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Pamatīgas pārvērtības

BEZMAKSAS

Joprojām cenšas gūt
peļņu no pašvaldības
palīdzības
 Sintija Čepanone

«Ja dzīvoklis piešķirts
lietošanā kā pašvaldības palīdzība, tad
tas kā palīdzība arī
jāuztver, nevis peļņas
gūšanas nolūkā jā
izīrē citiem,» uzsver
Īpašumu konversijas
pārvaldes vadītāja
Sigita Beļaka. Diemžēl vēl aizvien ne
visi šo pašvaldības
sociālās palīdzības
veidu mūsu pilsētā
prot novērtēt – to
apliecinājušas kārtējās pašvaldības
piešķirto dzīvokļu
pārbaudes.

Finiša taisnei tuvojas ēkas Filozofu ielā 46 rekonstrukcija – jau pavisam drīz pašvaldības mājas īrnieki varēs atgriezties savos dzīvokļos,
kas pēc vērienīgajiem remontdarbiem pat ne mazliet neatgādina to veco, nolietojušos māju bez ērtībām, ko viņi uz remonta laiku
Foto: JV
atstāja. Tagad māja kļuvusi gaišāka, siltāka, ar izbūvētām labierīcībām, un jaunas aprises iegūst katrs dzīvoklis.
 Ilze Knusle-Jankevica

sava dzīvokļa rekonstrukcijas
finansējuma nodrošināšanā. Lai
Jau tagad pirms simts gadiem celtā koka māja Filozofu
gan ēkas rekonstrukcija vēl nav
ielā 46 pārvērtusies līdz nepazīšanai – pašvaldība tai
pabeigta, jau manāmas vērienīgo
nomainījusi logus un durvis, uzlikts jauns jumts ar
izmaiņu aprises – vecā un nolaisiebūvētiem logiem, pastiprināti pamati un virs tiem
tā ēka tagad ir gaiša un droša,
nomainītas bojātās koka konstrukcijas. Bet lielākās
turklāt mājas iedzīvotājiem būs
pārvērtības piedzīvojuši mājas 13 dzīvokļi, kuros jau
pieejamas daudzas lietas, kas
tuvāko mēnešu laikā varēs atgriezties īrnieki.
līdz šim ēkā nebija: kanalizācija,
sanitārais mezgls, ugunsdroTā kā lielākā daļa mājā esošo ēkas rekonstrukciju. Savukārt šības noteikumiem atbilstoša
dzīvokļu pieder pašvaldībai, tā privatizēto dzīvokļu saimniekus apkures sistēma. SIA «Jelgavas
par saviem līdzekļiem veic pilnīgu pašvaldība aicināja iesaistīties Nekustamā īpašuma pārvalde»

Mākslinieki ieradīsies pirmdien,
ledus – otrdien
 Ritma Gaidamoviča

Jau pavisam drīz Jelgavā
ieradīsies 30 mākslinieki
no deviņām valstīm un
teju 40 tonnas ledus
no Latvijas un Somijas,
dodot startu 11. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam «Mīlas
galaktika». Taču aģentūras «Kultūra» speciālisti jau šajās brīvdienās
dosies noskaidrot, cik
biezs ledus ir netālajās
ūdens tilpnēs, vai to varēs izmantot festivālā,
bet jau rīt darbam sāks
iekārtot Uzvaras parku,
kurā šogad notiks Ledus
skulptūru festivāls.

Aģentūras «Kultūra» un
festivāla direktors Mintauts
Buškevics stāsta, ka šajā gadā
mainīta festivāla koncepcija
un tas notiks Uzvaras parkā.
«Izvērtējot desmit gadu laikā
radušās problēmas, galvenā no
tām – piekļuve, nolēmām, ka
šajā gadā festivālam jānotiek
Uzvaras parkā. Blakus liela
autostāvvieta, novērošanas
kameras, slēgta un izgaismota
teritorija, labas apsardzes iespējas – viss, kas līdz šim mums bija
speciāli jāorganizē. Ņemot vērā
šos nosacījumus, daudz izdevīgāk festivālu rīkot tieši šeit, tādējādi mazāk patērējam finanšu
resursus,» tā M.Buškevics.
Viņš arī min, ka šobrīd speciāli Ledus skulptūru festivālam

pārveidota aģentūras mājas lapa
www.kultura.jelgava.lv un tajā
iegūstama visa informācija par
festivālu. «Te var izlasīt par
māksliniekiem, kas piedalīsies
festivālā, kā arī apskatīt karti,
transporta kustības shēmu un
automašīnu novietošanas iespējas svētku laikā. Jāpiebilst, ka
festivāla laikā mājas lapa sniegs
arī vienreizēju iespēju – tajā
varēs sekot līdzi festivālam,
jo katru dienu mājas lapā tiks
ievietota jauna informācija un
bildes no darba procesa Uzvaras
parkā,» stāsta M.Buškevics.
Viņš arī min, ka svētku laikā
pilsētā paredzēts izvietot papildu zīmes un norādes, kā nokļūt
līdz svētku norises vietai.
(Turpinājums 3.lpp.)

(JNĪP) tehniskais direktors Uldis Lazdiņš uzsver – lai gandrīz
simtgadīgajā koka ēkā ierīkotu
apkures sistēmu, bija jāizbūvē papildu dūmvadi, lai varētu uzstādīt
apkures katlus katrā dzīvoklī.
Ja agrāk iedzīvotāji apsildīja
dzīvokļus, kurinot siltumkrāsnis,
tad tagad katrā dzīvoklī būs individuāla apkure ar cietā kurināmā
apkures katlu, kam pievienoti
dzīvokļa radiatori.
(Turpinājums 3.lpp.)
Ledus skulptūru festivāla

Apmeklētājiem
no 6. februāra līdz
13. februārim
Uzvaras parks būs slēgts!
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Piecos no sešiem apsekotajiem dzīvokļiem, kuros jau
iepriekš bija fiksēti pārkāpumi
– tajos dzīvoja cits cilvēks,
nevis tas, kam pašvaldības dzīvoklis piešķirts kā palīdzība –,
atkal konstatēti pārkāpumi.
Dzīvokļus lietošanā kopumā saņēmuši vairāk nekā 200
jelgavnieku, kam saskaņā ar
likumu pašvaldībai jānodrošina dzīvesvieta, piemēram, bāreņi, no ieslodzījuma vietām
atbrīvotie. Tiesa gan – ne visi
tajos mīt, jo pārbaudēs, kas
uzsāktas pagājušā gada novembrī, atklājies, ka netrūkst
iedzīvotāju, kuri kā palīdzību
piešķirtos dzīvokļus peļņas
nolūkā vienkārši izīrējuši citiem. Lai pārliecinātos, vai tie
tiek izmantoti to sākotnējam
mērķim, pērn speciālisti uzsāka šo mitekļu apsekošanu.
Diemžēl aina, kas pavērās
jau pirmajās nedēļās, ne tuvu
nebija iepriecinoša – fiksēti
desmit gadījumi, kad dzīvokļos mīt svešas personas, nevis

tās, kurām pašvaldība dzīvokli izīrējusi, tāpēc pārbaudes
rīkotas atkārtoti.
S.Beļaka norāda, ka četros
no desmit dzīvokļiem pašvaldības pārstāvji netika ielaisti,
tāpēc pārliecināties par iedzīvotāju godīgumu neizdevās,
savukārt piecos pārkāpumi
fiksēti atkārtoti. «Tikai vienā
gadījumā pārliecinājāmies, ka
īrnieks apzinājies savu kļūdu,
dzīvokli izīrējot citam, un to
labojis – nu pašvaldības lietošanā piešķirtajā dzīvoklī viņš
mīt pats,» tā Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja,
akcentējot, ka nu tiek lemts
par sodu cilvēkiem, kas pārkāpumu pieļāvuši atkārtoti.
«Viņi tika rakstiski brīdināti,
un, visticamāk, tiks lemts
par īres līguma laušanu, jo
šīs personas nav ievērojušas
līguma nosacījumus,» paskaidro S.Beļaka. Tiesa gan
– nu arī cilvēki, kam dzīvoklis
nelikumīgi izīrēts, kļuvuši
piesardzīgāki, proti, aizvien
retāk kā attaisnojumu šādai
rīcībai var dzirdēt vaļsirdīgu
atzīšanos, kā tas bija pārbaužu sākumā. «Pašlaik visbiežāk
viņi stāsta, ka ir draugi, kas
atbraukuši paciemoties pie
cilvēka, kam pašvaldība piešķīrusi dzīvesvietu, tādējādi
attaisnojot savu atrašanos
pašvaldības dzīvoklī,» situāciju atspoguļo Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja.
Viņa norāda, ka pašvaldības
speciālisti turpinās sāktās
dzīvokļu pārbaudes – pašlaik
apsekoti ir gandrīz puse jeb
103 lietošanā piešķirtie dzīvokļi. «Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pašvaldības palīdzību
izmanto ļaunprātīgi,» akcentē
Īpašumu konversijas pārvaldes
vadītāja.
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Pilsētnieks vērtē

Nu jau pāris nedēļu Jelgavā darbojas zupas virtuves,
kas dienu no dienas kļūst arvien pieprasītākas – šis ir
pirmais gads, kad mazturīgo iedzīvotāju ēdināšanai
finansējumu piešķīrusi pašvaldība. Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš apmeklējis jau trīs no
sešām zupas virtuvēm, lai iepazītos ar to darbu,
uzklausītu cilvēku viedokļus un kopā ar draudžu pārstāvjiem spriestu par turpmāko sadarbību. Līdzīgi
tuvākajā laikā domes priekšsēdētājs plāno iepazīties
arī pārējo zupas virtuvju darbu. Jau pēc pirmās tikšanās radušies secinājumi, jaunas idejas un priekšlikumi, ko iespējams realizēt jau drīzumā.

Vai mainās
jūsu lasīšanas
paradumi?

Kā vēl varam palīdzēt
Andris Rāviņš, Jelgavas
domes priekšsēdētājs:
«Šādu atbalstu – veidot zupas
virtuves pilsētā – pašvaldība
sniedz pirmo reizi. Un, manuprāt,
piešķirt līdzekļus un sadarbībā ar
baznīcām nodrošināt cilvēkiem
iespēju reizi dienā paēst siltas
pusdienas šajos apstākļos ir svētīgs darbs. Ik dienu zupas virtuves apmeklē ap 150 jelgavnieku,
un tas tikai pierāda, cik ļoti tās ir
nepieciešamas. Te nāk ļoti dažādi
cilvēki – daļa no viņiem tieši šobrīd nokļuvuši lielās finansiālās
grūtībās. Runājot ar cilvēkiem,
uzklausot viņu problēmas un
nākotnes redzējumu, secinājām, ka vēl viens no veidiem, kā
pašvaldība šobrīd varētu sniegt
atbalstu, ir nodrošināt jurista konsultācijas. Patlaban mēs
apzinām iespēju Sociālo lietu
pārvaldē sniegt jurista konsultācijas tiem iedzīvotājiem, kam
šajos ekonomiskajos apstākļos
radušās problēmas. Jāpiebilst, ka
šie speciālisti būs esošie Sociālo
lietu pārvaldes darbinieki, kas,

pārorganizējot darbu, radīs laiku
arī konsultācijām.
Ideja par zupas virtuvēm nāca
no draudzes, kas jau līdz šim
savu iespēju robežās centās nodrošināt trūcīgo cilvēku ēdināšanu. Šī pieredze pašvaldībai bija
zināms stimuls, lai ar draudžu
atbalstu pilsētā izveidotu zupas
virtuves, kas darbotos katru dienu, izņemot pirmdienas. Mums
svarīgākais, rodot šim mērķim

finansējumu, bija zupas virtuves
nodrošināt tieši gada aukstākajā
laikā. Tāpēc patlaban katrai
organizācijai, kura nodrošina
trūcīgo ēdināšanu, esam piešķīruši 3000 latu, kas ļautu darbu
turpināt līdz maijam. Taču vienlaikus ir arī ļoti svarīgi stimulēt
grūtībās nonākušos cilvēkus
darboties, meklēt risinājumu
savām problēmām, neļauties
pesimismam.»

Apgrozīt katru latu, pirms tērēt
Tālis Rēdmanis, Sv.Annas
Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs:
«Nu jau varam droši teikt,
ka ar katru reizi pieprasījums
aug. Ja pirmajā nedēļā izvārījām vienu katlu, kas bija 60
porcijas, un puse gandrīz palika
neapēsta, tad jau otrajā reizē to
pašu katlu iztukšoja 15 minūtēs,
turklāt liels pulciņš palika bešā.
Pagājušajā nedēļā sagatavojām jau divus
pilnus katlus – 120
porcijas –, un knapi
pietika. Ir skaidrs,
ka būs nepieciešams
vēl vairāk – plānojam
180 porcijas. Jāatzīst,
ka arī mēs, draudze,
aktīvi strādājam un
piesaistām savus atbalstītājus. Tagad jau
bez siltām pusdienām
varam katram līdzi
dot arī maizes riku,
ko mums atvēl «Hanzas maiznīca». Šķiet,
šobrīd līdzcilvēki kļūst arvien
atsaucīgāki. Mēs jau esam saņēmuši zvanus no jelgavniekiem,
kas ļoti novērtē pašvaldības un
mūsu devumu un saka: «Tas ir
ļoti labs darbs, ko jūs darāt, – ja
vien nepieciešams atbalsts, dodiet ziņu, mēs nāksim talkā!»
Manuprāt, tas brīnišķīgākais

Skaitļi runā

šajā kopdarbā ir tas, ka pašvaldība nemeklēja kādu paralēlu
iespēju veidot zupas virtuves,
bet izmantoja jau esošos resursus – draudzes. Mūsu valstī
ierasts, ka katrs šāds projekts
prasa milzu līdzekļus un dod
iespēju nopelnīt vēl trešajām
personām, bet Jelgavas pašvaldība ir gājusi vispareizāko ceļu
un šajos ekonomiski grūtajos lai-

kos vienkārši apzinājusi pilsētas
iekšējās rezerves. To es saucu
par prasmi apgrozīt katru latu,
pirms to iztērēt. Šī ir īstā lieta
un īstajā laikā!
Tas, par ko, iespējams, vēl
būtu jādomā, – lai šie grūtībās
nonākušie cilvēki rastu sev
nodarbošanos, lai viņi nejustos

vieni. Iespējams, ka daļu no
viņiem varētu iesaistīt kādos
sabiedriskos darbos. Jā, būs
tādi, kas šādam piedāvājumam,
visticamāk, neatsauksies, bet
citiem varbūt tieši šāda iespēja
pašlaik ir nepieciešama. Cilvēks,
kurš pēkšņi palicis bez darba
un spiests savu ikdienu vadīt
bezdarbībā, tādu iespēju varētu
novērtēt. Atceros deviņdesmito
gadu sākumu, kad
pie mums baznīcā
nāca strādāt kāds
izcils restaurators.
Tie arī nebija viegli
laiki, un šis cilvēks
principā pie mums
strādāja par vēdera tiesu. Es viņam
jautāju, kāpēc tu,
cilvēks ar zelta rokām, īsts meistars,
esi gatavs strādāt
par niecīgu atalgojumu? Zināt, ko
viņš man atbildēja? «Ja es sēdēšu
mājās un nestrādāšu, zaudēšu
darba iemaņas. Ja tā parēķina,
tad mans arods ir augstākā vērtē
nekā atalgojums, ko es īslaicīgi
nesaņemu.» Manuprāt, šobrīd ir
lielisks laiks, lai cilvēki, kuriem
ir tāda iespēja, iesaistītos un
veiktu kādu patiesi sabiedrībai
nepieciešamu darbu.»

Arī mēs esam gatavi
ieguldīt darbu
Antons Justs, Katoļu
katedrāles bīskaps:
«Droši vien nepieciešams drusciņ ieskrieties,
lai tā īsti varētu novērtēt situāciju, bet viens
ir skaidrs: palīdzība ir
nepieciešama ļoti daudziem cilvēkiem. Tas, ko
dara pašvaldība, piešķirot
naudu zupas virtuvēm,
šajos apstākļos, manuprāt,
ir labs piemērs visām Latvijas pilsētām. Mēs redzam, ka
Jelgavas pašvaldība izprot situāciju, sniedz atbalstu cilvēkiem,
viņi nejūtas pamesti vieni. Tas
ir ļoti būtiski!
Arī mūsu draudze patiešām
cenšas sniegt savu atbalstu, cik
vien var. Jā, mēs varētu vienkārši par piešķirto naudiņu nopirkt
ēdienu un to izdalīt, bet mēs
gribam sniegt arī savu ieguldījumu, tāpēc katru nedēļu maltīti
gatavojam paši. Palīdz gan draudzes locekļi, gan mūsu klostera
māsas. Kopā jau kādi desmit
cilvēki iesaistīti – paši produktus pērkam, paši gatavojam: ir
gan lētāk, gan produktīvāk. Un
tāpēc šāda sadarbība starp pašvaldību, kas piešķir naudu, un

draudzi, kas maltīti pagatavo,
ir ļoti veiksmīga, lai pēc iespējas
taupīgāk un lietderīgāk izlietotu
piešķirtos līdzekļus.
Jāpiebilst, ka mūs atbalstījusi
arī Jelgavas firma «Zelta vārpa»,
kas mums piegādāja maizīti, bet
norēķināties par to neprasīja.
Tātad mēs varējām trūcīgajiem
cilvēkiem arī maizīti dalīt.
Tāpat ļoti būtiski, ka šajās dienās, kad cilvēki pie mums ierodas pēc siltām pusdienām, mēs
varam uzklausīt viņu problēmas
un, ja vien iespējams, censties
palīdzēt. Tāpēc es uzskatu, ka
šis kopīgi īstenotais darbs sniedz
vairākus ieguvumus. Iespējams,
ka kaut ko vēl ir iespējams uzlabot, to rādīs laiks.»

Pašvaldības iniciatīva
kā pamudinājums
Andris Jūrmalis, Jelgavas Baptistu draudzes mācītājs:
«Domes ierosinājums veidot zupas virtuvi patiesībā
mums bija tāds kā pamudinājums – jā, sociāli aktīvu
darbu mēs veicam, taču
šoreiz tas lika mums vēl
vairāk sasparoties un īsā
laikā būt gataviem sniegt
atbalstu. Viss notika ļoti
strauji – piešķirts finansējums, nedēļas laikā jānoorganizē,
jāsaplāno un jāsāk darbs.
Nu jau var teikt, ka mums
izveidojusies pat sava komanda
– septiņi draudzes locekļi regulāri
iesaistās maltītes gatavošanā,
un tas ir mūsu ieguldījums šajā
projektā.
Katru nedēļu vērojot cilvēkus,
kas nāk uz zupas virtuvi, ir
skaidri redzams, ka daudziem
no viņiem silts ēdiens ir tikai viena no nepieciešamībām
– daudziem no viņiem jau sejā
rakstīts, ka problēma ir daudz
smagāka: salauzta dvēsele...

Vai jūs kādreiz izmantojat iespēju tikties ar Jelgavas
pilsētas vadību vai deputātiem klātienē?

12,3%
Jā
87,7% – Nē
*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Mēs runājam ar šiem cilvēkiem, vērojam viņus un cenšamies palīdzēt. Daudziem nepieciešams apģērbs, jo tas, kas
ir mugurā, novalkājies. Citam
atkal tik ļoti vajadzīgs stimuls,
pamudinājums, lai rokas nenolaižas... Mums jau draudzē ir
vairāki piemēri, kad šādi cilvēki
ar sabiedrības atbalstu spējuši
pacelties, un, ja ir šāds piemērs,
cilvēkam rodas ticība, ka arī viņš
to spēs.»
Sagatavoja:
Kristīne Langenfelde,
foto: Ivars Veiliņš

Vera Skuja,
pensionāre:
– Esmu cītīga
lasītāja, tāpēc, ja ieeju
veikalā un
ieraugu labu
grāmatu, to
arī nopērku.
Protams, vairs nevaru atļauties
iegādāties tik daudz grāmatu
kā agrāk, bet, ja laba, naudu
nežēloju. Kad sakrājas vairāk
grāmatu, tās nododu bibliotēkai, no kurienes ar nereti ņemu
dārgāku grāmatu, ko pati nevaru
atļauties. Man patīk detektīvromāni.
Pēteris Mednis, 2. kursa
students:
– Jā, protams,
ka mainās.
Ja vēl agrāk
skolā bija
obligāti jālasa grāmatas,
tad tagad šai nodarbei jau sen
ar roku atmests. Lielāko daļu
informācijas gan studijām, gan
ikdienai iegūstu interneta resursos. Grāmatas gan es tur nelasu,
tādām nodarbēm nav laika.
Santa Lorence, LLU studente:
– Atsevišķu mācību
priekšmetu
dēļ nākas doties uz bibliotēku, taču
lielākoties ikdienā tiek izmantots
internets. Internetā lasu gan
jaunākās ziņas, gan meklēju
citu nepieciešamo informāciju.
Veikalā pērku tikai žurnālus un
avīzes.
L ī g a Pā n e ,
jelgavniece:
– Lasu tikai
mūsu pašu
avīzi, lai zinātu, kas notiek
pilsētā. Agrāk
gan daudz
grāmatu lasīju, bet mūsdienu modernajā
laikmetā priekšroka dota televizoram. Bet bērni, kas jau izauguši, labprātāk izvēlas internetu.
Lilita Krauze,
dārzniece:
– Lielākoties
lasu tikai laikrakstus un
žurnālus, lai
uzzinātu jaunākās ziņas,
jo pārējam
neatliek laika. Taču brīžos, kad
ap sirdi grūti, palasu dzeju, lai
gan jāteic, ka jaunā dzeja nav
tāda kā agrāk. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc vairs nelasu
grāmatas.
«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@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Atceres brīdis
represēto piemiņai
 Ritma Gaidamoviča

Atceroties 1945. gada
februāra deportācijas
un pieminot represētos
jelgavniekus, 5. februārī pulksten 14 piemiņas vietā pie kultūras
nama «Rota» Garozas
ielā 15 ikviens aicināts
nolikt ziedus.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē, ka svētbrīdī piedalīsies
un ziedus represēto piemiņai

noliks arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Pēc piemiņas brīža Jelgavas
politiski represēto apvienības
«Staburadze» dalībnieki kultūras namā «Rota» dalīsies
atmiņās un pārdzīvojumos.
Vēstures liecības vēsta, ka
tieši šīs dienas pēcpusdienā
ešelons ar apmēram 1200 ieslodzītajiem no Cukurfabrikas
stacijas izbrauca uz Arhangeļskas apgabala Molotovsku. Ir
ziņas, ka februārī no Jelgavas
kopā izbraukuši četri ešeloni
– 1., 5., 10. un 19. februārī.
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Uzklausīs visus
viedokļus

Pamatīgas pārvērtības
(No 1.lpp.)
Dzīvokļos jau samontēti
inženiertehniskie tīkli – apkures, ūdens un kanalizācijas
cauruļvadi, ugunsdrošības
signalizācija, elektroinstalācija –, lai pēc apdares darbu
pabeigšanas varētu uzstādīt
santehnikas (izlietnes, dušas
kabīnes, ūdens elektroboilerus, klozetpodus) un apkures
iekārtas. Ir sagatavotas arī
vietas, kur atradīsies apkures katli – izflīzēta grīda un
sienas. Tāpat tika pārplānoti
dzīvokļi, lai telpās ierīkotu
virtuvi un sanitāro mezglu
– dušu un tualeti – , jo pirms
tam iedzīvotājiem bija jāsamierinās ar sauso tualeti, kas
atradās pagalmā.
«Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka mājas pārbūvētajās
kāpņutelpās jau izbūvētas
koka kāpnes, kas savieno
pirmo, otro un bēniņu stāvu,
kurā izveidots dzīvoklis ar
visām ērtībām. Pirms rekonstrukcijas bēniņi bija apdzīvoti
daļēji, ēkā bija 12 dzīvokļi, bet
tagad – par vienu vairāk.
JNĪP tehniskais direktors
skaidro, ka tuvākajā laikā tiks

uzsākti darbi, lai nodrošinātu
arī mājas pieslēgumu centrālajam kanalizācijas tīklam.
Veikta arī šķūnīšu pārprojektēšana – ar mērķi vecos
nojaukt un to vietā uzbūvēt
jaunus. Visbeidzot nobruģēs
pagalmu, trotuāru pie mājas,
un tad rekonstrukcija būs
pabeigta. Visticamāk, tas notiks jau šomēnes. U.Lazdiņš
informē – ja aukstuma dēļ
nebūs jāpārtrauc darbi, tad
rekonstrukcija tiks pabeigta
kā plānots. Filozofu ielas 46.
mājas iedzīvotāji savos izremontētajos dzīvokļos varēs
atgriezties pēc tam, kad māja
būs nodota ekspluatācijā, un
U.Lazdiņš prognozē, ka tas
varētu notikt marta sākumā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka ēkas rekonstrukcijas projektu konkursa kārtībā
izstrādāja Hipotēku bankas
Nekustamā īpašuma aģentūra, bet darbus veic SIA «AB
Sistēmas». Rekonstrukcijas
būvdarbu izmaksas ir 225
299,23 lati, bet vēl nāca klāt
izmaksas par būvuzraudzību,
autoruzraudzību, projektēšanu un līdzīgiem darbiem.

Mākslinieki
ieradīsies pirmdien
(No 1.lpp.)
Šis festivāls būs vērienīgākais no visiem līdz šim notikušajiem, jo tajā piedalīsies daudz
vairāk mākslinieku – 15 komandas ar 30 māksliniekiem,
kuri veidos 45 skulptūras, un
tēlnieks Kārlis Īle ar savu komandu, kas veidos ledus bāru
un foto objektu par tēmu «Mīlas galaktika». «Jāpiebilst, ka
šie būs objekti, kurus skatītāji
varēs aplūkot tuvāk un nofotografēties pie tiem,» stāsta
direktors.
Mākslinieki Jelgavā ieradīsies pirmdien un darbu pie
mazo skulptūru veidošanas
sāks 10. februārī, bet nākamās
dienas pusdienā jau sāks veidot
komandu lielās skulptūras.
Darbs teltīs Uzvaras parkā
notiks līdz 13. februāra vakaram, bet skatītājiem skulptūru
parks tiks atvērts sestdien un
svētdien – 14. un 15. februārī
no pulksten 10 līdz 22. «Ņemot
vērā ekonomisko situāciju un
to, ka festivāla budžets šajā
gadā samazināts uz pusi, radās
jautājums – rīkot vai nerīkot
Ledus skulptūru festivālu,
taču ar sponsoru un pašvaldības atbalstu nolēmām, ka festivāls būs, taču tas nes izmaiņas,
proti, būs simboliska ieejas
maksa – 1 lats,» tā direktors.
Lai neveidotos garas rindas pie
kases, festivāla organizatori

jau laikus piedāvā iespēju ieejas kartes iegādāties «Biļešu
paradīzes» kasēs visā Latvijā.
Bērniem līdz septiņiem gadiem ieeja ir bez maksas, bet
pensionāriem, invalīdiem un
skolēniem, uzrādot apliecību,
– 50 santīmi. Te gan jāpiebilst,
ka šīs biļetes varēs iegādāties
tikai norises vietā.
Svētku atklāšana notiks 14.
februārī pulksten 16. Tās laikā
paredzēta performance ar galaktiskiem tēliem, dziedātājas
Elīnas Fūrmanes uzstāšanos,
bet pulksten 18 notiks labāko
skulptoru apbalvošana.
M.Buškevics min, ka ar tumsas iestāšanos ikvienam būs
iespēja ieraudzīt un dzirdēt arī
kādu jaunievedumu – katru
apaļo stundu skulptūras tiks izgaismotas mūzikas pavadījumā.
Bet sestdien pulksten 21 plānots
īpašs pirotehnikas uguns šovs
«Galaktikas zvaigznes», kurā
iemirdzēsies horoskopa zīmes.
«Šobrīd esam priecīgi par
sinoptiķu prognozēm, jo Ledus
skulptūru festivāla laikā sola
pat mīnus 25 grādus. Ceram,
ka prognozes piepildīsies. Taču
gribu mierināt – neskatoties pat uz mainīgiem laika
apstākļiem, festivāls notiks.
Cilvēkiem vēlamies ieteikt: ja
jūtat, ka tuvojas siltāks laiks,
apmeklējiet festivālu jau 14.
februārī,» tā M.Buškevics.

Īsi
 SIA «Jelgavas poliklīnika»
rekonstruēs iestādes pasažieru
liftu. SIA «Jelgavas poliklīnika» iepir-

kumu speciāliste Indra Klova norāda,
ka pašreizējais pasažieru lifts ir gan
fiziski, gan morāli novecojis, tādēļ
tiks veikta tā rekonstrukcija. Papildus
dažādiem tehniskiem darbiem, kas
paredz nomainīt lifta elektroaparatūru, izsaukuma pogas un uzstādīt
apgaismojumu šahtā, tiks mainīts arī
lifta vizuālais izskats. I.Klova teic, ka lamināts tiks nomainīts pret mūsdienīgu
materiālu – nerūsējošu tēraudu, tiks
veikts arī šahtas durvju viru remonts
– mehānisma un daļējs kosmētiskais
remonts. Jāpiebilst, ka renovētā lifta
lietošana būs pielāgota arī redzes
invalīdu vajadzībām, jo lifta izsaukuma
pogām būs uzraksts Braila rakstā. Lifta
remontu par 9412 latiem veiks SIA
«Recept-Holding lifts». Ņemot vērā
to, ka iekārtu pasūtīšanai un sagatavošanas darbu veikšanai nepieciešamas
aptuveni vienpadsmit nedēļas, darbus
paredzēts uzsākt pēc minētā termiņa,
bet lifta renovāciju paredzēts veikt
viena mēneša laikā, tādējādi apmeklētāji jauno liftu varētu izmantot pēc
aptuveni četriem mēnešiem.

 Jelgavas Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļa
2008. gadā saņēmusi 9201
izsaukumu, kas ir par 462 izsaukumiem mazāk nekā 2007.
gadā. No tiem 16 procenti izsaukuDivi privātīpašnieki – «Parex Asset
Management» un «Glasmir Latvia»
– izrādījuši iniciatīvu veikt apbūvi
skvērā aiz kultūras nama viņiem
piederošajos zemesgabalos Pasta
ielā 27, 29 un 31. Lai arī iniciatīva ir privāta un
būvniecība notiktu uz privātas zemes, pašvaldība,
apzinoties šīs vietas nozīmīgumu, nolēma izstrādāt detālplānojumu un veikt iecerētā objekta
sabiedrisko apspriešanu. «Šajā gadījumā mēs
uzskatījām, ka detālplānojums un sabiedriskā
apspriešana ir nepieciešama, lai iedzīvotāji varētu
izteikt savu vērtējumu privātai idejai,» uzsver pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Jau decembrī pilsētas plašsaziņas līdzekļos tika
izziņots par plānoto sabiedrisko apspriešanu, aicinot tajā iesaistīties ikvienu jelgavnieku. Taču, nejūtot iedzīvotāju ieinteresētību, janvārī pašvaldība
atsevišķi par to informēja arī tuvējo māju vecākos,
lai tie aktivizētu iedzīvotājus izteikt viedokli. Uz
sabiedrisko apspriešanu pagājušajā nedēļā bija
ieradušies ap 20 iedzīvotāju, kuri izteica savus
«par» un «pret» idejai. Jāpiebilst, ka K.Barona ielas
iedzīvotāji atbalstīja zaļās zonas sakārtošanu skvērā aiz kultūras nama, kur projekts paredz izveidot
parka celiņus, rotaļu laukumu bērniem, strūklaku

Ēnot varēs arī
pašvaldībā
 Ritma Gaidamoviča
Arī Jelgavas pašvaldība piedalīsies Starptautiskajā ēnu dienā,
kas šogad notiks 18. februārī, un
līdz 13. februārim aicina skolēnus
pašvaldības Informācijas aģentūrā
pieteikties par «ēnu» kādam no
pašvaldības speciālistiem.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē,
ka skolēni var izvēlēties «ēnot»
jebkuru pašvaldības speciālistu,
par kura profesiju viņam ir interese. «Ēnot» var izvēlēties ne
tikai pilsētas domē strādājošos
darbiniekus, bet arī tos, kuri
strādā pašvaldības aģentūrās un
iestādēs. Jelgavas Izglītības pārvalde informē, ka pie viņu speciālistiem skolēni var pieteikties
gan Informācijas aģentūrā, gan
zvanot uz pārvaldi sekretārei pa
tālruni 63012460.
Pirmo reizi viduskolēniem kļūt
par «ēnu» kādam studentam piedāvās LLU.
Jāpiebilst, ka līdz 13. februārim
biedrība «Junior Achievement
– Latvija» aicina skolēnus un
profesiju pārstāvjus pieteikties
Ēnu dienai dažādos uzņēmumos.
Reģistrēties var mājas lapā www.
enudiena.lv.

un veikt teritorijas apzaļumošanu, bet iebilda
pret jaunceļamā objekta piebūvi, kas atrastos
līdzās viņu zemesgabalam. Arī daži citi klātesošie
atbalstīja skvēra sakārtošanu, uzsverot, ka tas
beidzot ļautu izvairīties no mūžīgajiem ceļojošajiem karuseļiem skvērā, kas traucē apkārtējo māju
iedzīvotāju ikdienu. Taču lielākais strīdus objekts
šajā iecerē ir piecstāvu ēka, kurā atrastos ekskluzīvi dzīvokļi un sabiedriskās iestādes. Iedzīvotāji
iebilst pret tik augstu apbūvi, akcentējot, kas tā
pilnībā aizsegs iekšpagalmu, neļaujot iespīdēt
saulei. G.Osīte uzsver, ka projekta realizētājiem
uzdots izpētīt, cik ļoti plānotā apbūve ietekmēs
gaismas piekļuvi pretējai mājai un pagalmam, nepieciešamības gadījumā projektā veicot izmaiņas.
«Detālplānojuma pirmā redakcija vēl nav apstiprināta, tāpēc iedzīvotāji līdz pat februāra vidum
var vērsties pašvaldības Informācijas aģentūrā ar
saviem priekšlikumiem. Mēs izskatīsim katru no
tiem. Jāpiebilst, ka projekta izmaiņu gadījumā
tiks rīkota atkārtota sabiedriskā apspriešana,»
Foto: Ivars Veiliņš
tā G.Osīte.

Sporta laureāta tituls –
septiņiem sportistiem
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 7. februārī,
pulksten 16.30 Jelgavas Sporta hallē tradicionālajā pasākumā
«Sporta laureāts 2008»
sveiks pērnā gada labākos sportistus, taču
vēl pirms tam sporta
klubi uzaicināti piedalīties jautrajās stafetēs,
kas sāksies pulksten
12. Šajā gadā goda titulu «Sporta laureāts
2008» saņems septiņi,
bet Pateicības rakstu
– 20 sportisti.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis stāsta
– ņemot vērā ekonomisko situāciju
un taupības režīmu, šogad kopā ar
treneriem nolemts, ka tradicionālais pasākums vairs nebūs tik
plašs un ar muzikāliem priekšnesumiem, kā katru gadu, bet gan
tiks atjaunota ideja par kopīgām
klubu sporta spēlēm. Līdz ar to
dienas pirmajā daļā no pulksten
12 pilsētas sporta klubi sacentīsies
dažādās jautrās komandu stafetēs. «Jautras un netradicionālas

stafetes izvēlētas, lai nevienam no
sporta klubiem atsevišķos sporta
veidos nebūtu priekšrocību. Te
būs jādara daudz un dažādas lietas,» atklāj J.Kaminskis.
Savukārt pulksten 16.30 paredzēta apbalvošana, kad sveiks gan
dienas sporta spēļu uzvarētājus,
gan «Sporta laureāta 2008» titula
ieguvējus. J.Kaminskis min, ka
šajā gadā tiks sveikts arī gada
sporta skolotājs, sporta veterāns
par ieguldījumu sportā, labākie sportisti olimpiskajos sporta
veidos – treneris, sportists un
sportiste, kā arī labākais sportists
neolimpiskajos sporta veidos un
viņa treneris, kopā septiņi iepriekšējā gada izcilākie sportisti. «Šajā
reizē sumināsim arī 20 mūsējos,
kuriem tikai mazliet pietrūcis
līdz izcilam rezultātam dažādos
čempionātos,» tā J.Kaminskis.
Labāko vidū – peldētāji, džudisti,
smaiļotāji un karatisti.
Kā dāvanu no Sporta servisa
centra visu sporta klubu aktīvākie
dalībnieki saņems brīvbiļeti uz
vakara Latvijas basketbola līgas 1.
divīzijas spēli, kur Jelgavas Sporta
hallē pulksten 19 basketbola klubs
«Zemgale» sacentīsies ar «ASK
Rīga» komandu.

mu saņemti no Valsts policijas, trīs
procenti nodoti Valsts policijai, no
kuriem ģimenes un kaimiņu konflikti
bijuši 15 procentos gadījumu. Pašvaldības policija informē, ka pēdējā
laikā Pašvaldības policijā bieži vien tiek
saņemti viltus izsaukumi, par kuriem
vainīgās personas, izvērtējot situāciju,
var tikt sodītas pēc Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 202.
panta «Par ugunsdzēsības, policijas,
ātrās medicīniskās palīdzības vai citu
speciālo dienestu apzināti nepatiesu
izsaukšanu» ar naudas sodu 25 latu
apmērā. Jelgavas Pašvaldības policija
lūdz pilsētas iedzīvotājus nopietni
izvērtēt speciālo dienestu izsaukšanas
nepieciešamību.

 Par godu Lietuvas Republikas
proklamēšanas 91. gadadienai Jelgavas Valsts ģimnāzijas
bibliotēkā apskatāma izstāde
«Sveika, Lietuva». Jelgavas Valsts

ģimnāzijas direktore Ināra Daščinska
stāsta, ka izstāde tiek rīkota vairāku
iemeslu dēļ. 16. februārī Lietuva svinēs proklamēšanas 91. gadadienu,
šogad lietuvieši atzīmē tūkstošgadi,
kopš izskanējis vārds «Lietuva», kā arī
mūsu kaimiņu valsts ir Latvijai radniecīgākā tauta, turklāt daudzi lietuvieši
dzīvo tepat Jelgavā. Izstādē iespējams
iepazīties arī ar Lietuvas politisko sistēmu, Lietuvas prezidentu biogrāfijām,
Lietuvas kartes sadalījumu pa reģioniem, kā arī aplūkot nofotografētu
manuskripta kopiju, kas pierāda, ka
vārds «Lietuva» pirmo reizi pieminēts
1009. gadā, un citas lietas. Izstāde
atvērta līdz 27. februārim katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 16.

 Nevalstisko organizāciju
(NVO) institūts sagatavojis un
jau publicējis Rokasgrāmatu
sabiedriskā labuma organizācijām, kurā gan biedrības, gan
nodibinājumi var iegūt vērtīgus padomus, kas noderētu
ikdienas darbā. Zemgales NVO

centrs informē, ka jaunā rokasgrāmata veidota kā nozīmīgs palīgs gan
tām biedrībām, nodibinājumiem
un reliģiskajām organizācijām, kas
jau ir ieguvušas sabiedriskā labuma
statusu, gan tām NVO, kas vēl tikai
pretendē uz to. «Interesenti ir tas,
ka šajā rokasgrāmatā var atrast arī
praktiskus padomus atskaišu sagatavošanā, kā arī paraugus ziedojumu
saņemšanas un nodošanas līgumiem.
Sadaļā «Konsultācijas un padomi»
iekļauta informācija, kur NVO vērsties, ja radušies jautājumi, uz kuriem
atbildes nav ietvertas rokasgrāmatā,»
tā Zemgales NVO centra speciālisti.
Jaunā rokasgrāmata PDF formātā
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv.
Ritma Gaidamoviča
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Par rindu bērnudārzā
satraukties pāragri
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās māmiņa
Inese, paužot sašutumu par, viņasprāt,
netaisnību, ar kuru nākas saskarties
vecākiem, kuru bērni piedzimuši gada
beigās. «Man bērniņš piedzima 2007.
gada 4. decembrī, un jau pirms tam biju
satraukusies par to, vai izdosies viņam
rast vietu pirmsskolas izglītības iestādē,
tāpēc pat mēģināju viņu reģistrēt vēl
pirms dzimšanas. Tiesa gan – nesekmīgi. Četras dienas pēc dzimšanas bērnu
piereģistrēju divos bērnudārzos – «Pasaciņā» viņš rindā bija 117, «Rotaļā»
– 124,» stāsta Inese, piebilstot, ka, veicot
pārreģistrāciju, izvēlēsies pirmsskolas
izglītības iestādi «Rotaļa». «Bet jau tagad es dzīvoju, nemitīgi uztraucoties, vai
šajā rudenī manam bērnam atradīsies
vieta bērnudārzā,» tā Inese, akcentējot
absurdo situāciju – bērniņš, kas dzimis
gada nogalē, bērnudārza rindā vienalga
būs pēdējais, lai cik ātri arī vecāki viņu
tajā piereģistrētu.
«Pagaidām gan mammai vēl nevajadzētu satraukties, jo pašlaik turpinās
bērnu pārreģistrācija. Līdz marta
beigām saskaņā ar grafiku jābūt pārreģistrētiem visiem 2007. gadā dzi-

nākas paciest šīs neērtības,» viņš norāda, ka līdz šim ieinteresētību neesot
izrādījis arī «Jelgavas ūdens», ar
kuru iedzīvotāji norēķinās par patērēto ūdeni.
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Gvido Gudelis lasītāja atspoguļoto situāciju ir apzinājis. «Arī
mēs esam saņēmuši vēstules gan
no Smilšu, gan Rūpniecības ielas
iedzīvotājiem par pazeminātu ūdens
spiedienu šīs apkaimes privātmājās.
Situāciju esam apzinājuši, taču diemžēl tuvākajā laikā rast problēmas risinājumu nebūs iespējams,» G.Gudelis
norāda, ka šajā situācijā vainojami
paši iedzīvotāji, kas gadu no gada
bez projekta pieslēgušies cits citam,
tādējādi ūdensvadam, kas izbūvēts
tajā apkaimē, jauda ir krietni par
mazu – «visi iedzīvotāji pieslēgušies
vienai mazai caurulei». G.Gudelis piebilst – izskatīta arī iespēja, ka ūdens
spiediens samazinājies kaimiņmājā
izraktās akas dēļ, taču pārbaudes to
nav apstiprinājušas.
Taujāts, ko iedzīvotāji šajā situācijā
varētu darīt, viņš norāda: vien gaidīt,
kad tiks izbūvēts jauns ūdensvads.
«Smilšu ielā tas tiks darīts projekta
«Ūdens apgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā» 2.
kārtas gaitā. Visticamāk, tas notiks
nākamgad,» teic tehniskais direktors,
gan pieļaujot – ja tiks rasti līdzekļi, to
varētu paveikt arī agrāk.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ietves izbūvētas
prioritārajos posmos
«Kad ietve tiks izbūvēta visas Zirgu
ielas garumā? Rīta un vakara krēslā
tur var notikt traģēdija, jo tur taču
tuvumā ir bērnunams, un bērni (bez
atstarotājiem!) iet uz skolu gandrīz
pa ceļa vidu, jo malās ir sašķūrēts
sniegs,» laikrakstam raksta autovadītājs Pāvels. «Saprotu, ka naudas
budžetā nav, taču kāpēc neizbūvēja
ietvi visas ielas garumā tad, kad tur
klāja asfaltu? Es nepārmetu, taču
vienkārši vēršu uzmanību uz dzīvībai
bīstamo situāciju – apdraudēti ir kā
kājāmgājēji, tā autovadītāji, kuri
negribot var kļūt par slepkavām,»
turpina jelgavnieks.

Ganību iela nokaisīta

mušajiem bērniem, un tad arī varēsim
iegūt objektīvu informāciju par rindu
un vietu pieprasījumu pirmsskolas
izglītības iestādēs,» teic Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Tiesa gan – viņa tomēr aicina mammu
jau laicīgi padomāt par alternatīvu,
ja nu šā gada septembrī mazais vēl
nevarēs uzsākt bērnudārznieka gaitas.
«Kārtas numurs, veicot pārreģistrāciju,
nemainās, un diemžēl šajā gadījumā
vecākiem jārēķinās ar zināmu risku,»
tā G.Auza, gan piebilstot – ja tomēr
2007. gadā dzimušajam bērnam lielā
pieprasījuma dēļ nebūs iespējas jau
šā gada septembrī apmeklēt «Rotaļu»,
iespējams, vecākiem tiks piedāvāts
mazajam izvēlēties citu mūsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādi.
Tomēr Izglītības pārvaldes vadītāja
atgādina, ka precīzi dati par rindām
pirmsskolas izglītības iestādēs būs
zināmi pēc visu bērnu pārreģistrācijas.
«Jau tagad rindas apjoms ir būtiski
sarucis, tieši tāpēc vēl pastāv cerība, ka
arī šai mammai rudenī problēmu nebūs
un mazais tiks izvēlētajā bērnudārzā,»
tā G.Auza.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ūdens spiediena samazinājumā
vainīgi paši iedzīvotāji
«Jelgavas Vēstnesī», pārstāvot Smilšu ielas māju iedzīvotājus, vērsās
Arnolda kungs, atklājot situāciju, kas
pastāv jau kopš vasaras. Līdz šim rast
problēmas risinājumu Smilšu ielā dzīvojošajiem nav izdevies. «Jau krietnu
laiku mūsu dzīve ir teju parealizēta, jo
pa krānu tek tikai maza ūdens strūkliņa – nevaram nedz kārtīgi nomazgāties, nedz arī veļu izmazgāt, jo nav
pietiekama spiediena,» stāsta Arnolds,
norādot, ka nebūšanas sākās, kad
kaimiņos – 39. numura mājā – rakta
aka. «Tagad sanāk, ka mājām, kas ir
līdz 39. numuram, ūdens spiediens ir
normāls, taču pārējiem iedzīvotājiem
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«2008. gadā, izvērtējot satiksmes kustības un gājēju intensitāti, ietves tika
izbūvētas divos Zirgu ielas posmos – no
Pulkveža O.Kalpaka līdz Pētera ielai un
no Pētera līdz Mātera ielai. Zirgu ielas
posms no Pulkveža O.Kalpaka līdz Tērvetes ielai nav iekļauts Jelgavas pilsētas
integrētās attīstības programmā 2007.
– 2013. gadam,» atbildot uz iedzīvotāja
jautājumu, norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis.
Diemžēl ierobežoto budžeta līdzekļu
dēļ tuvākajā laikā nav paredzēta šī ielas
posma rekonstrukcija.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Šīs nedēļas sākumā ar smilts un sāls maisījumu nokaisīta arī Ganību iela. Par tās slideno posmu no Satiksmes līdz
Foto: JV
Lidotāju ielai «Jelgavas Vēstnesim» vairākkārt sūdzējās pensionāre Astra Dudāre.
2009.
gada
12.
janvārī
ir
apstrādāta
«Jelgavas Vēstnesis» pagājušajā atsevišķām ielām. Tas tādēļ, lai lietnedēļā saņēma jelgavnieku sūdzības derīgi izmantotu piešķirto un būtiski ar pretslīdes materiāliem – smilts un
par nenokaisītām ielām mūsu pilsē- samazināto finansējumu. «Šajā plānā sāls maisījumu –, papildus 7., 8. un
tā. «Situācija Ganību ielā ir kritiska iekļautas arī minētās ielas – Ganību 21. janvārī veikta šī posma attīrīšana
– tur nav ietves, tāpēc, lai normāli un Veidenbauma –, kas ir C kate- no irdenā sniega.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimpārvietotos, jāiet pa brauktuvi, kas ir gorijas ielas. To uzturēšanu ziemas
niecība»
direktors Andrejs Baļčūns
teju kā spogulis. Vistrakākā situācija sezonā reglamentē Ministru kabiir posmā no Satiksmes līdz Lidotāju neta noteikumi Nr.871 «Noteikumi atvainojas iedzīvotājiem par neērtīielai,» stāsta pensionāre Astra Dudā- par valsts un pašvaldību autoceļu bām, kas jāpiedzīvo slideno ielu dēļ,
re. Laikrakstā vērsās arī kāds Vei- ikdienas uzturēšanas prasībām un un norāda, ka iespēju robežās tiek
denbauma ielas iedzīvotājs, norādot, to izpildes kontroli». Laiks autoceļu nodrošināta pretslīdes materiālu
ka arī šīs ielas 43. numura tuvumā brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes kaisīšana. «Ielu uzturēšanas darbus
brauktuve vispār netiek kaisīta.
materiālu netiek normēts,» skaidro ziemas periodā veic SIA «Kulk», un
ielu ekspluatācijas inženieris Edgars tas notiek pēc mūsu izstrādāta grafiPašvaldības aģentūrā «Pilsētsaim- Rubenis, norādot, ka pašlaik Ganību ka. Šonedēļ tajā iekļauta arī Ganību
niecība» norāda, ka ielu uzturēšana un Veidenbauma ielas brauktuves ielas posma no Satiksmes līdz Lidoziemas sezonā 2009. gadā, izvērtējot stāvoklis ir apmierinošs. Viņš arī ak- tāju ielai nokaisīšana ar pretslīdes
pārvietošanās bīstamību, notiek pēc centē, ka, piemēram, Ganību iela pos- materiālu,» tā A.Baļčūns.
Sagatavoja Sintija Čepanone
plāna pa dzīvojamiem rajoniem, nevis mā no Satiksmes līdz Lidotāju ielai

Jelgavā ik gadu iestāda ap 70 koku
«Kad reiz tiks apgaismoti pagalmi un salaboti ceļi pagalmos
Jelgavas centrā, piemēram, Katoļu
ielā, iepretim «Pilsētas pasāžai»,
kur tumšajā diennakts laikā ir lielas izredzes iegūt traumu, it īpaši
ziemā. Vēl es gribētu zināt, vai kaut
kas tiek darīts, lai Jelgava kļūtu
zaļāka? Citādi: skatos – stabs stāv,
pieeju tuvāk, bet izrādās, ka tas
ir koks, kuram nocirsti visi zari.
Un tas ir Jelgavas centrā!» «Jelgavas Vēstnesim» sašutumu pauž
Jānis, piebilstot, ka agrajās rudens dienās tas uzdzenot depresiju.
«Izej no mājas, bet apkārt tikai
pelēkas celtnes un koki bez zariem,
nevienas krāsainas lapiņas uz tiem
nav!» tā Jānis.
Atbildot uz lasītāja jautājumu
par nesakārtotajiem daudzdzīvokļu
namu pagalmiem, Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš norāda uz
pašu daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju atbildību un ieinteresētību
sakārtot namam piegulošo teritoriju.
«Kad pašvaldība piedāvāja risinājumu pagalmus sakārtot, sedzot pusi

no izmaksām, vairums iedzīvotāju
nebija ar mieru. Taču neviens cits
viņu pagalmu nesakārtos – cilvēkiem
pašiem jāpiedalās situācijas uzlabošanā, jo pagalmi ir kopīpašums,» norāda U.Lazdiņš. Viņš arī piebilst, ka
turpmākie pagalmu labiekārtošanas
darbi ir atkarīgi no tā, vai budžetā
šim mērķim būs iespējams paredzēt
līdzekļus.
Savukārt pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja, komentējot lasītāja
iebildumus par it kā nepietiekami
apzaļumoto pilsētu, norāda: «Katru gadu, ielu rekonstrukciju laikā
papildinot jau esošos stādījumus,
pilsētā tiek iestādīti 70 – 80 jauni
kociņi, un kopumā pēdējos gados
Jelgavā iestādīti 457 kociņi, tostarp
72 pagājušajā gadā.» Viņa piebilst,
ka viena kociņa stādīšanas izmaksas
ir 180 – 200 lati. Pēc jauna kociņa
iestādīšanas norit tā kopšana – atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma
iestrāde, laistīšana sausajā periodā,
kā arī vainaga veidošana, lai, tam
izaugot, vainagu vairs nevajadzētu
apgriezt. Vienlaicīgi tiek kopti arī

vecie koki, izzāģējot sausos zarus,
nozāģējot bīstamos – satrupējušos,
ar ieplīsušiem stumbriem. «Vainagus
veido tikai pirms tam apgrieztiem
kokiem. Regulāri – reizi četros gados – apgriežot koka vainagu, tas
iegūst kompaktu, dekoratīvu formu,
tādējādi tas netraucē arī apgaismes
laternām un gaisa vadu līnijām,»
paskaidro «Pilsētsaimniecības» mežzinis Pēteris Vēveris. Jāpiebilst gan,
ka Katoļu ielā situācija ir mazliet
sarežģītāka, jo tur pieļauta būtiska
kļūda – vēl pirms «Pilsētsaimniecības» darbības laika novainagoti
veci koki. «Vienīgā iespēja ir slimos
kokus nozāģēt un iestādīt jaunus,»
tā mežzinis.
«Pilsētsaimniecības» speciālisti
atgādina, ka pašlaik dabā iestājies
ziemas periods, kad daba atpūšas
un krāj spēkus nākamajai sezonai.
«Katru gadu budžeta iespēju robežās pilsētas teritorijā tiek izveidotas
jaunas dobes, tiek uzturēti parki,
skvēri un pilsētas apstādījumi, kā
arī, realizējot jaunos projektus,
tiek stādīti jauni koki un krūmi,»
tā speciālisti.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Laukums, kur tirgo riepas, ir privātīpašums
«Kad beidzot tiks slēgts tirgus
placis, kur tirgojas ar bīstamiem
atkritumiem, vecajām riepām?»
uz laukumu iepretim bijušajam 6.
veikalam norāda Ivars. «Tas taču
atrodas vietā, kur krustojas ceļi, un
tagad sanāk, ka, iebraucot Jelgavā,
skatam paveras izgāztuve,» «Jel-

gavas Vēstnesim» raksta lasītājs. pašvaldībā,» tā L.Klismeta.
Arī Jelgavas pilsētas mākslinieks
Kā skaidro Jelgavas pašvaldības Georgs Svikulis norāda, ka riepu
preses sekretāre Līga Klismeta, teri- tirgotājs nav pārkāpis pašvaldības
torija pie Garozas un Rīgas ielas krus- saistošos noteikumus, tādēļ piemērot
tojuma, kurā notiek riepu tirdzniecī- sodu vai aizliegt tirdzniecību pašvalba, ir privātīpašums. «Tās īpašniekam dībai nav tiesību.
atļauja tirdzniecībai nav jāsaskaņo
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Speciālais busiņš ērtākai dzīvei
 Sintija Čepanone

«Kā gan varu vērtēt šādu
pakalpojumu?! Es vienkārši
esmu pateicīga, ka mums
šāda iespēja ir. Tas ir būtisks
atbalsts kā materiāli, tā fiziski – nu nevarētu es viena
ar sabiedrisko transportu
mazmeitiņu izvadāt uz skolu,
bet tagad man par to nav
jāsatraucas – no rīta «busiņš»
mūs aizved, bet pēcpusdienā
atved mājās,» teic Lilita Popakule, kuras mazmeita Annija
Anna pārvietojas ratiņkrēslā.

Gandrīz desmit
gadus vecā Annija
Anna Popakule
ceļu uz skolu un
atpakaļ mēro
specializētajā
«busiņā», ko bez
maksas nodrošina
pašvaldība. No
rītiem viņu pavada
arī vecmāmiņa Lilita, savukārt pēcpusdienās Annija
Anna lielākoties
iztiek ar šofera
Konstantīna Galkina palīdzību – viņš
gan palīdz meitenei ratiņkrēslā iekļūt «busiņā», gan
arī gādā par to,
lai viņai tajā būtu
ērta sēdēšana.
Foto: Ivars Veiliņš

Specializētā transporta pakalpojumus
bez maksas personām ar īpašām vajadzībām pašvaldība nodrošina kopš 2005.
gada. Pirmajā gadā šādu iespēju izmantoja 67 invalīdi, taču pērn cilvēkiem ar
kustību traucējumiem pielāgoto «busiņu» izmantojuši jau 182. «Tas apliecina,
ka Jelgavā invalīdi ir aktīvi – viņi nesēž
mājās, bet gan dara, meklē iespējas, kā
pilnveidoties, un šāds pielāgots transports ir reāla iespēja viņiem palīdzēt
integrēties sabiedrībā,» uz pakalpojuma
aktualitāti norāda Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās rehabilitācijas sektora vadītāja
Irina Bančuka.

Prioritāte – veselība

Specializētā transporta pakalpojuma
mērķis ir palīdzēt personām ar kustību
traucējumiem nokļūt vajadzīgajā vietā,
kā arī veicināt šo personu pilnvērtīgu
funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne akcentē, ka prioritāte
neapšaubāmi ir veselība, tādēļ priekšroka izmantot specializēto transportu ir
cilvēkiem un viņu pavadoņiem, kuriem
nepieciešams nokļūt pie speciālistiem uz
konsultācijām, procedūrām, rehabilitācijas iestādēm, turklāt visā Latvijā. Taču
mūsu pilsētas invalīdiem tiek piedāvāta
arī iespēja apmeklēt mācības, dažādus
kultūras pasākumus, doties ekskursijās. Kopš pagājušā gada specializētais
«busiņš» uz skolu un atpakaļ nogādā arī
bērnus, kuriem ir kustību traucējumi.
«Pieredze ir apliecinājusi, ka, piedāvājot šādu pakalpojumu, mums ir
iespēja būtiski uzlabot cilvēku ar kustību
traucējumiem dzīves kvalitāti, atvieglot
viņu ikdienu. Piemēram, hroniskas nieru
mazspējas slimniekiem trīs reizes nedēļā
jānokļūst uz procedūrām Zemgales veselības centrā. Tā ir ļoti smaga diagnoze,
un šādiem cilvēkiem būtisks atspaids ir
īpaši pielāgotais transportlīdzeklis, kas
viņus nogādā uz procedūrām un atpakaļ,» paskaidro I.Bančuka.
Bieži vien speciālā transporta pakalpojumus izmanto personas, kurām
ir nepieciešams veikt pasūtījumu vai
saņemt tehniskos palīglīdzekļus.
Saskaņā ar esošo kārtību tehniskie
palīglīdzekļi Tehnisko palīglīdzekļu
centrā vai tā filiālēs izsniedzami tikai

personiski, izņemot gadījumus, kad
tehnisko palīglīdzekli var saņemt pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis,
uzrādot atbilstošu dokumentu.
I.Bančuka arī uzsver – lai atvieglotu
pašvaldības iedzīvotājiem nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem,
ir panākta mutiska vienošanas starp
Sociālo lietu pārvaldi un Tehnisko
palīglīdzekļu centra Dobeles filiāli par
izbraukumiem uz Jelgavu – nu reizi
mēnesī iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
tehniskos palīglīdzekļus, kā arī speciālistu konsultācijas Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes telpās.

Izmantotāju skaits aug

Lai šo specializēto transportlīdzekli
izmantotu, pieprasot to pirmo reizi,
Sociālo lietu pārvaldē jāvēršas ar iesniegumu un noteiktiem dokumentiem.
Pakalpojumu pieprasot atkārtoti, pietiek
ar telefonzvanu. Pagājušajā gadā kopumā specializētais «busiņš» pieprasīts
728 reizes – 2005. gadā to izmantojuši
115 reizes. «Tas vien apliecina, ka šāds
pakalpojums ir nepieciešams un cilvēki,
kam tas paredzēts, labprāt to izmanto
– katru gadu arvien vairāk,» Sociālās
rehabilitācijas sektora vadītāja, vērtējot
pakalpojuma aktualitāti, norāda, ka
2008. gadā 98 reizes jeb 13 procentos
gadījumu invalīdiem pielāgotais «busiņš» bijis vajadzīgs, lai apmeklētu kādu
veselības aprūpes iestādi, 21 procentā
gadījumu tas pieprasīts, lai bērnus invalīdus nogādātu uz mācībām, savukārt 20
procentos to izmantojuši, lai nokļūtu uz
hemodialīzes procedūrām.

Invalīdu biedrības «Ēdelveiss» priekšsēdētājs Vadims Račiks neslēpj, ka
savu ikdienu bez specializētā transportlīdzekļa vairs nespēj iedomāties,
vēl jo vairāk laikā, kad stipri līst vai snieg, – tad pašam ratiņkrēslā kaut kur
nokļūt ir teju neiespējami, bet sabiedriskais transports bieži vien sagādā
ne mazums raižu.

«Protams, budžeta iespējas ir tādas, aizvien biežāk var redzēt cilvēkus ratiņkādas tās ir. Pagaidām vēl grūti pateikt, krēslā, un ir liels prieks, ka viņi kļūst
cik daudz līdzekļu šī pakalpojuma nodro- aktīvāki un aktīvāki,» tā šoferis.
šināšanai varēsim atvēlēt šajā gadā, taču
pērn tie bija 24 000 latu,» atklāj Sociālo Ar sabiedrisko
lietu pārvaldes vadītāja. Un I.Bančuka transportu – grūtāk
papildina, ka arī līdz šim, veidojot speInvalīdu biedrības «Ēdelveiss» priekšcializētā transportlīdzekļa maršrutu, sēdētājs Vadims Račiks vērtē, ka ikdienā
domāts, kā ieekonomēt līdzekļus, lai šo specializētais transportlīdzeklis ir vērā
pakalpojumu varētu saņemt visi, kam tas ņemams atspaids, turklāt līdz šim ne reinepieciešams. «Mums ir jādomā, kā ra- zi atteikumu nav saņēmis. «Tā ir ļoti laba
cionālāk izmantot šim mērķim atvēlētos sajūta, ka zini – ja ir tāda vajadzība, tu
pašvaldības līdzekļus, tādēļ, piemēram, nokļūsi tur, kur nepieciešams. Protams,
ja cilvēks specializēto
kad vien tas iespētransportu piesaka Pakalpojuma
jams, braucu pats,
taču dažkārt laika
braucienam uz Rīgu, pieprasīšanas kārtība
apstākļi to neļauj,
skatāmies – varbūt
• persona ar kustību traucējumiem
to iespējams apvie- iesniedz Jelgavas Sociālo lietu pārval- piemēram, kad stipnot, un piedāvājam dē rakstisku iesniegumu, kurā norāda ri līst vai ir sasniuz Rīgu doties nā- brauciena mērķi, datumu, laiku, iespē- dzis,» teic Vadims,
kamajā dienā, kad jamo izmantošanas ilgumu, pavadoņa kurš sadarbībā ar
Sociālo lietu pārvalbrauks vēl kāds cil- nepieciešamību;
vēks. Līdz šim mums • pieprasot pakalpojumu pirmoreiz, di biedrībai organilielākoties ir izdevies persona iesniegumam pievieno šādus zējis arī ekskursijas
un kultūras pasākurast visiem izdevī- dokumentus:
gu risinājumu,» tā – personu apliecinoša dokumenta kopiju; mu apmeklēšanu.
– invaliditāti apliecinoša dokumenta (inPats šo transportu
I.Bančuka.
valīda apliecības) kopiju vai ģimenes ārsta
izmantojis, piemēizziņu, ka ir pārvietošanās grūtības;
ram, kad braucis uz
Invalīdi kļūst
– izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
aktīvāki
• pieprasot pakalpojumu atkārtoti, reitterapijas nodarPašlaik specializē- nepieciešamās ziņas persona paziņo pa bībām Jaunķemeros
vai pie citiem speciātā transporta pakal- tālruni 63007523.
listiem. Dažkārt arī
pojumus personām
ar īpašām vajadzībām nodrošina IK uz biroju Pasta ielā 44. Viņš teic, ka gadās
«Maksims Galkins», kas izsludinātajā izmantot arī draugu palīdzību un palūgt,
cenu aptaujā piedāvāja izdevīgāko mak- lai viņi kaut kur nogādā ar savu mašīnu.
su gan par nobraukto kilometru, gan «Kaut arī situācija sabiedriskajā transportā kopš 2000. gada ir mainījusies, vēl
dīkstāves stundu.
Pirmajā gadā šim mērķim izmantots aizvien ar to braukt cilvēkam ratiņkrēslā
pašu pielāgots mikroautobuss, taču nu ir pagrūti, jo diemžēl šoferi ne vienmēr
cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ir atsaucīgi. Tomēr uz ielas cilvēku, kas
iespēja izmantot rūpnieciski pielāgotu piedāvā palīdzēt pārvarēt kādu šķērsli,
«busiņu». Tiesa gan – ar mehāniski izbī- netrūkst,» tā V.Račiks.
Līdzīgu viedokli pauž arī L.Popakule,
dāmu pandusu jeb uzbrauktuvi. Šoferis
Konstantīns Galkins atceras – gadījies, kura ik dienu ir kopā ar savu gandrīz deska automātiskais panduss ir pievīlis, tieši mit gadus veco mazmeitu Anniju Annu.
tāpēc lielāka uzticība ir mehāniskajam. «Dzīvojam Pulkveža O.Kalpaka ielā, un
«Protams, tas prasa papildu pūles, taču esmu neizsakāmi pateicīga pašvaldībai
pie tā jau esmu pieradis,» teic K.Galkins, par to, ka no rītiem Annija Anna ar spekuru ne viens vien invalīds raksturo kā cializēto «busiņu» tiek aizvesta uz 1. saļoti atsaucīgu un izpalīdzīgu šoferi. Proti, natorijas internātpamatskolu un pēc tam
viņa pienākums ir vien nogādāt cilvēku atpakaļ. Ar pilsētas autobusu tas būtu
ar īpašām vajadzībām un viņa pavadoni daudzreiz grūtāk – pirmkārt, no rītiem
noteiktā vietā, taču nereti viņš pats pa- pasažieru ir tik daudz, ka vēl ratiņkrēslu
līdz gan iekļūt «busiņā», gan tajā iekārto- dabūt autobusā būtu problemātiski,
ties. Pavisam ērti mikroautobusā satilpst otrkārt, tagad galā varu tikt viena, bet,
četri ratiņkrēsli, taču, ja pasažieru ir lai brauktu ar sabiedrisko transportu,
vairāk, viņi tiek pārsēdināti krēslos, bet vajadzētu vēl vismaz vienu cilvēku, kas
ratiņkrēsli transportēti saliektā veidā. ratiņus palīdz iecelt autobusā, jo šoferi
Arī Konstantīns paslavē Jelgavas inva- nereti apstājas tā, ka priekšā ir ratiņlīdus, kuri ar katru gadu kļūst aizvien krēslam nepārvarama aiza jeb attālums
drošāki, pārliecinātāki par sevi, labprāt no pieturas platformas līdz autobusa
arī mācās. «Viņus nākas pārvadāt aizvien grīdai. Turklāt ne jau vienmēr šoferis
biežāk – pērn taču mājās vedu mūsu ir pretimnākošs,» problēmas ieskicē
paraolimpiešus ar medaļām! Arī uz ielas L.Popakule, paslavējot K.Galkinu, kurš

vienmēr izkāpj no mašīnas, lai palīdzētu
tikt galā ar ratiņkrēslu.

Novērtē iespējas

Bērni invalīdi uz skolu bez maksas
tiek vesti kopš pagājušā gada. Sākumā
šo pakalpojumu izmantoja pieci bērni, nu
– divi. «Es patiesi nesaprotu, kāpēc vecāki atsakās no šādas iespējas un bērnu uz
skolu ved paši. Jā, varbūt tā priekšrocība
ir, ka vienu dienu var aizvest desmit
minūtes vēlāk, ja gadās aizkavēties...
Tomēr es esmu priecīga, ka mūs izvadā
– gan fiziski vieglāk, gan arī materiāli
izdevīgāk,» tā Annijas Annas vecmāmiņa. Tiesa gan – līdz šim specializētais
transports izmantots tikai šim mērķim.
Viņa neslēpj, ka cilvēkiem tomēr mazliet
trūkst informācijas par šiem pakalpojumiem. «Cilvēks taču no malas palīdzību
lūdz tikai tad, kad citas iespējas vairs nav.
Līdz šim mēs galā esam tikuši saviem
spēkiem, taču esmu dzirdējusi, ka, lai nokļūtu pie speciālistiem, arī drīkstam lūgt
pašvaldības palīdzību,» tā L.Popakule,
gan norādot, ka mēneša beigās Annijai
Annai paredzēta nopietna operācija: «Uz
slimnīcu vēl nokļūsim pašu spēkiem, bet
atpakaļ gan, visticamāk, vajadzēs lūgt
specializēto transportu. Negribas jau šo
palīdzību izmantot ļaunprātīgi – vien
tad, kad patiesi vajag.»

Pēc skolas Annija Anna dodas mājās...

Šoferis meitenei palīdz
iekārtoties «busiņā»...

Vēl tikai drošības josta...
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grāmatas

Uz bibliotēkām
nāk vairāk
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jo sliktāka ekonomiskā situācija
valstī, jo vairāk cilvēku apmeklē
bibliotēku,» pārliecināta bibliotēkas «Pārlielupe» vadītāja
Veneranda Godmane. Lai gan
šogad grāmatas kļuvušas dārgākas un bibliotēkām tāpat kā
citām iestādēm tiek «apcirpts»
budžets, iepriekšējos gados
iegādātās grāmatas ļaus nodrošināt apmeklētājus ar viņiem
nepieciešamo literatūru.

aiziet desmit reizes, tad tie ir jau desmit
apmeklētāji.
Lasītāju skaits bibliotēkās palielinājās jau
pagājušajā gadā, un šī tendence joprojām turpinās. Pērn JZB reģistrēti teju 5000 lasītāji,
bet šī gada janvārī vien jau 104 jauni, kas līdz
šim JZB nekad nav apmeklējuši.
Tas, ka bibliotēkas apmeklē tikai pensionāri, ir mīts. Kā norāda JZB Lasītāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča, pērn vislielākās lasītāju grupas
veidoja skolēni (1286) un studenti (1184).
Savukārt pensionāri pēc lasītāju skaita bija
tikai sestajā vietā – 327.
Lasītāju skaits aug arī citās Jelgavas bibliotēkās. Piemēram, bibliotēkā «Pārlielupe»
pērn reģistrēti 1596 lasītāji, kas ir par 228
vairāk nekā 2007. gadā. Savukārt Miezītes
bibliotēkā pagājušajā gadā reģistrēti 578
lasītāji.

Kāda no Jelgavas bibliotēkām – Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka (JZB), Miezītes bibliotēka, bibliotēka «Pārlielupe» un bērnu bibliotēka «Zinītis» – ir pieejama katrā nedēļas
dienā. Pagājušajā gadā visās bibliotēkās kopā
vidēji dienā bija ap 440 apmeklētāju. Šī gada
pirmais mēnesis liecina, ka apmeklētāju Interesējas par personībām
skaits augs. Joprojām ir cilvēki, kas bez
Lielākā daļa apmeklētāju interesējas par
grāmatas nevar iztikt. Tāpat cilvēki turpina jaunāko literatūru. Nereti cilvēki ierodas
mācīties un studēt.
bibliotēkā un pieprasa konkrētu grāmatu,
par kuru uzzinājuši no masu medijiem vai
Nāk arvien vairāk
redzējuši veikalā.
Bibliotēkās reģistrē gan apmeklētāju,
Pēdējā laika tendences liecina, ka cilvēki
gan lasītāju skaitu. Cilvēks, atnākot uz vairāk lasa biogrāfiskos romānus un grāmabibliotēku pirmo reizi mūžā vai kalendārajā tas par slaveniem cilvēkiem – gan mūziķiem
gadā, kļūst par lasītāju un arī par bibliotēkas un aktieriem, gan politiķiem. Piemēram,
apmeklētāju. Ja viņš gada laikā uz bibliotēku JZB šobrīd starp pieprasītākajām grāmatām

ir Laimas Muktupāvelas «Brālibrāli: balsu
burvji brāļi Kokari» par mūziķiem brāļiem
Kokariem un Lindsijas Hjūzas «Pēteris
Pirmais: biogrāfija». Tāpat ir nemainīgi liela
daļa to lasītāju, kas priekšroku dod izklaides
literatūrai – bestselleriem, detektīviem,
fantastikai. Klasiķu darbus vairāk gan lasa
skolēni, kuriem tā ir ieteicamā literatūra,
bet ir arī daļa interesentu, kuri vienu darbu
izlasa gan latviešu, gan oriģinālvalodā. Aktualitāti nav zaudējusi arī nozaru literatūra,
ko bibliotēkas apmeklētāji izmanto gan
mācībām, gan pašizglītībai. Pieprasītākās
nozares ir psiholoģija, ētika, filosofija, statistika, tiesības, politika, izglītība, vēsture, grāmatvedība, mārketings un menedžments.
No lasītavas grāmatām vislielākais noiets
ir dažādām enciklopēdijām un tūrisma
ceļvežiem.

Lasa arī presi

Līdzīgi ir arī ar preses izdevumiem. Cilvēki
lasa gan laikrakstus, gan izklaidējošus žurnālus, gan tematiskos žurnālus. Ir lasītāju
kategorija, kas katru dienu nāk uz bibliotēku
un izstudē jaunākos dienas laikrakstus, – tie
pārsvarā ir bezdarbnieki un pensionāri. Ir
arī tādi cilvēki, kas labprāt ņem uz mājām
žurnālus, kaut tie nav paši jaunākie numuri.
Pieprasīti ir žurnāli, kuros pieejami praktiski
padomi, piemēram, interjera žurnāls krievu
valodā «Ideji vaševo doma».

Grāmatas var arī pasūtīt

Ja bibliotēkā nav tās grāmatas, kas cilvēkam interesē, to var pasūtīt. Ja tāda atrodas
kādas citas Jelgavas bibliotēkas plauktā,
tad lasītājs to var saņemt savā bibliotēkā
nedēļas laikā. Bibliotēkas «Pārlielupe»
vadītāja norāda, ka lasītāji šo iespēju gadā
izmanto 20 – 30 reizes. «Cilvēki ir ar mieru
pagaidīt, jo negrib staigāt pa citām bibliotēkām un meklēt konkrēto grāmatu,» spriež
V.Godmane. Viņa piebilst, ka bibliotēkām
būtu jāizstrādā vienots grāmatu pasūtīšanas
un piegādes mehānisms, jo pašlaik tas notiek
tā: bibliotēku darbinieki reizi nedēļā satiekas
JZB sapulcē un samainās ar grāmatām.
Tomēr ne vienmēr iespējams dabūt
grāmatu no citas bibliotēkas. Piemēram,
bibliotēkas «Pārlielupe» lasītāji prasa grāmatu, ko ievērojuši grāmatnīcās, – Stefanijas
Jaunieši bibliotēkā ne tikai meklē informāciju kārtējam referātam vai zinātniski Meieres romānu «Krēsla». «Pārlielupē» šīs
pētnieciskajam darbam, bet paņem arī kādu daiļliteratūras grāmatu, ko palasīt grāmatas nav, toties ir JZB, kur jau pēc tās ir
Foto: Ivars Veiliņš izveidojusies gara rinda. Tātad «Pārlielupes»
brīvajā laikā.
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Vecāki lasīja priekšā

No šā gada janvāra grāmatām
tika paaugstināts pievienotās
vērtības nodoklis no pieciem līdz divdesmit vienam
procentam. Tas sadārdzina
grāmatu cenas un padara tās
par lietām, no kurām dažs
spiests atteikties. «Jelgavas
Vēstnesis» centās noskaidrot,
kā grāmatu sadārdzināšanās
ietekmē cilvēku lasīšanas paradumus un kā tie savukārt
iespaido citus ķēdē grāmata
– lasītājs iesaistītos spēlētājus,
piemēram, bibliotēkas, grāmatnīcas, tipogrāfiju.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Kad biju maza, vecāki man
lasīja priekšā grāmatas un
pēc tam mēs tās pārrunājām.
Man ļoti patika klausīties, es
pat nevarēju aiziet gulēt bez
pasakas. Kādu laiku aizņemtības dēļ grāmatas nelasīju, līdz
pagājušogad man atkal sagribējās lasīt,» stāsta Jelgavas 4.
vidusskolas 9. klases audzēkne
Ērika Rudika.

apmeklētāji «Krēslu» varēs izlasīt tikai tad,
kad to būs izdarījuši visi rindā gaidītāji.
Ja nepieciešama specifiska grāmata, to var
pasūtīt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas,
bet šis pakalpojums ir samērā dārgs – jāmaksā par grāmatu piegādi pa pastu. Tā kā
maksa ir atkarīga no grāmatas svara, vienas
grāmatas pasūtīšana izmaksā 5 – 7 latus. Šo
iespēju jelgavnieki gandrīz neizmanto.

Šogad pirks nozaru literatūru

Protams, šogad bibliotēkas nevarēs
nopirkt tik daudz grāmatu kā iepriekšējos
gados – samazinot budžetu pašvaldības
iestādēm, samazināsies arī grāmatu iegādei
atvēlētie līdzekļi, kā arī būtiski pieaugušas
grāmatu cenas. Katra bibliotēka, izvērtējot
savu krājumu, lems, kādas grāmatas un
preses izdevumus iegādāties.
JZB iepirks dažādas grāmatas, jo katru
nozari nepieciešams papildināt, turklāt apmēram 70 – 80 procenti lasītāju interesējas
tieši par jaunākajām grāmatām. Tomēr,
abonējot presi, no dažiem izdevumiem nācās
atteikties, bet citi pasūtīti no jauna. Kopumā
šogad JZB pasūta 111 preses izdevumus
(no tiem 26 avīzes), bet pērn to bija par 32
vairāk.
Miezītes bibliotēkā šogad vairāk iegādāsies nozaru literatūru, mazāk daiļliteratūru,
jo to pagājušajā gadā iegādājušies diezgan
daudz. Toties no preses izdevumiem nebija
jāatsakās – arī šogad pasūtīti apmēram 30
dažādi žurnāli un avīzes.
Savukārt bibliotēkā «Pārlielupe» jauno
grāmatu skaits samazinājās jau 2008. gadā,
kad ienācās par 500 grāmatām mazāk nekā
2007. gadā. Šogad fondu vajadzētu papildināt
ar grāmatām pirmsskolas vecuma bērniem
un nozaru literatūru. Visvairāk nepieciešamas enciklopēdijas un rokasgrāmatas par
dažādām tēmām, kas uzrakstītas vienkāršā
valodā, īpaši par medicīnas jautājumiem
– par pirmās palīdzības sniegšanu, diētām,
veselīgu dzīvesveidu, dažādām slimībām.
Abonējot presi, ņemts vērā, lai preses
izdevumi būtu daudzveidīgi un, protams,

Pa laikam izskan bažas, ka interneta laikmetā cilvēki pārstās lasīt grāmatas. Jelgavā nav pamata par to uztraukties, jo šeit arī paši jaunākie lasītāji ar interesi iesaistās
bibliotēku aktivitātēs, kas mudina lasīt. Turklāt vērojama tendence, ka informācija tiek meklēta grāmatās un žurnālos, jo internetā pieejamā ne vienmēr noder.
visam pietiktu naudas. Šogad bibliotēka
«Pārlielupe» no dažām avīzēm («Neatkarīgā
Rīta Avīze», «Telegraf», «Čas») atteikusies,
bet to vietā pasūtījusi citas – «Vesti», «Novaja
gazeta», «Subbota», «Argumenti i fakti».
Klāt nākuši arī daži žurnāli, piemēram,
«Kapitāls», «Marta», «Dari Pats», «Ogoņok»,
«Ļubļu», «Čemodāns».

Grāmatas nezog

Ir divu veidu lasītāji. Apzinīgie, kas parāda uzietos grāmatas bojājumus vai paši
tos novērš, ja iespējams, lasot grāmatu
ieliek vāciņos un izmanto grāmatzīmi,
nevis atloka lapu stūrus. Un vienaldzīgie,

kas uzskata: grāmata ir koplietošanas un
ar to var darīt, ko grib. Šie tad arī izgriež
ilustrācijas, izplēš lapas, pasvītro. Lai gan
nav iespējams pateikt, kādu lasītāju ir
vairāk, bibliotēkas darbinieku novērojumi
liecina, ka kopumā cilvēki pret grāmatām
izturas gana apzinīgi. Piemēram, Miezītes
bibliotēkas darbinieces nav novērojušas, ka
cilvēki slikti izturētos pret grāmatām vai
izmantotu to, ka bibliotēkā nav ierīkoti
elektroniskie vārti, un grāmatas zagtu.
Tomēr ir tā sauktie kavētāji, kas paņemtās grāmatas laikus neatnes atpakaļ. Bibliotekāru spēkos ir tikai apelēt pie viņu sirdsapziņas, zvanot un sūtot atgādinājumus pa

e-pastu. Lai gan
V.Armanoviča ar
nožēlu norāda,
ka pēc šiem atgādinājumiem
grāmatas atdod
mazākā daļa kavētāju, viņa cer,
ka cilvēki sapratīs – bibliotēkas
grāmatas vajag
arī citiem. Šobrīd
JZB ir vairāk
nekā 1000 kavētāju.

Lasītavās apmeklētāji
no rīta nāk lasīt jaunākās avīzes, pa dienu
sarosās skolēni, bet
vakaros – strādājošie.

Grāmatnīcu šodiena no nākotnes var krasi atšķirties

Tipogrāfija cer uz eksportu

 Ilze Knusle-Jankevica

Dārgākā grāmata, ko iespiedusi Jelgavas
tipogrāfija, maksāja apmēram 20 latus par
eksemplāru. Cena atkarīga arī no grāmatas
tirāžas – jo mazāka tirāža, jo lielāka cena.
J.Sīlis norāda, ka Latvijā dominē mazās
tirāžas – līdz 3000 eksemplāru – un vidēji
vienas grāmatas tirāža ir 1500 eksemplāru.
Savukārt, ja grāmata paredzēta eksportam,
tās tirāža var sasniegt pat 30 000 – 100 000.
J.Sīlis piebilst, ka nav izdevīgi izdot grāmatu, ja tās tirāža ir zemāka par 1000
eksemplāriem.
Arī Latvijā diezgan bieži grāmatām tiek
izdotas papildu tirāžas. Agrāk bija tendence
izdot grāmatu vienreiz, bet lielā tirāžā. Savukārt tagad pirmā tirāža ir samērā maza,
jo izdevēji nogaida, kā veiksies ar pārdošanu. Parasti atkārtoti izdod daiļliteratūru,
dzejas grāmatas, arī zinātnisko literatūru.
Izmaksas ietekmē arī tas, kāda tā būs
– cik bieza, kādā formātā, krāsaina vai
melnbalta, ar vai bez ilustrācijām, kāds būs
vāks. «Visvairāk grāmatas cenu sadārdzina
tieši vāks – tā materiāls,» stāsta J.Sīlis.
Viņš prognozē, ka, sadārdzinoties izmaksām un mazinoties pieprasījumam, visātrāk
pazudīs nopietnā zinātniskā literatūra un
mākslas grāmatas. Savukārt vismazāk cietīs daiļliteratūra un bērnu grāmatas. Kas
attiecas uz bērnu grāmatām, tad daudzas
no tām tiek izgatavotas ārpus Latvijas, jo pie
mums nav atbilstošu tehnoloģiju. Savukārt
grāmatas par starptautiski pazīstamiem
varoņiem, piemēram, Vinniju Pūku, tiek ra-

No janvāra palielinājās pievienotās vērtības nodoklis
grāmatām. Lai gan vēl nav
iespējams viennozīmīgi pateikt, ka pircēju skaits Jelgavas
grāmatnīcās samazinājies, ir
skaidrs – cilvēki rūpīgāk izvērtē katru pirkumu un naudu
tērē mazāk.

1. janvārī grāmatu cena palielinājās
par 16 procentiem – ja vēl decembrī grāmata maksāja deviņus latus, tad tagad
– aptuveni 10,5 latus. Visvairāk cenu kāpumu jūt tie pircēji, kas iegādājas labus,
dārgus izdevumus – mākslas grāmatas,
vārdnīcas un enciklopēdijas. Savukārt,
ja grāmata maksāja dažus santīmus vai
latus, tad tās cena arī palielinājusies par
dažiem santīmiem, tāpēc cenu kāpums
nav tik pamanāms.
Līdz ar to cilvēki vairāk izvērtē savus
pirkumus. «Pircējs noteikti iegādāsies
grāmatu, kas viņu ieinteresējusi un šķiet
aizraujoša, bet par grāmatu, kura tikai
varētu būt atbilstoša attiecīgajam cilvēkam, padomās, izvērtēs, vai tā varētu būt
tieši viena no tām, kas mājās papildinās
interesantāko, lasītāko grāmatu plauktu,
un tikai tad to iegādāsies,» stāsta Jāņa
Rozes grāmatnīcas veikala vadītāja
Zane Kaupmane. Jelgavas grāmatnīcu
pārstāvji norāda, ka pēdējā laikā pircēji
visvairāk iegādājas grāmatas par dažādām slimībām un to ārstēšanu, veselīgu
dzīvesveidu, bērnu grāmatas un mācību
literatūru. SIA «Arga» veikala vadītāja
Pircēji arvien vairāk laika pavada pie
grāmatu plauktiem, izvērtējot, kuru grāmatu pirkt. Pēdējā laikā jelgavnieki iecienījuši grāmatas par dažādām slimībām
un to ārstēšanu, veselīgu dzīvesveidu,
bērnu grāmatas un mācību literatūru.

Ilze Riekstiņa novērojusi, ka noiets
samazinājies oriģinālliteratūrai, bet
palielinājies izklaides literatūrai un tā
sauktajiem bestselleriem. Savukārt SIA
«Alta grāmata» valdes priekšsēdētāja
Zenta Zelle atzīst, ka pircēji izvēlas praktisko literatūru, piemēram, psiholoģijas
grāmatas, kā arī uzziņu literatūru, īpaši
vēstures grāmatas, bet daiļliteratūru
pērk mazāk. «Agrāk pensionāri daudz
pirka grāmatas, bet tagad atnāk un
saka, ka nevar vairs atļauties,» piebilst
Z.Zelle.
Tāpat cilvēki seko līdzi reklāmām masu
medijos un iegādājas reklamētās grāmatas, piemēram, SIA «Alta grāmata» veikalā pēdējā laikā ļoti pieprasīta grāmata
par nu jau mūžībā aizgājušo aktrisi Viju
Artmani «Es varu tikai mīlēt». Z.Zelle
uzskata, ka reklāma ļoti palīdz grāmatu
tirdzniecībā, tomēr ir arī mīnuss – reizēm
grāmatu reklamē, pirms tā ir izdota. Cilvēki iet uz veikaliem, taujā, bet grāmatas
vēl nav. Kad ažiotāža norimst, grāmata
parādās veikalu plauktos, bet cilvēki par
to jau ir piemirsuši...
Par pircēju skaita samazināšanos nesūdzas grāmatnīcā «Janus». «Domāju, ka
situācija būs sliktāka, bet tik traki nav,»
atzīst SIA «Janus» grāmatnīcas vadītāja
Tatjana Krīgina. Iespējams, situācija nav
pasliktinājusies tāpēc, ka tas ir vienīgais
veikals Jelgavā, kurā plašā izvēlē ir grāmatas krievu valodā. Viņa novērojusi, ka

cilvēki netaupa naudu tad, ja grāmatu
nolēmuši kādam dāvināt. «Cilvēks atnāk
un vēlas uzdāvināt bērnam grāmatu – lielu, skaistu un krāsainu. Piedāvājam par
sešiem septiņiem latiem, un cilvēki pērk,
naudu nežēlo,» atzīst T.Krīgina. Arī citu
grāmatnīcu pārstāvji norāda, ka pircēji
joprojām izvēlas kvalitatīvu produktu un
nepērk grāmatas mīkstajos vākos tikai
tāpēc, ka tās ir mazliet lētākas.
Taču grāmatnīcu pārstāvji nākotnes
prognozes gan neizsaka visai optimistiskas. Z.Kaupmane uzskata – ja
netiks samazināta pievienotās vērtības
nodokļa likme grāmatām, tad, visticamāk, samazināsies labu, vajadzīgu un
nopietnu grāmatu piedāvājums, paliks
tā sauktā vieglā literatūra. «Ja grāmatu
metieni būs mazāki, kas liekas reāli,
arī izmaksas palielināsies, līdz ar to
pircēju skaits neizbēgami saruks un
daudzu grāmatnīcu izdzīvošana būs uz
jautājuma zīmes,» spriež Z.Kaupmane.
Arī Z.Zelle ir tieša: «Līdz šim varējām
gan izdzīvot, gan nopelnīt. Pašlaik ir
diezgan pasmagi, jo pircēju skaits samazinājies apmēram par 30 procentiem,
arī apgrozījums krītas. Mazajiem veikaliem būs grūti izdzīvot, tāpēc pieļauju,
ka tie apvienosies ar izdevniecībām vai
lielo veikalu ķēdēm.» Lai gan situācija
nākotnē varētu kļūt diezgan smaga,
grāmatnīcu pārstāvji cer, ka veikali
nebūs jāslēdz.

Lai gan šogad palielinājās pievienotās vērtības nodoklis grāmatām un tās ir
grūtāk pārdot, Jelgavas tipogrāfija vidēji mēnesī saražo 150 000 – 200 000
grāmatu eksemplārus.
 Ilze Knusle-Jankevica
mainījies. «Mēs strādājam lielā tempā un
ražojam daudz,» uzskata uzņēmuma valdes
Iestājoties grūtajiem laikiem,
priekšsēdētājs Juris Sīlis. Viņš spriež, ka
izdevniecības spiestas izvērtēt
tipogrāfijai izdosies izvairīties no ekonosavus plānus un atlikt daudzus
miskās krīzes smagajām sekām, ja nesaruks
projektus – janvārī vien Latvijā
eksporta apjomi. «Latvijai ir eksportspējīgs
iznāca par 100 grāmatām maprodukts – grāmata. Ja šī starptautiskā
zāk nekā plānots. Neliels darba
sadarbība būs veiksmīga, tad izvairīsimies
apjoma samazinājums vērojams
no ļoti lielas lejupslīdes.»
arī Jelgavas tipogrāfijā.
Izgatavot grāmatu nav lēts prieks. J.Sīlis
stāsta, ka lielākajai daļai grāmatu viena ekSIA «Jelgavas tipogrāfija» mēnesī saražo semplāra iespiešana izmaksā no viena līdz
vidēji 150 000 – 200 000 grāmatu eksem- trim latiem. Lētāk sanāk, ja tā ir mīkstajos
plārus, un šis rādītājs pēdējo pusgadu nav vākos, – aptuveni lats par eksemplāru.

Ērika uzskata, ka grāmatas cilvēku
papildina, bagātina viņa intelektu un valodu, vārdu krājumu, turklāt ir interesanti
uzzināt ko jaunu. Viņa mācās jau 9. klasē
un ir ļoti aizņemta – cītīgi gatavojas eksāmeniem, spēlē basketbolu, palīdz mājas
darbos –, tomēr vakaros atrod laiku arī
grāmatu lasīšanai. Cieņu pret grāmatām
Ērikai iemācīja vecāki, kas tās lasīja paši un
arī meitai jau no mazotnes lasīja priekšā.
Jau tad meitenei grāmatu pasaule šķitusi
ļoti interesanta, un viņa pati sākusi lasīt.
«Kādā pirmajā otrajā klasē man lasīt nepatika, jo tas bija jādara gandrīz vai piespiedu
kārtā,» atceras Ērika. Meitenes interese
par literatūru bija apsīkusi, līdz viņa to
atklāja no jauna. Ērika lasa grāmatas, kas
atrodamas mājās, tomēr labprātāk iet uz
bibliotēku, jo tur var atrast arī jaunākās,
ko ne vienmēr iespējams iegādāties. Ērikai
visvairāk patīk romāni un grāmatas par
vēsturi, bet iecienītākais autors ir filosofiskais Pauls Koelju.
Par bērnu piesaistīšanu lasīšanai tiek
domāts arī valstiskā līmenī – Latvijas
Nacionālā bibliotēka ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu organizē Bērnu žūriju.
Pagājušajā gadā mūsu pilsētā Bērnu žūrija
darbojās septiņās bibliotēkās – «Zinītī»,
Miezītes bibliotēkā, bibliotēkā «Pārliel
upe», Jelgavas 1. sanatorijas internātskolas, 4. pamatskolas bibliotēkā, kā arī 1.
ģimnāzijas un 4. vidusskolas bibliotēkā.
Kopumā Jelgavā grāmatas lasīja un vērtēja
vairāk nekā 200 bērnu.
4. vidusskola Bērnu žūrijā piedalījās
pirmo gadu, un bērnu atsaucība bija liela
– sākumā par ekspertiem pieteicās 82 skolēni, bet ar uzdevumu galā tika 35. Bērnu
žūrijā piedalījās tie, kas grāmatas lasa arī
ikdienā. Viņi izmantoja iespēju iepazīties
ar jaunām un interesantām grāmatām.
Piemēram, pirmklasniece Betija Bratkus
izlasīja deviņas grāmatas, kas viņai ļoti
patika. Arī sestās klases skolnieks Dāvis
Trūps piedalījās Bērnu žūrijā, jo viņu ieinteresēja piedāvājumā iekļautā lasāmviela.
Dāvis stāsta, ka grāmatas lasa ikdienā
– gan tās, kas ir mājās, gan arī bibliotēkā
pieejamās. «Es grāmatas lasu tāpēc, ka
tā var uzzināt daudz jauna par dzīvi,» tā
Dāvis. Zīmīgi, ka bērni, kas lasa grāmatas,
nodarbojas arī ar citām lietām, piemēram,
sporto un spēlē interneta spēlītes, tomēr
lasīšanu uzskata par tikpat interesantu
brīvā laika pavadīšanu.
Jelgavas 4. vidusskolas bibliotekāre
Iveta Skapste stāsta, ka bibliotēku apmeklē vieni un tie paši skolēni, taču tajā
pašā laikā ir arī tādi, kuri pat nezina, kur
atrodas skolas bibliotēka. Viņa norāda, ka

lasīšana nāk no ģimenes, jo bērni stāsta,
ka grāmatas lasa arī mājās, ka vecāki pērk
jaunākās, lasa paši un dažreiz lasa priekšā
bērnam. I.Skapste atzīst, ka apmēram 6.
klasē skolēniem obligāti jāizlasa romāns,
kam ir vairāk nekā 100 lappuses. Protams,
bērni aiziet uz bibliotēku un meklē tās
grāmatas, tomēr bibliotekāre nav pārliecināta, ka skolēni, kas bibliotēkā ienākuši
piespiedu kārtā, izlasīs obligāto grāmatu,
kur nu vēl turpinās lasīt.
Līdzīgi novērojumi ir arī bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītājai Baibai Knāviņai.
«Zinītī» Bērnu žūrija darbojas jau septiņus
gadus, un bērnu skaits, kas žūrijā iesaistās,
katru gadu mainās. Šogad bija pieteikušies 54 bērni, bet visas piecas grāmatas
izlasīja 35. «Agrāk bērni bija aktīvāki.
Tagad viņiem ir daudz citu interešu, viņi
darbojas daudzos pulciņos, tāpēc grāmatu
lasīšanai laika atliek mazāk vai neatliek
vispār,» viņa norāda. Piedalīšanās Bērnu
žūrijā ir izdevīga arī bibliotēkām, jo tā ir
iespēja papildināt fondu ar jaunākajām
grāmatām.
Bērni bibliotēkas apmeklē arī tāpat,
nepiedaloties Bērnu žūrijā. Pagājušajā
gadā kādā no Jelgavas bibliotēkām lasīja
3881 bērns vecumā līdz 18 gadiem. Nevar
noliegt, ka bērni un jaunieši uz bibliotēku
iet galvenokārt tāpēc, lai izmantotu internetu, kas pieejams bez maksas. Piemēram,
«Zinītī» apmēram trešā daļa lasītāju izmanto tikai internetu un grāmatu paņem
tikai tad, ja skolā jālasa. Tomēr pamazām
situācija mainās. Pavisam nesen Miezītes
bibliotēkā ienācis kāds bērns un meklējis
informāciju par Jūras svētkiem. «Bērnam
mājās bija internets, bet viņš tomēr neatrada nepieciešamo informāciju, tāpēc nāca
uz bibliotēku,» stāsta bibliotēkas vadītāja
Jolanta Treigute.
Bērni sasparojas arī tad, ja jāraksta referāts vai zinātniski pētnieciskais darbs, vai
ja skolā ir projektu nedēļa. Pieprasītākās
tēmas ir ģeogrāfija, vēsture un uzturs.
B.Knāviņa novērojusi, ka bērni arvien vairāk novērtē bibliotēkas iespējas. «Sākumā
skolēns informāciju grib meklēt internetā,
taču visbiežāk nākas vilties, jo informācija
internetā it kā ir, tomēr ne vienmēr noder.
Tad nu ķeras pie grāmatām, žurnāliem
un avīzēm,» tā viņa. «Zinīša» apmeklētāji
iecienījuši arī bibliotēkas lasītavā pieejamās tematiskās mapes, kurās bibliotekāri
apkopo avīžu un žurnālu rakstus par populārām tēmām. No tām vispieprasītākās ir
par modi, slaveniem jelgavniekiem, bērnu
rakstniekiem un uzturu. Bērni un jaunieši
bibliotēkā bieži meklē informāciju arī par
mācību iestādēm.
Bērni lasa arī daiļliteratūru – gan tad,
ja tas nepieciešams skolā, gan tāpat. Īpaši
iecienīti ir tādi autori kā Māris Rungulis, Žaklīna Vilsone, Astrīda Lindgrēna,
Margarita Stāraste. Žurnāli bērnu un
jauniešu interesi piesaista arī tad, ja nav
dabūjami uz mājām. Viens no visu laiku
lasītākajiem žurnāliem ir komiksu žurnāls «Donalds Daks». Tā saukto obligāto
literatūru bērni galvenokārt lasa vasarā.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas darbinieces novērojušas, ka klasiķu darbus
jaunieši negrib lasīt un prasa filmas vai
daiļdarbu konspektus.

žotas lielās tipogrāfijās vienlaicīgi dažādām
valstīm, mainot tikai valodu, kas būtiski ļauj
samazināt ražošanas izmaksas.
Arī Jelgavas tipogrāfijai jādomā par izmaksu samazināšanu, jo pieprasījums pēc
viņu ražotā produkta mazinās. Krītoties
darba apjomam, daži cilvēki atlaisti, tomēr
uzņēmuma politika vērsta uz to, lai saglabātu darbiniekus. Uzņēmumā vērtē izmaksu
lietderīgumu un caurskata atalgojuma
līmeņus. Bažas rada arī tas, ka atsevišķi
sadarbības partneri ir palikuši parādā, bet
J.Sīlis tomēr cer, ka situācija uzlabosies un
par padarīto tiks samaksāts.
Jelgavas tipogrāfijas jaunā ražotne
Jelgavā, Langervaldes ielā, darbu sāka
2007. gadā. Šo divu gadu laikā tipogrāfijā
iespiestas ap četriem miljoniem grāmatu
– gan daiļliteratūra, gan mācību grāmatas,
gan nozaru literatūra. Šobrīd uzņēmumam
ir vairāk nekā 1000 klientu – gan valsts
iestādes, gan bankas un uzņēmumi, gan
pasūtītāji no ārzemēm, piemēram, ārvalstu izdevniecības – «Forlaget Bindslev» un
«Isaberg Forlag» Zviedrijā, «Kynos Verlag»
Vācijā, «Ajasto Osakeyhtio» Somijā, «Lets
Print Management» Holandē.
«Jelgavas tipogrāfija» iespiedusi tādas
grāmatas kā «Dejo ar Zvaigzni», Andra
Grūtupa «Ešafots: par vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā», «100 dižākie un svētākie»
par Latvijas dižkokiem, vācu autora Ernsta Visaktīvākie grāmatu lasītāji ir tie bērni, kuriem vecāki savulaik lasījuši priekšā.
Lotāra dzimtas romānu «Eņģelis ar bazūni» Vēlāk viņi kļūst par bibliotēkas apmeklētājiem un labprāt piedalās konkursos
– lasa un vērtē grāmatas.
un fotoalbumu «Viena diena Latvijā».
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Pirmdiena, 9.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 707.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 15.sērija.
9.55 Tadžikistānas Valsts prezidenta E.Rahmona
valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas
ceremonija Rīgas Pils laukumā.
10.20 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4980.sērija.
10.40 «Paģiru tehnoloģija». Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Džekija, Etele, Džoanna: Kamelotas sievietes».
ASV biogrāfiska drāma. 1.sērija.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve». Seriāls pusaudžiem.
14.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 707.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4981. un 4982.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Ģimenes seriāls. 26.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV 7
Līdz plkst. 14.00 – raidītāja profilakse.
14.00 NBA spēle.
Losandželosas Lakers – Klīvlendas Cavaliers.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 96.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 251.sērija Bankrots.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 11.sērija.
20.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
20.35 «Krējums… saldais».
21.05 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 15.(noslēguma) sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Drošības policijas ēnas». Francijas krimināldrāma.
23.55 «Anekdošu klubs».*
24.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 251.sērija.
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 107.sērija.
10.00 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 49. un 50.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 26.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 52.sērija.
15.45 «Dekstera laboratorija 4».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 108.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 79.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 67.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
22.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 2.sērija.
23.00 «LNT ziņu Top 10».*
23.50 «Sešas pēdas zem zemes 5».
ASV seriāls. 12.sērija.
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 2.sērija.
1.50 «Mīts». Ķīnas un Honkongas
piedzīvojumu komēdija.
4.05 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 16.sērija.
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 13.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 39.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.10 «Glābējkomanda Cepums».
10.40 «Dziedi ar zvaigzni». 6.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 26.sērija.

tv programma
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 54.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 157. un 158.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 39.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 207. un 208.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 51. un 52.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 6.raidījums.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 6.sērija.
22.20 «Bīstamās mājsaimnieces 4». ASV seriāls. 6.sērija.
23.20 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 6.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
7.posma apskats.
1.30 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV seriāls. 21.sērija.
2.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 39.sērija.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 5.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 207. un 208.sērija.

14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 27.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.45 «Dekstera laboratorija 4».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 109.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 80.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 68.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Brīvdienu dakteris. Toskāna». Vācijas melodrāma.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 12.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 6.sērija.
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 3.sērija.
1.45 «Zūlanders». ASV parodiju komēdija. 2001.g.
3.30 «Sešas pēdas zem zemes 5». ASV seriāls. 12.sērija.
4.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.

TV5

5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 14.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 7.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 27.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 55.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 159. un 160.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 40.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 209. un 210.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 53. un 54.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV detektīvseriāls. 13.sērija.
21.20 «Trīs mārciņas». Seriāls. 6.sērija.
22.15 «Pārpratums Redrokvestā». ASV trilleris.
0.05 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV detektīvseriāls. 22.sērija.
1.00 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.30 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 40.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 6.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 209. un 210.sērija.

Līdz plkst. 13.50 – raidītāja profilakse.
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Otrdiena, 10.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 708.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 16.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4981. un 4982.sērija.
10.40 «Izzinot pārdabisko». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Džekija, Etele, Džoanna: Kamelotas sievietes».
ASV biogrāfiska drāma. 2.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 15.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 708.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4983. un 4984.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 1.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas». ASV seriāls. 2.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
23.05 «Šeit un tagad».
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Garīgā dimensija».*

TV3

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 13.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 97.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 445.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Ungārija.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 97.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
252.(noslēguma) sērija Poseidona dāvanas.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 12.sērija.
20.05 «Ezis, dārza kareivis». Dokumentāla filma.
21.00 «Ceļā ar kameru». Ekspedīcija Saules vārti. 2.daļa.
21.30 «Sporta studija». Tiešraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Zebra».*
23.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.30 «Anekdošu klubs».*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 252.(noslēguma) sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 108.sērija.
10.00 «Āfrika – sirds aicinājums».
Vācijas melodrāma. 1.sērija.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 51. un 52.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
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19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Vilmēnu lieta». Francijas daudzsēriju mākslas
filma. 6.sērija.
0.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 14.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 98.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.10 «Imanta – Babīte pietur…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 446.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Ukraina.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 98.sērija.
16.50 «SeMS».
17.50 «www.olimpiade.lv».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 13.sērija.
20.05 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 21.sērija Sprādzieni Bali
20.55 Pasaules spēkavīru kauss.*
21.50 «Ātruma cilts».
22.20 «Nākotnes parks».
22.50 «Anekdošu klubs».*
22.55 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 109.sērija.
10.00 «Āfrika – sirds aicinājums».
Vācijas melodrāma. 2.sērija.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 53. un 54.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 28.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
15.45 «Dekstera laboratorija 4».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 110.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 81.sērija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 100.(noslēguma) sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 69.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Pārvērtību šovs.
22.00 «Vientuļnieks». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
0.10 «Draugi 7». ASV seriāls. 7.sērija.
0.40 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 4.sērija.
1.35 «Jackass – filma». ASV komēdija. 2002.g.
3.25 «Palikt dzīvam». ASV šausmu filma. 2006.g.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.). Krievijas seriāls.
100.(noslēguma) sērija.

TV3

17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Trešdiena, 11.februāris
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 709.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 17.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4983. un 4984.sērija.
10.40 «Nakts sacīkstes ielās». Dokumentāla filma.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.05 «Province».*
12.35 «Viņš zina taisnību». Daudzsēriju mākslas filma.
2.sērija.
13.30 Spēlmaņu cilts. M.Kublinskis.*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 16.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 709.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4985. un 4986.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 2.sērija.
19.20 «Ieklausies, ar Tevi runā…» I.Ziedonis, R.Tiguls.

5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 15.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 53. un 54.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 8.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 28.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 56.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 161. un 162.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 41.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 211. un 212.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 55. un 56.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.20 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 19.sērija.
22.20 «Septiņas kabīnes» (ar subt.). Krievijas komēdija.
0.15 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 13.sērija.
1.10 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 41.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 7.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 211. un 212.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».

9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Ceturtdiena, 12.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 710.sērija.

9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 18.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4985. un 4986.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Skatuve».
Ģ.Jakovļevs. 1993.g.
12.40 «Karaļa atgriešanās». Dokumentāla filma.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 17.sērija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 710.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4987. un 4988.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 3.sērija.
19.15 «Ieklausies, ar Tevi runā…» I.Ziedonis, R.Tiguls.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 46.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Sievas un meitas». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.10 «www.olimpiade.lv».*
8.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 99.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.10 «Imanta – Babīte pietur…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 447.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Latvija – Itālija.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 99.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 14.sērija.
20.05 «Baudu meklējot». Dokumentāla filma.
21.00 «Neparastās lietas».
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Debesīs un uz zemes». Kanādas drāma. 1.sērija.
23.35 «Anekdošu klubs».*
23.40 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 110.sērija.
10.00 «Bet es tevi mīlu». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 55. un 56.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 29.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.45 «Dekstera laboratorija 4».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.

Ceturtdiena, 2009. gada 5. februāris
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 111.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 82.sērija.
17.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 70.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mentu kari 4 (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 18.sērija.
23.05 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.). Krievijas komēdija.
1.05 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls. 269. un 270.sērija.
2.05 «Vientuļnieks». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
5.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 16.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 9.raidījums.
12.40 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 6.raidījums.
13.05 «Kobra». Seriāls. 29.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 57.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 163. un 164.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 42.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 213. un 214.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 57. un 58.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
21.20 «Nāves ordenis». ASV spraiga sižeta filma.
23.05 «Lasvegasa». ASV seriāls. 14.sērija.
24.00 «Kobra». Seriāls. 29.sērija.
0.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 42.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 8.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 213. un 214.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Piektdiena, 13.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 711.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 19.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4987. un 4988.sērija.

10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Slēpnis paradīzē». ASV dokumentāla filma. 1999.g.
13.35 «Galva. Pils. Sēta».*
13.50 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 18.sērija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 711.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4989. un 4990.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 4.sērija.
19.20 «Ieklausies, ar Tevi runā…» I.Ziedonis, R.Tiguls.
19.30 «100 g kultūras».

20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Zonnenfeldu ģimene. Pārmaiņas».
Vācijas ģimenes filma.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Zonnenfeldu ģimene. Pārmaiņas».
Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*
0.15 Discovery piedāvā… «Šokējošākie pasaules
noziegumi». Dokumentāla filma. 4.sērija.

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Biljonāru autoklubs».
Dokumentāls seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 100.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
11.50 «Imanta – Babīte pietur…»*
12.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 448.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 NBA spēle.
Losandželosas Lakers – Klīvlendas Cavaliers.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 100.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Biljonāru autoklubs». Seriāls. 15.sērija.
20.05 «Donavas ūdenspolicija». Vācijas un Austrijas
detektīvseriāls. 34.(noslēguma) sērija
20.55 «Ceļā ar kameru». Pie Tivas šamaņiem.
21.25 «Zveja» (krievu val.).
21.55 «24 stundas 4». ASV seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
22.40 «Slepkavība Hemptonā». Kanādas drāma.
0.10 «Anekdošu klubs».*
0.15 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
1.00 «112 hronika».*
1.10 NBA spēļu apskats.

tv programma
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķernieku noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «XX gadsimts. Kari Latvijā» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 2.daļa.
23.30 «Benija Hila šovs».
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Sestdiena, 14.februāris
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 27.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zonnenfeldu ģimene. Pārmaiņas».
Vācijas ģimenes filma.
12.30 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. No sirsniņas sirsniņai.
Deju svētku koncertuzvedums.*
14.00 Ā.Alunāns. «Mucenieks un muceniece».
LTV iestudējums.
15.02 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90.
«LTV portretu izlase». Aktieri Lūriņi.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 13. un 14.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 111.sērija.
10.00 «Mīla nav tikai vārds».
Vācijas un Austrijas melodrāma.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 57. un 58.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 30.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
15.45 «Dekstera laboratorija 4».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 112.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 83.sērija.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).
23.00 «Kāzu dziedātājs». ASV romantiska komēdija.
0.55 «Anžela A». Francijas kriminālkomēdija. 2005.g.
2.45 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.). Krievijas komēdija.
4.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 17.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.
10.30 «Dziedi ar zvaigzni». 10.raidījums.
13.20 «Kobra». Seriāls. 30.sērija.
14.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 165. un 166.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 43.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 215. un 216.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 59. un 60.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
22.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
1.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 4.epizode.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 43.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 215. un 216.sērija.

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

16.30 «Vides fakti».
17.00 «Karaļa atgriešanās». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Vilku, Vilkaines,
Mednieku un Valentīna ielas.
19.00 «Mīla kā sapnis». Vācijas un Austrijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. K.Makalova.
«Dziedoņi ērkšķu krūmā». Nacionālā teātra izrāde.
0.50 Nakts ziņas.
0.55 Kinobaudītājiem. «Trīs krāsas. Sarkanā».
Polijas, Francijas un Šveices drāma.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5 km sprints
sievietēm. Tiešraide no Korejas.
10.50 «www.olimpiade.lv».*
11.05 «Zveja» (krievu val.).*
11.35 «TV motors».
12.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10 km sprints
vīriešiem. Tiešraide no Korejas.
13.45 «Ātruma cilts».*
14.15 «Dabas taka».
14.45 «Krējums… saldais».*
15.15 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
15.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei par vidu».
15.55 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
16.15 «Astro Acoustic». Grupas Astro’n’out
jaunā albuma koncerts.
17.10 «Baudu meklējot». Dokumentāla filma.
18.05 «Lielās sporta divkaujas». Dokumentāla filma.
3.sērija Sumo cīkstoņi.
19.00 Pasaules spēkavīru kauss.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 2.sērija.
21.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 7.sērija.
21.45 «Mīlestības realitāte». Kanādas un ASV komēdija.
23.20 Keitijas Melua koncerts Diseldorfā.
0.20 «Jūtu fabrika». Francijas romantiska drāma.
2.00 NBA apskats.*

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». 110.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 48.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
9.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
9.30 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
10.00 «Lesija». ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Princis un es 2». ASV romantiska komēdija.
15.00 «Andra Makovska pēdējās 24 stundas».
Dokumentāla filma.
15.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.00 «No šūpuļa līdz kapam». ASV trilleris.
18.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.

9
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Cīņas klubs». Tiešraide.
22.50 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija.
1.05 «Emanuela 2000». Erotiska mākslas filma. 2.sērija.
2.55 «Anžela A». Francijas kriminālkomēdija.
4.50 «Dzīvnieku instinkti». Dokumentāla filma. 28.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība». Seriāls. 18.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 15.sērija.
8.45 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 7.sērija.
9.15 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
9.50 «Senā pasaule 3». ASV animācijas filma. 1995.g.
11.05 «Simpsoni 10». ASV animācijas seriāls. 14.sērija;
«Simpsoni 19». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
12.15 «Pasaules neticamākie video 3». 14.sērija.
13.10 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 13.sērija.
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.00 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
18.15 «Maskava asarām netic» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1979.g. 2.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
24.00 «Prāts un jūtīgums».
Lielbritānijas un ASV romantiska drāma.
2.20 «Kaskadieru skola». Dokumentāla filma. 2.sērija.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība». ASV seriāls. 19.sērija.

14.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
15.10 «Lielās sporta divkaujas».
Dokumentāla filma. 3.sērija Sumo cīkstoņi.
16.05 Grupas The Verve koncerts.
16.40 «Kārdināšana». Kanādas un ASV trilleris.
18.10 «Jūtu fabrika». Francijas drāma.
19.55 «Ceļā ar kameru». Jukonas piezīmes. 1.sērija.
20.25 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 3.sērija
21.15 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 «24 stundas». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
23.30 «TV motors».*
24.00 NBA spēļu apskats.*

LNT
5.40 «Dzīves smieklīgākie brīži». 111. un 112.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 39.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Policistu šovs». ASV komēdija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
15.30 «Laikmeta anekdotes. Ļeņins – Staļins» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «XX gadsimts. Kari Latvijā» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 2.daļa.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Atpakaļ skaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.50 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
21.40 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
22.35 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.30 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.45 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
«SMS ar iepazīšanos».

Svētdiena, 15.februāris
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 28.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Latvijas teātru
vēsture». Nacionālais teātris. 7. un 8.daļa.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 15. un 16.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Slēpnis paradīzē». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Mantojums». Vācijas romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Dubultnieks». Rīgas kinostudijas drāma.
22.50 Nakts ziņas.
22.55 «Ziemeļu puse».*
23.25 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 21.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs».
8.50 «Uzņēmējdarbības iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm. Tiešraide no Korejas.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
11.10 «Ar makšķeri».*
11.37 «Autosporta programma nr.1».*
12.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. Tiešraide no Korejas.

13.05 «Laiks vīriem?»
13.35 «Sporta studija».*
14.20 «Tavs auto».*

12.35 «Diversants». Krievijas kara filma. 3.sērija.
13.30 «Adamsu ģimenes dārgumi».
ASV melnā komēdija.
15.25 «Policijas akadēmija 3». ASV komēdija.
17.15 «O.C.» ASV seriāls. 24.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.15 Sporta ziņas.
20.25 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
20.50 Dokumentāla filma.
21.30 «Pareģis». ASV trilleris.
23.25 «Supernatural». ASV seriāls. 17.sērija.
0.20 «Gandrīz varoņi». ASV vesterns.
2.00 «Kāzu dziedātājs».
ASV romantiska komēdija.
3.55 «Dzīvnieku instinkti».
5.15 «Teksasas reindžers 7».
ASV seriāls. 23.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2».
ASV seriāls. 22.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 16.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija».
Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Maskava asarām netic» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 2.sērija.
12.15 «Titāniks». ASV romantiska drāma.
15.55 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 22.sērija.
16.55 «Kobra». Seriāls. 27.sērija.
17.55 «Karatē bērns 3». ASV ģimenes filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga».
Informatīva programma.
20.35 «Pērlhārbora». ASV vēsturiska drāma.
23.50 «Venēcijas tirgonis». ASV, Itālijas, Luksemburgas
un Lielbritānijas drāma.
2.05 «Madonna – zaudētā nevainība».
ASV muzikāla biogrāfiska filma.
3.35 «Kobra». Seriāls. 27.sērija.
4.15 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 22.sērija.
5.00 «Diagnoze: slepkavība 2». ASV seriāls. 1.sērija.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
Kristīgā programma.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.
14.30 «Bumbarašs» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
16.40 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
17.10 «Autoziņas» (krievu val.).
17.40 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Pilsēta TV» (krievu val.).
Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.20 «Čārterreiss» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
23.45 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
1.00 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.

10

paziņojumi un sludinājumi

Pateicība

Paldies par atbalstu
Jelgavas Daugavas Vanagu
nodaļa 17. janvārī atskatījās uz
vēl vienu ražīgu darbības posmu. Apmeklēti vecie un slimie
leģionāri, notikuši sarīkojumi
un izbraukumi – viens pat uz
Lietuvu.
Nodaļas priekšnieks Aleksandrs Strods un vanadžu
priekšniece Zigrīda Ādama
sniedza savus ziņojumus un
stāstīja par nākotnes iecerēm.
Noslēgumā ar dziesmām un
dzeju sveicām piecus jubilārus,
kas atzīmēja no 50 līdz 85 gadu
jubilejas.

Bet galvenokārt vēlamies pateikties Jelgavas domei un pilsētas mēram par lielo atbalstu, ko
saņēmām jūlijā Daugavas Vanagu organizācijas Globālo dienu
sarīkošanā un arī citās reizēs,
piemēram, par transportu. Šāds
atbalsts ir ļoti nepieciešams,
lai mūsu organizācija varētu
darboties un iekļauties pilsētas
sabiedriskajā dzīvē.
Mūsu vēlējums – lai šā brīža
grūtie laiki drīz paietu un domes
ieceres kļūtu par īstenību.
Zaija Kēlere, Jelgavas
Daugavas Vanagu biedre

Aizsaulē aizgājuši
VELTA ZVIRBULE (dz. 1924. g.)
ANDREJEVA LUDMILA
(dz. 1966. g.)
MĀRIS AKMENS (dz. 1950. g.)
EGONS ĀBELE (dz. 1933. g.)
JĀNIS ZEILE (dz. 1929. g.)
DZIDRA MARTA IVANA
(dz. 1922. g.). Izvadīšana 5.02.
plkst.14 Meža kapsētā.
ASTRĪDA LŪCIŅA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 5.02. plkst.11.30 no
Zanderu sēru nama uz Bērzu
kapsētu.
R.Lazdiņas privātskola
«Punktiņš» aicina pieteikties
skolēnus no 0. – 12. klasei
nākamajam mācību gadam
un piedāvā:
• līdz 12 skolēniem klasē – tā ir iespēja ar katru strādāt individuāli,
• skolēniem draudzīgu skolas vidi
un iespēju taisnīgi risināt konfliktsituācijas,
• kvalitatīvu mācību procesa organizāciju un apguvi,
• labvēlīgus, bet prasīgus skolotājus,
• iespēju katram skolēnam radoši
izpausties.
Skola atrodas
J.Asara ielā 12, Jelgavā,
skolas tālr. 3023718,
skolas mob. tel. 29398705,
www.punktins.lv,
e-pasts: punktins@inbox.lv

Uzņēmumiem un
iedzīvotājiem!

Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus,
kā arī licencētas izglītības iestādes
savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

Inženierbūve – koģenerācijas stacija Jelgavā,
Meiju ceļā 6
Jelgavas pašvaldības Būvvalde nodod publiskai apspriešanai
būvniecības ieceri «Inženierbūve – koģenerācijas stacija» Jelgavā,
Meiju ceļā 6 (zemes kadastra Nr.0900 0012 0001). Būvniecības
ierosinātājs – SIA «Alija Invest» (reģistrācijas Nr.53603034491,
juridiskā adrese Aveņu iela 47, Jelgava, kontaktpersonas tālrunis 26569020), projektētājs SIA «MRK Serviss» (reģistrācijas
Nr.40003587212, juridiskā adrese Dravnieku iela 20, Lielvārde,
kontaktpersonas tālrunis 29294695).
Ar informatīvajiem materiāliem var iepazīties no 5. februāra
līdz 5. martam domes Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, un SIA «IG Saimnieks» biroja telpās Zvejnieku ielā 15
– 1, Jelgavā.
Rakstiski priekšlikumi no 5. februāra līdz 5. martam iesniedzami
Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, Būvvaldē vai Zvejnieku
ielā 15 – 1.
Papildus tiks publicēta informācija par sēdes laiku un vietu, kurā
izskatīs būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus.

var iesniegt pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» birojā
Pasta ielā 47 – 214
pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

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

Ceturtdiena, 2009. gada 5. februāris

Darbs
MEKLĒ
Radioelektronisko iekārtu montētājs. Ir pieredze namdara, restaurācijas darbos. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 26077810.
Krāvēja, palīgstrādnieka. Izskatīšu
jebkurus citus piedāvājumus.
Tālrunis 29587674.
Vīrietis (36 g.) – autovadītāja darbu
Rīgā vai Jelgavā (vai arī ar traktortehniku). Ir B, C, E kategorijas
autovadītāja apliecība, kā arī visu
veidu traktortehnikas vadīšanas
apliecība, izņemot autogreidera.
Ir arī pieredze ar meža tehniku.
Tālrunis 26333385;
e-pasts: dztrencis@gmail.com.
Traktorists – Jelgavas vai Dobeles
rajonā. Tālrunis 28215054.
17 gadus jauna meitene vēlas
atrast labi atalgotu darbu. Ir
pieredze darbā ar bērniem, darbā
ar dokumentāciju, nedaudz arī
skaistumkopšanā. Ir darba pieredze
ar dekoratīvo kosmētiku.
Gaidīšu jūsu piedāvājumus.
Tālrunis 27530720 (Egija).
Varu veikt sakopšanas darbus (tīrīt
birojus, telpas, dzīvokļus, arī pēc
remonta). Tālrunis 27115823.
Darbu, kas saistīts ar remontu
Jelgavā un rajonā.
Tālrunis 22303066; 29862109.
Santehniķis ar stāžu – Jelgavā un
rajonā. Tālrunis 26133352.
Auklīte (36 g.) ar darba pieredzi un
rekomendāciju. Esmu bez kaitīgiem
ieradumiem un ar atbildības sajūtu.
Varu veikt veca cilvēka aprūpēšanu
vai citu darbu. Tālrunis 25935092.
Varu celt, nest, montēt, līmēt,
palīdzēt krāmēt. Labas datorzināšanas, pieredze pārdošanā, klientu
konsultēšanā. Tālrunis 20212854.
Jauna sieviete. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29861085.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
saņemtie un izlietotie ziedojumi 2008. gadā
Saņemti ziedojumi: a/s «Hansabanka» ziedojums L.Grīnbergas
gleznas iegādei – Ls 400.00.
Izlietoti ziedojumi: L.Grīnbergas gleznas «Mākslinieka Gunāra
Ezernieka portrets» iegāde – Ls 400.00.

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
saņemtie un izlietotie ziedojumi 2008. gadā
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2008.
Saņemti ziedojumi
Summa, Ls
A/s «SEB banka» ziedojums Lāčplēša dienas pasākumam 200,00
Ieņēmumi KOPĀ:
200,00
Izlietoti ziedojumi
Autoratlīdzība Lāčplēša dienas pasākumam
Izdevumi KOPĀ:

Summa, Ls
200,00
200,00

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009.

Ls 0.00
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Korporācija cilvēku ieliek smukos rāmjos
 Ritma Gaidamoviča

Nereti dzirdam dažādu organizāciju nosaukumus, taču par reti kuru mums ir īsta
skaidrība, kas zem šī nosaukuma slēpjas,
ar ko nodarbojas cilvēki, kas tajā iesaistījušies. Lai iegūtu vairāk informācijas,
izprastu darbību un mērķus, «Jelgavas
Vēstnesis» sāk izzināt dažādas sabiedriskās organizācijas un par tām stāsta arī
saviem lasītājiem. Šajā reizē piedāvājam
iepazīties ar vienu no divām Latvijas
Lauksaimniecības universitātes studentu
korporācijām «Fraternitas Imantica», kas
apvienojusi 170 biedrus un pagājušajā
nedēļā pārņēmusi Latvijas Korporāciju
prezidiju konventa vadību. Tas nozīmē,
ka tagad veselu studiju semestri visu
Latvijas studentu korporāciju pārstāvji
svarīgākās lietas pārrunās tieši Jelgavā.

Pilsētas svētku, Lāpu gājienā
un vēl citos svētkos pilsētā
droši vien esat pamanījuši
dažāda vecuma vīriešus, kas
vienādas krāsas cepurītēs, ar
lentām, īpašu karogu dodas
gājiena priekšgalā – tie ir
studentu korporācijas biedri,
kurus vieno kopīgi mērķi, tradīcijas, cieņa pret savu valsti,
patriotisms, pasākumi. Taču
jāzina, ka par tās biedru netiek
uzņemts kurš katrs, turklāt ne
visiem izdodas redzēt to, kas
notiek korporācijas iekšienē,
jo tā ir slēgta organizācija,
tāpēc ar tās dzīvi iespējams
iepazīties tikai biedriem. Arī
«Jelgavas Vēstnesim» korporācijas ikdienā izdevās ieskatīties
tikai pa atslēgas caurumu.
«Nekādā gadījumā mūs nevajadzētu
jaukt ar amerikāņu studentu korporācijām, ko rāda filmās. Tur korporāciju
izpratne ir citādāka – regulāri tusiņi,
viskija vakari... Zinu – sabiedrībā valda
uzskats, ka studentu korporācija nozīmē
nepārtrauktas ballītes, taču tā nav taisnība. Šķiet, šādu aizspriedumu pamatā ir
tas, ka esam slēgta organizācija, – neviens
neredz, kas šeit notiek,» tā studentu korporācijas «Fraternitas Imantica» kamiltonis LLU Ekonomikas fakultātes 2. kursa
maģistrants Eduards Grigorjevs. Viņš arī
akcentē, ka studentu korporāciju nevajag
jaukt ar ekonomikas terminu «korporācija» – daudzu uzņēmumu apvienošanos
lielu biznesa mērķu sasniegšanai.
«Patiesībā jau arī manai tantei nebija
glaimojošs viedoklis, kad ieminējos par
ideju iestāties studentu korporācijā. Viņa
uzreiz izsaucās: «Vai tu traks esi?! Tur
taču nav normālu cilvēku – ar viņiem
sapinoties, vēl noiesi no ceļa!» Bet tagad,
kad viņa redz, kā esmu mainījies kopš
iestāšanās korporācijā, saka: «Redz, es
nemaz nezināju, ka tik labs cilvēks var
iznākt no turienes. Tiesa gan – neviens
jau to nezina, tāpēc arī domā aplam!» Jā,
informācijas par mums tiešām ir maz,
taču mums ir savi likumi, ka gluži visu,
kas notiek iekšā, mēs nevaram stāstīt un
rādīt,» tā Eduards.

Studentu korporācijas redzamākā daļa – piedalīšanās pilsētas un valsts nozīmes pasākumos: stalti vīri vienotā apģērbā un ar karogu. Taču viņu ikdiena visbiežāk svešām acīm ir
slēpta. Korporeļus atpazīst pēc viņu krāsām – sarkana, zelta un balta. Tās veido arī viņu ģerboni
Foto: Ivars Veiliņš un no korporācijas arhīva
jeb vapeni.
atbalstīt savu valsti, cienīt vēsturi. Viena
no svarīgākajām lietām ir vienlīdzība. To
apstiprina arī fakts, ka, neskatoties uz
gadu starpību, cits citu uzrunā uz «tu».
«Protams, ļoti bieži ir situācijas, kad sēž
astoņpadsmitgadīgs puisis un 80 gadus
vecs kungs un viens otru uzrunā uz «tu».
Taču vecuma starpība nekad nav iemesls
viedokļu kaujām vai nevienprātībai kādā
jautājumā. Tas ir fantastiski, ka tev blakus sēž kungs, vecāks par 50 gadiem, un
jums vienmēr būs par ko parunāt, jo jūs
šeit esat atnākuši kopīgu mērķu vadīti,»
atzīst Eduards.

Pirmais pārbaudes
darbs – referāts

Tāpat kā citās organizācijās, arī šeit
tiek dalīti amati. Studentu korporācijās
visi tās biedri jeb brāļi iedalīti trīs pakāpēs. «Kad studentu uzņem, viņš ir fuksis
– zēns jeb mums krustdēls. Par to noteikti
Līdz mūža galam
«Fraternitas Imantica» korporācija ir ir daudzi dzirdējuši, ka jauniņajam, kad
akadēmiska organizācija, kura apvieno viņš tiek uzņemts, jāiziet īpašs apmācības
studentus. Te tiek uzņemti tikai tie puiši, cikls, kurā sevi jāpierāda gudrībā, darbībā.
kuri studē, vai tie, kuriem jau ir augstākā Jābūt pārliecībai, ka pieņem mūsu tradīcijas. Te gan jāteic, ka
izglītība. «Mūža
šī uzņemšana ne tuvu
organizācija, kurā
nelīdzinās tai, kāda ir
nevar iestāties, bet
studentu iesvētībās
gan vienīgi tikt uz– noķēpā ar vecām
ņemts. Tas nav tā
olām, iesmaržina
kā universitātē –
nelabas smakas odeatnāc, iesniedz dokolonu un liek darīt
kumentus, atbilsti
citas vēl neiedomājakritērijiem un esi
mākas lietas, tādējādi
iestājies! Tāpat
klaji ņirgājoties. Mēs
kā visur, arī šeit
esam inteliģenti cilvēlīdz uzņemšanai
ki, mūsu mērķis nav
vēl jāiztur vairāki
pārbaudījumi, lai «Interesantākā ir korporācijas iekšējā pazemot krustdēlu,
pārējie varētu ak- dzīve, tradīcijas, ko mēs ievērojam, taču bet gan pārbaudīt
ceptēt, ka cilvēks par tām nedrīkstam visiem stāstīt,» tā viņu un palīdzēt.
var kļūt par vienu studentu korporācijas «Fraternitas Iman- Piemēram, viens no
pārbaudījumiem ir
no korporācijas tica» kamiltonis Eduards Grigorjevs.
sagatavot referātu
biedriem. «Skaidrs
gan šeit visiem ir tas: ja tevi uzņem, tad par sabiedrībai aktuālu tēmu, tas var
organizācijā esi iekšā līdz savas dzīves būt gan par vairākām sieru šķirnēm,
pēdējai dienai. Protams, pastāv iespēja gan par Černobiļas Atomelektrostacijas
izstāties, taču tam jābūt pamatotam katastrofas cēloņiem un sekām. Protams,
iemeslam. Taču baidīties gan nevajag pārbaudām arī cilvēka kārtības un darba
– studentu korporācija nav sekta vai mili- spējas, jo mums ir sava māja, kuru nepietārais dienests, lai gan daudzi to tieši tam ciešams sakopt, taču tas nenozīmē, ka viņam uzreiz tualetes būs jātīra. Pārbaudes
pielīdzina,» pasmaida Eduards.
procesā jāizpilda vēl virkne uzdevumu,
kā arī jāizrāda, ka patiesi interesē valsts
Galvenais – palīdzēt brāļiem
Te atnāk studenti – nepazīstami, no pir- vēsture un esi valsts patriots, bez tā te
mā, otrā vai pat piektā kursa, no dažādām nevar,» stāsta Eduards.
fakultātēm, un viņi kļūst par biedriem.
Galvenais uzdevums attiecībā pret citiem Krustdēls, kamiltons, filistrs
«Mums nav svarīgs jebkurš, mums
ir palīdzēt: studijās, darbā, ģimenē, ja vajag – arī finansiāli, audzināt tautiskā garā, svarīgākais ir kvalitāte, tāpēc trīs viesu
izkopt tradīcijas, būt patriotiem, mīlēt un vakaros, kad notiek pirmā satikšanās ar

jaunajiem, vērojam puišus – ir no viņa
kāda jēga vai nav. Ja redzam ieinteresētību, aicinām uz tādu kā darba interviju,» stāsta Eduards. Kad krustdēls sevi
pierādījis, izturējis visus pārbaudījums,
saprot lietas būtību, pieņem korporācijas
iekšējās tradīcijas, ir gatavs aktīvi darboties un uzņemties kādu amatu, viņš,
ievērojot īpašus noteikumus, ir tiesīgs
pāriet nākamajā līmenī – kļūt par aktīvo
konventa locekli jeb kamiltonu. «Parasti
šie cilvēki ir tie, kuri studē, atrodas uz
vietas korporācijā, pilda kādu pienākumu,
tā teikt, redzamākā korporācijas daļa,»
stāsta Eduards. Bet, kad students absolvējis universitāti, veido vai jau ir nodibinājis ģimeni, varbūt maina dzīvesvietu,
viņš saprot, ka nevar korporācijai veltīt
tik daudz laika, tāpēc pāriet nākamajā
līmenī un kļūst par filistru. Tādā kārtā
studentu korporācijā viņš arī paliek līdz
mūža galam. «Šis ir korporācijas biedrs,
taču pasīvs, jo ierodas, kad vēlas vai sanāk
laika, parasti uz korporācijas lielākiem
notikumiem, jubilejām, nozīmīgiem
pasākumiem,» stāsta Eduards. Šobrīd
korporācijā ir 25 krustdēli, 35 kamiltoni,
bet pārējie jau kļuvuši par filistriem,
kopā, ieskaitot biedrus Eiropā, Austrālijā,
Kanādā un ASV, ir 170.

«Protams, jāatzīst gan, ka visinteresantākā ir korporācijas iekšējā dzīve,
tradīcijas, ko mēs ievērojam, taču par tām
nedrīkstam visiem stāstīt. Varu tikai teikt
to, ka korporācijām piedien senatnīgums,
bruņinieciskums, dziedāšana, īpaša alus
dzeršana un citi pasākumi. Tā noteikti
nav bezjēdzīga žūpošana, bet visam pamatā ir tradīcijas, tas notiek kontrolēti
un ļoti kulturāli. Mums ir savs likumu
krājums, kurā definēts pilnīgi viss – kā
jāuzvedas, kas jādara, kam jābūt...» stāsta
Eduards.

Te iemāca labas manieres

idejas. Tas ļoti noder tālākā dzīvē – gan
studijās, gan darbā,» stāsta Eduards.
«Cik jauniešu mūsdienās māk dejot
kārtīgu valsi, nevis mīcīties uz vietas,
bet četrstūrītī un griezties? Cik
zina, kas ir polonēze vai fokstrots? Mēs visu to iemācāmies,
mēs zinām. Tāpat kā Latvijas un
studentu himnu «Gaudeamus»,
kuru zina tikai retais. Esot šeit,
tu piedalies dažādās ballēs, ej uz
teātri, operu, tādejādi paplašinot
savu redzesloku. To visu darām kopā,
protams, neiztiekam arī bez kopīgas iešanas uz hokeja vai citām sporta spēlēm,
arī pašu sporta spēlēm,» atzīst Eduards.
Jāpiebilst, ka šī studentu korporācija
jau šobrīd gatavojas greznākajai ballei
– Oskara Kalpaka ballei, kas notiks 23.
februārī.

Korporācijas dzīvos

«Tie, kas zina, kas mēs esam, – galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki – pret
studentu korporāciju un tās biedriem
izturas ar ļoti lielu cieņu, bet tie, kas
nezina mūs, asociē ar kaut ko negatīvu.
Parasti jau tā ir, ka viss nezināmais ir
slikts. Esam saukti gan par dzērājiem,
gan par fašistiem. Man jau šķiet, ka tikai
retais, redzot kādu ar mūsu cepurīti galvā,
zina, ka šis cilvēks ir no studentu korporācijas,» spriež Eduards. Viņš gan min,
ka, neskatoties uz sabiedrībā pastāvošiem stereotipiem, studentu korporācija
vēl dzīvos. «Kamēr mums ir sava māja,
pagalms, cilvēki, kuri nāk un darbojas,
mēs būsim aktīvi un mūs redzēs. Šobrīd
mums ir 25 krustdēli. Es domāju, ka mēs
vēl ilgi pastāvēsim. Pat nepieļauju, ka
tā varētu tikt likvidēta, domāju, ka arī
mans dēls vai meita darbosies studentu
korporācijā,» tā Eduards. Viņš arī atzīst,
ka gan viņš, gan visi pārējie biedri ir ļoti
lepni, ka viņu korporācija atrodas tieši
Jelgavā, Studentu pilsētā, kurai viņi šķiet
ļoti noderīgi. «Vienmēr pārējo Latvijas
korporāciju biedri, atbraucot ciemos, zina,
ka nav atbraukuši un kaut kādu ielu,
māju, bet gan uz Studentu galvaspilsētu,»
piebilst Eduards.

Lai gan sabiedrībā pastāv aizspriedums,
ka šeit jau nekas vairāk par ballītēm nav,
izrādās, ka korporācija ir tā vieta, kur
kļūt par kulturālu cilvēku. «Studentu
korporācija patiesi ir kā treniņnometne,
uz kuru tu atnāc tāds mazs un zaļš gurķis,
norāvies no ķēdes, prom no vecākiem, nav
ko darīt... Bet te, studentu korporācijā,
tevi ieliek foršos, smukos rāmjos. Iemāca
apģērbties, jo korporācijā valda klasisks
stils, te neviens nenāk džinsos, saplēstā T
kreklā. Vienmēr jābūt uzvalkam, kreklam
un kaklasaitei, uz pasākumiem vēl mūsu
atpazīšanas zīmei lentai, cepurītei jeb
deķelim ar mūsu korporācijas krāsām.
Te iemācās labas manieres, galda ētiku,
Paveras daudz iespēju
uzvedību. Viena no svarīgākajām lietām,
«Kāpēc pats iestājos? Tas, kurš dzīvojis ko iemācās korporācijās, ir spēja izteikt
kojās, zina, kāda tur dzīve: studijas, ballī- savas domas, pamatot tās, runāt lielas autes, filmas... Iedzer, pamostas – o, sesija! ditorijas priekšā, prezentēt sevi, iemaņas,
Vai arī cits scenārijs: universitāte – sports
– mēģinājums – veikals – kojās gulēt.
Neesmu dejotājs, nedziedu korī, neesmu
profesionāls basketbolists, nebija kur
likt savu brīvo laiku, taču vēlējos kaut ko
mainīt. Gāju pa universitātes gaiteni un
pamanīju afišu. Skatos – viesu vakari studentu korporācijās. Aizgāju, paskatījos,
mani redzētais ieinteresēja un es paliku.
Tā nu te aizvadu jau desmito semestri,»
stāsta Eduards.
Eduards atzīst, ka pēc tā dzīve mainījusies ļoti krasi. «Pirmkārt, ieguvu ļoti
daudz draugu un paziņu no daudzām
fakultātēm. Otrkārt, paveras pavisam
cita dzīve – sanāk piedalīties tādos pasākumos, kuros mirstīgais cilvēks nemaz
netiek. Piemēram, 18. novembra gājiens,
kad teju visa Latvija vēl guļ, bet pulksten
8 apmēram tūkstotis cilvēku iet uz Brāļu
kapiem pieminēt tos, kas Latviju padarījuši brīvu. Manuprāt, tā ir augstākā
forma, kā var izrādīt patriotismu un cieņu pret savu valsti, tās vēsturi un mūsu Korporācijā tiek rīkoti arī pasākumi, kas notiek gan korporācijas mājas
senčiem. Tāpat 11. novembra gājiens, pagalmā Kungu ielā 8, gan citviet Latvijā. Jāpiebilst, ka tradicionālos pasāstrēlnieku leģionāru piemiņas pasākumi,» kumus korporācijā sauc par komeršiem un tādi ir gan pavasarī, gan rudenī,
stāsta Eduards.
sapulcējot teju visus korporācijas biedrus.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 7. februārī pulksten 18 – Latvijas labāko tautas deju ansambļu koncerts «Mēs
mīlam dejā». Piedalās «Rotaļa», «Dancis», «Teiksma», «Līgo», «Gauja», «Diždancis»
un «Lielupe». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 14. un 15. februārī – 11. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls «Mīlas galaktika» (Uzvaras parkā).
 14. februārī pulksten 19 – koncerts «Amor la Mexicana». Piedalās Intars Busulis,
Amber, Anna Dribas, Gatis Gorkuša un profesionālais pūtēju orķestris «Rīga», diriģents
Raitis Ašmanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 12 – Liepājas teātra viesizrāde G.Landau «Sniegbaltītes
skola». Režisors – V.Pavlovskis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde M.Gavrans «Viss par sievietēm». Izrāde veidota kā atbilde uz pagājušajā sezonā tapušo iestudējumu «Viss par
vīriešiem». Izrādes formas ziņā ir vienādas – piecas situācijas, pieci raksturi, piecas
attiecības. Režisore – R.Atkočūna. Biļešu cena – Ls 5; 4 (kultūras namā).
 20. februārī pulksten 19 – televīzijas šova «Koru kari» uzvarētāju Ata Auzāna un
Daugavpils Oranžā kora koncerts. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 19 – Valmieras teātra izrāde A.Lapiņš «Atvari». Izrāde par
latviešiem, latviešu raksturiem, izjūtām un attiecībām pēc kara 1949. gadā. Šis
gadskaitlis izrādē kalpo kā fons cilvēciskajām attiecībām, nezūdošajai vēlmei ne tikai
izdzīvot, bet pilnasinīgi dzīvot, priecāties, mīlēt, izjust visplašāko emociju gammu un
saņemt tādas pašas jūtas pretī. Režisors – V.Brasla. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras
namā).

Ceturtdiena, 2009. gada 5. februāris

Viens no dižās
trijotnes – jelgavnieks
«Bez jelgavnieka
Jāņa Valtera nebūtu
daudzu citu mākslinieku, ar kuru darbiem mūsu galerija
šobrīd lepojas. Īpaši
jāuzteic tieši mākslinieka daudzpusība
un viņa ietekme
uz savu audzēkņu
personības veidošanos,» stāsta gleznu
kolekcijas īpašnieks
Torstens Sabatjē
no Vācijas, kurš
uz Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeju
pirmo reizi atvedis
plašu J.Valtera un
viņa skolēnu darbu
izstādi.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 Līdz 13. februārim – žurnāla «Ātrāk un Skaļāk» fotogrāfa Kaspara Galsona darbu
izstāde (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 6. februārī pulksten 14 – Latvijas jauno talantu glezniecībā izstādes atklāšana.
J.Anmaņa jauno ģēniju meistarklase. Rīko LBMFA Mākslas akadēmijas J.Anmaņa
jauno talantu atbalsta fonds sadarbībā ar aģentūru «Kultūra» (kultūras nama 2.
stāvā).
 6. februārī pulksten 15 – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa
audzēkņu gleznu (no Vācijas un citām valstīm) izstādes atklāšana (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 9. februāra – austriešu, franču un latviešu autoru fotogrāfiju izstāde «Ūdens
sajūta» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 14. februārim – porcelāna mākslinieces Marutas Raudes gleznu uz koka un
porcelāna rotu izstāde «Divi, kuri izaudzējuši koku priekam» (modes namā «Tēma»
Elektrības ielā 5a).
 Līdz 15. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 Februāra sestdienās pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā skolēniem (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 Februāra svētdienās pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā vīriešiem un
sievietēm (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 5. februārī pulksten 16 un 6. februārī pulksten 15.30 – Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas sacensības «Jaunie talanti» (LLU peldbaseinā).
 5. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – BA «Rīga» (Jelgavas Sporta hallē).
 7. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 2. kārta (Jelgavas
6. vidusskolā).
 7. februārī pulksten 10 – Zemgales čempionāts telpu futbolā (LLU sporta zālē
Tērvetes ielā 91).
 7. februārī pulksten 12 – «Sporta laureāts 2008» (fiziskas aktivitātes sporta
klubu komandām un sportistu sveikšana par sasniegumiem 2008. gadā) (Jelgavas
Sporta hallē).
 7. februārī pulksten 16 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā,
augstākas līgas spēle, «Zemgale» – «Mītava», pulksten 17.15 – «Igate» – «Pirāti»,
pulksten 18.30 – «Olaine» – «Bauska», pulksten 19.45 – «Bokova» – «Karāts»
(Jelgavas Ledus hallē).
 7. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts BK
«Zemgale» – «ASK Rīga» (Jelgavas Sporta hallē).
 8. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Swedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.
 8. februārī pulksten 14 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā
pirmajā līgā «Stājhokejs» – «Sixspārņi», pulksten 15.15 – «Autonams» – «LICO»,
16.30 – «Vikingi» – «MMM», pulksten 17.45 – «Mūsa» – «Lielupe», pulksten 19
– «Ekskursija.lv» – «Ledus vīri» (Jelgavas Ledus hallē).
 10. februārī pulksten 14 – Jelgavas skolu sacensības «Veiklo stafetes» (1996.,
1997. un 1998. gadā dzimušajiem) (Jelgavas 4. pamatskolā).
 10. februārī pulksten 18 – SEB Studentu basketbola līgas čempionāts LLU – LU
(Jelgavas Sporta hallē).
 11. februārī pulksten 18.30 – BBL izaicinājuma kausa izcīņas spēle «TTU» – BK
«Zemgale» (Tartu, Igaunijā).
 12. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts
«Zemgale/Juniors» – «ASK/Juniors» (Jelgavas Sporta hallē).
 13. februārī pulksten 16 un 14. februārī pulksten 11 – LR 2009. gada ziemas
čempionāts peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 14. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Swedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.

 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs rīt,
6. februārī, pulksten 15 aicina
uz viena no Latvijas glezniecības vēstures veidotāja bijušā
jelgavnieka Jāņa Valtera un
viņa audzēkņu gleznu izstādi
«Starp Baltiju un Berlīni».
Izstāde uz mūsu pilsētu atceļojusi no Vācijas.
«Jelgavnieki var būt lepni, jo šī izstāde
šādā apjomā būs apskatāma tikai Jelgavā
un Berlīnē, un tieši Jelgava ir pirmā tās
pieturvieta,» aicinot interesentus izmantot šo iespēju, teic tās veidotājs, Sabatjē
galerijas un gleznu kolekcijas īpašnieks
vācietis Torstens Sabatjē.
Tieši bijušā jelgavnieka J.Valtera 140
gadu dzimšanas dienas gadā galerijas,
kur glabājas mākslinieka darbi, īpašnieks
T.Sabatjē nolēmis, ka šī būtu īstā reize arī
latviešiem redzēt sava mākslinieka veikumu, kas tapis, dzīvojot Vācijā. Savukārt
mākslas vēsturniece, kas ilgus gadus pēta
J.Valtera radošo mantojumu, Kristiāna
Ābele ierosinājusi šo izstādi organizēt nevis
galvaspilsētā, bet gan Jelgavā – mākslinieka dzimtajā pilsētā. Par to, kālab tieši
Jelgava un Berlīne, Sabatjē kungs teic:
«Šīs pilsētas izraudzītas, jo Jelgava bija
J.Valtera dzimtā pilsēta, bet Berlīnē pavadīti mūža pēdējie piecpadsmit gadi.»

Mākslinieka un
viņa skolēnu darbi

Izstādes veidotājs stāsta, ka kopumā
eksponēti 52 no Vācijas atceļojuši mākslinieka J.Valtera darbi. Bet pārējās teju 80
gleznas, kas no rītdienas būs apskatāmas
muzejā, ir viņa sešu skolēnu veikums,
kuri mācījušies pie J.Valtera Drēzdenē un
Berlīnē. Jāpiebilst gan, ka šie nebūt nav
visi mākslinieka audzēkņi.
T.Sabatjē stāsta, ka skatītāji varēs
novērtēt darbus, kurus J.Valters radījis
tajā dzīves periodā, kad dzīvojis Vācijā,
bet būs arī daži spilgti piemēri no agrākā
laika (līdz 1906. gadam tapuši darbi),

kad J.Valters dzīvoja Latvijā. «Visplašāk
izstādē pārstāvēti 1920. gadi, laiks, kad
mākslinieks dzīvoja Drēzdenē,» piebilst
mākslas vēsturniece K.Ābele.
No visām krietni vairāk nekā 100
gleznām tikai divas darinātas jauktā
tehnikā, pārējās ir eļļas gleznas. «Dominējošais žanrs ir ainava, taču apskatāmi
arī portreti, akti un teātra interjera skati,
kas J.Valteram bija ļoti raksturīgi,» stāsta
T.Sabatjē.
Lielākā daļa Jelgavā eksponēto darbu
ir T.Sabatjē ģimenes un galerijas īpašums,
kas atrodas Fērdenē, bet vairākas gleznas
tieši šai izstādei atvēlējuši J.Valtera un
viņu skolēnu pēcteči. Jāpiebilst, ka viens
darbs izstādē nonācis arī no kādas privātkolekcijas Latvijā.

Viss sākās ar
mākslinieka skolēniem

Izrādās, ka T.Sabatjē ģimene pirms 30
gadiem iegādājās divu J.Valtera skolnieku
– Hansa Janka un Villija Gērikes – darbu
kolekcijas, kas būs apskatāmas arī šajā
izstādē, un starp šīm gleznām bija vairāki J.Valtera darbi, taču šī mākslinieka
vārds tolaik Vācijā bija maz pazīstams.
Bet 1987. gadā Sabatjē ģimene izdeva
pirmo J.Valtera abu skolēnu kopkatalogu, sarīkoja pirmo izstādi, kurai sekoja
citas, popularizējot gan audzēkņus, gan
J.Valteru. «Pateicoties šiem pasākumiem,
sastapāmies ar ļoti daudziem jauniem
J.Valtera audzēkņu vārdiem, bet pirms
divpadsmit gadiem mums piedāvāja paša
J.Valtera kolekciju, kuru arī nolēmām iegādāties,» stāsta T.Sabatjē. Vēlāk Sabatjē
ģimene sāka interesēties par J.Valtera
glezniecību Latvijā un iepazinās ar galerijas īpašnieci Ivonnu Veiherti un mākslas
vēsturnieci K.Ābeli, kas ir J.Valtera daiļrades pētniece. «Tuvojoties mākslinieka
140. dzimšanas dienai, kopīgi radās doma,
ka mākslinieka gleznu kolekciju varētu
parādīt arī viņa dzimtās pilsētas iedzīvotājiem un interesentiem no tuvākās
apkārtnes,» tā T.Sabatjē. Jāpiebilst, ka
tieši T.Sabatjē ģimene ir viena no tām, kas
ļoti daudz strādājusi, lai J.Valtera vārds
Vācijā kļūtu zināmāks.

Viens no dižās trijotnes

T.Sabatjē atzīst, ka J.Valters esot atslēgas figūra daudziem māksliniekiem – viņa
skolēniem. «Bez jelgavnieka J.Valtera
nebūtu arī daudzu citu mākslinieku,
ar kuru darbiem mūsu galerija šobrīd
strādā. Īpaši jāuzsver tieši mākslinieka
daudzpusība un viņa ietekme uz saviem
audzēkņiem kā personībai,» stāsta galerijas īpašnieks.
«J.Valters latviešu glezniecībā ir
mākslinieks, kas savā daiļradē no 1890.
gadiem līdz savai nāvei 1930. gadu
sākumā nostaigājis garu stilistiskās attīstības ceļu, kurš sācies ar 19. gadsimta
beigu reālismu un impresionismu caur
jūgendstilu un postimpresionismu līdz
pat 20. gadsimta sākuma vācu ekspresionismam,» tā K.Ābele. Viņa min, ka
J.Valters nenoliedzami pieder pie trim
svarīgākajām 19. gadsimta beigu un 20.
gadsimta Latvijas mākslas vēstures personībām. «Viņš ir viens no tiem, kurus
mākslas zinātnieki dēvē par dižo trijotni:
Janis Rozentāls, Vilhelms Purvītis un
Jānis Valters. Tie ir pirmie mākslinieki,
uz kuriem balstās Latvijas glezniecības
vēsture. Jāpiebilst gan, ka J.Valters savu
biogrāfisko pavērsienu dēļ šajā trijotnē
bijis vismazpazīstamākais,» stāsta mākslas vēsturniece.

Vēlas lauzt vāciešu
aizspriedumus

«Zinot, cik liela interese Latvijas mākslinieku aprindās ir par šo kolekciju, kas
šeit nav pazīstama, vēlos dot iespēju arī
latviešiem apskatīt mūsu īpašumā esošos
mākslas darbus. Vēl man ir vēlme rosināt
Vācijas mākslas cienītājus atteikties no
saviem aizspriedumiem par Latviju un
atbraukt apskatīties izstādi, vienlaikus
redzot reālo situāciju, to, kā jūs šeit dzīvojat. Vēlos, lai viņi atklāj, ka te ir arī daudz
citu vērtību, ko apskatīt. Tādējādi vēlētos
mazināt savu tautiešu aizspriedumus,
kas joprojām pastāv rietumu sabiedrībā,»
spriež T.Sabatjē.
Izstāde muzejā būs apskatāma līdz pat
16. aprīlim, bet septembrī šī izstāde būs
skatāma Berlīnē.

Jelgavas saimē uzņemti 158 mazuļi, tostarp dvīņu pāris
 Ritma Gaidamoviča

Mazais Eduards Lejavs dāvanu – piemiņas karotīti ar Jelgavas simboliku – jau
uzreiz pēc saņemšanas lika lietā. Mamma Ieva atzina, ka tieši tādam mērķim
karotīte kalpošot arī turpmāk.
Foto: JV

«Par šo pasākumu esam īpaši priecīgi, jo tā ir viena no
reizēm, kad domes priekšsēdētājs var aci pret aci satikt
mazo jelgavnieku. Savukārt
mēs varam satikt mazās meitiņas topošos bērnudārza un
klases biedrus, viņu vecākus.
Kas zina – iespējams, ka starp
šiem mazuļiem ir arī viņas izredzētais,» smaidot teic mazās
Paulas mamma Daniela un
tētis Lauris Rudzītis.

Viņi bija vieni no tiem 158 mazuļu vecākiem, kuri šonedēļ Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā bija uzaicināti
saņemt pašvaldības dāvanu – karotīti ar
Jelgavas simboliku, kas apliecina, ka mazulis uzņemts pilsētnieku saimē. Dāvanas
tradicionāli mazajiem bija sarūpējusi arī
SIA «Pils aptieka» īpašniece Dina Kurzemniece. Šajā reizē sveikti visi tie mazie
jelgavnieki, kuri dzimuši vēl pērnā gada
nogalē – no oktobra līdz decembra beigām, pavisam kopā 158.
Jāpiebilst, ka šajā laika periodā dzimis
arī dvīņu pāris – dvīņubrāļi Aivars un
Janušs Krauči, bet diemžēl mazuļi un

viņu vecāki, iespējams, aukstuma dēļ pēc
dāvanām nebija atnākuši.
Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš atzina, ka šis ir brīdis, kad vēl
atskatāmies uz pērnā gada darbiem
un novērtējam tos. «Ir liels prieks, ka
vēl pagājušā gada nogalē mūsu pilsētas
saimei pievienojušies tik daudz mazuļu,
kas apstiprina, ka pilsēta turpinās augt
un attīstīties,» tā A.Rāviņš, vecākiem
novēlot milzīgu spēku izturēt jaunos
izaicinājumus un tiem, kuriem pasaulē
nācis pirmais bērniņš, neapstāties, bet
veidot lielas un stipras ģimenes.
Arī trīs mēnešus vecās Egijas Moza-

ļevskas mamma Sanita un tētis Ainārs,
kuru ģimenē šī ir pirmā karotīte, atzīst,
ka ir liels prieks par šādu pasākumu, kas
apliecina: pilsētai rūp un ir svarīga tās
nākotne. «Šobrīd vēl mūsu ģimenē tiek
domāts, ko darīsim ar jauno dāvanu,
– noliksim par piemiņu kādā redzamā
vietā vai izmantosim to ikdienā,» nosaka
Sanita.
Atgādinām, ka visi tie vecāki, kuri kaut
kādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz
svinīgo karotīšu pasniegšanas pasākumu, tās var saņemt darba laikā Jelgavas
pašvaldības Informācijas aģentūrā Lielajā
ielā 11, 1. stāvā.

