ìimenei.
1990.g. Lomâs: A.Hjûstone,
R.Atkinsons, B.Bletina.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 «Ceïojoðâs ciltis. Pingvînu gâjiens».
Francijas dokumentâla filma. 2005.g.
Reiz ðeit bija dârzs, auglîga un dâsna
zeme. Bet tad viss mainîjâs, viss kïuva
balts – augi, visa dzîvâ radîba... Visi,
kas varçja, aizbçga. Tagad Dienvidpolâ
vidçjâ gaisa temperatûra ir – 40 grâdu
pçc Celsija. Uz mûþîgajiem ledâjiem
spçj dzîvot vienîgi imperatorpingvîni.
Tikai viòu senèi vienîgie nolçma palikt
un par katru cenu un pretoties salam,
kas pâròçma visu. Pagâja ilgs laiks,
zeme vçl simtreiz mainîja savu izskatu,
bet pingvîni joprojâm ir te, stâv gluþi kâ
sargkareivji...
15.35 «Lietotas lauvas».
ASV ìimenes komçdija. 2003.g.
17.45 «Praktiskâ maìija». ASV romantiska
fantâzijas komçdija. 1998.g.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Praktiskâ maìija». Filmas turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.35 «Íengurs Dþeks». ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija. 2003.g.
22.20 «Betmens». ASV piedzîvojumu filma.

0.45 «Sievieðu pasaulç». ASV romantiska
komçdija. 2007.g. Lomâs: Â.Broudijs,
M.Raiena, K.Stjuarte, O.Dukakisa.
2.30 «Rozâ Panteras dçls». ASV un Itâlijas
komçdija. 1993.g. Lomâs: R.Benîni,
H.Loms, K.Kardinâle, M.Stârs, Ð.Azmi.
4.15 «Atgrieðanâs uz Zemes». ASV
piedzîvojumu filma. 2001.g. Lomâs:
K.Roks, R.Kinga, È.Palminterijs.
5.45 «Dzîvnieku instinkti».
ASV dokumentâls raidîjums. 10.sçrija.

LTV7

TV3

7.16 «Tçtis Ziemassvçtkos».
Vâcijas melodrâma. 2003.g.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Uzòçmçjdarbîbas
iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 68.sçrija.
10.25 Eiropas meistarsacîkstes standarta
dejâs 2008.*
11.25 «Uz meþa takas».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 418.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles. Jâðanas
sports.*
16.00 «Smalkâ dâma».
Venecuçlas seriâls. 68.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 225.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Anekdoðu klubs».

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 97.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 35.sçrija; «Sûklis Bobs
Kvadrâtbiksis». 42.sçrija; «Rozâ Panteras jaunie piedzîvojumi». 22.sçrija.
8.00 «Mapetðova Ziemassvçtku dziesma».
Ìimenes filma.
9.45 «Kâ Grinès nozaga Ziemassvçtkus». ASV
un Vâcijas ìimenes komçdija. 2000.g.
11.50 «Lampiòu drudzis». ASV komçdija.
13.40 «Brînumu Ziemassvçtki». ASV ìimenes
filma. 1985.g. Lomâs: M.Stînbergena,
G.Basaraba, H.D.Stentons u.c. Kad misters Greindþers tiek atlaists no darba,
viòa ìimenes idilliskâ dzîve sagrieþas
kâjâm gaisâ. Daþâdu apstâkïu
sakritîbas dçï misis Greindþere
Ziemassvçtku vakarâ zaudç visu
– mâju, ìimeni, dzîvesprieku un ticîbu.
Taèu erceòìelis Gideons viòai atklâj
Ziemassvçtku patieso bûtîbu un liek
noticçt, ka brînumi tomçr notiek. Kâds
brînums sagaida misis Greindþeru?
15.20 «Sniega suòi». ASV un Kanâdas komçdija.
2002.g. Lomâs: K.Gudings Jr.,
Dþ.Kobçrns, N.Nikolsa u.c.
17.15 «Santa Klauss 2». ASV komçdija. 2002.
g. Lomâs: E.Mièela, T.Allens, E.Loids,
Dþ.Reinoldss u.c.. Jau desmit gadus
Skots Kelvins veic Santa Klausa
pienâkumus. Tas viòam padodas tik
labi, ka Skota priekðnieki apsver un
izvçrtç iespçju pasludinât viòu par visu
laiku labâko Ziemassvçtku vecîti. Tomçr
vispirms viòam ir jâatrisina divas
problçmas. Pirmâ – viòa dçls Èârlijs
ir pârmçru aktîvs, bieþi vien sastrâdâ
daþâdus trakus nedarbus un traucç
Santa Klausa darbu. Otrkârt – pçc
vispârpieòemtajiem standartiem Santa
Klausam jâbût precçtam vîram. Skotam
nav citas izejas, kâ meklçt kâdu, ko
apòemt par sievu.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Latvijas lepnums 2008».
22.20 «Stilîgâ mâmiòa». ASV komçdija. 2004.g.
0.50 «Munsteru ìimenes bailîgie
Ziemassvçtki». ASV ìimenes komçdija.
2.25 «Kaskadieru skola».
Realitâtes ðovs. 3.sçrija.
3.20 «SMS game zone».

19.30 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.00 «Zem svçtâ Nikolaja bârdas». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g. Kas îsti
bija Svçtais Nikolajs, kura svçtkus
Eiropâ svin 6. decembrî? Nenoliedzami, viòð ir mûsdienâs pazîstamâ
Ziemassvçtku vecîða sencis. Tomçr
reâlais bîskaps Nikolajs dzîvojis pirms
2000 gadiem Turcijâ. Ðis humânists
aizstâvçja lîdzpilsoòus pret romieðu
kundzîbu. Svçtku ceremonijas rituâlâ
Svçtais Nikolajs prasa bçrniem
atskaitîties par savu uzvedîbu un
soda nepaklausîgos… Kâ to uztver
mûsdienu sabiedrîbâ?
20.55 «Divpadsmit iespçjas lîdz
Ziemassvçtkiem». ASV komçdija.
22.25 «Zveja» (krievu val.).
22.55 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.25 «24 stundas 4». ASV seriâls. 17.sçrija.
0.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 225.sçrija.
0.55 «Anekdoðu klubs».
1.00 «NBA spçïu apskats».

LNT
6.40 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 39.sçrija.
7.05 «Maska». Animâcijas seriâls. 39.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 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Breþòevs» (ar subt.).
Dokumentâla filma.
15.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.).
Koncerts.*
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîva vakara programma.
20.05 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Latvija – XX gadsimts» (ar subt.).
Latvijas dokumentâla filma.
23.00 «Jûrmaliòa 2008» (ar subt.).
Humora raidîjums.
0.30 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Sestdiena, 27.decembris
LTV 1
7.05 «Ziemassvçtku briedis».
Vâcijas ìimenes komçdija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 61.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
M.Rîtiòa autorraidîjums.
11.00 «Çst ir tavâ dabâ».
11.30 «Palîdzçsim talantam!»
Labdarîbas akcija.*
13.35 «Tu esi Latvija!»
Svçtku koncerts jaunieðiem LNO.*
15.30 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
16.05 «Saltais nams».
Daudzsçriju mâkslas filma. 7.sçrija.
17.00 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
17.45 «Gads manâ novadâ». Vidzeme.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Liepiòu dzimta.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Kâ es braucu
Ziemeïmeitas lûkoties».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». Seriâls. 11.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Kalendâra meitenes».
Lielbritânijas un ASV komçdija. 2003.g.
23.05 Nakts ziòas.
23.10 «Dzîvot». A.Boèelli koncerts Toskânâ.
0.05 «Daniels Deronda». Lielbritânijas
daudzsçriju mçlodrâma. 3. un 4.sçrija.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «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». Raidîjumâ par
profesionâlo sportu Ziemeïamerikâ un
mûsu sportistu gaitâm tajâ – basketbolistu Andri Biedriòu un hokejistu
Raiti Ivanânu. Turpinâs arî tradicionâlâ
Sporta studijas aptauja par 2008.gada
nozîmîgâkajiem notikumiem sportâ.*
13.00 «Dabas taka».
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Tçtis Ziemassvçtkos».
Vâcijas melodrâma. 2003.g.
15.35 Lara Fabiâna. Koncerts Parîzç. 1.daïa.

Lara Fabiâna dzimusi Beïìijâ, kur 14
gadu vecumâ aizsâkâs viòas karjera.
Uzvarçjusi vairâkos talantu konkursos,
dziedâtâja kïûst arvien populârâka.
Viòa dodas ârzemju turnejâs, izdot
diskus, dzied angïu, franèu, itâlieðu,
spâòu, portugâïu valodâs. Spçcîgâ
balss un romantiskais repertuârs
sajûsmina publiku. Dziedâtâja mçìina
iekarot arî ASV tirgu, taèu bez lieliem
panâkumiem. Tad viòa jau ir Kanâdas
pilsone. Lielâko klausîtâju mîlestîbu
Lara Fabiâna gûst Eiropâ.
16.20 «Tavs auto».
16.50 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Voskresenskas Himik. Tieðraide.
Cîòa par iekïûðanu labâko 16 komandu
skaitâ turpinâs.
19.25 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».
11.(noslçguma) sçrija.
19.55 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.25 «Strana.LV» (krievu val.).

20.55 «Sapnis ziemas naktî» (ar subt.).
Ukrainas melodrâma. 1. un 2.sçrija.
22.55 «Bikini meitenes. Fantâzijas». 1.sçrija.
23.25 «Seksa faili». Citplançtieði 2.
0.45 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.35 «Benija Hila ðovs». 8.sçrija.

9
18.30 «Latvija - XX gadsimts» (krievu val.).
Latvijas dokumentâla filma.
19.30 «Sievieðu lîga» (krievu val.).
Humora raidîjums.
20.00 «Jûrmaliòa 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidîjums.
21.30 «Bumbaraðs» (ar subt.). Krievijas
muzikâla komçdija. 1971.g.
23.45 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».
1.20 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 28.decembris
LTV 1

7.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
8.00 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
40.sçrija.
8.25 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 125.sçrija.
8.55 «Mans mîïais draugs».
9.25 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.00 «Eòìeïa acis». ASV ìimenes drâma.
11.50 «Íeriet Îso!» ASV komçdija.
14.00 «Viòð ir lçdija».
ASV realitâtes ðovs. 6.sçrija.
15.00 «Harijs Poters un Noslçpumu kambaris».
ASV, Lielbritânijas un Vâcijas fantâzijas
piedzîvojumu filma. 2002.g. Lomâs:
D.Redklifs, R.Grints, E.Votsone,
A.Rikmens, M.Smita, R.Koltreins.
Pagâjis gads, kopð Harijs Poters
uzzinâja patiesîbu par to, ka ir burvis.
Pirmais gads Cûkkârpas raganîbas un
burvestîbu arodskolâ padarîja viòu par
leìendu. Nu ir sâcies otrais gads skolâ
– apmâcîba burvestîbâs turpinâsies,
agrâkâs sâncensîbas kïûs jo
spraigâkas! Un tiks atklâts noslçpums
no skolas tumðâs pagâtnes...
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 116.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Vismeklçtâkais Malibu».
ASV kriminâlkomçdija. 2003.g.
22.55 «Mans mîïâkais mîïâkais».
ASV romantiska komçdija.
0.55 «Vecmâmiòas puisîtis». ASV komçdija.
2.35 «Striptîzdejotâja».
Erotiska mâkslas filma.
4.10 «Zu kareivji». Honkongas un Íînas
fantâzijas piedzîvojumu filma.
5.30 «Dzîvnieku instinkti».
Dokumentâls raidîjums. 10.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 98.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Trakais riekstkodis».
ASV animâcijas filma. 1999.g.
11.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
10. un 11.sçrija.
12.00 «Ziemeïbrieþa atgrieðanâs».
ASV un Kanâdas piedzîvojumu filma.
13.50 «Munsteru ìimenes bailîgie
Ziemassvçtki». ASV ìimenes komçdija.
15.40 «Sirdspuíîte». ASV komçdija.
17.35 «Tikai draugi». ASV, Vâcijas un Kanâdas
romantiska komçdija. 2005.g.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte. Skatoties
raidîjumu, varçsit vçrot îstu Jaungada tusiòu. Vai pagâjuðâs sezonas
piektlasniekiem bûs grûti atzît, ka viòi
tomçr nav gudrâki par piektklasnieku?
Jaungada raidîjumâ gaidiet tikðanos ar
kâdu laiku neredzçtiem cilvçkiem.
20.50 «Lieliskie». ASV animâcijas filma. 2004.g.
23.10 «Laipni lûgta ìimenîtç». ASV romantiska
komçdija. 2005.g.
1.10 «Sûzenas dienasgrâmata».
ASV drâma. 2005.g. Lomâs: K.Eplgeita,
K.R.Pçrkinsa, Dþ.Frîdenberga.
2.45 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 99.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
Krievijas humora raidîjums.
11.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
Latvijas humora raidîjums.
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 2» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Negaisa vârti» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

7.55 «Garîgâ dimensija».
8.25 «Titoms». Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
8.50 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 62.sçrija.
9.10 «Kas te? Es te!» “Jaungada
apòemðanâs”. Tuvojoties gadumijai,
visi KASTES iemîtnieki nolemj izdomât
savas Jaungada apòemðanâs. Izrâdâs,
ka tas nemaz nav tik viegli, it seviðíi
tâdçï, ka ir kâds, kurð tam visam
nepieiet pârâk nopietni.
9.40 «Sarkangalvîte». Animâcijas filma.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
Praktiski padomi ne tikai dârzkopjiem.
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Kalnu kristâls».
Vâcijas melodrâma. 2004.g.
15.15 «Dabas grâmata».
15.45 «Juniors TV».
16.15 «Vertikâle».
16.45 «Latvijas teâtru vçsture». Valmieras
teâtris. 6. un 7.daïa. 80. gadu otrâ
puse, 90. gadu sâkums. Grûts laiks, jo
notiek teâtra jaunâs çkas celtniecîba.
Direktora Pçtera Sûèa cîòa par
jaunajâm telpâm. 90. gadi. Tiek atklâta
Apaïâ zâle, kas palîdz izdzîvot grûtajos
finansu laikos, saglabâjot teâtra
radoðâs spçjas. Klasikas veiksmîgie
iestudçjumi reþisora Feliksa Deièa
vadîbâ, teâtra mâkslinieciskâ vadîtâja
reþisora Vara Braslas veiksmîgie
G.Janovska darbu iestudçjumi. Atklâj
jauno teâtra çku.
17.45 «Gads manâ novadâ». Zemgale.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
Citadeles, Noliktavas un Muitas ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Ìimenes svçtki».
Francijas seriâls. 6.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Likteòdzirnas».
Latvijas melodrâma.
23.15 Nakts ziòas.
23.20 «Autortiesîbu bezgalîbas balva 2008».
0.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 14.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «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 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
13.45 «Sapnis ziemas naktî» (ar subt.).
Krievijas melodrâma. 1. un 2.sçrija.
15.50 «Rotaïas paradîzç». Dokumentâla filma.
16.50 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Astanas Baris. Tieðraide.

19.30 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 15.sçrija.
20.15 «Nâvi veèiòai!» ASV kriminâlkomçdija.
22.00 «Krçjums... saldais».
22.30 «Aizstâvis». ASV, Lielbritânijas, Vâcijas un
Rumânijas spraiga siþeta filma. 2004.g.
0.05 «Bikini meitenes. Fantâzijas». 2.sçrija.
0.35 «NBA spçïu apskats».*

14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
14.30 «Vecâs groðas» (ar subt.).
Krievijas traìikomçdija.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 17.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 117.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10; 10 lietas, ar ko mçs
lepojamies par Latviju.
20.00 LNT ziòas, laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.25 «Parfîms». Vâcijas, Francijas, ASV un
Spânijas vçsturiska kriminâldrâma.
23.15 «Supernatural». ASV seriâls. 10.sçrija.
0.10 «Dubultnieks». ASV spraiga siþeta filma.
2.10 «Vismeklçtâkais Malibu».
ASV kriminâlkomçdija.
3.50 «Dzîvnieku instinkti».
ASV dokumentâls raidîjums. 11.sçrija.
4.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
5.00 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 17.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 100.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «H2O». Seriâls. 2.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.

9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Tikai draugi». ASV, Vâcijas un Kanâdas
romantiska komçdija. 2005.g. Lomâs:
R.Reinoldss, E.Smârta, K.Kleins,
E.Ferisa u.c.
13.05 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2».
ASV seriâls. 17. un 18.sçrija.
15.00 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 22.sçrija.
16.00 «Gribi – tici, negribi – netici 2».
17.00 «Doktors Hauss 3».
ASV seriâls. 15.sçrija.
18.00 «Melnâ vçþa spîlçs». Rîgas kinostudijas
komçdija. 1975.g. Lomâs: L.Ozoliòa,
U.Dumpis, E.Pâvuls, Ç.Valters,
E.Radziòa, B.Indriksone u.c. Drosmîgi
zemnieku puiði cînâs pret hercoga
patvaïu. Tâpat jau bûtu gana iemeslu
ierâdît îsto vietu nekaunîgajam varas
turçtâjam, bet ðoreiz hercogs sadomâjis
vienam no braðajiem puiðiem – Jânim
– atòemt lîgavu, skaisto Mâru. It kâ
paðam nebûtu savas hercogienes!
Jânis un viòa uzticamie draugi nedomâ
pieïaut tâdu netaisnîbu. Vienkârði jau
tas nav – jâliek lietâ izdoma, attapîba,
drosme un spçks, bet viòiem tomçr
izdodas izzagt Mâru no pils.
19.50 «Nekâ personîga».
Informatîva programma.
20.20 «Speciâlo uzdevumu vienîba S.W.A.T.»
ASV spraiga siþeta filma. 2003.
g. Lomâs: S.L.Dþeksons, K.Farels,
O.Martiness u.c.
22.50 «Ugunsgrçks». ASV trilleris.
0.45 «Laipni lûgta ìimenîtç».
ASV romantiska komçdija.
2.40 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 101.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»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
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.).
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Par Sarkangalvîti. Turpinâjums»
(ar subt.). Krievijas pasaku filma.
16.35 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Negaisa vârti» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

LNT
6.25 «Benija Hila ðovs». 9.sçrija.
7.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 32.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 126.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 45.sçrijas 1.daïa.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Sliktais Santa Klauss». ASV un Vâcijas
kriminâlkomçdija. 2003.g. Lomâs:
B.B.Torntons, T.Kohs, L.Grçma, B.Maks,
Dþ.Riters.
12.30 «Toms Sojers». ASV animâcijas filma.

19.30 «Septiòi jaunumi – gada apskats»
(krievu val.).
20.35 «Autoziòas» (krievu val.).
21.05 «Mçs no nâkotnes» (ar subt.).
Krievijas piedzîvojumu filma.
23.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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atbildam

Pateicība

Paldies par...
Jelgavas Pensionāru biedrība
pateicas saviem atbalstītājiem
un sadarbības partneriem par
sapratni, atbalstu, finansiālo un
materiālo palīdzību aizvadītajā
darba gadā.
Īpašs paldies Jelgavas pilsētas domei, Sociālo lietu pārvaldei, VSAA Jelgavas nodaļai,
domes Sabiedrisko attiecību
sektora vadītājai I.Šurmai, Informācijas tehnoloģiju sektora
vadītājam A.Pierhurovičam,
Sabiedrības integrācijas biroja
vadītājai R.Vectirānei, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājai G.Auzai un galvenajam
speciālistam J.Dēvicam, Jelgavas Amatniecības vidusskolas
direktorei Z.Bensonei un skolotājam U.Sokolovam, Jelgavas
Speciālās pamatskolas direktora vietniecei N.Ābolai, Jelgavas
1. sanatorijas internātskolas
direktoram H.Kresam un skolotājiem J.Žilko un A.Innei,
Jelgavas 6. vidusskolas direktoram A.Holstam, Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas direktora
vietniecei R.Tīrumniecei, Jelgavas Sporta halles direktoriem A.Misteram (bijušajam)
un E.Ludzītim (patreizējam),
Sporta servisa centra direktoram J.Kaminskim, Zemgales NVO centra vadītājam
U.Dūmiņam, EK informācijas
punkta «EUROPE DIRECT»

Jelgavas informācijas punkta
vadītājai V.Kinderevičai, centra
«Svētelis» vadītājai I.Lisovskai,
kā arī skolotājiem S.Vīgantei,
A.Balsai un R.Kļaviņai.
Mēs sirsnīgi pateicamies
par finansiālu atbalstu SEB
bankas Jelgavas filiāles pārvaldniekam M.Krastam un
Swedbankas Jelgavas filiāles
vadītājai Z.Skangalei, SIA «Alis»
īpašniekam I.Kanaškam, SIA
«Kulk» valdes priekšsēdētājam
G.Bubulim, SIA «Igate» valdes
priekšsēdētājam M.Peilānam.
Pateicoties jums, mēs visa
gada garumā varējām nodrošināt desmit interešu grupu darbību, bagātināt materiāli tehnisko
bāzi un organizēt bezmaksas
ekskursijas, kas deva iespēju šajos pasākumos piedalīties mūsu
biedrības maznodrošinātiem
pensionāriem.
Sirsnīgi pateicamies lielveikalu tīklam «Maxima» par sagādātām paciņām visiem 117
Jelgavas Pensionāru biedrības
biedriem Latvijas valsts svētkos.
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! Laimīgu un veselīgu
Jauno gadu!
Lai Jūs visus sargā no debesīm, mīl un saprot uz zemes!
Jelgavas Pensionāru
biedrības valdes vārdā –
Marija Kolneja

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA MAKAROVA (dz. 1930. g.)
VLADIMIRS SEĻEZŅOVS (dz. 1958. g.)
LŪCIJA KRUMPĀNE (dz. 1929. g.)
RUTA SUNĪTE (dz. 1941. g.)
IGORS AKSJONOVS (dz. 1940. g.)
NIKOLAJS ARTEMJEVS (dz. 1939. g.)
VADIMS AVDOŠČENKOVS (dz. 1964. g.)
JURIJS ALEKSANDROVS (dz. 1972. g.)
ZINAIDA AVREICEVIČA (dz. 1923. g.)
ARNIS ZVIRBULIS (dz. 1958. g.)
JEVGENIJS MIHAILOVSKIS (dz. 1939. g.)
ANDREJS GORŠKOVS (dz. 1970. g.)
DAILIS ROZENFELDS (dz. 1926. g.)
Izvadīšana 18.12. plkst.12 no Baložu kapu kapličas uz Ūziņu kapsētu
PĒTERIS VAIŠĻA (dz. 1939. g.). Izvadīšana 20.12. plkst.12 Baložu kapsētā

Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris

Lasītāja fiksē situāciju
namu pagalmā
«Tāda ir situācija Jāņa Čakstes bulvāra 7 iekšpagalmā
– auto novietoti zālītē, zāliens
arīdzan tiek nežēlīgi izbraukāts. Vienu reizi pieaicināju
Pašvaldības policiju, taču sods
nevienam netika uzlikts. Hmm,
interesanti gan – vai tad tā
maz var?!» «Jelgavas Vēstnesis» saņēma kādas sašutušas
jelgavnieces vēstuli, kurai klāt
pievienotas vairākas fotogrāfijas, kas tapušas 11. decembrī
ap pulksten 11.50. Kundze
norāda, ka šāda situācija minētajā pagalmā ir visās darba
dienās, kad tur savas mašīnas
cenšas novietot gan studenti,
gan citi iedzīvotāji. «It kā jau
feini, ka dara, ko un kā grib.
Bet man kā Čakstes bulvāra 7
iedzīvotājai šī situācija liekas
absurda,» tā iedzīvotāja, komentējot atsūtītās fotogrāfijas
– tajās redzams, ka «mašīnas
novietotas tā, ka nevienam
nav iespēja izbraukt ārā no
«sprosta», kā tiek izbraukāts
zāliens...». «Varbūt «Jelgavas Vēstnesis» varētu aizsākt
kādu rakstu sēriju, kurā tiek
attēloti pilsētas lielākie švaļi,
kuri nesaprot, ka NEDRĪKST
atstāt savus auto zālienā – kur
nu vēl laiski pa to braukāties!»
ierosina jelgavniece.
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors
Vanags, komentējot lasītājas
atspoguļoto situāciju Čakstes
bulvāra 7 pagalmā, norāda, ka
līdzīga situācija vērojama ļoti
daudzos daudzdzīvokļu māju
pagalmos. «Jāņem vērā, ka
virkne pagalmu nav sakārtoti,
par tā saukto zāliena teritoriju
var vien nojaust. Arī brauktuves pagalmos nav pietiekami

Lūgums atsaukties.

platas – vidēji 2,5 metri –, lai
vietas pietiktu divām automašīnām. Likumsakarīgi – ja
viena atbilstoši noteikumiem
novietota paralēli brauktuvei,
tad, lai tai tiktu garām, otrai ar
vienu riepu jābrauc pa zālienu.
Dažkārt pat garām nevar tikt
ar bērnu ratiņiem,» situāciju
skaidro V.Vanags, norādot uz
namu apsaimniekotāju un
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju atbildību. Viņš piebilst, ka
daudzos pagalmos risinājums
meklēts, ieviešot caurlaižu sistēmu. «Taču arī šajā gadījumā
situāciju būtiski nav izdevies
uzlabot, jo caurlaides izdala
teju visiem, kas to vēlas, tādējādi pagalmos novietoto mašīnu
mazāk nekļūst,» tā Pašvaldības
policijas priekšnieks.
Pašvaldības policija ik dienas
saņem neskaitāmus izsaukumus, kuros lūgts novērst situāciju kādā pagalmā. «Vairāk
nekā trīs izsaukumus dienā
saņemam arī no iedzīvotājiem,
kuri ar mašīnu no pagalma
nevar izbraukt kāda novietota
auto dēļ. Tiesa gan – autovadītāju, kurš nepiemērotā
vietā atstājis mašīnu un pats
kaut kur aizgājis, varam vien
sodīt, uzlīmējot «plāksteri»,
un tas arī tiek darīts,» skaidro
V.Vanags.
Savukārt, komentējot lasītājas
minēto it kā inspektoru bezatbildību, viņš norāda, ka likumsargi
reaģē uz ikvienu izsaukumu
un atbilstoši noteikumiem arī
rīkojas. «Ja nu gadījumā tā nav
noticis, aicinu iedzīvotājus par
to mani informēt, lai šo faktu
varu pārbaudīt un attiecīgi rīkoties,» teic V.Vanags.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
lasītājas iesūtīts foto

Jelgavas dome aicina Rolandu Sunīti (dzimis 1965. gada 7. februārī),
Montu Zubenko (dzimusi 1954. gada 22. oktobrī) un Haraldu Putrašēvicu (dzimis 1981. gada 9. februārī) ierasties Jelgavas domē Lielajā ielā
11, 109. kabinetā (kontakttālruņi 63005523 vai 63005470) divu nedēļu
laikā no aicinājuma publicēšanas dienas, lai vienotos par laiku, kad varēs
iekļūt dzīvoklī, kurā minētās personas ir deklarējušas savu dzīvesvietu, lai
dzīvokli varētu pieslēgt pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tīkliem.

Jelgavas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt zemi Langervaldes
ielā 3, Jelgavā, kadastra Nr.0900 028 0277, un būvēt uz tās ražošanas
objektu» (platība ~ 2,5 ha).
Konkursa nolikumu var saņemt, sākot ar 2008. gada 18. decembri,
katru darba dienu no plkst.8 līdz 16.30, pirmdienās – līdz plkst.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: «Konkurss
«Par tiesībām nomāt zemi Langervaldes ielā 3, Jelgavā, kadastra Nr.0900
028 0277, un būvēt uz tās ražošanas objektu»».

Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris

Piparkūkas
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Būvējam saldumu namiņus
 Ritma Gaidamoviča

Vairums cilvēku jau sen kā priekšroku dod gatavām
lietām, kas ērti nopērkamas lielveikalos. Tikai retais
vairs pats uz svētkiem cep speķa pīrādziņus, ābolu
plātsmaizi, torti vai Ziemassvētkos tik ierastās piparkūkas. Pirmssvētku laikā «Jelgavas Vēstnesis»
kopā ar Jelgavas Amatu vidusskolas konditoru 2.
kursa audzēkņiem piedāvā iespēju pašiem pagatavot gardu piparkūku mīklu, no kuras cept ne tikai
piparkūkas...
Milti, olas, pūdercukurs, garš
vielas – tās ir tikai dažas lietas,
kas nepieciešamas, lai pagatavotu
īstu piparkūku māju. Taču, lai to
izdarītu, ar kulināra iemaņām
vien ir par maz. «Piparkūku māju
veidošana nav tikai kulinārija, tā
ir māksla,» tā pirms darba saviem
audzēkņiem uzsver Amatu vidusskolas skolotāja Olga Smirnova.
Jelgavas Amatu vidusskolā
tā jau kļuvusi par tradīciju – ik
gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem,
audzēkņi pasniedzēju vadībā paši
gatavo gan piparkūku mīklu, gan
vēlāk no tās veido piparkūku mājiņas. Jāpiebilst, ka šis ir laiks,
kad arvien vairāk skolasbiedru
iemaldās darba klasē ar cerību
pagaršot kādu piparkūku, kuru
smarža jau izplatījusies pa visu
skolu. Piparkūku māju veidošanas tradīcija Amatu vidusskolā
pastāv vairāk nekā desmit gadu
– tas tāpēc, ka piparkūku mīklas pagatavošana ir viena no šā
semestra noslēguma tēmām, ko
šis kurss apgūst, savukārt piparkūku māju cepšana ir radošs
pārbaudes darbs.
2. kursa audzēkņi atzīst – kaut
arī pārbaudes darbi visbiežāk
izraisa nepatiku un lieku satraukumu, šis tomēr ir izņēmums.
«Piparkūku cepšanu gaidām ar
lielāko prieku, jo to vairāk uztveram nevis kā pārbaudījumu, bet
gan praktisku ieguvumu, lai vēlāk
arī mājās kopā ar ģimeni varētu izcept ne tikai parastas piparkūkas,
kā katru gadu, bet izmēģināt ko
jaunu,» atzīst audzēknes.
Lielākajai daļai jauniešu šī bija
pirmā pieredze, kad gan gatavota
mīkla, gan veidotas piparkūku
mājiņas, tāpēc klasē valda neliels
satraukums. Līdz šim piparkūku
mājas gatavot mēģinājuši tikai divi
audzēkņi, kuri atceras, ka tas bijis
interesanti, bet pārējos pamācīt
gan neņemas. Jaunieši atzīst, ka
šodien «uzceltā» māja Ziemassvētkos tiks nogādāta ģimenei, lai
kopīgi to notiesātu.

Vispirms makets

Ir jau viegli doties uz veikalu
un tur nopirkt piparkūku mīklu,
vienas vai otras firmas gatavotu,
bet pavisam cita lieta – to pagatavot pašam. Arī Amatu vidusskolas
audzēkņi kopā ar skolotāju paši
gatavo mīklu. Skolotāja Olga zina
stāstīt, ka senos laikos piparkūku
mīklu gatavoja jau ap Jāņiem,
lai tā līdz Ziemassvētkiem labi
nostāvas un ievelkas, taču šobrīd,
pēc pasniedzējas teiktā, izcili būtu,
ja piparkūku cepšanai paredzēto
masu iemīcītu septembrī. «Ja nav
sanācis to izdarīt savlaicīgi, tad
mīklai jāļauj nostāvēties vismaz
24 stundas. Tas gan ir pats īsākais
laiks,» tā skolotāja. Pievienojot
mīklai garšvielas, skolotāja iesaka
tās pašiem arī malt, tad tās būšot
svaigākas, bet piparkūku garša
– daudz spēcīgāka. Jaunieši atzīst,
ka nekad nebūtu iedomājušies,
ka piparkūku mīkla jāgatavo jau
Jāņos, tāpēc arī tā mīcīta tikai
iepriekšējā vakarā. Tiesa gan – neviens neapņemas arī nākamajā
gadā mīklu iemīcīt Jāņos – tāds
process viņiem šķiet nesamērīgi
garš.
«Es nemaz nebrīnos, kāpēc liela
daļa cilvēku iegādājas jau gatavas
piparkūku mājas vai arī gatavas
detaļas, jo sagatavošanās process,
lai sāktu celt māju, ir visdarbietilpīgākais,» tā kursante Sigita.
Izrādās, vispirms, uzsākot sagatavošanos «būvēšanai», iecerētā
māja jāuzzīmē uz papīra. Pēc tam
tiek veikti mērījumi, nepieciešamās detaļas izgrieztas no kartona
un salīmēts makets, lai redzētu,
kāda izskatīsies gatava piparkūku
māja. «Varbūt nepieciešams veikt
kādas korekcijas – kāda daļa tomēr
par garu vai lielu, bet varbūt par
mazu, tādējādi detaļas salīmēt ir
neiespējami,» piebilst pasniedzēja.
Guntis izvēlējies «būvēt» lielāku
māju, savukārt meitenes gan bijušas pieticīgākas un, nepārvērtējot
savas spējas, sākušas ar kaut ko
mazāku.

Viss sākas ar to, ka no kartona tiek izveidots piparkūku mājiņas
makets. Jaunieši gan atzīst, ka šis process ir visneinteresantākais, taču ļoti nepieciešams, lai pārliecinātos, vai kāda detaļa
nav par īsu vai garu.

Rotāšana un izgreznošana jāveic pirms mājas salīmēšanas – pēc
tam vēl sīkumus var pielabot. Dekorēšanai var izmantot visu
– kokosa skaidiņas, cukura rotājumus, dzērvenes pūdercukurā,
cepumus, konfektes, marcipānu, šokolādes figūras un daudz
ko citu. Guntis atzīst, ka šis process ir visinteresantākais, jo
prasa radošu izdomu.

Mājiņa gatava. Un tāda tā var stāvēt vismaz visu Ziemassvētku
laiku. Jāpiebilst, ka tieši šī mājiņa šogad Jelgavas Amatu vidusskolā atzīta par labāko.
Foto: Ivars Veiliņš
Šis process, pēc jauniešu domām, esot visneinteresantākais,
taču viņi apzinās, ka arī visnepieciešamākais. Tālāk visas no
papīra izgrieztās detaļas jāizkārto
uz izrullētas piparkūku mīklas un
jāizgriež.

Durvis un logus griež,
kad mīkla uz pannas

Galvenais nosacījums – izrullēt
mīklu, lai tā būtu vienādā biezumā, lai nav tā, ka kāda daļa būtu
nedaudz biezāka, kāda – plānāka,
citādi tās nevienādi izcepsies.
««Ceļot»piparkūku māju, labāk
detaļas veidot no plānākas mīklas – tad tās būs daudz vieglāk
salīmēt. Der atcerēties, ka mājai
logus, durvis vai kādus citus caurumus izgriež tikai tad, kad mīkla
uzlikta uz pannas, citādi pārceļot
tā var deformēties. Pēc tam šīs
daļas būs grūti salīmēt. Jāatceras,
ka arī pamatne, uz kā mājiņu cels,
ir no piparkūku mīlas, jo kartonam to nu nekādi nepielīmēsiet,»

pamāca Olga.
Viņa gan piebilst, ka pamatu varot gatavot arī no smilšu mīklas.

Galvenais – vienāds biezums

Kad viss sagatavots, pannu ar
mīklu liek krāsnī un cep. Skolotāja piebilst, ka cepšana notiek
aptuveni 220 – 230 grādos. «No
krāsns jāizņem, kad mīkla kļuvusi
nedaudz brūna. Nevar pateikt, cik
tās ir minūtes, jo katrai krāsnij
ir savas īpašības, jāskatās pēc
situācijas,» tā skolotāja. Uz vienas
pannas var cept dažāda lieluma
detaļas, taču tām jābūt vienādā
biezumā. Kamēr visas pannas ar
lielākām un mazākām detaļām
cepas, jauniešiem taujājam, ko viņi
domā par zināšanu «atrādīšanu»
konkursa veidā, jo piparkūku mājas vērtē. Viņi atzīst, ka patiesībā
tas ir liels stimuls sevi parādīt, jo
par labi padarītu darbu viņi vēl
saņem piemaksu pie stipendijas.
Tāpēc labprāt katru tēmu šādi
radoši apspēlētu. Jāpiemin, ka
3. kursā viņiem radoši sevi būs
jāpierāda, cepot tortes.
Kad visas detaļas izceptas, atdzisušas, sāk gatavot glazūru.

Baltā glazūra līmēšanai

Sigita pēc stundās noklausītā
zina, ka būvēšanas process
sākas ar mājas detaļu salīmēšanu, sīkās detaļas tiek pielīmētas noslēgumā.

Visas nepieciešamās izejvielas,
kas nepieciešamas darbam, viņi
pērk paši. Ja kādam pietrūkst,
arī padalīšanās te nav sveša, bet
pārpalikumi tiek nesti uz mājām.
Glazūras pamatā ir pūdercukurs
un olas baltums, ko kuļ minūtes
piecpadsmit, pēc tam pieliek nedaudz citrona sulas un vēl piecas
minūtes kuļ. Pagatavoto glazūru
var sadalīt vairākos trauciņos: lielākajā bļodiņā – vairāk baltās glazūras, ko izmantos arī līmēšanas
procesā, pārējo masu var iekrāsot
dažādās krāsās. Skolotāja min, ka
šobrīd pārtikas veikalos ir pagrūti
ar dažādām krāsām, tāpēc toņa
iegūšanai tiek izmantoti «Yuppi»

Darba procesā mēdz gadīties arī likstas – kāda no detaļām
nejauši pārlūst, taču labs meistars pratīs to salīmēt. Skaidrīte
zina teikt, ka nelaimes novēršanai labāk izmantot balto glazūru,
kas daudz ātrāk sacietē.
sulu sausie pulverīši ar atšķirīgu
garšu un krāsu. Var izmantot arī
biešu un burkānu sulu, taču tas
glazūru padarīs šķidru, kas paildzinās salipšanu.
«Ja pirmajā dienā neizmantojat
visu glazūru, nedaudz to apslaciet
ar ūdeni, uz bļodiņas uzlieciet pārtikas plēvi vai to ielieciet plastmasas maisā un pēc tam ledusskapī,
lai arī nākamajā dienā to varētu
izmantot,» pamāca O.Smirnova.

Vispirms izrotā,
tikai tad līmē kopā

Kad glazūra sagatavota, dažs
jau steidz salīmēt lielākās detaļas, bet tūlīt saņem arī skolotājas
aizrādījumu. Izrādās, darbs pie
mājas salikšanas sākas ar detaļu
izgreznošanu – vispirms izrotā
atsevišķās detaļas, jo, kad māja
būs salīmēta, tas nebūs tik viegli
izdarāms. Vispirms rotāšana un
tikai tad būvēšana. «Tas ir jocīgi,
jo parasti jau kūku izcep un tikai
tad dekorē,» nosaka meitenes. Rotāšanai var izmantot visu, ko vien
sirds vēlas, – sākot ar speciāliem
cukura rotājumiem, dzērvenēm
pūdercukurā, beidzot ar cepumiem, konfektēm un citiem gardumiem. Galvenais, jāraugās, lai
rotājumi nebūtu pārāk smagi. Puiši šajā reizē izvēlējušies krāsainus
cukura rotājumus un šokolādes
vīriņus, bet meitenes sapirkušas
ledenes, mīkstās želejas konfektes,
cepumus, marcipāna figūras.
Uz pamatnes būvēšana sākas
ar mājas detaļu salīmēšanu. Egli,

sētu un vēl citus sīkumus uz pamatnes uzlīmē tikai pašās beigās.
Par «līmi» labāk izmantot balto
glazūru, kas ātrāk sacietē un arī
labāk izskatās. Kad pabeigts
līmēšanas process, tiek veikti vēl
pēdējie rotāšanas darbi. Mājiņa
gatava!

Uzvar puisis

Katrā mājā šāds namiņš,
visticamāk, būs vien pašu un
draugu priekam, bet Amatu
vidusskolā gatavotās mājiņas
tiek arī vērtētas. Konditoru 2.
kursa audzēkņi tās gatavoja,
lai startētu tradicionālajā skolas piparkūku māju būvēšanas
konkursā. «Vērtējam, kuram ir
sīkākas detaļas, kuram sarežģītāka mājiņa un, protams, arī
garšīgāka. Lai nogaršotu, uzreiz
gan netiek jaukta mājiņa – degustācijai papildu tiek izceptas
mazas piparkūkas no tās pašas
mīklas,» stāsta pasniedzēja.
Izvērtējot paveikto, par skaistāko, izdomas bagātāko, kā arī
gardāko mājiņu šajā gadā atzina
Gunta Dzeņa veikumu. Puisis
neslēpj, ka visinteresantākais bijis
tieši mājas greznošanas process.
Jāpiemin, ka Guntim padodas
ne tikai piparkūku mājas, bet arī
tortes un citi kulinārijas izstrādājumi. Taujāta, vai var piekrist, ka
puiši ir labāki meistari, skolotāja
atzīst, ka šis nav pirmais gads, kad
izdomas bagātāks izrādās puisis,
taču apgalvot, ka puiši ir labāki
konditori, gan nevarot.
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Kultūras pasākumi
 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. 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).
 26. decembrī pulksten 16 – Latvijas Nacionālā teātra koncerts «Ziemassvētku zvaigzne». Piedalās L.Gāliņa, D.Gaismiņa,
D.Lūriņa, I.Rūdolfa, Z.Jančevska, A.Klēvere, D.Bonāte, A.Ančevskis,
M.Egliens, J.Hiršs, E.Melbāržs, M.Maņjakovs, G.Grasbergs, U.Anže,
I.Puga. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5; 4.
 27. decembrī pulksten 16 – dāvana jelgavniekiem! Jelgavas
dome, JPPA «Kultūra» un Ā.Alunāna teātris dāvina mazajiem
jelgavniekiem izrādi «Parastais brīnums» pēc J.Švarca motīviem.
Režisore – L.Ņefedova. Ieeja – bez maksas.
 31. decembrī pulksten 21 – Jaungada balle. Svētku programma pie galdiņiem kopā ar Jelgavas bigbendu Raita Ašmaņa
vadībā. Biļešu cena – Ls 20 (kultūras namā).
 8. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra Ziemassvētku koncerts.
Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 19 – vīru kora «Pravoslavnije Pevčije»
(Maskava) koncerts. Tiks izpildīta Pareizticīgo liturģiskā mūzika
kopš tās pirmsākumiem un krievu komponistu garīgie dziedājumi
līdz pat 20. gadsimtam (kultūras namā).

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).

Sporta pasākumi
 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).
 19. decembrī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts BK «Zemgale» – «Ķeizarmežs» (Jelgavas Sporta hallē).
 20. decembrī pulksten 9.30 – 2008. gada Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu
kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 20. decembrī no pulksten 12 līdz 18 – Jaungada balvas izcīņa
volejbolā (Jelgavas Sporta hallē).
 21. decembrī – orientēšanās sacensības «Ziemas Alnis». Vairāk
– http://alnis.id.lv/.
 21. decembrī no pulksten 10 – Zemgales čempionāts telpu
futbolā, 1. kārta (LLU sporta zālē Tērvetes ielā 91d).
 21. decembrī pulksten 12 – 2008. gada Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (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).
 26. decembrī – orientēšanās sacensību «Ziemas Alnis» noslēgums. Vairāk – http://alnis.id.lv/.
 30. decembrī pulksten 11 – Specializētās peldēšanas skolas
Jaungada sprints. J.Mistera kausa izcīņa – 50 metri brasla stilā
(LLU peldbaseinā).

notikumi
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Pircējus gaida
Ziemassvētku tirdziņš
 Ritma Gaidamoviča

Izgreznotas piparkūkas, siltas vilnas zeķes,
dažādi no dabīgiem
materiāliem veidoti
dekori – tā ir tikai neliela daļa no lietām, ko
sestdien un svētdien,
20. un 21. decembrī,
Hercoga Jēkaba laukumā varēs iegādāties
tradicionālajā Ziemassvētku tirdziņā. Taču
tas vēl nav viss – līdztekus andelēšanās
priekiem paredzēta
kultūras programma
ar vairāku kolektīvu
piedalīšanos. Ieradīsies arī Ziemassvētku
vecītis.
Tiem, kuriem nepatīk staigāt
pa pārpildītiem lielveikaliem, šī
ir lieliska iespēja dažādas dāvaniņas iegādāties tieši no pašiem
to darinātājiem. Pašvaldības
aģentūras «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Santa Sīle
stāsta, ka tirdziņam pieteikušies
jau 70 tirgotāji, bet to skaits var
augt. Jāpiemin, ka jau pašlaik
tas ir teju uz pusi lielāks nekā
pērn šajā tirdziņā. S.Sīle norāda,
ka pieteikušies tirgotāji, kas piedāvās izgreznotas piparkūkas,
eglīšu statīvus, dekorus no dabīgiem materiāliem, kosmētikas
dāvanu komplektus, spilvenus,
medu, maizi, šokolādes konfektes un figūriņas, sieru, zivis un
daudz ko citu. Plašā sortimentā
solās būt arī dažādu amatnieku
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izstrādājumi – kokgriezumi, pinumi, adījumi, keramikas darbi,
rotas un citas saimniecībā noderīgas lietas. Taču S.Sīle atklāj,
ka jelgavnieku tik iemīļotā žāvētās gaļas produkcija no zemnieku saimniecības «Dūmiņš»
būs nopērkama tikai svētdien.
Tāpat kā iepriekš jelgavniekiem
būs iespēja iegādāties ne tikai
Latvijas tirgotāju preces, bet arī
kaimiņvalsts Lietuvas amatnieku veikumu.
Īstā andelēšanās Hercoga Jēkaba laukumā sāksies sestdien
pulksten 10 un ilgs līdz pulksten
16, lai ar jaunu sparu atsāktos
svētdien.

Sestdien tirdziņa laikā varēs
ne tikai pirkt un pārdot – atnācējiem būs iespēja izbaudīt plašu
kultūras programmu, kas savu
skanējumu sāks pulksten 11
ar folkloras kopas «Dimzēns»
uzstāšanos. S.Sīle stāsta, ka
koncerts turpināsies ar bērnu vokālās studijas «Nianse»
priekšnesumiem, Zanes Andžānes bērnu mūzikas studijas
skanējumu, Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba Muzikālā teātra
izpildītām dziesmām un popgrupas «Lai skan» uzstāšanos.
Būs arī dejas – šoreiz kopā ar
tautas deju ansambļiem «Liel
upe» (vadītāja Elita Simsone),

«Jaunība» (vadītājs Arvils Noviks) un vidējās paaudzes deju
kolektīvu «Rota» (vadītāja Ludmila Muskare). Bet iepriecināt
mazākos pircējus un skatītājus
ap pulksten 12 solījies arī Ziemassvētku vecītis, kas uzklausīs mazu un lielu jelgavnieku
svētku dzejolīšus, dziesmiņas,
darbus un nedarbus un par labi
paveiktajiem darbiem pasniegs
kādu gardumu no sava maisa.
Tāda solās būt pirmā tirgus
diena, bet tie, kas tajā dienā
tirdziņu apmeklēt nepagūs, to
varēs izdarīt svētdien, kad tirdziņš būs atvērts no pulksten
10 līdz 15.

Dzīvot kopā ar māmiņu un tēti – lūk,
bērna lielākais sapnis!
 Ritma Gaidamoviča

Šādu domu pauž Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra iemītnieku
20 zīmējumi, kuros viņi
atklāj savus sapņus.
Pašlaik zīmējumi reprodukciju veidā apskatāmi ne tikai mūsu
pilsētas medicīnas un
citās iestādēs, bet arī
vairākās vietās Latvijā,
aicinot topošos vecākus padomāt par sava
bērna laimi un viņa
iespēju augt ģimenē.
Pirms laika SIA «Time
Forward», kas organizē komandas veidošanas un līderisma
iemaņu attīstīšanas programmu,
arī mūsu pilsētā realizēja projektu
«Attiecības: bērni – vecāki», kura
laikā vairākās vietās pilsētā tika
zīmēti grafiti un izvietoti plakāti,
kuros lasāmi pusaudžu ierosinājumi un jautājumi vecākiem. Tas
bija aicinājums aizdomāties par
savu bērnu sapņiem, par kopīga
laika pavadīšanu.
Šoreiz komanda iedegusies
par bērniem, kuri palikuši bez
vecāku mīlestības un mājām.
Jaunā projekta mērķis ir pievērst
sabiedrības uzmanību tam, ka
katram bērnam ir tiesības uzaugt
pilnvērtīgā ģimenē – kopā ar saviem vecākiem. Palīgos šo domu
paust aicināti Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centra iemītnieki, kas radījuši zīmējumus par

20 labāko
Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centra
audzēkņu zīmējumu reprodukcijas par tēmu
«Mans lielākais
sapnis» Jelgavā
apskatāmas
sešās vietās.
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Ivars Veiliņš
tēmu «Mans lielākais sapnis».
No visiem zīmējumiem izvēlēti
20 labākie, kas galvenokārt pauž
ideju, ka bērnu sapnis ir uzaugt
īstā ģimenē, un jau no decembra
sākuma 1000 to ierāmētas reprodukcijas izvietotas dažādās
Latvijas pilsētās.
«Bērnunama audzēkņu zīmējumi izvietoti Latvijas pilsētu
slimnīcu Dzemdību nodaļās, sieviešu konsultāciju kabinetu uzgaidāmajās telpās, lauku rajonos
– ambulancēs un pagastu padomes
ēkās, kā arī citviet, lai tie uzrunātu
topošās māmiņas, aicinot saglabāt
bērniņam pašu dārgāko un drošāko patvērumu – viņa ģimeni,» tā
projekta pārstāve Iveta Putniņa.
Jelgavā reprodukcijas apskatāmas Jelgavas pilsētas slimnī-

cā, Zemgales Veselības centrā,
Jelgavas poliklīnikā, doktorātā
Sudrabu Edžus ielā, A.Stankus
doktorātā un Jelgavas Pašvaldības policijā.
«Latvijā šobrīd darbojas 42
bērnunami patversmes, deviņi
nevalstisko organizāciju bērnu
sociālās aprūpes centri, pieci ģimenes bērnunami, trīs speciālie
bērnu sociālās aprūpes centri,
pieci bērnu bāreņu sociālās aprūpes centri. Iestādēs ar tik skumjo
auru uzturas divi tūkstoši seši
simti divdesmit pieci mūsu bērni
– tādi ir dati līdz 2008. gada 1.
janvārim. Cik bieži mēs par šīm
iestādēm vispār atceramies? Ko
zinām par mūsu sabiedrības
daļu, kura uzaug, mācās, sapņo,
priecājas un bēdājas mākslīgi

radītos apstākļos? Vislabākie
pedagogi un skaistākais bērnunams nespēj aizstāt ģimeni šo
mazo cilvēku sirdīs. Māmiņa un
tētis – lūk, pamesto bērnu lielākais sapnis. Mēs visi, topošajiem
vecākiem līdzās esošie draugi,
darba biedri, māsas, brāļi, mātes, tēvi, vecmāmiņas, vectētiņi,
tantes un onkuļi, esam atbildīgi,
jo spējam atbalstīt, iedrošināt un
uzmundrināt nākamo māmiņu
un tēti būt stipriem ceļā uz viņu
bērniņa laimi. Pats svarīgākais
– būsim ieinteresēti, palīdzēsim
viņiem pārvarēt šaubas un ticēt
mīlestības lielajam spēkam. Mēs
ticam, ka mūsu projekts palīdzēs
jaunajiem vecākiem balsot par
sava tikko dzimušā bērna laimi,»
tā projekta dalībniece I.Putniņa.

