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Karsta mīla aukstā ledū

BEZMAKSAS

Gaļas kombināts igauņu
un zviedru īpašumā
 Anna Afanasjeva

Jelgavas Gaļas kombināta akcionāru sapulcē
otrdien apstiprinātas
izmaiņas pārstrādes
uzņēmuma akcionāru
sastāvā un jaunā padome. Mūsu pilsētas
uzņēmuma akciju kontrolpaketi iegādājusies
Igaunijas un Zviedrijas
investīciju kompānija
«Masa Invest».

«Man šeit patīk – atmosfēra draudzīga, instrumentu pietiek, gaisa temperatūra arī neliek vilties, atliek vien strādāt,» saka nīderlandiete Edīte van der Veteringa, kura festivālā Jelgavā piedalās jau ceturto gadu. Arī šogad viņa savai mazajai skulptūrai
izvēlējusies tēmu Sieviete.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Man šeit ir par karstu, jo pie mums Urālos šobrīd
ir mīnus 30 grādi, bet te pa dienu tikai daži grādi
zem nulles. Jūtos gandrīz kā vasarā, tāpēc tik biezi
nesaģērbos, lai varu brīvi strādāt, bet kopējā darba
atmosfēra te ir kolosāla. Galvenais – darbojos, lai
nedēļas nogalē skatītāji varētu novērtēt manu individuālo skulptūru «Ritms un melodija», kas kopā
veido mūziku, kā arī komandas darbu, ko veidošu
kopā ar Tatjanu Kuzņecovu,» par savu darbošanos
Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā stāsta
Vsevolods Averkjevs no Krievijas.
Motorzāģu rūkšana, kaltu
skaņas, mākslinieku aktīva
darbošanās – tāda atmosfēra
jau no nedēļas sākuma vērojama
Ledus skulptūru festivāla

Apmeklētājiem
no 6. februāra līdz
13. februārim
Uzvaras parks būs slēgts!

Uzvaras parkā, kur šobrīd top
skulptūras 11. Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam.
Paši mākslinieki darbu parkā

uzskata gluži kā par ģimenes
atkalredzēšanos, jo lielākā daļa
konkursantu savā starpā ir pazīstami un jau vairākas reizes
tikušies dažādos citos skulptūru festivālos. Lai arī mākslas
darbu tapšanas process ir gana
karsts, mākslinieki priecājas,
ka ar katru dienu laukā gaiss
kļūst vēsāks, tādējādi viņiem
nebūs jāatsakās no sīkākām
detaļām skulptūrās, kā tas bija
pērn. Taču, neraugoties uz to,
organizatori un mākslinieki
atzīst, ka arī šogad nevar iztikt
bez atsevišķiem mīnus 80 grādu sasaldētiem ledus gabaliem
– sausā ledus, lai sakausētu

dažādas detaļas.
«Ieradušies ir visi 30 mākslinieki. Jau vakar pēcpusdienā
viņi pabeiguši mazās skulptūras, lai ķertos pie lielo komandu
skulptūru veidošanas par tēmu
«Mīlas galaktika». Tās viņiem
jāpabeidz rītvakar, lai jau sestdien pulksten 10 skulptūras
varētu vērtēt apmeklētāji,» tā
festivāla direktors Mintauts
Buškevics.
No 51 ledus bloka, kas izzāģēti tepat Jelgavas tuvumā, kā
arī atvesti no Somijas, aprises
lēnām iegūst arī Ledus bārs,
kuram vienā pusē būs bārs,
bet otrā – skulptūra, pie kuras
skatītāji varēs fotografēties. To
šajā gadā veido tēlnieks Kārlis
Īle, kurš pērn festivālā plūca
uzvaras laurus. Viņš sev palīgos aicinājis Kārli Apsīti, kurš
jau vairākos festivālos, strādājot ar dažādiem materiāliem,
bijis viņa asistents. Bet daudz
interesantāks ir fakts, ka trešais komandas biedrs ir Latvijā
labākais skotu dūdu spēlmanis
lietuvietis Viļus Matutis. Kā
tas gadījies, ka mākslinieks,
kura ikdiena ir mūzika, tagad strādā ar ledu? V.Matutis
atzīst, ka radošiem cilvēkiem
vienmēr vajag ko pamainīt,
lai gūtu jaunas emocijas. «Ar
Kārli kopā darbojos jau vairākos projektos, un, manuprāt, šī
ir lieliska iespēja sevi izpaust
arī citā mākslas jomā. Ledus
skulptūru veidošana ir katras
ziemas neatņemama sastāvdaļa. Kārlis teic, ka man padodas,
bet to vēl redzēsim sestdien,»
tā V.Matutis.
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Uzņēmuma pirkšanas darījums, kā atklāj jaunais akciju
sabiedrības padomes priekšsēdētājs Avo Kāsiks (līdztekus
viņam padomē darbosies vēl
divi investīciju firmas pārstāvji),
sācies pagājušā gada decembrī.
Akciju kontrolpaketi investori
iegādājās no pagājušā gada janvārī savas mājas pagalmā Rīgas
rajona Garkalnē nogalinātā
Gaļas kombināta līdzīpašnieka
un padomes vadītāja Aigara
Lūša mātes Līvijas, kas vasarā
kļuva par uzņēmuma padomes
priekšsēdētāju. «Masa Invest»
rīcībā nonākuši 86 procenti
Gaļas kombināta akciju. Plašāk
darījuma nosacījumus un summu investīciju kompānijas izpilddirektors A.Kāsiks neatklāj.
Zemesgrāmatas dati liecina, ka
Gaļas kombināta īpašumi Savienības ielā par vairāk nekā diviem miljoniem latu ieķīlāti SEB
bankā. Pārdošanas darījumam
saņemts bankas akcepts.
A.Kāsiks «Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka pirms darījuma
jaunie īpašnieki rūpīgi izvēr-

tējuši uzņēmuma situāciju un
atzinuši, ka tā ir perspektīva,
lai, īstenojot iecerēto, kombināts
jau šogad kļūtu pelnošs.
Jaunie īpašnieki plāno palielināt Gaļas kombināta pamatkapitālu, lai šogad tajā ieguldītu investīcijas apmēram 200 000 eiro
apmērā. Līdzekļi domāti jaunas
iepakošanas līnijas iegādei, kas
nepieciešama auksti kūpinātās
produkcijas iesaiņojuma dizaina uzlabošanai. Šajā segmentā
Jelgavas uzņēmums ir tirgus
līderis valstī. Nauda vajadzīga arī
informācijas tehnoloģiju sistēmas
uzlabošanai un mārketinga pasākumiem, lai veicinātu eksportu.
Uzņēmuma speciālistu komandu
īpašnieki vērtē kā profesionālu
un spējīgu.
Zinot, ka savulaik akciju sabiedrības «Jelgavas maiznieks»
situācija pēc cita zviedru investīciju fonda ienākšanas neuzlabojās, «Jelgavas Vēstnesis» jautāja,
cik ilgi investīciju kompānija
Jelgavas uzņēmumu plāno paturēt savā īpašumā, lai pēc tam par
izdevīgāku cenu pārdotu tālāk.
A.Kāsiks Gaļas kombināta tālāk pārdošanas iespēju noliedz,
pašlaik investīciju kompānija
uzņēmumu plānojot ilgtermiņā
saglabāt savā paspārnē.
A.Kāsiks norāda, ka pašlaik
turpinās sarunas par vēl kāda
Latvijas pārtikas nozares uzņēmuma iegādi, taču tā nosaukumu neatklāj. Jāpiebilst, ka pēdējā laikā pieaugusi tendence, ka
Igaunijas biznesmeņi iegādājas
Latvijas uzņēmumus. Igauņu
īpašumā nonākušo vidū ir arī
«Dobeles dzirnavnieks».

Galvotāju kredītam
meklē caur sludinājumu
 Kristīne Langenfelde

«Tas ir pilnīgi nepieņemami – katrā ziņā mūsu
bankā tādam klientam
kredītņemšana tiktu
liegta,» tik skarbi saka
«Swedbank» Jelgavas
filiāles vadītāja Zinta
Skangale, no «Jelgavas Vēstneša» uzzinot,
ka atsevišķos preses
izdevumos parādījušies sludinājumi, kas
aicina pieteikties par
galvotāju kredītam,
par to saņemot dāsnu
atlīdzību.
«Jelgavas Vēstnesis» pamanīja
savdabīgu sludinājumu Latvijas Pasta izdotajā reklāmas
izdevumā, kas aicina atsaukties
cilvēkus, kuri būtu gatavi nākt
par galvotāju pilnīgi svešam
cilvēkam, garantējot kredītu 30
000 latu apmērā. Pretendentam
tiek prasīta tīra kredītvēsture
un alga vismaz 500 latu apmērā,
pretī solot labi nopelnīt. Gramatiski gluži vai analfabētiskā stilā

rakstītajā sludinājumā minēts
vien mobilā tālruņa numurs un
vārds – Inga. Lieki piebilst, ka
cilvēkam tiek solīta vien peļņa,
uzverot, ka materiāls risks pat
nepastāv. Sazvanoties ar Ingu,
noskaidrojās, ka par kredīta galvošanu viņa gatava maksāt 2000
vai pat 3000 latu, sarunas gaitā
uzsverot, ka cilvēkam tā ir tīrā
peļņa bez jebkāda riska. Tomēr
tincināta, kas notiek gadījumā,
ja nu apstākļi sagadās tā, ka
viņa vairs nav spējīga nokārtot
kredītsaistības, Inga atkal un
atkal atkārto, ka galvotājam
par to nebūtu jāuztraucas. «Es
tādu variantu pat nespēju iedomāties, bet, ja mēs tā teorētiski
skatāmies, tad – kas var notikt?!
Es nespēju samaksāt, banka atņem man īpašumu, bet jums jau
neviens neko neprasa. Nu labi,
banka izsolē notirgo manu māju,
varbūt neatgūst visu naudu, bet
ko tad viņa no jums varēs paņemt
– jums taču vairāk par algu nekā
nav! Jums nav nekāda pamata
satraukties,» gluži optimistiski
mierina jelgavniece Inga.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Saglabāt vēsu prātu

Pilsētnieks vērtē

Cik ilgi ūdenslīdējs var nirt
ar vienu skābekļa balonu?
Iespējams, daudziem
Aptuveni 40 – 50 minūtes,
jelgavniekiem ūdenslītaču tas atkarīgs no vairākiem
dēja profesija asociējas
faktoriem: dzelmes dziļuma un
ar ieniršanu skaistās Rieūdenslīdēja elpošanas. Parasti
tumeiropas jūrās pie kozem ūdens nirstam tik ilgi, karaļļiem, vienlaikus priemēr beidzas skābeklis. Piecas
cājoties par daudzkrāminūtes līdz brīdim, kad skāsainajiem zivju bariem,
beklis pilnībā beigsies, atskan
kas aizplūst garām, vai
trauksmes signāls, kas nozīmē
arī noslēpumu meklē– laiks beigt darbu. Šādos gašanu nogrimušu kuģu
dījumos vienkārši nomainām
vrakos. Tomēr realitābalonus un darbu turpinām.
te ir skarbāka: Jelgavā
Balonus uzpildām paši, mums
ūdenslīdēju pienākums
ir savs kompresors.
ir meklēt noslīkušus
Kāds ir vislielākais dziļums,
cilvēkus, izvilkt nogrikādā jums nācies ienirt?
mušas automašīnas, kā
Tik dziļi, cik iespējams – Jelarī ar taustes palīdzīgavas karjerā dziļums ir līdz 15
bu maldīties duļķainos
metriem. Taču arī Lielupe nav neūdeņos, lai pildītu savus
kāda seklā – vietām var ienirt līdz
pienākumus.
12 metriem. Tomēr parasti sanāk
aptuveni 3 – 5 metru dziļumā.
«Vienam ūdenslīdējam pilna ekipējuma iegāde varētu izmaksāt aptuveni 400 latus. Mūsu pašreizējais
Ruslans Mihailovs ir Valsts
Vai kā ūdenslīdējs esat strāekipējums varbūt nav pats modernākais, taču ir drošs un kalpo labi,» atzīst VUGD Jelgavas brigādes
ugunsdzēsības un glābšanas diedājis arī citur Latvijā?
Foto: JV
vada komandieris Ruslans Mihailovs.
nesta (VUGD) Jelgavas brigādes
Jā, mēs esam palīdzējuši kolēvada komandieris, kurš pilda Kas notiks pavasarī vai vasarā, veikt attīrīšanas darbus, viņš to automašīnu pie troses un ar savu ģiem Bauskā un Dobelē, pirms
ne tikai ugunsdzēsēja, bet arī pagaidām grūti pateikt. Ar vienu arī dara, taču tas tomēr nav viņa automašīnu velkam ārā. Protams, kādiem astoņiem gadiem noslīkuūdenslīdēja pienākumus Jelgavā ekipējumu mēs nevaram izbraukt, pamatpienākums. Kaut gan ik pa ir arī jaunākas tehnoloģijas – au- šu cilvēku meklējām arī Ventspilī.
laikam viņš pārbauda arī to, kas tomašīnā ievieto gaisa spilvenus, Protams, tas nav patīkams pieun dažkārt arī visā Latvijā. Rus- jābūt vismaz diviem...
Kādas, jūsuprāt, ir ūdenslī- notiek zem Jelgavas tiltiem.
kurus uzpūš, tādējādi mašīna pati nākums, taču ar laiku apradām.
lans ir dzimis Olainē, taču pēc
Vai ūdenslīdēja pienākumus sāk celties uz augšu un to ir vieg- Vidēji gadā mums sanāk izvilkt
ugunsdzēsēju skolas absolvēšanas dējam svarīgākās īpašības?
Galvenais – jābūt mierīgam. var veikt arī individuāli vai lāk izvilkt ārā. Taču mums šāda aptuveni 10 noslīkušos, un tas
Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburgā) 1986. gadā pārcēlies uz Nav nekā svarīgāka, kā ekstremā- tomēr tas ir darbs komandā? aprīkojuma nav, tāpēc ir jāiztiek ar tomēr ir daudz.
Tikai un vienīgi komandas tradicionālākām metodēm.
dzīvi Jelgavā. Viņš ir precējies, lās situācijās saglabāt vēsu prātu.
Runājot par ekstremālām
Un kāds ir jūsu ekipējums? situācijām, vai ienirstot ir gaģimenē ir divi bērni, bet brīvajā lai- Protams, neiztikt arī bez drosmes. darbs. Vēlos uzsvērt, ka noteikuElpošanas aparāts, kas samazi- dījusies kāda ķeza, kad nodokā labprāt dodas zvejot vai sēņot, Noteikti ir jābūt arī fiziski spē- mi vispār aizliedz ūdenslīdējam
taču ūdenslīdējiem tik tradicio- cīgam un ar spēcīgu psihi. Reizi dzelmē doties bez palīgiem. Tātad na spiedienu līdz
mājāt – viss, ar
nālajam hobijam peldēšanai vairs gadā mēs kārtojam arī pārbaudes ir jābūt pašam ūdenslīdējam, kurš aptuveni pieciem
Jelgavas kar- mani ir cauri?
neatliekot brīvā laika. «Jelgavas ieskaites, lai joprojām varētu pildīt ienirst, kā arī palīgam, kas nodro- bāriem, 6 un 12
Nav gadījies
j e r ā d z i ļ u m s un, cerams, neVēstnesis» tikās ar R.Mihailovu, ūdenslīdēju pienākumus, kā arī šina iegremdēšanu ūdeni – līdzi ir litru skābekļa
lai uzzinātu, kā tas ir – būt par izejam obligāto veselības pārbaudi. jābūt vismaz diviem ūdenslīdēja baloni, pleznas,
arī neatgair līdz 15 met- kad
Šis nav viegls darbs.
ekipējumiem. Iespējams, ka ar maska, lukturīūdenslīdēju Jelgavā.
dīsies, taču maPieņemsim, ir šāda situācija daivingu dzidrākos ūdeņos varētu tis...
riem. Taču arī nam kolēģim,
Lukturītis?
Kā jūs izlēmāt kļūt par – jums zvana kāds iedzīvotājs: nodarboties tikai viens cilvēks,
nodarbojas
Lielupē vietām kurš
«Jelgavā slīkst cilvēks, glā- taču tas vienalga ir noteikumu Tātad nesanāk
ūdenslīdēju?
ar daivingu, gan
pārkāpums. Nekad nevar zināt, virzīties gluži
Nevar gluži teikt, ka tas bija biet!» Kas notiek tālāk?
var ienirt līdz 12 visādi ir gājis...
Protams, uzreiz dodamies kas zem ūdens var atgadīties, ar tausti!
mans sapnis vai aicinājums – vienTaču par šādiem
metriem.
Tas jau vairāk
kārši dzīve tā iegrozījās. Ja pareizi slīkstošo glābt. Taču ir ļoti grūti – var sapīties zvejnieku tīklos vai
gadījumiem mēs
atceros, viss sākās 1997. gadā, kad kādu izglābt, kurš jau slīkst brīdī, dažādās virvēs, var būt kāds starp- ir paša drošības
parasti savā
pašvaldība atteicās no glābšanas kad mums par to tikai paziņo. Ja gadījums, tāpēc ir iespējams, ka sajūtai, jo lukstarpā nerunājam.
stacijas pilsētā. Tā vietā man mēs neesam izbraukuši uz kādu viens ūdenslīdējs ar to var netikt turītis daudz nepalīdz. Obligāti
Esmu dzirdējis, ka ūdenslīun četriem kolēģiem no VUGD citu izsaukumu, notikuma vietā galā. Turklāt pietiek ienirt mazliet līdzi ir jābūt nazim, svariem, lai dējiem ir kvotas, cik stundu
Jelgavas brigādes tika apmaksāti atkarībā no attāluma varam no- dziļāk Lielupē, lai apkārt valdītu būtu vieglāk iegremdēties, un gada laikā ir jāpavada zem
kostīmam. Kostīmi ir piemēroti ūdens.
vairāku mēnešu ūdenslīdēju kur- nākt pēc aptuveni 20 minūtēm. necaurredzama tumsa...
Kā tad jūs vispār pārvieto- gadalaikam, tāpēc, saprotams, ar
si, lai papildus saviem tiešajiem Gadās, ka ir jau par vēlu, tāpēc ir
Tas attiecas tikai uz tiem
siltajiem kostīmiem varam ienirt ūdenslīdējiem, kuri vēlas uzlabot
ugunsdzēsēja darba pienākumiem ļoti svarīgi, ka notikuma aculieci- jaties?
nieki nav vienAr tausti! Taustāmies pamazām arī ziemā.
varētu meklēt arī
savu kvalifikāciju. Precīzi nevaaldzīgi un akli uz priekšu, jo redzēt neko nav
Un nesalst?
noslīkušus cilvēpateikt, taču, ja nemaldos,
« G a d ā z e m nepaļaujas tikai iespējams. Lielupē pilnīgi noteikti Mazliet pavēsi jau ir, nav diez ko rēšu
kus, kā arī veikt
ūdenslīdējiem ir trīs kvalifikācidažādus papildu
jas kategorijas. Lai strādātu par
ū d e n s m u m s uz glābējiem, var nirt tikai divatā – redzamība patīkami, taču strādāt var.
kuri vēl ir ceļā. ir aptuveni līdz 50 centimetriem,
Cik tad izmaksā tāds eki- ūdenslīdēju, pilnīgi pietiek ar
darbus, piemēsanāk pavadīt Uz izsaukuma bet labākos apstākļos – varbūt līdz pējums?
ram, izcelt ārā
trešo kvalifikāciju – mums nav
vietu
dodamies
pusotram
metram.
Ienirstot
dziTas
ir
diezgan
dārgs
–
kostīms
nogrimušas autoinstruktora kvavidēji 60 stun- ar mašīnu, taču ļāk, apkārt valda tumsa. Turklāt vien maksā aptuveni 200 latus, nepieciešama
mašīnas. Jāteic,
lifikācija. Tomēr, neskatoties uz
mūsu rīcībā ir traucē arī upes straume.
lukturis 50 – 70 latus, pleznas to, gadā zem ūdens mums sanāk
das.»
ka pirmoreiz bija
arī motorlaiva
Vai, šādā veidā taustoties aptuveni 30 – 50 latus. Vienam pavadīt vidēji 60 stundas, taču šadiezgan bailīgi –
un parastā lai- cauri necaurredzamajiem ūdenslīdējam pilna ekipējuma jās stundās tiek ietverts ne tikai
sveša vide, slikta
redzamība, bet man jāsatausta no- va, kuru varam paņemt līdzi Jelgavas ūdeņiem, ir izdevies iegāde varētu izmaksāt aptu- darbs, bet arī treniņi. Runājot par
atrast kaut ko neparastu?
veni 400 latus. Mūsu pašreizē- to, kad sanāk vairāk nirt, – viss
slīcis cilvēks... Varat iedomāties? piekabē.
Zinu, ka, piemēram, Liepājā
Zem ūdens var atrast praktiski jais ekipējums varbūt nav pats tomēr ir atkarīgs no sezonas.
Šobrīd Jelgavas VUGD brigādē
oficiāli ir trīs ūdenslīdēji. Agrāk ūdenslīdēju uzdevums ir zem jebko! Esam atraduši pat vienu modernākais, taču ir drošs un Visvairāk darba sanāk laikam
par ūdenslīdēja pienākumiem ūdens meklēt arī dažādus lielgabalu, ko mēs savācām kā kalpo labi – līdz šim problēmu tieši vasarā, jo cilvēki atpūšas
mums pie pamatalgas bija pie- pirmskara spridzekļus un tos trofeju. Esam atraduši daudz nav bijis. Ūdenslīdēja ekipējumu pie ūdens, bet no negadījumiem
maksa 30 latu apmērā, kas, lai arī neitralizēt, kā arī attīrīt upes mobilo telefonu, gredzenu, arī var iegādāties arī Latvijā, turklāt pasargāts nav neviens.
nogrimušas automašīnas, dažādas man šķiet, ka arī tepat Jelgasamērā niecīga, tomēr bija vismaz gultnes no grabažām.
Vai jums ir arī kāds sapnis,
Jelgavas ūdenslīdējiem tādu rezerves daļas. Nesprāgušu kara vā, vismaz kostīmu. Protams, kur ienirt kā ūdenslīdējam?
kaut kas. Tagad vispārējā taupības
režīma apstākļos par ūdenslīdēja pienākumu nav, taču viens no munīciju atrast vēl gan nav sanā- ekipējumam vienmēr nāk līdzi
Labprāt ienirtu kādā no silto
arī garantija, taču to regulāri zemju jūrām, lai apskatītu zempienākumiem neko vairs nesaņe- maniem kolēģiem nodarbojas ar cis, un paldies Dievam.
Un ko tad, piemēram, dara pārbaudām arī paši. Piemēram, ūdens pasauli. Mans kolēģis nesen
mam. Mēs turpinām pildīt savus daivingu. Ja kāda no rūpnīcām ar
pienākumus, taču situācija ir diez- viņu sarunā, ka vajag pārbaudīt, ar tādu zem ūdens atrastu spiedienu skābekļa balonos, lai bija Ēģiptē – viņam ļoti patika.
tas vienā brīdī vienkārši neeks- Skaisti koraļļi un zivis... Labprāt
gan smaga – mums trūkst elpoša- kas notiek zem ūdens pie fabrikas auto?
Elementāri – pieāķējam atrasto plodētu.
nas aparātu, akvalangu un tērpu. un nepieciešamības gadījumā
to skatītu arī savām acīm.
 Arturs Neikšāns

Skaitļi runā

Kurš no šiem Jelgavas attīstības modeļiem, jūsuprāt,
ir piemērotākais Jelgavai?

Jelgava kā Zemgales novada
ekonomiskais un kultūras centrs

Jelgava kā valsts mēroga akadēmiskais,
zinātniskais un administratīvais centrs – uz
to tiek pārceltas vairākas valsts mēroga
administratīvās institūcijas

34,7%

19%
13,2%

54,9%

2008. gada novembris

Jelgava kā Latvijas
industriālā galvaspilsēta

2007. gada decembris

11%
15%

Jelgava kā ērts un distancēts 7,7%
10,9%
Rīgas «guļamrajons»
Grūti pateikt

6%

27,7%
*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Vai jūs zināt,
ko eksportē
Jelgavas
uzņēmēji?
Margarita
Turonoka,
mācās profesionālajā
skolā:
– Mana mamma strādā
Jelgavas Gaļas kombinātā, un esmu dzirdējusi, ka viņi
tur gatavo kaut kādas desas
ārzemniekiem, bet, uz kurieni
viņi tās ved, es nezinu. Vēl esmu
dzirdējusi, ka no Jelgavas uz
ārzemēm ceļo dīvāni un dažādi
skapīši.
Ilga Viļuma,
strādā:
– Zinu, ka šobrīd kaut kādi
uzņēmumi
sākuši rosīties bijušajā
RAF rūpnīcas
teritorijā, un
pieņemu, ka viņi ražo kaut ko
tādu, kas varētu interesēt arī
ārzemniekus. Bet kopējā eksporta situācija pilsētā ir bēdīga, jo
cukurfabrika, maiznieks likvidēti,
arī piena kombināts uz to iet...
Dzintra,
medmāsa:
–
Piena
produktus
noteikti neeksportē
– tos mums
pašiem lietuvieši pieved
pilnus plauktus. Zinu, ka pie
tirgus ražo darba apģērbu un to
sūta uz Vāciju. Grūti pateikt par
rūpnieciskām lietām, bet zinu, ka
savus cilvēkus mēs uz ārzemēm
dodam.
Valdis Neļķe,
skolotājs:
– Šobrīd man
grūti pateikt,
taču priecājos, ka kaut
kas rosās bijušajā RAF
rūpnīcas teritorijā, un ļoti ceru, ka pēc dažiem
gadiem no turienes daudz preču
tiks eksportētas uz ārvalstīm.
Jātic, ka no šiem uzņēmumiem
kāds kaut ko tādu darīs.
Daina, strādā
sociālajā aprūpes centrā:
– Man jau
šķiet, ka Jelgavai nav ko
eksportēt, jo
ik pa laikam
var dzirdēt, ka
kāds uzņēmums likvidēts un bezdarbnieku kļūst arvien vairāk. Es
tiešām nezinu, ar ko mēs varētu
iepriecināt citus, pārsvarā jau no
ārvalstīm eksportē uz Latviju.
«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.

Ceturtdiena, 2009. gada 12. februāris

Galvotāju
meklējumos
(No 1.lpp.)
Tikai sarunas gaitā atklājās, ka
viņas vajadzība pēc kredīta ir tikai
viens no iemesliem sludinājuma
ielikšanai – izrādās, ka līdzīgi
galvotājs vajadzīgs vēl kādam
paziņam, tad vēl kādam... Tā kā
pat esot varianti, ko izskatīt. Rezultātā var secināt, ka atklāts sava
veida bizness, kā kārtot kredīta
lietas laikā, kad banka īpaši rūpīgi
izraugās, kam naudu aizdot.
Bankas, uzzinājušas par šādu
shēmu, pat apmulst. «Kaut ko
tādu dzirdu pirmo reizi – ar sludinājuma palīdzību meklēt galvotāju! Katrā ziņā mūsu bankā
šāds cilvēks kredītu noteikti nesaņemtu. Jā, galvotājs var būt
pirmās pakāpes radinieks, cilvēks,
kas patiesi ir saistīts ar kredītņēmēju, bet ne jau svešinieks.
Es noteikti nesapratīšu tos, kas
varētu atsaukties šādam sludinājumam. Iespējams, ka sava veida
vilinājums varētu būt piesolītā
atlīdzība pāris tūkstošu apmērā,
bet diezin vai cilvēks saprot, uz ko
viņš gatavs iet. Jebkurā gadījumā
– tiklīdz svešajai personai rastos
grūtības kredītu atmaksāt, atbildību prasītu no galvotāja. Nauda
tiktu atgūta tieši no viņa, un te
nav nekādas atlaides – ja banka ir
naudu aizdevusi, tad tā arī jāatmaksā,» uzsver Z.Skangale.
Arī «Parex» bankas Jelgavas
filiāles pārvaldnieks Jurijs Strods
par šādu shēmu dzird pirmo
reizi un atzīst, ka nekad svešam
cilvēkam kredītu negalvotu. «Es
ieteiktu ļoti nopietni apsvērt visus
riskus un, pirms atsaukties šādam
sludinājumam, saprast, vai esi
gatavs riskēt ar visu.»
Vai tā varētu būt kāda jauna
krāpnieciskā shēma, kas, iestājoties grūtākiem kredīta ņemšanas
laikiem, sāk izplatīties, pagaidām
spriest pāragri, taču jācer, ka cilvēki neuzķersies uz šādiem lētiem
trikiem un pāris tūkstošu solītās
peļņas dēļ nenonāks vairāku
desmitu tūkstošu latu lielā, svešu
cilvēku parāda jūgā.
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Kultūras namā – rindas
 Ritma Gaidamoviča

Pie kultūras nama kases teju katru pēcpusdienu vērojama rinda,
apliecinot, ka cilvēkiem
ir interese par kultūras pasākumiem un,
neskatoties uz kopējo
ekonomisko situāciju,
nauda tiem tiek atlicināta. Uzrunātie cilvēki
atzīst, ka pasākumi ir
viena no nedaudzajām
lietām, kur vēl var gūt
pozitīvas emocijas.
Kultūras nama kases darbiniece
Ārija Upeniece atzīst, ka cilvēki biļetes pērk dažādiem pasākumiem
un pircēju skaits nav sarucis. «Šobrīd gan apmeklētāju aktivitāte
lielāka, jo arī pasākumu ir daudz.
Arvien vairāk cilvēku izmanto iespēju mūsu kasē iegādāties biļetes
uz Rīgas un citiem pasākumiem
Latvijā. Te gan jāpiebilst, ka lielākā daļa jelgavnieku jau pieraduši
biļetes iegādāties laikus, citādi
var gadīties, ka uz kādu pasākumu biļetes iztirgotas jau krietni
iepriekš – atnāk kāds koncerta
dienā, bet uz to vairs netiek,» tā
Ā.Upeniece.
«Mūsu ģimene ar teātri un
kultūru ir saindēta, tāpēc katru
mēnesi skatām Jelgavas kultūras
nama piedāvājumu un speciāli
no Vilces braucam pēc biļetēm.
Nauda tam vienmēr jāatlicina
– tā ierasts no seniem laikiem. Ir
liels prieks, ka varam vērtēt ne
tikai jelgavnieku sniegumu, bet
te viesojas arī Liepājas, Rīgas un
Valmieras teātri. Protams, braucam arī uz Rīgu, taču tas iznāk
dārgāk,» atzīst Agrita un Francis
no Vilces.
Aģentūras «Kultūra» direktora
vietniece Inta Englande atzīst: ja
kādam šķiet, ka kultūras cilvēkiem
pašlaik darba ir mazāk vai trūktu,
tā nebūt nav – viss notiek, turklāt
pilnos apmēros. «Neskatoties uz
ekonomisko situāciju valstī, teju

Īsi
 No 12. februāra bezdarbnieka pabalstam būs iespējams
pieteikties arī Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) Jelgavas
filiālē. Bezdarbnieks iesniegumu

NVA varēs iesniegt divos gadījumos:
ja bezdarbnieka pabalstu pieprasa
pirmo reizi un strādāts tikai pēc 1996.
gada 1. janvāra un tikai Latvijā, kā arī,
ja bezdarbnieka pabalstu pieprasa atkārtoti, pēdējais bezdarbnieka pabalsts
saņemts pēc 2000. gada 1. janvāra un
kopš iepriekšējā bezdarbnieka pabalsta
piešķiršanas ir strādājis tikai Latvijā vai
pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir
kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam
un nav bijis nodarbināts.

 Jaunie hokejisti no Ērgļos notikušās Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādes mājās atveduši zelta
un sudraba medaļas. Hokeja turnīrs

Gada sākumā, kad daudzās nozarēs iestājies panīkums, Jelgavas kultūras namā teju katru dienu
pie biļešu kases rinda veidojas jau pirms tās atvēršanas. Arī pasākumos zāles ir pilnas, gadās,
Foto: JV
ka jāpieliek pat papildu sēdvietas, lai visi gribētāji varētu noskatīties koncertu.
visi šajā gadā notikušie pasākumi
bijuši labi apmeklēti. Protams,
pilnākās zāles ir uz koncertiem un
izrādēm ar lētāku ieejas maksu. Ir
arī pasākumi, par kuriem vēl pat
nav izziņots, bet biļetes jau iztirgotas dažās dienās. Piemēram, uz
Daugavpils Oranžā kora koncertu.
Šobrīd sūdzēties nevaram ne par
darba, ne apmeklētāju, ne pasākumu trūkumu, cilvēki pie kases
stāv rindā un biļetes pērk ne tikai
uz mūsu pasākumiem, bet arī
Rīgā notiekošajiem. Uzteicami,
ka pie mums brauc arī no Dobeles,
Bauskas, Iecavas, Auces un citām
tuvākām vietām. Taču jāskatās,
kā būs mēneša beigās un martā.
Iespējams, ka šobrīd cilvēkiem vēl
ir iekrājumi no pērnā gada, kurus
izmanto kultūras pasākumiem.
Taču pasākumu plāns jau mums
zināms līdz pat maija beigām, ir
pat grūti atrast brīvu vietu, kur
vēl kādu mākslinieku iekļaut. Jebkurā gadījumā – mēs strādājam,

lai gādātu par jelgavniekiem un
viņiem nebūtu jābrauc uz Rīgu vai
citām pilsētām. Aicinām māksliniekus pie mums un cenšamies
ar viņiem sarunāt lētākas biļešu
cenas,» tā I.Englande.
Afišu stendi joprojām pilni – tur
parādās informācija ne tikai par
Jelgavas kolektīvu pasākumiem
un koncertiem, bet arī viesiem
no citām pilsētām. «Jelgavas
Vēstneša» uzrunātie biļešu pircēji
atzīst, ka vismaz vienam kultūras
pasākumam mēnesī nauda tiek
atlicināta. Parasti gan viņi izvēlas
lētākus pasākumus, bet, ja ir kāds
ļoti vērtīgs, lai gan dārgs, nauda
netiek žēlota arī tam – Jelgavas
kultūras namā esot lētāk nekā
doties uz Rīgu. «Šodien algas
diena, tad jau var atlicināt kādu
latiņu kultūras pasākumiem, lai
sirdij prieks. Uz mēneša beigām
gan tā pagrūti, bet vienalga
cenšos. Šodien sev un kolēģiem
nopirku biļetes uz Daugavpils

kora koncertu. Iepatikās, skatoties pa televizoru, taču te nāku
skatīties arī teātri, mīļas man ir
dejas. Izpildīju arī kolēģu pasūtījumu un nopirku biļetes uz Intara
Busuļa koncertu. Man jau šķiet,
ka kultūra ir tā lieta, kas var palīdzēt pārvarēt šos grūtos laikus,
kad tikai skandina, ka tas slikti,
to noņems...» tā jelgavniece Aija
Auniņa. Arī «Jelgavas Vēstneša»
sastaptā dobelniece, kas regulāri
apmeklē Jelgavas kultūras namu,
atzīst, ka krīze kultūru vēl nav
skārusi, jo pasākumi ir vajadzīgi
visiem. «Esmu viena no tām aktīvajām mammām, kas gādā, lai arī
bērni tiktu vesti pie jums un arī
uz Rīgu, – vācu naudu un organizēju autobusu, lai bērni izglītotos.
Mani pārsteidz, ka šeit iespējams
apskatīt tik daudzas viesizrādes.
Nopirkšu biļetes arī draugiem uz
kādu no tuvākajām izrādēm un
Daugavpils kora koncertu,» tā
dobelniece Inese Singelmane.

norisinājās divās vecuma grupās, spēles
aizvadot klajā laukā, katra spēle ilga divreiz pa sešām minūtēm. Jelgavas Ledus
sporta skolas direktora vietniece Lelde
Laure stāsta, ka Jelgavas 3. pamatskolas
skolēni turnīru jaunākajā vecuma grupā
līdz 13 gadiem uzsāka ar zaudējumu
Rīgas Angļu ģimnāzijai. Pēc tam pārspēja Rīgas Pļavnieku sākumskolu, bet
finālā vēlreiz tikās ar Angļu ģimnāzijas
jauniešiem, ar kuru nospēlēja neizšķirti,
taču pēcspēles bullīšos pārāki izrādījās
jelgavnieki, izcīnot zelta medaļas. Savukārt vecākajā grupā līdz 16 gadiem
astoņu komandu konkurencē sudraba
medaļas izcīnīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, kas līdz finālam uzvarēja
visās spēlēs, taču pašā galvenajā bija
spiesti piekāpties Ziemeļvalstu ģimnāzijas jaunajiem hokejistiem.

 Jelgavas dzelzceļa stacijas
renovētajā ēkā ir apskatāmas
uzņēmuma «Latvijas dzelzceļš»
vēsturiskās fotogrāfijas, kas veltītas dzelzceļa līnijas Rīga – Jelgava
140. gadadienai. «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja par stacijas renovāciju.
Pirmajā posmā nomainīti siltummezgli
un siltuma trases. Otrajā veikta ēkas
pamatu un sienu hidroizolācija, jumta,
pirmā stāva telpu un inženierkomunikāciju remonts, kam sekoja iekštelpu
sakārtošana. Pērn izremontēja kāpņu
telpas, uzstādīja ventilācijas iekārtas,
uzbūvēja lietus ūdeņu novadīšanas
sistēmu un veica apkārtējās teritorijas
labiekārtošanu.
Ritma Gaidamoviča

Precizē dienestu atbildību par dzīvniekiem pilsētā Rosinās jauniešus
domāt par karjeru
 Sintija Čepanone

Tuvojoties pavasarim,
pilsētā aizvien aktuālāks
kļūst jautājums par klaiņojošiem bezsaimnieku
un agresīviem dzīvniekiem. Kā liecina atbildīgo dienestu pieredze,
iedzīvotājiem tomēr
trūkst izpratnes, kur
šādos gadījumos vērsties.

«Dažkārt gadās, ka «Pilsētsaimniecībā» vēršas saimnieki,
kuri dažādu iemeslu dēļ spiesti
no sava mīluļa atteikties, bet
mūsu kompetencē ir klaiņojošo
dzīvnieku izķeršana. Mums ziņo
arī par agresīviem dzīvniekiem,
kuri apdraud citus dzīvniekus vai
cilvēkus, bet tādā gadījumā ir jāzvana Pašvaldības policijai,» situā-

ciju skaidro pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» dzīvnieku uzturēšanas uzraudzības speciāliste
Rita Voicehoviča.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par klaiņojošiem dzīvniekiem Jelgavas pilsētas teritorijā jāziņo pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
dzīvnieku uzturēšanas uzraudzības speciālistei vai sekretārei,
tāpat aģentūras kompetencē ir
iedzīvotāju atrastie ievainotie un
mirušie dzīvnieki. «Apkopojot
iedzīvotāju sniegto informāciju
par klaiņojošiem mājdzīvniekiem,
tiek izveidots maršruts, un SIA
«Bauskas Veterinārais centrs»
pēc tā regulāri izķer klaiņojošos
suņus un kaķus,» R.Voicehoviča
paskaidro, ka parasti maršrutā
iekļautas līdz pat desmit adresēm.
Notvertie klaiņojošie dzīvnieki
saskaņā ar līgumu par Jelgavā

klaiņojošo suņu, kaķu un pilsētā atsakās, diemžēl kļūst aizvien vaiieklīdušo dzīvnieku izmitināšanu, rāk, tieši tādēļ «Pilsētsaimniecība»
aprūpi, eitanāziju, kremāciju tiek plāno bez saimnieka palikušajiem
nodoti Latvijas Lauksaimniecības suņiem un kaķiem palīdzēt atuniversitātes Klīniskā institūta rast mājas. «Šajā situācijā, kad
Mazo dzīvnieku izolatorā. Tieši būtiski samazināts pašvaldības
tur arī jāvēršas • Par klaiņojošiem dzīvniekiem jā- budžets, esam
s a i m n i e k i e m , ziņo «Pilsētsaimniecībai» pa tālruni spiesti domāt, kā,
kuriem dažādu 63026513 vai 63084470.
racionāli plānojot
iemeslu dēļ māj- • Par atrastajiem ievainotajiem izdevumus, risidzīvnieks kļu- un mirušajiem dzīvniekiem jāziņo nāt šo problēmu
vis lieks. Tiesa «Pilsētsaimniecībai» pa tālruni Jelgavā. Tieši
gan – kā uzsver 63026513 vai 29752829 (diennakts tādēļ apsveram
Mazo dzīvnieku tālrunis).
iespēju aģentū• Par klaiņojošiem dzīvniekiem,
izolatora pārstāras mājas lapā
kas apdraud cilvēkus, dzīvniekus,
ve, dzīvnieku tur jāziņo Jelgavas Pašvaldības policijai www.pilsetsaimvar atstāt par sa- pa tālruni 63028550.
nieciba.lv izveimaksu, turklāt • Par mājdzīvnieku atstāšanu Mazo dot jaunu sadaļu,
iepriekš vēlams dzīvnieku izolatorā jāvienojas pa kurā, ievietojot
piezvanīt.
arī dzīvnieku fotālruni 63021924 vai 63024665.
Kā norāda
togrāfijas, dzīvR.Voicehoviča, ekonomiskā situā- nieki un jaunie saimnieki varētu
cija būtiski ietekmējusi arī šo jomu atrast viens otru,» ieceres atklāj
– dzīvnieku, no kuriem īpašnieki R.Voicehoviča.

Delegācija no Baranovičiem iepazīst mūsu pilsētsaimniecību
Lai iepazītos ar Jelgavu, apmainītos ar pieredzi pilsētsaimniecības
jautājumos un uzlabotu pašreizējo sadarbību, Jelgavā divu dienu
vizītē viesojās delegācija no sadraudzības pilsētas Baltkrievijā
Baranovičiem. Baltkrievu delegācija, kuras sastāvā ir galvenokārt
amatpersonas no Baranoviču pilsētsaimniecības institūcijām, tikās
arī ar SIA «Fortum Jelgava» pārstāvjiem Gintu Cimdiņu un Ainu
Bataragu. Nelielās diskusijas laikā viesi tika iepazīstināti ar «Fortum» darbību ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs
un Krievijā. Baranoviču apgaismošanas uzņēmuma «Belsvet»
direktors Anatolijs Moiseičiks atzina, ka ir gandarīts par redzēto,
un norādīja, ka Jelgavā ir labi sakārtota finanšu uzraudzīšanas
sistēma, kas varētu būt viens no jautājumiem, ko Baltkrievijas
Foto: JV
pilsēta varētu no mums mācīties.

 Ilze Knusle-Jankevica

No 16. līdz 20. februārim Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA)
rīko «Skolēnu karjeras
nedēļu 2009».
Atšķirībā no iepriekšējā pasākuma šogad katra Karjeras nedēļas diena būs veltīta kādai nozarei
vai vairākām no tām, kas šobrīd
uzskatāmas par prioritārām.
NVA Jelgavas filiāles vadītājs
Māris Narvils informē, ka tiks aplūkotas tādas nozares kā ieguves
rūpniecība un karjeru izstrāde,
lauksaimniecība, mežsaimniecība
un zivsaimniecība, ūdensapgāde un atkritumu apsaimniekošana, mazumtirdzniecība un
vairumtirdzniecība, transports
un loģistika, informācijas un
komunikāciju pakalpojumi, profesionāli, zinātniski un tehniski
pakalpojumi, valsts pārvalde un
aizsardzība un obligātā sociālā
apdrošināšana. Gan skolēni, gan
studenti varēs piedalīties apaļā
galda diskusijā par katru no
saistošajām nozarēm. Paredzēts,
ka diskusijās aktīvi iesaistīsies
arī nozaru uzņēmumi, profesionālās asociācijas un pašvaldības
pārstāvji.
Šogad pirmo reizi Karjeras
nedēļā iesaistās arī LLU. Ceturtdiena, 19. februāris, būs karjeras

diena tieši studentiem. LLU aulā
sevi prezentēs tie uzņēmumi,
par kuriem paši studenti interesējas, bet vēlāk jaunieši dosies
ekskursijā uz Jelgavas Inovāciju
centru, kur uzzinās par iespējām
uzsākt savu biznesu – iepazīsies
ar apstākļiem, nosacījumiem, citu
uzņēmumu pieredzi. Jāpiebilst,
ka studenti var piedalīties arī
pārējos Karjeras nedēļas pasākumos. Vēlmi piedalīties Karjeras
nedēļā izteikuši 34 dažādu nozaru
uzņēmumi un iestādes.
Karjeras nedēļas laikā būs
apskatāma arī fotoizstāde «Orientējies ekstrēmi». Tā tiks atklāta
17. februārī pulksten 16 Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra (JRPIC) telpās un būs
apskatāma līdz 28. februārim.
Skolēnus uz Atvērto durvju dienu aicinās arī Jelgavas Amatu
vidusskola, kur skolas audzēkņi
– topošie pavāri, konditori, frizieri, stila speciālisti, mazumtirdzniecības komercdarbinieki,
metālapstrādātāji – demonstrēs,
ko prot. 9. klašu skolēni ar dažādām profesijām varēs iepazīties
arī skolēnu apvienības «Jaunie
līderi» rīkotajā konkursā par
desmit dažādām profesijām,
piemēram, ugunsdzēsējs, tērpu
dizaineris, ķīmiķis, farmaceits,
frizieris, pavārs, grāmatvedis.
Tas notiks 19. februārī pulksten
14 JRPIC telpās.
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nodokļi

Ceturtdiena, 2009. gada 12. februāris

No valsts cenšas atgūt vairāk līdzekļu
 Anna Afanasjeva

Iedzīvotāji aizvien aktīvāk
izmanto likumā doto iespēju
par sevi un tuviniekiem atgūt
daļu no samaksātā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN). Šogad Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Jelgavas nodaļā jau
no janvāra sākuma veidojas
rindas.
Ir gadījumi, kad IIN maksātājam
gada ienākumu deklarācija obligāti nav
jāiesniedz, bet viņa paša interesēs ir to
izdarīt, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto
nodokļa daļu.

Lielākā daļa
ienākumu deklarāciju iesniedzēju vispirms
vēršas pie
VID nodaļas
konsultantiem,
kur katru dienu
vērojamas
rindas.
Foto: JV

Kad ir vērts iesniegt deklarāciju?

Uz jautājumu, kādos gadījumos cilvēkam tas būtu jādara, Sandija Ātrena-Zaharčenoka no VID Zemgales reģionālās
iestādes (ZRI) biroja skaidro, ka gada
ienākumu deklarāciju var iesniegt visi
iedzīvotāji, kas bijuši IIN maksātāji (strādājuši algotu darbu, saņēmuši pensiju vai
citus apliekamos ienākumus) un kuri
vēlas saņemt šī nodokļa pārmaksu. IIN jušo gadu, bet viņa nodokļu grāmatiņā
pārmaksa var būt izveidojusies, ja bijuši nav ierakstīts bērns, kas dzimis 2007.
izdevumi par izglītību un ārstnieciska- gada decembrī. Darba vietā, veicot algas
jiem pakalpojumiem; ziedots vai dāvināts aprēķinu, atvieglojums par apgādībā
sabiedriskā labuma vai reliģiskajām un esošu personu nav piemērots. Iesniedzot
budžeta iestādēm; veikti maksājumi gada ienākumu deklarāciju, tiek veikts
privātajos pensiju fondos vai par dzīvības pārrēķins, un summa, no kuras ieturēts
apdrošināšanu, vai iegādātas ieguldījumu 25 procentu IIN, tiek samazināta par 672
fondu ieguldījumu apliecības; saņemta latiem (atvieglojums par apgādībā esošu
autoratlīdzība, kurai izmaksas vietā nav personu 2008. gadā). Tādējādi cilvēks var
piemēroti attaisnotie izdevumi. Tāpat atgūt pārmaksātos 168 latus (25 procentas iespējams gadījumos, kad nodokļa tus no 672 latiem).
maksātājs nav pilnībā izmantojis gada
neapliekamo minimumu un atvieglo- Izglītības un ārstnieciskie
izdevumi
jumus.
Pie attaisnotajiem izdevumiem pieder
IIN pārmaksa rodas, ja cilvēks nav
strādājis pilnu gadu un nav izmantojis tēriņi par augstākās izglītības un visu
visu sev pienākošos ar IIN neapliekamo pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu
gada minimumu. Arī tad, ja aizmāršības, akreditētās Latvijas mācību iestādēs, kā
darba vietas grāmatvedībā nenokārto- arī apmācība darbā, amatā vai nepieciešamo iemaņu, kvalito formalitāšu vai
citu apstākļu dēļ nav VID ZRI Jelgavas nodaļā iesniegto fikācijas uzlabošanā.
Savukārt attaisnoizmantojis atvieg- gada deklarāciju skaits
tajos ārstnieciskajos
lojumus par apgāizdevumos iekļauti
dājamām personām. 2008. gada janvārī – 1315
medicīniskie pakalVID ZRI Jelgavas 2009. gada janvārī – 1600
pojumi (arī pacienta
nodaļas Konsultāciju
daļas galvenā nodokļu inspektore Diāna iemaksa), zobārstniecība, plānotās opeCīrule gadījumus raksturo no praktiskā rācijas un veselības apdrošināšanas prēviedokļa. Piemēram, cilvēks strādājis no miju maksājumi. Šajos tēriņos neiekļauj
2008. gada 1. augusta līdz 31. decembrim. medicīnas ierīču, piemēram, briļļu, un
Par šo periodu viņam aprēķināta 840 ārstniecības līdzekļu (zāļu, vitamīnu u.c.)
latu alga. Tās aprēķinā izmantots neap- iegādi, izņemot izdevumus par veselības
liekamais minimums 400 latu apmērā (5 aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmanmēneši x 80 lati), bet likumā noteiktais totajiem līdzekļiem, medicīnas ierīcēm un
gada neapliekamais minimums 2008. precēm, ko neapmaksā Valsts obligātās
gadā bija 960 lati. Tādējādi iedzīvotājam veselības apdrošināšanas aģentūra.
Daļa izdevumu par izglītību un ārstno neapliekamā minimuma par gadu
nav piemērota daļa 560 latu apmērā. nieciskajiem pakalpojumiem ir limitēti,
Iesniedzot deklarāciju, cilvēks no valsts to kopsumma nedrīkst pārsniegt 150
atgūst gada laikā samaksāto IIN 87,50 latus gadā par sevi un katru apgādājamo
atsevišķi. Šis ierobežojums neattiecas uz
latu apmērā.
VID nodaļas ikdiena liecina, ka daļa izdevumiem par plānveida operācijām un
iedzīvotāju neizprot algas aprēķinu un zobārstniecības pakalpojumiem, ieskaitot
IIN ieturēšanu no darba algas. Šī iemesla zobu protezēšanu. Tos deklarācijā drīkst
dēļ algas nodokļu grāmatiņās ne vienmēr iekļaut pilnā apmērā. No šīs summas notiek ierakstīti bērni vai citas apgādībā dokļu maksātājam atlīdzina izdevumus
esošas personas. Līdz ar to, aprēķinot 25 procentu apmērā.
Deklarācijā var iekļaut arī ģimenes
algu, netiek izmantots atvieglojums.
Piemēram, cilvēks strādājis visu pagā- locekļu (vecāku, vecvecāku, bērnu,

mazbērnu, laulātā) izdevumus, kuru
kopējā summa taksācijas gada laikā IIN
maksātājam un viņa ģimenes locekļiem
nepārsniedz 150 latus katram. Piemēram, ja vecākiem, kas saņem pensiju,
nav apliekamu ienākumu, viņu attaisnotos izdevumus var iekļaut savā deklarācijā. Jāatceras, ka katra attaisnotos
izdevumus drīkst atskaitīt tikai vienu
reizi. Proti, ja par ģimenes locekli gadā
par mācībām vai ārstniecību samaksāti,
piemēram, 330 lati, attaisnotajos izdevumos iekļaujami 150 lati tikai vienā
deklarācijā. Summu nevar sadalīt uz
vairākiem ģimenes locekļiem, lai atgūtu
iedzīvotāju ienākuma nodokli no visas
samaksātās naudas.
VID ZRI Jelgavas nodaļas vadītāja
Daina Plone papildina, ka no nākamā
gada attaisnotie izdevumi par izglītību
un medicīnu tiks palielināti no 150 līdz
300 latiem. To apjoms nebija mainīts
kopš 1995. gada un neatbilda pašreizējai
situācijai. Ministru kabineta noteikumi
grozīti arī tādēļ, ka pašlaik izdevumos
nav iekļauti maksājumi par izglītības iegūšanu citās ES un Eiropas Ekonomikas
zonas valstīs.
Nodaļas vadītāja atgādina, ka, deklarācijā iekļaujot ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, par katru no viņiem
jāaizpilda atsevišķs pielikums, kā arī
uzsver, ka likums pieļauj iespēju iesniegt
gada ienākumu deklarāciju ar tajā uzrādītajiem attaisnotajiem izdevumiem par
iepriekšējiem trīs gadiem. Agrāk to varēja
iesniegt tikai par iepriekšējo atskaites
periodu.

Ziedojumi, pensiju
un ieguldījumu fondi

Ja cilvēks ziedojis vai dāvinājis naudu
vai citas lietas valstī reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, un budžeta
iestādēm, arī šīs summas var iekļaut gada
ienākumu deklarācijā kā attaisnotos
izdevumus. Pielikumi šiem tēriņiem nav
jāaizpilda, tie jāuzrāda deklarācijā. At-

bilstoši likumam deklarācijā var iekļaut
ziedojumu apmēru, kas nepārsniedz 20
procentus no apliekamā ienākuma.
Šī pati likme attiecas arī uz ieguldījumiem privātajos pensiju fondos un
apdrošināšanas maksājumiem. Piemēram, iedzīvotāja alga pirms nodokļu
nomaksas ir 300 latu mēnesī. Gadā tā
veido 3600 latu. Attaisnotajos izdevumos
cilvēks gadā nevar iekļaut vairāk par
720 latiem.
Apdrošināšanas maksājumus atbilstoši
dzīvības apdrošināšanas līgumam ar
līdzekļu uzkrāšanu var iekļaut attaisnotajos izdevumos, ja līgums ar apdrošinātāju noslēgts vismaz uz pieciem gadiem.
Jau pērn VID konstatēts, ka atsevišķi
nodokļu maksātāji pēc līdzekļu atmaksas ar apdrošinātāju lauzuši noslēgto
līgumu. Šādos gadījumos cilvēkam saņemtā nauda valstij jāatmaksā atpakaļ.
Savukārt ieguldījumu fonda ieguldījumu
apliecību iegādes izmaksas attaisnotajos
izdevumos var iekļaut ar nosacījumu, ja
tā cilvēka īpašumā bijusi vismaz piecus
gadus.

Jo ātrāk izdarīs, jo ātrāk saņems

VID Jelgavas nodaļas statistika liecina,
ka ar katru gadu iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaits aug. Speciālisti to
skaidro ar informētības līmeņa palielināšanos par attaisnotajiem izdevumiem.
Deklarāciju šajā gadījumā var iesniegt
līdz gada beigām. Ikdiena liecina, ka šogad iedzīvotāji vairāk rīkojas pēc principa
– jo ātrāk izdarīs, jo ātrāk pārmaksāto
nodokli saņems atpakaļ.
D.Plone domā, ka šogad aktivitāte
sākusies agrāk, jo cilvēku rocība nav tāda
kā iepriekš. VID nodaļa saņem arī daudz
vairāk iesniegumu ar lūgumu veselības
vai finansiālo problēmu dēļ pārskaitīt
līdzekļus ātrāk nekā likumā noteiktajā
trīs mēnešu termiņā. «Cenšamies apmeklētājiem iet pretī, vienīgi dažkārt rodas
problēmas iesniegtajos dokumentos
konstatēto nepilnību dēļ. Tad atmaksa
var ieilgt. Protams, strādājošo nodaļā
ir tik, cik ir, ar iedzīvotāju deklarāciju

izskatīšanu nodarbojas astoņi darbinieki.
Tomēr likumā noteikto termiņu nekavējam,» raksturo D.Plone.
Novērojumi VID Jelgavas nodaļā liecina, ka vairums deklarāciju iesniedzēju
uzreiz nav gatavi dokumentu iesniegšanai. Vispirms viņi gaida pārdesmit cilvēku garā rindā, lai izmantotu konsultantu
pakalpojumus. Viņu vidū ir arī tādi cilvēki, kas tikai dzirdējuši, ka šeit var dabūt
naudu, bet īsti pat nezina, par ko.
D.Plone atzīst, ka, neraugoties uz pietiekami ilgo termiņu (IIN atmaksa valstī
sākās 1994. gadā), iedzīvotāju zināšanas
par deklarāciju aizpildīšanu būtiski nav
uzlabojušās un liela daļa pat nemēģina
saviem spēkiem aizpildīt dokumentus.
«Šķiet, tas vairāk ir principa, nevis nezināšanas dēļ. Nerunāju par cilvēkiem
cienījamos gados, bet apmeklētājiem ar
augstāko izglītību un jauniešiem, kas
negrib sevi piepūlēt. Deklarācijas atvieglotais variants, kas jāaizpilda vairumā
gadījumu, nav sarežģīts. Taču cilvēki
necenšas aizpildīt pat vārda un uzvārda
daļu, nemaz nerunājot par pārējo. Grib,
lai visu izdara konsultants. Līdz ar to
veidojas rindas un sastrēgumi, jo nodaļā
strādā tikai pieci konsultanti, turklāt
līdztekus šiem jautājumiem viņiem jārisina arī citi,» situāciju raksturo nodaļas
vadītāja, uzsverot, ka līdz 1. aprīlim
deklarācijas obligāti jāiesniedz saimnieciskās darbības veicējiem un tiem, kas
guvuši ienākumus ārvalstīs vai arī guvuši
ienākumus, kas apliekami ar IIN, bet
nodoklis nav aprēķināts. Pārējie to var
darīt visa gada garumā, neradot liekus
sastrēgumus un stresu ne sev, ne VID
darbiniekiem.

Uzziņai

• 1. aprīlis ir obligāts termiņš gada ienākumu deklarācijas par 2008. gadu iesniegšanai VID tiem iedzīvotājiem, kuri:
- veikuši saimniecisko darbību Latvijā;
- saņēmuši ienākumus ārvalstīs;
- saņēmuši neapliekamos ienākumus, kas
pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo
minimumu;
- saņēmuši ienākumus, no kuriem IIN izmaksas brīdī nav ieturēts.
Pārējie ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu var iesniegt līdz gada beigām.
• IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem
atpakaļ var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis
un ir maksājis IIN.
• Gada ienākumu deklarāciju veidlapas var
izdrukāt no VID mājas lapas internetā (www.
vid.gov.lv) vai iegūt VID nodaļā, kuras Konsultāciju daļā neskaidrību gadījumā pieejama
palīdzība dokumentu aizpildīšanā.
• Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz VID teritoriālajā iestādē pēc
deklarētās dzīvesvietas. To var izdarīt, izmantojot arī VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, to parakstot ar elektronisko parakstu.
• Lai saņemtu nodokļa atmaksu, kopā ar deklarāciju jāiesniedz attaisnojuma dokumenti:
- paziņojums par aprēķināto, ieturēto un
budžetā pārskaitīto IIN ienākumu gūšanas
vietā;
- kases aparāta čeks un darījuma kvīts ar informāciju par saņemto pakalpojumu;
- dokumenti, kas apliecina taksācijas gada
laikā veiktos ziedojumus vai dāvinājumus;
- dokumenti, kas apliecina ieguldījumu fondu
ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas.

Vērtē iedzīvotāji
Larisa,
grāmatvede:
«Iespējams, šogad
aizpildīšu deklarāciju, lai saņemtu
atpakaļ attaisnotos izdevumus. Pēdējo reizi to darīju
pirms gadiem trim
četriem, kad bija
lielāki izdevumi
– atrados slimnīcā, apmeklēju zobārstu. Kā
cilvēkam, kurš pārzina grāmatvedību, deklarācijas aizpildīšana grūtības nav sagādājusi. Taču par nodokļu uzraudzības iestādes
darbinieku attieksmi dzirdētas dažādas, ne
vienmēr tās labākās domas. Tas gan bijis par
laiku pirms 2000. gada. Piemēram, vīram,
kurš tolaik kā bezdarbnieks gribēja saņemt
atpakaļ pienākošos līdzekļus no zobu labo-

šanai iztērētās naudas, bija jāuzklausa, kāpēc
tik daudz iztērēts un kur cilvēkam bez darba
var būt tādi līdzekļi. Viņam tas bija nepatīkami, pat naudu vairs negribēja saņemt, bija iespaids, ka bezdarbniekam jābūt nabadzīgam
cilvēkam bez jebkādiem uzkrājumiem, kurš
nevar atļauties aiziet pie zobārsta. Taču citādi
problēmu nav bijis. Deklarācijas iesniedzam,
kad ir laiks, gada pirmajos mēnešos ne vienmēr to darām.»
Sergejs, strādā
«Fortum Jelgava»:
«Dokumentus par
attaisnoto izdevumu saņemšanu
aizpildu ne pirmo
gadu, taču katru
reizi ir kādas prob-

lēmas ar dokumentiem, ko pats esmu
aizpildījis. No darba devēja izsniegtā paziņojuma par veiktajām nodokļu iemaksām
un saņemto atalgojumu ar pirmo reizi visas
ailes pareizi sarakstīt vēl nav izdevies – cipari nesakrīt ar VID rīcībā esošajiem. Labi,
ka nodaļas darbinieces ir atsaucīgas un
palīdz. Iesniedzu dokumentus gan par paša
izmantotajiem medicīnas pakalpojumiem,
gan par līdzekļiem, ko sieva izlietoja izglītības iegūšanai. Bez kopējās deklarācijas par
ienākumiem katrai pozīcijai vēl jāaizpilda
atsevišķs pielikums. Papīru ir daudz, pašam
to nav viegli izdarīt. Laikam tāpēc pie konsultantiem tagad tik lielas rindas.
Pats pērn vairākus simtus latu iztērēju zobu
labošanai. Jau otro gadu tik daudz ieguldījumu tie prasījuši. Smejos: šī pakalpojuma
cenas ir tik augstas, ka tad, kad zobi būs kārtībā, vairs nebūs, ko ar tiem ēst! Lai tā neno-

tiktu, iesniedzu deklarāciju. Tā vismaz ceturto
daļu ieguldīto līdzekļu varēšu atgūt. Gadus
trīs to jau esmu darījis. Ja summa nebūtu tik
liela, slinkums būtu stāvēt rindā. Uzņēmuma
nodrošinātā veselības apdrošināšanas polise
diemžēl nesedz zobārstniecības izdevumus,
taču labi, ka tāda ir. Agrāk strādājošajiem
vispār veselība nebija apdrošināta.»
Olga,
grāmatvede:
«Pati deklarācijas
par attaisnoto izdevumu saņemšanu pēdējos gados
neesmu aizpildījusi, nav bijis vajadzības. Laikā, kad
meita vēl mācījās
un es apmaksāju

mācību maksu, pieprasīju ceturtās izdevumu daļas atmaksu. Arī draudzenēm
bieži nācies palīdzēt aizpildīt veidlapas.
Pašai kā grāmatvedei ar 20 gadu stāžu
tas nekad grūtības nav sagādājis. Citiem,
kas ikdienā nesaskaras ar finanšu lietām
un dokumentiem kā tādiem, iespējams,
ir grūti.
Tas, vai cilvēks iesniedz vai neiesniedz deklarāciju par attaisnoto izdevumu atmaksu,
pārsvarā atkarīgs no katras konkrētās
ģimenes rocības. Viens gadījumā, kad no
valsts var saņemt atpakaļ 25 latus, neies
pildīt papīrus un tērēt laiku iesniegšanai.
Savukārt citam tā ir liela nauda. Šajos laikos,
kad apstākļi daudziem kļūst smagāki, cilvēki
daudz vairāk, domāju, pieprasīs no valsts
līdzekļu atmaksu. Pagaidām gan vēl ne
draugiem, ne paziņām deklarācijas neesmu
palīdzējusi aizpildīt.»
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Pavasaris sākas jau decembrī

Kaut arī audzēt kallas nav ekonomiski izdevīgi, jo augs ir gana cimperlīgs,
SIA «Dārzs» tās zied vairāk nekā 500 podos. «Mūsu priekšrocība ir tā, ka
realizējam tās paši, nevis pārdodam uzpircējiem,» skaidro uzņēmumā.
nekāda atbalsta, un tas tikai tādēļ, ka
dārzniecība plešas pilsētas teritorijā.
«Mēs skaitāmies lauksaimnieki pilsētā,
tādējādi uz dotācijām no valsts nemaz
nevaram cerēt. Bet, prātīgi saimniekojot, iztikt var,» tā A.Keiša.
Pašlaik SIA «Dārzs» nodarbojas vien
Lai gan laukā valda ziemai raksturīgais sals, dārzniecībā jau smaržo pēc pavasara. Tur vairākās stikla siltumnīcās zied ar puķkopību – tirgo gan pašu audzēFoto: JV tus grieztos ziedus, gan puķes podos,
pavasara puķes – prīmulas, hiacintes, Alpu vijolītes, narcises, tulpes...
tur pircējiem piedāvā arī stādus. Bet
 Sintija Čepanone
šu piķēšana viņām iet no rokas. «Sākām sešus septiņus gadus vecu fikusu, kas deviņdesmito gadu sākumā peļņu nesa
līdz ar jauno gadu, taču tas nebūt neno- izstiepies teju cilvēka augumā, jārēķinās arī dārzeņi. «Audzējām tomātus, gurDobeles šosejas un Rūpniecīzīmē, ka darbam redzam galu – pirmās ar kādiem divdesmit latiem.
ķus, salātus, lokus, ārā bija kāposti,
bas ielas krustojumā, kur sleatraitnītes uzziedēs jau martā, aprīlī,
Izrādās, arī augiem ir modes ten- burkāni,» atceras A.Keiša. Taču skaitļi
jas SIA «Dārzs» dārzniecība,
nākamās ziedēs maijā, jūnijā, bet vēlāk dences. «Pašlaik topā neapšaubāmi liecināja, ka bez valsts subsīdijām
jau sen kā valda pavasaris.
piķētās būs rudenim,» uz nepārtraukto ir pavasaaudzēt
Ārpusē par to liecina skursteprocesu norāda Nadja, piebilstot, ka r a z i e d i ,
dārzeņus
ņi, no kuriem gaisā paceļas
kopumā no atraitnīšu iesēšanas līdz īpaši prīneatmakkupls dūmu mākonis, savuziedēšanai paiet seši mēneši.
mulas un
sājas, tiekārt iekšpusē – pilnā sparā
Savukārt nākamajā ziemā priecēs hiacintes,
ši tāpēc
ziedošas pavasara puķes
pašlaik podotās acālijas. Kopumā tās s a v u k ā r t
priekšroun pircēji, kuri, iegādājoties
ziedēs trijās siltumnīcās. Dārznieces p a g ā j u š a ka dota
kādu krāšņu puķu podu,
teic, ka par to realizāciju bažu nav j ā r u d e n ī
puķkopīpavasara noskaņu rada arī
– daudzu gadu laikā izveidojies pat tā visi gribēja
bai. Viņa
savās mājās.
saukto pastāvīgo klientu loks, kuri jau paleonopvērtē, ka
ar nepacietību gaida, kad savā īpašumā šus,» pirbūtisks
Dārzniecībā strādājošie zina stāstīt, varēs iegūt ziedošu acāliju podu. Gluži c ē j u g a u atspaids
ka siltumnīcas šajā vietā bijušas arī pir- tāpat ir arī ar nokarenajām puķēm, pie- m i a t k l ā j
ir pašu
mās Latvijas laikā. Padomju gados tur mēram, sabata tīteni, kas jau tuvākajās J.Podnieks,
veikals,
zēla viens no puķkopības saimniecības nedēļās uzziedēs ar gaiši ziliem ziediem piebilstot, Rozmarīns – no vienas puses, krāšņumaugs, taču, kur rea«Jelgavas zieds» iecirkņiem, savukārt, un, rūpīgi kopts, priecēs visu vasaru.
ka, piemē- noliekot to virtuvē, tas ir tikai rokas stiepiena attā- lizē dārzsākoties juku laikiem, to privatizēja
r a m , ī s i lumā, lai kā garšvielu to piešautu zupām, salātiem n i e c ī b ā
cilvēki, kam nebija vienaldzīgs dārz- Augi – skaistumam un veselībai
pirms Jau- vai gaļas ēdieniem.
izaudzēniecības liktenis, un nu tur saimnieko
Kādā citā korpusā visu gadu zaļo nā gada sato, un līdz
SIA «Dārzs».
telpaugi. SIA «Dārzs» dārzniecībā var sparojas naudas koka jeb portulakas šim uzņēmumam izdevies gadu nosiegādāties arī augus, ko pazinušas pat biezlapes kārotāji, kas tic, ka šis augs lēgt ar peļņu.
Nepārtraukts process
mūsu vecvecmāmiņas. «Nav jau tā, ka gādās par to, lai ģimenē netrūktu
Izrādās, tādas īstas atelpas pirms jau- cilvēki tagad pērk tikai tos augus, kas naudas.
Mācās arī no citu kļūdām
nās sezonas dārzniecībā strādājošie ne- Latvijā ienākuši pavisam nesen. Daudzi
Iespējams, viens no veiksmīgas
maz nepazīst, jo tur process ne uz mirkli vēl aizvien priekšroku dod vecajām la- Lauksaimnieki pilsētā
saimniekošanas stūrakmeņiem ir
nerimstas – jau rudenī sāk gatavoties bajām puķēm. Atnāk kāda kundzīte un
Anitai Keišai šis jau ir trīsdesmi- fakts, ka katra darbība tiek objektīvi
pavasarim, bet šajā ziemā – nākamajai saka, ka veselības nostiprināšanai grib tais gads, kas aizvadīts dārzniecībā. izvērtēta, turklāt uzņēmums mācās
ziemai... Arī pašlaik darāmā tur ne- nopirkt aloju. Kāds iegādājas rozmarīna Un tieši viņa bija viena no trijiem arī no radniecīgu uzņēmumu kļūdām.
trūkst: vienā korpusā sievas pavasarim podu – pakar virtuvē virs palodzes, un cilvēkiem, kas tūdaļ pēc «Jelgavas «Ikvienu darbību iepriekš rūpīgi
piķē atraitnītes, otrā – nākamajai ziemai ir gan smukumam, gan garšvielām. Arī zieda» likvidēšanas uzņēmās gādāt par apsveram. Savulaik apkurināmas
podo acālijas, savukārt citos korpusos papardes iztirgojas,» stāsta SIA «Dārzs» ziedošās saimniecības vienu iecirkni. bija visas siltumnīcas, taču tagad siljau zied prīmulas, hiacintes, Alpu vijo- darbinieks Jāzeps Podnieks. Tiesa gan «Darbs dārzniecībā nepašaubāmi ir tumu ziemā nodrošinām vien dažām
lītes un citas pavasara puķes.
– kā liecina novērojumi, pircēji labprā- mana sirdslieta, un tas arī bija viens – nu neatmaksājas mums apkurināt,
Piķētājas atklāj, ka, šo darbu darot, tāk iegādājas nelielus augus, jo tie ir no iemesliem, kāpēc nolēmu iesaistī- piemēram, rožu siltumnīcas, arī kriaizvadīti jau pārdesmit gadi, un atraitnī- lētāki, savukārt, lai savā īpašumā iegūtu ties tās privatizēšanā. No vienas pu- zantēmām rudenī nodrošinām vien
ses, bija žēl nebūtībā aizlaist visu, kas minimālu siltumu,» A.Keiša piebilst,
Dārzniecības «pašo gadu laikā iekopts, no otras, – bija ka vēl salīdzinoši nesen bankrotējuši
stāvīgā iemītniece»
atbildība par cilvēkiem, kas šeit visu kolēģi, kuri pat ziemā saimniekoja ar
monstera – krāšņi
mūžu strādājuši,» stāsta SIA «Dārzs» vērienu. «Mēs visu cenšamies darīt
ziedi un, jā... izrādās,
valdes locekle A.Keiša. Un vēl aizvien prātīgi – piemēram, apkurinām tikai
arī ēdami augļi, kas
dārzniecība lielākoties turas uz veca- tos korpusus, kas ir mazāki, zemāki,
garšo pēc ananasiem. jiem darbiniekiem.
ar koka konstrukcijām.»
Pašlaik saimniecībai ir 12 tūkstoši
Pašlaik netiek domāts arī par vēriekvadrātmetri zemes, tostarp 0,7 hek- nīgu ražošanas modernizēšanu, jo tam
tāri «zem stikla» – vairāk nekā desmit būtu nepieciešamas milzīgas investīcijas.
siltumnīcas. «Apkurinām gan pavisam «Arī meitenēm gribas pastrādāt,» pajoko
nelielu daļu – kopumā 2000 kvadrātmet- saimnieks, piebilstot, ka vismaz pagairus –, jo citādi strādāt nebūtu izdevīgi,» dām roku darbam tiek dota priekšroka.
tā A.Keiša.
Taujāta par dārzniecībā izaudzētā
Izrādās, uzņēmumam no valsts nav realizēšanu, A.Keiša norāda, ka galve-

nokārt viss aiziet vietējā tirgū – gan pašā
dārzniecībā, gan veikalā. «Agrāk vairāk
izvadājām arī pa citiem veikaliem, tagad
to darām retāk. Tiesa gan – pagājušajā
nedēļā pavasara puķes aizvedām uz
Tukumu, Talsiem, Liepāju, Rēzekni,
Jēkabpili, Madonu. Pēc prīmulām,
acālijām ir pieprasījums, un, ja mums
ir izdevīgi, tad arī vedam uz citām pilsētām,» tā A.Keiša.

Visiem ir zaļie īkšķīši

Par spīti norisēm valstī, SIA «Dārzs»
strādājošie arī nākotnē raugās cerīgi.
«Protams, ir bijuši vieglāki, grūtāki
laiki, bet mest mieru tam visam negrasāmies. Cilvēkiem ziedi ir vajadzīgi,»
tā A.Keiša, neslēpjot, ka dažs labs uz
dārzniecību atbrauc, vien lai iepriecinātu dvēseli. «Tā jau mēdz teikt, ka,
skatoties uz ziediem, stress pazūd, un
patiesi netrūkst apmeklētāju, kas vienkārši palūdz kādu brītiņu pabūt kopā ar
augiem, lai nomierinātos. Arī mums ir
tā: kad mērs ir pilns, pačubināmies ap
puķēm. Augs ar savu skaistumu izklīdina dusmas,» neslēpj A.Keiša.
Pamazām dārzniecībā atgriežas
darbinieki, kas uz ziemu bija palaisti
atvaļinājumā, un SIA «Dārzs» pilnā
sparā turpina gatavoties jaunajai
sezonai. «Visi mūsu darbinieki ir ar
zaļajiem īkšķīšiem, citādi jau te nemaz
nevarētu strādāt,» savu komandu paslavē A.Keiša. Un viņa uzteic arī pašu
audzētās puķes: «Viņas ir pielāgojušās
mainīgajiem laika apstākļiem, pieradušas pie stresa... Mūsu puķes ir skaistas,
taču ne izlutinātas.»

Jau pašlaik dārzniecībā gatavojas
nākamajai ziemai – te tiek podotas
acālijas.
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Nostiprina savas pozīcijas

«Eksports Latvijai ir vitāli svarīgs»
 Ilze Knusle-Jankevica

... un birokrātija

Savukārt metālapstrādes uzņēmuma
«Latvijas ārējo maksājumu bi«Torgy Baltic» izpilddirektore Anda Sprolance ir ar mīnuss zīmi. Imports
ģe norāda, ka uzņēmējiem traucē strādāt
divreiz pārsniedz eksportu. Ja
valsts amatpersonu un ierēdņu attieksme
importētu, teiksim, darba gal– eksportējot nākas saskarties ar lietām, ko
dus un aparatūru, tas nākotnē
nevar paredzēt. Piemēram, Latvijā, ievedot
valstij ļautu radīt gan darba
produktu, muitas nodoklis tiek aprēķināts
vietas, gan eksportspējīgas
pēc tā statiskās vērtības, lai gan tirgus cena
preces. Bet Latvijā jau aptuveni
katru reizi mainās. Līdz ar to pat tad, ja predesmit gadus ieved tikai plaša
ce nopirkta par lētāku cenu, nodokļos jāsapatēriņa preces – automašīnas,
maksā lielāka summa, kaut gan uzņēmējam
apģērbu, pārtiku –, kas nerada
ir apzīmogoti dokumenti, kas apliecina, par
pievienoto vērtību. Iepriekšējos
kādu cenu prece nopirkta. «Rodas sajūta, ka
gados šī starpība tika segta no
mūsu valstī uzņēmējiem neuzticas un uzkredītu un investīciju naudas,
skata, ka tie tikai vēlas apkrāpt valsti,» nobet tagad šie procesi ir tikpat
saka A.Sproģe. «Torgy Baltic» šāda situācija
kā apstājušies. Tāpēc eksports
nav sveša – ja muitas darbinieki uzskata,
Latvijai ir vitāli nepieciešams, lai
ka dokumenti nav kārtībā, kravu aiztur un
uzlabotu maksājumu bilanci,»
tiek pieprasīta ekspertīze, bet uzņēmējam
uzskata plastmasas cauruļu
tas nozīmē to, ka laikus netiek piegādātas
rūpnīcas «Evopipes» valdes
izejvielas un aizkavējas ražošana ar visām
priekšsēdētājs Edgars Viļķins.
no tā izrietošajām sekām. A.Sproģei nav
pieņemama šāda attieksme. Viņa norāda:
Eksports ir nozīmīgs ne tikai tāpēc, ka «Tas taču nav nekas slikts, ja man ir izdevies
ienes valsts kasē naudu. Eksports nozīmē nopirkt preci par lētāku cenu, turklāt ja to
arī darba vietas, un Latvijā tas ir ļoti būtiski, apliecina apzīmogoti dokumenti!»
jo mūsu valstī nav nekādu ieguvju, izņemot
kokmateriālus, un mēs varam konkurēt No valsts gaida
tikai ar savu darbaspēku. Turklāt eksports finansiālu palīdzību
ir nozīmīgs arī katram uzņēmumam, jo
Uzņēmēji ir vienisprātis, ka arī valstij ir
tas ļauj palielināt ražošanas apjomus un jāatbalsta eksports, bet domas par to, kā tas
izdzīvot šajos sarežģītajos apstākļos. Tāpēc darāms, atšķiras. E.Viļķins pārliecināts, ka
uzņēmēji turpina meklēt sadarbības part- nav jēgas izvirzīt virkni neizpildāmu prasīnerus ārvalstīs un iekarot arvien jaunus bu, bet ir jādomā reāli. «Būsim reāli! Valsts
tirgus, kaut gan tas ir laikietilpīgs process manā vietā kontaktus nemeklēs un proun ne vienmēr viss norit gludi.
duktu nepārdos. Tomēr tā varētu palīdzēt
uzņēmējiem piesaistīt finanšu resursus,»
Ierobežo transporta izmaksas...
tā viņš. Tas izpaustos tā, ka uzņēmējam,
Produkcijas eksportēšanas izmaksas no aizņemoties no bankas naudu, nebūtu
viena punkta uz otru ietekmē arī degvie- jāmaksā par valsts garantijām. Tagad
las cenu svārstības, tāpēc uzņēmēji īpašu uzņēmējam par valsts sniegto garantiju ir
uzmanību pievērš loģistikai un meklē izde- jāmaksā, kaut parasti valstij šīs garantijas
vīgākos variantus. Piemēram, «Evopipes» jāsniedz tikai tad, ja bankas atsaka aizderažo plastmasas caurules, viņu saražotie vumu, kas visbiežāk ir gadījumos, ja uzņēprodukti ir liela apjoma, līdz ar to sadār- mumam vairs nav ko ieķīlāt. Maksājot par
dzinās to transportēšanas izmaksas. Tā kā valsts garantijām, paaugstinās uzņēmuma
produkts ir konkurētspējīgs un uzņēmums pašizmaksa, tādējādi mazinot uzņēmuma
turpina meklēt arvien jaunus eksporta konkurētspēju.
tirgus, šobrīd izdevīgāk ir orientēties uz
Arī Jelgavas Gaļas kombināta valdes
tuvējo valstu tirgiem, lai veicamais attālums loceklis Kārlis Graudiņš uzskata, ka valstij
būtu pēc iespējas mazāks. «Lai mums būtu eksporta uzņēmumi jāatbalsta finansiāli.
izdevīgi savu produkciju eksportēt, pēc Viņaprāt, bankas varētu šiem uzņēmumiem
iespējas vairāk jāsamazina izmaksas par atvērt kredītlīnijas. «Mēs ražojam un ekstransportu, tāpēc orientējamies uz tuvējo portējam produkciju un gribam, lai mūsu
valstu, kā arī uz Rietumeiropas tirgiem,» klienti ārzemēs samaksā laikus, bet ne viennorāda E.Viļķins.
mēr tā notiek. Ja uzņēmumam bankā būtu

Latvijā savas ražotnes izvieto arī
ārvalstu uzņēmumi. Lielākoties
tie ražo tikai eksportam un uz
Latvijas tirgu pat neskatās. Tāds
ir arī norvēģu meitasuzņēmums
«Torgy Baltic», kas mūsu pilsētā
darbojas metālapstrādes jomā.
«Mēs ražojam cauruļu stiprinājumus naftas un gāzes caurulēm pēc mātesuzņēmuma
pasūtījuma. Līdz šim norvēģu uzņēmējiem
Latvijas tirgus nav bijis interesants,»
skaidro SIA «Torgy Baltic» izpilddirektore
Anda Sproģe. Turklāt Latvijā šīs lietas nav
nepieciešamas, jo te neiegūst ne naftu, ne
gāzi. Uzņēmums visu saražoto eksportē,
pagājušajā gadā «Torgy Baltic» eksporta
apjoms sasniedza apmēram 500 000 kilo-

gramu gatavās produkcijas. Saražotā produkcija galvenokārt tiek sūtīta uz mītnes
zemi, kur to sakomplektē, pārpako un tālāk
nogādā pasūtītājiem. A.Sproģe zina teikt,
ka viņu ražotā produkcija tiek eksportēta
gan uz Sauda Arābiju, gan Koreju, gan
Eiropas Savienības valstīm – Lielbritāniju
un Poliju.
Taču arī pieprasījums pēc metāla izstrādājumiem ir sarucis. A.Sproģe pieļauj, ka
pieprasījuma samazinājums saistīts ar to,
ka naftas bizness kļuvis piesardzīgāks – tā
kā naftas cenas krītas, daudzi nevēlas riskēt un gaida labākas naudas ieguldīšanas
iespējas. Pagaidām gan «Torgy Baltic»
īpaši neizjūt pieprasījuma samazinājumu.
Arī ražošanas apjomi vēl nav sarukuši, jo
pašlaik uzņēmums izpilda agrāk noslēgtos
līgumus, bet patiesās ekonomiskās krīzes
sekas varētu būt jūtamas vasarā, kad ir
Norvēģu meitasuzņēmums
«Torgy Baltic»
visu saražoto
produkciju
– cauruļu stiprinājumus naftas
un gāzes caurulēm – eksportē
uz mītnes zemi
un uz Latvijas
tirgu pat neskatās – te šādas
preces nav
nepieciešamas.

Pēdējo četru mēnešu laikā
L a tvij ā a pm ēr a m pa r 20
procentiem samazinājies
pieprasījums pēc Jelgavas
Gaļas kombināta ražotās
produkcijas, tāpēc, lai nebūtu jāsamazina ražošanas
apjomi, uzņēmums aktīvi
meklē iespējas eksportēt
gaļas izstrādājumus.
Šobrīd uzņēmums eksportē 30 dažādus produktus, galvenokārt auksti
kūpinātās desas un nedaudz arī vārītās
desas. Produkcija tiek sūtīta uz Krieviju,
Igauniju un Zviedriju. Uzņēmuma valdes loceklis Kārlis Graudiņš stāsta, ka
pašlaik eksporta apjomi mēnesī sasniedz
piecus procentus no apgrozījuma. «Protams, gribētos vairāk. Bet, tā kā mūsu
produkcijas noiets Latvijas tirgū samazinājies apmēram par 20 procentiem,
eksporta apjomus jācenšas palielināt,»
norāda K.Graudiņš. Tas arī tiek darīts:
ir atsvaidzināti vecie kontakti un tajās
valstīs, uz kurām jau tiek eksportēta
gatavā produkcija, atrasti jauni klienti.
Drīzumā uzņēmums desas sāks eksportēt arī uz Lietuvu un Somiju – jau
apzinātas potenciālo klientu vajadzības
(produkti, iepakojums, cenu līmeņi, apjomi) un uzsākta paraugu gatavošana.
K.Graudiņš neslēpj, ka sadarbība ar
Krieviju ir visnotaļ sarežģīta. Pirmkārt,
tāpēc, ka produkciju nevar eksportēt, ja
tai nav Krievijas atbilstības sertifikāta.
«Krievijas Pārtikas veterinārā dienesta
prasības ir stingrākas nekā Eiropas
Savienības valstīs. Vēl stingrāk nekā ES
Krievijā tiek pārbaudītas gan receptes,
pēc kurām produkti tiek ražoti, gan tas,
vai ražotne atbilst dažādām higiēnas un

atvērta kredītlīnija, mēs varētu aizņemties
naudu jaunu izejvielu iegādei un turpināt
ražošanu. Tā kā lieku brīvu līdzekļu mums
pašiem nav, var gadīties, ka jāaptur ražošana – līdz brīdim, kamēr klienti ar mums
norēķinās,» norāda K.Graudiņš.

Jāatvieglo muitas formalitātes

Būtisks nosacījums ir loģistika
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Eksports ir viens no uzņēmējdarbības mērķiem, it īpaši
tad, ja tiek ražots produkts,
pēc kura Latvijas tirgū ir mazs
pieprasījums. Eksportēšana
ļauj uzņēmumam ražot un,
iespējams, arī nopelnīt. Bet
tikpat liela nozīme eksportam
ir visas valsts ekonomikā, īpaši
šobrīd, jo tas nozīmē jaunas
darba vietas un ienākumus
valsts kasē. Šoreiz «Jelgavas
Vēstnesis» centās noskaidrot,
kā ar eksportu veicas Jelgavas ražošanas uzņēmumiem
– pārtikas ražotājam Jelgavas
Gaļas kombinātam, metālapstrādātājam «Torgy Baltic»,
plastmasas cauruļu ražotājam
«Evopipes» un mēbeļu ražotājam «Nakts mēbeles». Jautājām uzņēmējiem arī to, ar
kādām grūtībām viņi saskaras
eksportējot un kādu atbalstu
sagaida no valsts.

Savukārt A.Sproģe uzskata, ka Latvijā būtu jāatvieglo muitas formalitātes,
jo šobrīd uzņēmējam, ja viņš pats nav
speciālists šajā jomā, jāalgo brokeris, kas
aizpildītu visus papīrus, bet tās arī ir liekas
izmaksas. «Iesākumā pietiktu ar to, ja,
tāpat kā Itālijā, mūsu valstī par derīgām
tiktu atzītas dokumentu kopijas. Tagad
visur jāiesniedz oriģināli ar zīmogiem un
parakstiem,» norāda A.Sproģe. Tas atvieglotu daudzas lietas un nebūtu arī fiziski tik
sarežģīti. Piemēram, Rīgā notiek kravas
muitošana. Uzņēmējam no Jelgavas ar
oriģinālo bankas dokumentu, kas apliecina nodokļa nomaksu, jābrauc speciāli uz
Rīgu. Vēl vairāk – ja maksājumi veikti caur
interneta banku, tik un tā jāiet uz banku
un jādabū maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls ar zīmogu un parakstu. Ja
varētu iesniegt dokumenta kopiju, pietiktu
ar apstiprinājumu, ka maksājums veikts
interneta bankā.

atvaļinājumu laiks, – iesāktie projekti būs
pabeigti un, iespējams, ražošana uz atvaļinājumu laiku tiks apturēta, tāpēc tas būs
īstais brīdis, lai izvērtētu situāciju.
Pozitīvi ir tas, ka «Torgy Baltic» valūtas
svārstības rezultātā nav cietusi zaudējumus.
Drīzāk otrādi – A.Sproģe uzskata, ka šobrīd
viņi ir ieguvēji, jo rēķini tiek izrakstīti latos.
«Mēs galvenokārt strādājam ar Norvēģiju
un Lielbritāniju, bet gan norvēģu kronas,
gan angļu mārciņas vērtība attiecībā pret
latu ir nokritusies. Mēs esam ieguvēji, pat
norēķinoties viņu valūtā un veicot valūtas
konvertāciju,» atzīst «Torgy Baltic» izpilddirektore.
Uzņēmumam ir izdevies veiksmīgi sakārtot vienu no būtiskākajiem ar eksportēšanu
saistītajiem jautājumiem – transportēšanu.
A.Sproģe stāsta, ka parasti transporta
pakalpojumu sniedzēji braucienu turp un
atpakaļ veic septiņās, desmit dienās, bet
«Torgy Baltic» tas neapmierina, jo izejvielas ieved nedēļas sākumā, tad tiek uzsākta
ražošana, bet nedēļas nogalē jāsūta prom
gatavā produkcija. Uzņēmumam tomēr
izdevies atrast sadarbības partneri, kas spēj
pielāgoties tā prasībām.
Metālapstrādes nozarei kopumā iet diezgan smagi. A.Sproģe norāda, ka pēdējā laikā
metāla cena ir nokritusies un ražotājiem ne
vienmēr ir izdevīgi eksportēt. Tas nozīmē,
ka nopietni ražotāji, kuri strādā ilgtermiņā
un noliktavās uzkrāj gan izejvielas, kas
iepirktas par augstāku cenu nekā tā ir šobrīd, gan saražoto produkciju, var nonākt
situācijā, kad prece jāpārdod lētāk par tās
pašizmaksu.
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Jā, varbūt šobrīd arī virknei Jelgavas uzņēmumu līdz ar pasaules ekonomisko situāciju eksporta apjomi nedaudz mazinās, taču joprojām eksports ir tas, kas
šajos grūtajos laikos var veicināt Latvijas biznesa vides atveseļošanos. Ne tik bieži kā pirms pāris mēnešiem, bet arī šodien ik nedēļu plastmasas cauruļu rūpnīcu
«Evopipes» atstāj ar saražoto produkciju piekrautas fūres, lai to nogādātu Lietuvā, Igaunijā vai Krievijā.

30 procenti – ārvalstīm
 Ilze Knusle-Jankevica

Plastmasas cauruļu rūpnīca
«Evopipes» ražošanu uzsāka
pagājušā gada novembrī. Pašlaik eksportēti tiek 30 procenti
no saražotās produkcijas,
galvenokārt elektroinstalācijas kabeļu aizsargcaurules un
ūdensapgādes sistēmas.
Šobrīd saražotā produkcija tiek eksportēta uz Igauniju un Lietuvu, pirmās
kravas aizvestas arī uz Kaļiņingradas
apgabalu Krievijā, bet preču eksportēšana uz Krieviju varētu sākties martā, kad
būs iegūti atbilstības sertifikāti Krievijas
tirgū. Tuvākajā nākotnē uzņēmums
plāno apgūt arī Baltkrievijas un Vācijas
tirgu, bet vēlāk – Skandināvijas valstu
un Ukrainas. «Tāpat jāstrādā pie tā, lai
eksporta tirgos veicinātu pieprasījumu
pēc mūsu sortimenta produktiem, kuru
ievirzīšana tirgū prasa ilgāku laiku,
piemēram, kanalizācijas un drenāžas
sistēmām,» stāsta uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Edgars Viļķins.
Uzņēmuma pārstāvis informē, ka trijos mēnešos, sākot no nulles, eksporta
apjoms ir sasniedzis 180 000 eiro. Lai
gan prognozes bijušas lielākas, jāņem
vērā, ka tās tika veiktas citos tirgus
apstākļos. «Pašreizējā situācijā tas ir
adekvāts un vērā ņemams rādītājs,» uzskata E.Viļķins. Viņš lēš, ka, salīdzinot
ar 2006. un 2007. gadu, tirgus apjoms
Baltijā ir sarucis par 50 – 60 procentiem.
Līdzīga situācija ir arī citur pasaulē.
Ja pagājušā gada jūlijā kāds klients
Krievijā bija gatavs uzreiz nopirkt pusi
saražotās produkcijas, tad tagad šādus
priekšlikumus tikpat kā negadās dzirdēt,
jo kopējais pieprasījums Austrumeiropā
samazinājies aptuveni uz pusi. «Par to
liecina arī fakts, ka tagad uz kraušanos
atbrauc pa vienai vai dažām fūrēm dienā,
bet normālos tirgus pieprasījuma apstākļos tām vajadzētu būt vismaz 10 – 20

kravām dienā,» tā E.Viļķins.
Lai gan eksportam ir būtiska nozīme
ražošanas apjoma palielināšanā, eksporta tirgus attīstīšana ir investīciju un laika
ietilpīga. «Tas nav tik vienkārši. Jāveic
tirgus izpēte, jāizkristalizē mērķa klienti, tad ar viņiem jānodibina kontakti,
jāsatiekas, jāieinteresē, jāvienojas par
nosacījumiem. Dažreiz produktiem vēl
nepieciešami vietējie kvalitātes sertifikāti, un tas prasa papildu laiku, lai uzsāktu
produktu virzību eksporta tirgū,» stāsta
«Evopipes» pārstāvis.
Ja citās valstīs prasības mēdz būt
augstākas nekā nosaka Eiropas standarti, tad, lai konkurētu konkrētajā
tirgū, nepieciešams izmainīt produktu
tehniskās īpašības. «Evopipes» to nācies
darīt, lai, piemēram, uz Igauniju varētu
eksportēt elektroinstalācijas kabeļu
aizsargcaurules. «Citādāk ir tad, ja tirgus pieļauj zemākas kvalitātes prasības
nekā to nodrošina mūsu produkcija. Tas
nozīmē, ka šajā eksporta tirgū mūsu produkts ir dārgāks par tirgū jau esošajiem
un izmantojamajiem materiāliem. Tad
jāstrādā ar tās valsts projektētājiem,
būvniekiem, gala pasūtītājiem un jāpārliecina, ka nepieciešams izmantot augstākas kvalitātes materiālus, kuri, kopumā
vērtējot, sniedz vairāk priekšrocību nekā
pašreiz izmantotie risinājumi. Tikai
tad ir iespējams konkurēt viņu tirgū ar
vietējiem produktiem, kas ir zemākas
kvalitātes un tāpēc arī lētāki,» skaidro
E.Viļķins. Ideāli, ja izdodas panākt,
ka tiek veiktas izmaiņas arī konkrētās
valsts būvniecības normatīvos, bet, kā
saka «Evopipes» valdes priekšsēdētājs,
«mums jābūt pietiekami interesantiem,
lai viņi kaut ko mainītu».
Viens no veidiem, kā veicināt eksportu, ir izgatavotās produkcijas sertificēšana konkrētajās eksporta valstīs.
Eiropas Savienības valstīs, ja ražotājam
atbilstības sertifikāts ir izsniegts vienā
valstī, tam būtu jābūt derīgam visās
savienības valstīs, bet praksē vietējie

tehniskajām prasībām,» stāsta Jelgavas
Gaļas kombināta pārstāvis. Otrkārt, Krievijā ir augsts ievedmuitas nodoklis – 40
procenti –, kas jāmaksā Jelgavas Gaļas
kombināta klientiem. Treškārt, valūtas
vērtības kritums. Tā rezultātā klienti
par ievedamo produkciju spiesti maksāt
dārgāk. Loģiski, ka viņi desas vēlas iepirkt
lētāk un prasa tādas atlaides, kādas Jelgavas Gaļas kombināts nevar piedāvāt.
Uz Krieviju tiek eksportēti produkti
ar Jelgavas Gaļas kombināta zīmolu,
bet pārējās valstis pasūta pēc sev tīkamas receptūras pagatavotas desas,
kūpinājumus un citus gaļas izstrādājumus. K.Graudiņš uzsver, ka uzņēmumam nav svarīgi pārdot produktus ar
savu brendu, jo citās valstīs ne firmas
zīme, ne uzņēmuma nosaukums pircējiem neko nenozīmē. «Galvenais, ka

mums dod darbu,» rezumē uzņēmuma
pārstāvis.
Nav tā, ka Jelgavas Gaļas kombināts šobrīd orientējas galvenokārt
uz eksporta tirgu. Uzņēmums cenšas
nostiprināt savas pozīcijas arī Latvijas
tirgū, piedāvājot lētākus produktus.
«Cilvēki meklē lētākas preces, bet mēs
esam vidējā un augstā cenu līmeņa
ražotāji. Protams, cenšamies piedāvāt
arī lētākus produktus, bet, tā kā šis tirgus jau ir aizņemts, tas nav tik viegli,»
atzīst Jelgavas Gaļas kombināta valdes
loceklis.
K.Graudiņš prognozē, ka šis gads būs
smags, tomēr cerību vieš apziņa, ka
tiek ražots produkts, kas tiek patērēts
ikdienā. «Protams, mainās iepirkšanās
paradumi, taču cilvēki ēdīs...» viņš
mazliet filosofiski nosaka.

No izstādēm – uz tirgu
 Ilze Knusle-Jankevica

arī daudzi viņu klienti vairumtirgotāji
Mēbeļu veikalu tīkls «Nakts
samazina iepirkuma apjomus un nogaida
mēbeles» nupat atgriezies no
pavasari, kad sāksies būvniecības sezona,
Stokholmas, kur piedalījās izstālai redzētu, kā nozare attīstīsies tālāk.
dē «Stockholm Furniture Fair»
«Evopipes» pārstāvis stāsta, ka Latvijā
– apjomīgākajā un lielākajā
polimēra caurules ražo vēl trīs uzņēmumēbeļu un gaismas objektu izmi, bet iespējams, ka kāds no viņiem
stādē Skandināvijā. 80 kvadrātsavu darbību jau ir pārtraucis. Tomēr par
metros tika eksponētas zīmolu
saviem galvenajiem konkurentiem gan
«Nakts mēbeles» un «Pils mateksporta, gan vietējā tirgū uzņēmums
rači» jaunākās guļamistabas
uzskata globālos ražotājus, kam pārstāvmēbeļu kolekcijas. «Tagad arī
niecības ir arī Latvijā. E.Viļķins skaidro,
Skandināvijas mēbeļu izstādē
ka prognozēt «Evopipes» produkcijas
ir viens latviešu produkcijas
eksporta apjomus 2009. gadā ir samērā
stends. Ne jau tāpēc, ka valstī
grūti, bet par vienu viņš ir pārliecināts:
ir krīze, bet tāpēc, ka produkts
uzņēmums mērķtiecīgi attīstīs eksporta
ir labs un stilīgs,» uzsver zīmola
apjomus un cer sasniegt vērā ņemama
«Nakts mēbeles» koordinators
tirgus dalībnieka statusu katrā no eksAnsis Griķis.
porta tirgiem, kurā būs aktīvs. Arī par
vietējo tirgu viņam ir vīzija – šajā gadā
Var teikt, ka tāda ir uzņēmuma stratēģija
«Evopipes» plāno ieņemt 50 – 60 procen- – piedalīties starptautiskās izstādēs, iepatus Latvijas tirgus.
zīstināt pasauli ar saviem produktiem un
tad tos virzīt tirgū. Uzņēmuma pārstāvis
stāsta, ka «Nakts mēbeles» Stokholmā bija
vienīgais dalībnieks no Latvijas. Apmeklētāju interese par viņu ražoto produkciju
bijusi diezgan liela, un A.Griķis to skaidro
gan ar produktu veiksmīgo dizainu, gan
ar pievilcīgajām cenām. Viņš norāda, ka
uzņēmumam bija iespējams piedalīties izstādē Stokholmā, pateicoties sadarbībai ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru,
kas atbalsta apakšaktivitāti «Ārējo tirgu
apgūšana – ārējais mārketings».
Aprīlī uzņēmums plāno doties uz Milānu,
kur ik gadu norisinās viena no vērienīgākajām pasaules mēbeļu izstādēm «iSaloni».
Arī pagājušajā gadā «Nakts mēbeles» piedalījās mēbeļu izstādēs Igaunijā, Lietuvā
un Krievijā, un jau tagad Lietuvā ir atvērti
divi uzņēmuma mēbeļu saloni.
«Nakts mēbeļu» Eksporta departamenta vadītāja Anna Griķe norāda, ka eksportam uzņēmumā ir būtiska loma, jo tas
«Evopipes» ražo plastmasas caurules, kas ir liela apjoma produkti, tāpēc to neražo pirmās nepieciešamības preces,
transportēšanas izdevumi ir diezgan lieli. Lai saražoto produkciju būtu izde- kam mazajā Latvijas tirgū būtu vislielāvīgi eksportēt, uzņēmums galvenokārt orientējas uz tuvējo valstu – Igaunijas, kais noiets. Tātad – lai varētu izdzīvot un
pelnīt, jāeksportē. Uzņēmums eksportē
Lietuvas un Krievijas – tirgiem.
tomēr vēlas redzēt savas valsts institūcijās izsniegtu atbilstības sertifikātu.
Atbilstības sertifikātu iegūšana ir laika
un resursu ietilpīga, bet, mērķējot uz
Krievijas tirgu, nepieciešams, lai produkti atbilstu vietējiem standartiem.
E.Viļķins norāda, ka sertifikācija ir
brīvprātīga, augstākās kvalitātes ražotāji to veic. Piemēram, janvārī «Evopipes» saņēma pirmo Krievijas sertifikātu
vienai produktu grupai – saimnieciskās
un lietus notekūdeņu kanalizācijas
sistēmām. Pārējiem produktiem sertifikāti varētu tikt izsniegti apmēram
mēneša laikā.
Ekonomiskā krīze ir globāla, tā nav
skārusi tikai Latviju. Arī citām valstīm
nav naudas, banku kreditēšana apsīkusi, iesāktie projekti tiek «iesaldēti» un
jauni netiek īstenoti. Līdz ar to ir mazāk
būvniecības objektu un pieprasījums pēc
materiāliem rūk. E.Viļķins norāda, ka

Latvijā pieprasījums pēc Jelgavas Gaļas kombināta ražojumiem mazliet sarūk,
taču uzņēmums meklē arī eksporta iespējas. Jau tagad viņu produkcija nonāk
citās valstīs – Krievijā, Igaunijā un Zviedrijā.

«Nakts mēbeles» jaunus tirgus apgūst, piedaloties mēbeļu un dizaina izstādēs.
Šobrīd sadarbība izveidojusies ar Lietuvu, Igauniju, Īriju, Kuveitu un Krieviju, bet
drīzumā, iespējams, arī ar Zviedriju, kur šomēnes prezentējuši mēbeles.
stila klases guļamistabas produktus – guļamistabas mēbeļu kolekcijas, matračus,
gaismas objektus, gultas veļu, spilvenus,
segas un citus aksesuārus. Īpašs uzsvars
tiek likts uz «Pils matraču» produktiem
– matračiem, spilveniem, galvgaļiem,
tapsētajām gultām. Šos produktus īpaši
konkurētspējīgus padara kabat-atsperu
pielietojums – tā ir tehnoloģija, kas katru atsperi padara neatkarīgu no citām.
Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka tieši šīs
tehnoloģijas izmantošana «Pils matraču»
produktus ierindo Skandināvijas augstākās klases matraču grupā, turklāt to
cenas ir visnotaļ pievilcīgas. Piemēram,
Eiropā un citur pasaulē lielāko matraču
ražotāju cenas šīs klases matračiem sākās
no 2000 – 3000 eiro, bet «Nakts mēbeļu»
ražotos matračus var iegādāties par 350
– 1500 eiro. A.Griķe atzīst, ka tik ievērojama cenu atšķirība ir tāpēc, ka uzņēmums
savai produkcijai nevar uzlikt Eiropas
cenu, jo tad būtu jāzaudē vieta Latvijas
tirgū. Savukārt, ja ārzemju klientiem
produkciju tirgotu dārgāk, bet viņi uzzinātu, ka Latvijā tai pašai precei ir zemāka
cena, viņi atbrauktu te un iepirktu sev
vajadzīgo preci par lētāku naudu.

Šobrīd uzņēmums savu produkciju
eksportē arī uz Īriju, Kuveitu un Krieviju. A.Griķe norāda, ka Īrijā un Kuveitā
pieprasītākās ir tapsētās guļamistabas
kolekcijas «Delta», «Beatrise», «Linda».
Krievijā savukārt priekšroku dod koka
mēbeļu kolekcijām «Rīga» un «Roma», kuras jau iekarojušas vietējo tirgu kā dizaina
klases guļamistabas kolekcijas.
Jaunākie «Nakts mēbeļu» dati liecina,
ka eksporta apjoms ir 15 procenti no visas produkcijas realizācijas. Šis skaitlis
sācis pieaugt, jo vēl pērnā gada nogalē
izveidots Eksporta nodaļas birojs, kas
meklē un uztur ārējos sakarus, kā arī
nopietni palielināti ārējās tirdzniecības
aktīvi.
Latvijā mēbeļu ražotāju eksporta apjomi
kopumā ir krasi samazinājušies un situācija
nozarē nav pati labākā. «Nakts mēbeļu»
pārstāvji uzskata, ka šādai situācijai nevajadzētu būt, jo koks ir tas resurss, kas
Latvijā ir. «Mums nav ne naftas, ne daudz
derīgo izrakteņu, bet koks mums ir un ir
daudz.»
Foto: Ivars Veiliņš, JV un
no uzņēmumu arhīviem

8
Pirmdiena, 16.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 712.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 20.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4989. un 4990.sērija.
10.40 «Vai tas var notikt šeit?» Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Mīla kā sapnis». Vācijas un Austrijas melodrāma.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 19.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 712.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4991. un 4992.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LNT videofilma. 5.sērija.
19.20 «Ieklausies, ar Tevi runā…» I.Ziedonis, R.Tiguls.
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
7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 1.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 101.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 449.sērija.
13.30 NBA zvaigžņu spēle. Visi izcilākie talanti NBA zvaigžņu spēlē Fīniksā – Austrumi pret Rietumiem.
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 101.sērija.
16.50 «SeMS».
17.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņijnovgorodas
Torpedo – Rīgas Dinamo. Tiešraide.

tv programma
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 44.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 217. un 218.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 61. un 62.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 7.raidījums.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 7.sērija.
22.20 «Bīstamās mājsaimnieces 4». ASV seriāls. 7.sērija.
23.20 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 7.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
8.posma apskats.
1.30 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV seriāls. 23.sērija.
2.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 44.sērija.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 9.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 217. un 218.sērija.

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

Otrdiena, 17.februāris
LTV 1

20.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.50 «112 hronika».
21.00 «Anekdošu klubs».
21.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
21.35 «Tavs auto».
22.05 «Krējums… saldais».
22.35 NBA zvaigžņu spēle.*
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 112.sērija.
10.00 «Mīlas lidojums». Austrijas un Vācijas melodrāma.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 59. un 60.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 31.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 113.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 84.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 71.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
23.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «LNT ziņu Top 10».*
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 5.sērija.
1.50 «Gandrīz varoņi». ASV vesterns.
3.40 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 17.sērija.
4.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 2.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.10 «Glābējkomanda Cepums».
10.40 «Noziegumam pa pēdām 6». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 31.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 59.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 167. un 168.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 713.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 21.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4991. un 4992.sērija.
10.40 «iPod revolūcija». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Mantojums». Vācijas romantiska komēdija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 20.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 713.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4993. un 4994.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 6.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 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas». ASV seriāls. 3.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV 7
7.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
20 km vīriešiem. Tiešraide no Korejas.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 102.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 450.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 102.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
4.sērija Klusēšanas zona.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 20 km vīriešiem.*

21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.35 «Anekdošu klubs».*

23.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 113.sērija.
10.00 «Debesu mirdzums tavās acīs». Vācijas melodrāma.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 61. un 62.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 32.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 114.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 85.sērija.
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9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 22.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4993. un 4994.sērija.
10.40 «Teleskopi kosmosā». Dokumentāla filma.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.05 «Province».*
12.35 «Viņš zina taisnību».
Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
13.30 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Skatuve».
Aktieris J.Skanis. 2001.g.*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 21.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 714.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4995. un 4996.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 7.sērija.
19.25 «Ieklausies, ar Tevi runā…» I.Ziedonis, R.Tiguls.
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 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV 7

17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 72.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Brīvdienu dakteris. Tesīna». Vācijas melodrāma.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 13.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 7.sērija.
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 6.sērija.
1.45 «Asiņainais sports». ASV spraiga sižeta filma.
3.40 «Deksters 2». ASV seriāls. 1.sērija.
4.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 3.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 6». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 32.sērija.
14.00 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 60.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 169. un 170.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 45.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 219. un 220.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 63. un 64.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV detektīvseriāls. 14.sērija.
21.20 «Trīs mārciņas». Seriāls. 7.sērija.
22.15 «Zemes kodols».
ASV un Lielbritānijas fantastikas trilleris.
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV detektīvseriāls. 24.sērija.
1.50 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
2.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 45.sērija.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 10.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 219. un 220.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».

Trešdiena, 18.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 714.sērija.

7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 2.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 103.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km sievietēm. Tiešraide no Korejas.
12.40 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
13.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
13.25 «Anekdošu klubs».
13.30 «TV motors».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Ņižņijnovgorodas Torpedo – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 103.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «www.olimpiade.lv».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
5.sērija Bankrots. Ivans Mihailovičs,
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15 km sievietēm.*
21.15 Pasaules spēkavīru kauss.*
22.10 «Ātruma cilts».
22.40 «Nākotnes parks».
23.10 «Anekdošu klubs».*
23.15 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 114.sērija.
10.00 «48 stundas Barselonā».
Vācijas un Spānijas detektīvmelodrāma.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 63. un 64.sērija.

12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 33.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 115.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 86.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 73.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Pārvērtību šovs.
22.00 «Satiksme». ASV krimināldrāma.
0.45 «Draugi 7». ASV seriāls. 8.sērija.
1.15 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 7.sērija.
2.10 «Šafts». ASV detektīvfilma. 2000.g.
4.10 «Dzīvnieku instinkti».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 4.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 63. un 64.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 6». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 33.sērija.
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 1.sērija;

«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 171. un 172.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 46.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 221. un 222.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 65. un 66.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.20 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 20.sērija.
22.20 «Aklās vistiņas» (ar subt.).
Krievijas melnā komēdija.
0.20 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 14.sērija.
1.15 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 46.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 11.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 221. un 222.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
Krievijas šovs.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «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, 19.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 715.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 23.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4995. un 4996.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Aktrises
H.Romānovas piemiņai. Bez draugiem grūt’».*
12.40 «Brālība». Dokumentāla filma.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve». Seriāls pusaudžiem.
22.sērija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 715.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4997. un 4998.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 1.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. 47.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Sievas un meitas». Seriāls. 3.sērija.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.10 «www.olimpiade.lv».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 104.sērija.
10.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.
Tiešraide no Korejas.
12.20 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
13.05 «Japāna tuvplānā. Kultūras mantojums».
Dokumentāla filma.
13.25 «Anekdošu klubs».
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 LBL zvaigžņu spēle basketbolā. 2007.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 104.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija Zādzība.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.*
21.10 «Neparastās lietas».
21.40 «Ar makšķeri».
22.10 «Debesīs un uz zemes». Kanādas drāma. 2.sērija.
23.40 «Anekdošu klubs».*
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

Ceturtdiena, 2009. gada 12. februāris
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 115.sērija.
10.00 «Misters Mūks». Vācijas romantiska komēdija.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 65. un 66.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 34.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 116.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 87.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 74.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Mentu kari 4 (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 19.sērija.
23.05 «1941. gada jūnijs» (ar subt.).
Krievijas kara drāma. 1. un 2.sērija.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
2.10 «Satiksme». ASV krimināldrāma. 2000.g.
4.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 5.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 6». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 34.sērija.

13.50 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 23.sērija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 716.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4999. un 5000.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 2.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 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Māmiņa atkal strādā». Vācijas drāma.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Māmiņa atkal strādā». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*
0.15 Discovery piedāvā… «Šokējošākie pasaules
noziegumi». Dokumentāla filma. 5.sērija.

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 105.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs».*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.10 Grupas Sugababes koncerts Londonā.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 451.sērija.
13.30 NBA apskats.
14.00 LBL zvaigžņu spēle. 2008.g.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 105.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
7.sērija Zaļā kariete.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj. Tiešraide.
21.55 «112 hronika».
22.05 «Zveja» (krievu val.).
22.35 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 2004.g. 1.sērija.
23.30 «Anekdošu klubs».*
23.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
0.20 «112 hronika».*
0.30 NBA spēļu apskats.*

LNT
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 2.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 173. un 174.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 47.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 223. un 224.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 67. un 68.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
21.20 «Melnais ērglis». ASV spraiga sižeta filma.
23.10 «Lasvegasa». ASV seriāls. 15.sērija.
0.05 «Kobra». Seriāls. 34.sērija.
1.00 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 47.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 12.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 223. un 224.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, 20.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 716.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 24.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4997. un 4998.sērija.
10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Omāru valstība». ASV dokumentāla filma.
13.35 «Galva. Pils. Sēta».*

tv programma
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
24.00 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.30 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 5.epizode.
1.25 «Kobra». Seriāls. 35.sērija.
2.15 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 48.sērija.
3.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Lasvegasa». Seriāls. 15.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 225. un 226.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 «Dvīņi» (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.

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 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 1.daļa.
23.30 «Benija Hila šovs».
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 116.sērija.
10.00 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 67. un 68.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 35.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 117.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 88.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).
23.00 «Zelta zieda lāsts». Honkongas un Ķīnas vēsturiska
piedzīvojumu filma.
1.20 «Salauztie ziedi». ASV traģikomēdija. 2005.g.
3.20 «Baltā pilsēta» (ar subt.). Krievijas trilleris. 2006.g.
5.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.

Sestdiena, 21.februāris
LTV 1

TV3

LTV 7

5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 6.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.

9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 67. un 68.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 6». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 35.sērija.
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 3.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 175. un 176.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 48.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 225. un 226.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 69. un 70.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Negantais treneris». ASV komēdija.

8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 29.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Māmiņa atkal strādā». Vācijas drāma.
12.35 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Pepija».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
15.00 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Skatuve».
Aktieri A.Klēvere, E.Melbārdis.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 17. un 18.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Brālība». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Dzirnavu iela. 4.daļa.
19.00 «Drauga dāvana». Austrijas un Vācijas drāma.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. H.Ibsens.
«Nora». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
23.40 Nakts ziņas.
23.45 Kinobaudītājiem. «Melnais kaķis, baltais kaķis».
Francijas, Vācijas un Dienvidslāvijas komēdija.

7.45 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
8.05 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.25 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.45 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.25 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.45 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15 km distance
ar kopēju startu vīriešiem.
11.05 «Zveja» (krievu val.).*
11.35 «TV motors».
12.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Stafete sievietēm. Tiešraide no Korejas.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 LBL zvaigžņu spēle.
16.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj. Tiešraide.
19.30 «Dabas taka».
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 3.sērija.
21.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 8.sērija.
21.45 Pasaules spēkavīru kauss.
22.40 «Ātruma cilts».*
23.10 «Manas piecas sievas». ASV un Kanādas komēdija.

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 1.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 49.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
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9.00 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
9.30 «Aģents Kodijs Benkss».
ASV piedzīvojumu komēdija.
11.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Lidmašīna!» ASV parodiju komēdija.
14.55 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).*
18.00 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Cīņas klubs». Cīņa par Latvijas stiprākās dziesmas
titulu. Noslēgums. Tiešraide.
23.40 «Atgriešanās uz Zemes». ASV piedzīvojumu komēdija.
1.20 «Emanuela 2000». Erotiska mākslas filma. 3.sērija.
3.20 «Zelta zieda lāsts». Honkongas un Ķīnas
vēsturiska piedzīvojumu filma.
4.50 «Dzīvnieku instinkti». Dokumentāla filma. 31.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 7.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 17.sērija.
8.45 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 8.sērija.
9.15 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
9.45 «Senā pasaule 4». ASV animācijas filma. 1996.g.
11.05 «Atgriešanās Zilajā lagūnā».
ASV romantiska piedzīvojumu filma.
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 9.sērija.
13.40 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 14.sērija.
14.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.25 «Negantais treneris». ASV komēdija.
18.00 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Brašulis Ņikitičs un pūķis Baisulis».
Krievijas animācijas filma.
21.35 «Saldumiņš». ASV romantiska komēdija.
23.15 «Pirmsnāves skūpsts».
ASV un Lielbritānijas trilleris.
0.50 «Kaskadieru skola». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.40 «Pasaules neticamākie video 3». 15.sērija.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība 2». ASV seriāls. 8.sērija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
15.30 «Taisnības tabletes» (ar subt.). Dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 1.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, 22.februāris
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 30.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Latvijas teātru
vēsture». Nacionālais teātris. 9.daļa.*
11.30 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90.
«LTV portretu izlase». Režisors E.Freibergs.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 19. un 20.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Omāru valstība». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Mīlestības laiks».
Austrijas un Vācijas komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Svešiniece ciemā».
Rīgas kinostudijas drāma. 1958.g.
22.50 Nakts ziņas.
22.55 «Ziemeļu puse».*

23.25 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 22.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Uzņēmējdarbības iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 12,5 km ar
kopēju startu sievietēm. Tiešraide no Korejas.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
11.10 «Ar makšķeri».*
11.37 «Autosporta programma nr.1».*
12.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Stafete vīriešiem. Tiešraide no Korejas.
13.40 «Laiks vīriem?»
14.10 «Tavs auto».*
14.40 «Sporta studija».*
15.25 «www.olimpiade.lv».*
15.45 NBA spēļu apskats.*
16.15 NBA zvaigžņu spēle.*
18.25 «30 sekundes līdz Marsam».*
19.20 «Ceļā ar kameru». «Jukonas skartie». 2.sērija.
19.50 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 4.sērija
20.40 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 2.sērija.
21.30 NBA spēle. Bostonas Celtics – Fīniksas Suns.
Tiešraide.
24.00 «TV motors».*
0.30 «24 stundas». ASV seriāls. 13.sērija.

LNT
5.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 40.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija.
12.40 «Diversants». Krievijas kara filma. 4.sērija.
13.40 «Briesmoņu brigāde».
ASV fantāzijas piedzīvojumu komēdija.
15.25 «O.C.» ASV seriāls. 24.sērija.
16.20 «Policijas akadēmija 4». ASV komēdija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Degpunktā gada varonis 2008».
Apbalvošanas ceremonija.
23.30 «Supernatural». ASV seriāls. 18.sērija.
0.25 «Dženifera nr.8». ASV detektīvtrilleris.
2.50 «Atgriešanās uz Zemes».
ASV piedzīvojumu komēdija.
4.20 «Dzīvnieku instinkti».
5.15 «Teksasas reindžers 7». ASV seriāls. 23.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2».
ASV seriāls. 9.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 18.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1973.g.
12.35 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 10.sērija.
13.00 «Džungļu zvaigzne». Realitātes šovs. 15.sērija.
13.55 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
15.45 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 23.sērija.
16.45 «Kobra». Seriāls. 28.sērija.
17.45 «Jaunā karatē zvaigzne». ASV ģimenes filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.35 «Sargs». ASV trilleris.
22.35 «Mīļotā māsa». Vācijas trilleris.
0.20 «Upes vīrs». ASV krimināldrāma.
1.50 «Kobra». Seriāls. 28.sērija.
2.40 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 23.sērija.
3.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība 2». ASV seriāls. 10.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 «Nezināmā zvaigzne» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.).
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Pilsēta TV» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.20 «Mēs no nākotnes» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
0.30 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
1.45 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.
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Darbs
Meklē
Santehniķis ar stāžu – Jelgavā un
rajonā. Tālrunis 26133352.
Jauna sieviete. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29861085.
Celtnieks – būvnieks ar pieredzi reģipša likšanā, flīzēšanā, krāsošanā,
santehnikas darbos. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 26051338.
Pieskatīšu jūsu bērniņu pie jums
mājās. Ir pieredze, augstākā izglītība. Var nepilnu darba nedēļu, kā
arī atsevišķos gadījumos brīvdienās. Tālrunis 28396429.
Profesionāls elektriķis. Ir 20 gadu
pieredze. Izskatīšu visus piedāvājumus, arī celtniecībā, krāvēja, sētnieka darbos. Tālrunis 28273805.
Celtniecībā – iekšdarbos un ārdarbos (protu flīzēt, krāsot, apmest).
Izskatīšu visus darba piedāvājumus.
Tālrunis 2845972.

paziņojumi un sludinājumi
Aizsaulē aizgājuši
ADELE CJUKŠA (dz. 1925. g.)
JEKATERINA DOMARKIENE
(dz. 1928. g.).
ANTOŅINA RUDJAKOVA
(dz. 1937. g.)
VLADIMIRS ČERŅAHOVIČS
(dz. 1952. g.)
BROŅISLAVA ZABAROVSKA
(dz. 1921. g.)
ANDREJS ŽILINSKIS (dz. 1943. g.)
FILIPS KONONOVS (dz. 1921. g.)
LONIJA PUTNIŅA-PUTNE
(dz. 1916. g.)
ALFONS PUMPUCIS (dz. 1942. g.)
AUGUSTĪNE GINTERE
(dz. 1926. g.)
VLADIMIRS ALEKSEJEVS
(dz. 1953. g.)
MIHAILS SUBOTINS (dz. 1926. g.)
VALENTINA ISAKOVA (dz. 1922. g.)
MARGOTS ŠAUMBERGS
(dz. 1938. g.)
DAIGA LEDIŅA (dz. 1966. g.)
JĀNIS DAMBERGS (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 12.02. plkst.14 no Zanderu sēru nama uz Meža kapsētu.
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Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Aicina darbā frizieri
ar darba pieredzi,
klientūru.
Mēs piedāvājam labus
darba apstākļus.
Raiņa iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63025322; 20220533.

Līdzjūtība
Kad tev nav spēka tālāk iet,
Par tevi tālāk priedes iet,
Vēl tālāk dodas mazais zieds,
Tam līdzi steidzas bišu spiets,
Un tālāk putnu bari dzied,
Vēl tālāk milzu saule riet,
Viss bezgalībā tālāk iet, –
Kad tev nav spēka tālāk iet.
		
(Imants Auziņš)
Skumju brīdī esam kopā ar Jāņa Damberga tuviniekiem un izsakām
visdziļāko līdzjūtību, viņu mūžībā pavadot.
Kolēģi no Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»

Jelgavas Mākslas skolā
2009. gada 16. februārī plkst.17 – jauno audzēkņu
uzņemšana interešu izglītības programmā
«Datorgrafika un foto» (vecumā no 15 gadiem).
Skolas adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava,
tālrunis 63023768; 29779920; 63080181.

SIA «KULK» piedāvā darbu

CEĻU MEISTARAM.

Jelgavas dome paziņo, ka tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli apbūvēts zemesgabals ar kadastra Nr.09000010016 (platība 638 m2) un
uz tā esošā administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 09000010016001
(kopējā telpu platība 464,60m2) Jelgavā, Mātera ielā 35A:
1. Objekta nosacītā cena – Ls 99 000.
2. Izsoles solis – Ls 1000.
3. Izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam.
4. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas.
5. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 9900.
6. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
7. Izsole notiks 2009. gada 28. martā plkst.10 Jelgavā, Lielajā ielā 11,
207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes
Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas
domē, 302. kabinetā, līdz 2009. gada 24. marta plkst.16, pirmdienās no
plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņas
– pa tālruņiem 63005514; 22020014.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• darba pieredze ceļu būvē un izpratne par:
Autoceļu specifikācijām 2005,
Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskajām specifikācijām,
Autoceļu tīrīšanas un kaisīšanas
darbu tehniskajām specifikācijām;
• izpratne par ceļu būvdarbu izmaksām, spēja izvērtēt
ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• dinamisku darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• karjeras izaugsmes iespējas;
• darba vietu – Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu: personals@kulk.lv vai
uz adresi: SIA «KULK», Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV – 3007,
tālrunis 63007719.

Sakarā ar ūdensapgādes un kanalizācijas izbūvi
Filozofu ielā no 9. februāra līdz 6. martam

sabiedriskais transports kursēs pa Raiņa ielu, Sarmas ielu un Dambja ielu.
Filozofu ielas posma apbraukšana – pa tuvākajām ielām.
Autovadītājiem lūdzam ievērot izvietotās ceļa zīmes.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.
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Sportisti jau mērķē uz nākamajām
olimpiskajām spēlēm
«Sporta laureāts 2008»

Nominācijā «Labākais sporta skolotājs» – Andris Lukss, Jelgavas 1. ģimnāzijas sporta skolotājs.

 Ritma Gaidamoviča

Nominācijā «Par ieguldījumu sportā» – Ilze Bome, Jelgavas
smaiļošanas un kanoe kluba «KC» vadītāja.

Aizvadītajā nedēļā sportistiem
tik ierastajā vietā – Jelgavas Sporta hallē – pasākumā
«Sporta laureāts 2008» sumināti pērnā gada labākie.
Par ieguldījumu, augstiem
rezultātiem un labiem panākumiem sportā goda titulu
«Sporta laureāts 2008» saņēma septiņi, bet Pateicības
rakstu – 20 sportisti un sporta
darba organizatori. Pirms svinīgās apbalvošanas visi savas
spējas pierādīja netradicionālajās sporta spēlēs.
Jelgavas Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis atzīst, ka pagājušais gads sporta dzīvē bijis notikumiem
bagāts. Mūsu pilsētas sportistiem un
treneriem bijuši kā prieka mirkļi, tā arī,
kā jau tas ir sportā, viņus piemeklējušas
neveiksmes.
Izvērtējot visus pieteiktos kandidātus
un nosakot labākos, vērā ņemtas augstās
iegūtās vietas Eiropas čempionātos pieaugušajiem un junioriem, kā arī sasniegtais
pasaules čempionātos.
Pagājušais bija olimpisko spēļu gads,
kad cerības liktas uz vairākiem sportistiem un viņu rezultātiem, taču diemžēl ne
viss iecerētais izdevās. «Protams, ir prieks
par peldētāju Andreju Dūdu, kura starts
Pekinā bija negaidīts, taču patīkams
pārsteigums, jo viņš bija vienīgais jelgavnieks, kurš startēja Pekinas Olimpiskajās
spēlēs,» atzīst J.Kaminskis.
Diemžēl patīkamu pārsteigumu neizdevās sagādāt mūsu smaiļotājam Sergeja
Bobkova audzēknim Gatim Prankam
– Eiropas čempionātā pietrūka vien nieka
četras simtdaļas, lai tiktu uz olimpiādi.
«Ļoti cerējām, ka Gatis būs olimpietis,
taču nepaveicās. Neskatoties uz to, ir
patiess prieks, ka viņš turpina trenēties
un ir gatavs sasniegt augstākus rezultātus
un mērķēt uz nākamajām olimpiskajām
spēlēm,» atzīst direktors.
Krietni vairāk patīkamu mirkļu pagājušajā gadā sagādāja Latvijas 2. olimpiāde,
no kuras mūsu sportisti mājās pārveda
36 medaļas.
Pilsētā ne tikai nostiprinās jau esošie
sporta veidi, bet atdzimst arī tādi, kas labu
laiku Jelgavā bija apklusuši.
Direktors min, ka pagājušajā gadā
mūsu pilsētā atdzimis regbijs – regbija
klubs «Alnis», kurā spēlē gan rajona, gan
pilsētas sportisti. «Protams, regbistiem
vēl daudz jātrenējas un tāls ceļš ejams
līdz panākumiem, taču U-17 izlase jau
pagājušajā gadā izcīnīja 1. vietu Latvijas
čempionātā,» tā J.Kaminskis.
Tāpat patīkami esot vērot, kā parādās
jaunas sejas mūsu peldētāju vidū. «Jāatzīst, ka iepriekšējos gados šajā jomā
bija izveidojies tāds kā tukšums, taču jau
pašlaik Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa teic, ka
peldēšanā ir vairāki jauni talanti, tādēļ
varam cerīgi skatīties uz Jaunatnes olim«Megafons»,
«divcīņa», «vārti» – šādi un vēl
citi vārdi, kas
saistīti ar sportu,
bija jāatmin atrakcijā «Mēmais
sportists». Jāteic, ka Jelgavas
Specializētās
peldēšanas skolas audzēkņiem
tas labi izdevās.
Šī bija vienīgā spēle, kur
sportistiem talkā
nāca arī treneri,
kam intelektuālā
atrakcija patiesi
padevās.

Nominācijā «2008. gada labākie sportisti un treneri»
Olimpiskajos sporta veidos:
Marina Mazure – džudo, Pasaules kausā 1. un 3. vieta, Eiropas
čempionātā junioriem 16. vieta;
Andrejs Dūda – peldēšana, Eiropas čempionātā 12. vieta;
Sergejs Bobkovs, Bērnu un jaunatnes sporta skolas smaiļošanas
un kanoe airēšanas treneris.
Neolimpiskajos sporta veidos:
Kalvis Kalniņš – karatē, Eiropas čempionāts junioriem karatē WKF;
Andris Vasiļjevs, cīņas kluba «Milons» karatē treneris.
Pateicības raksti
Olimpiskajos sporta veidos:
Gatis Pranks – 8., 11. vieta Eiropas čempionātā kanoe, 10. vieta
Pasaules kausā;
Iveta Staša-Šaršūne – 7. vieta Pasaules čempionātā jauktajiem
pāriem kērlingā;
Roberts Krusts – 7. vieta Pasaules čempionātā jauktajiem pāriem
kērlingā.

Sporta klubs «Apolons» (krāsainajos kreklos) un «Shinri» (oranžajos kreklos) šoreiz spēkiem
mērojās nevis cīņā un karatē, bet gan dvīņu basketbolā, kur diviem dalībniekiem vajadzēja būt
kā vienam veselam spēlētājam. Pēc spēles abas komandas atzina, ka šī esot bijusi daudzpusīga
atrakcija, jo te vajadzēja pierādīt izveicību un stiprumu, izcīnot bumbu, un interesanta, jo vajadzēja sadarboties ar pārinieku, lai iznāktu gan veiksmīgs metiens, gan koordinēta rīcība. Šajā
spēlē uzvaras laurus plūca «Shinri», kas izrādījās darbībās vienotāks. «Sportistiem sports tuvāks,
tāpēc prieks, ka ar citiem klubiem mums šajā gadā «Sporta laureātā» bija iespēja tikties sporta
zālē un mēroties spēkiem,» vērtējot mainīto pasākuma koncepciju, atzīst «Apolona» puiši.
piādi. Peldēšana šovasar notiks pie mums
Jelgavā,» stāsta J.Kaminskis.
Vērā ņemamus panākumus, pateicoties
basketbola kluba un Vara Krūmiņa aktivitātēm, pērn sarūpējusi arī basketbola komanda «Zemgale». Sporta servisa centra
direktors min, ka lielu darbu ieguldījuši
un teicamus rezultātus pērn uzrādījuši
arī šahisti – Vitālijs Samoļins, kas trenējas
Jelgavā, un Katrīna Šķiņķe, kura šobrīd
trenēties turpina pie labākiem treneriem
Rīgā un ar panākumiem startējusi Latvijas izlases sastāvā.
«Gribu pateikties visiem sporta klubiem, kas pērn strādājuši. Nevar noliegt,
ka šogad nāksies strādāt vēl smagāk un
ieguldīt vēl lielāku izdomu, lai, neskatoties uz ekonomisko situāciju, turpinātu
attīstīt visus sporta veidus, kas darbojas
pilsētā. Ja vēlamies sasniegt augstākus
rezultātus, jābūt nemitīgai attīstībai,
treniņiem. Protams, šis laiks būs grūtāks
un pārdomām bagātāks, jo jādomā, kā
izdzīvot un attīstīt sportu. Iespējams,
ka dažos sporta veidos būs jālūdz lielāks
finansiāls ieguldījums no pašu sportistu
vai viņu vecāku puses, jo var gadīties, ka
sporta klubos palielināsies dalības maksa,
taču noteikti būs arī pašvaldības atbalsts
– tik, cik tas iespējams,» tā J.Kaminskis.
Turpinot runāt par lieliem notikumiem
sportā šajā, 2009., gadā, direktors bilst, ka
galvenais esot šā gada beigās vai nākamā
gada sākumā pabeigt Zemgales Olimpisko
centru, lai iegūtu sporta bāzi, kas šobrīd
tik ļoti nepieciešama. Būtiska ir arī BMX
trases atjaunošana. Tā patlaban ir «iekonservēta», tāpēc sportistiem jātrenējas

citviet. «Es ceru, ka šī trase mums būs jau
pēc gada un atbildīs visiem starptautiskajiem standartiem. Tad te varēs notikt Eiropas čempionāti vai Eiropas un pasaules
čempionātu posmi,» tā direktors.
J.Kaminskis sola saglabāt tos sporta
pasākumus, kas pilsētā notiek jau gadiem
un ir sasnieguši augstu līmeni – tajos
piedalās ne tikai mūsu pilsētas sportisti,
bet brauc arī daudz komandu no citām pilsētām, piemēram, hokeja un basketbola
čempionāti. Direktors pieņem, ka šis un
arī nākamais gads varētu būt liels pārbaudījums profesionālajām komandām.
«Tieši no kluba un tā darba būs atkarīgs,
cik daudz atbalstītāju un finansējuma
viņiem būs, jo pašvaldība diemžēl nevarēs
sniegt tik lielu atbalstu kā iepriekš. Taču
mēs centīsimies izdarīt maksimāli daudz,
lai sports arī saspringtajos ekonomiskajos
apstākļos Jelgavā attīstītos,» nobeigumā
piebilst J.Kaminskis.

Sasietām kājām noķert «trako zaķi»
un noraut viņam ļipu – tāds bija galvenais uzdevums atrakcijā «Trakais
zaķis», kurā pirmie ļipas rāva vecākie
dalībnieki – orientēšanās klubs «Alnis»
(baltajos kreklos) un jaunizveidotā regbija kluba «Alnis» (sarkanajos kreklos)
sportisti. Visvairāk ļipu izdevās savākt
orientēšanās sporta pārstāvjiem. Viņi
šajās spēlēs bija lielākie un vecākie, un
sportisti atzīst, ka jutās dikti svarīgi, jo
viņiem tomēr lielāka dzīves pieredze.
«Protams, te mēs esam neierastā vidē,
jo mums tuvāks mežs un svaigs gaiss,»
tā orientēšanās sportisti.

Neolimpiskajos sporta veidos:
Edgars Rekšņa – 1. vieta Eiropas čempionātā spēka trīscīņā;
Māris Blumfelds – 1. vieta Eiropas čempionātā spēka trīscīņā;
Vitālijs Samoļins – 5. vieta Eiropas čempionātā šaha ātrspēlē;
Uģis Gross – 2. vieta Kontinentālā kausa izcīņā ūdens motosportā.
Treneri
Aleksandrs Zaharovs – bokss; Maija Ukstiņa – invalīdu sports;
Vladimirs Smirnovs – brīvā cīņa; Astra Ozoliņa – peldēšana;
Sergejs Vasjkovs – sambo, džudo; Valērijs Minalta – futbols;
Edmunds Jansons – pauerliftings; Varis Krūmiņš – basketbols;
Igors Umeckis – regbijs; Kims Usačevs – džudo, sambo.
Sporta darba organizatori (klubu vadītāji)
Dainis Kazakevičs, jaunatnes futbola centra «Jelgava» direktors;
Zelma Ozoliņa, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore;
Druvis Kalniņš, cīņu kluba «Milons» prezidents.

Sporta laureāte olimpiskajos sporta veidos – džudiste Marina Mazure. «Tas bija
grūts un smags darbs, taču gluži par
labāko gadu es to nenosauktu – sāku
startēt citā svara kategorijā, un nu ir
daudz grūtāk, lielāka konkurence.
Pārejot citā kategorijā, sajūta tāda,
it kā uz citu pilsētu būtu pārcēlusies
un tikai nedaudz «apostījusi» situāciju. Bet esmu gandarīta par pilsētas
novērtējumu un centīšos uzrādīt vēl
augstākus rezultātus,» smaidot pēc
apbalvošanas atzīst Marina. Izrādās,
viņa pirms laureāta paziņošanas ar
draugiem pat saderējusi – draugi viņas
ieguldījumam pagājušajā gadā ticējuši
vairāk nekā pati. Nu Marina laureātes
titulu ieguvusi, tāpēc tagad viņai kā
derību zaudētājai draugiem būs jāuzsauc pica.

Pateicības raksts par labi padarīto
organizatorisko darbu – cīņas kluba «Milons» prezidentam Druvim
Kalniņam. «Ir prieks, ka darbs tiek
novērtēts, jo klubs pastāv jau astoņus
gadus, kuru laikā gūti panākumi, labi
rezultāti. Darbs tiks turpināts arī šajā
gadā, un mums vēl priekšā vairāki
notikumi – «Sporta laureāts 2008»
mūsu audzēknis Kalvis Kalniņš tagad
startēs pieaugušo kategorijā, līdz ar
to viss jāsāk no jauna. Taču svarīgākais notikums ir tas, kas oktobrī
Olimpiskajā sesijā Kopenhāgenā
notiks balsojums, kurā izšķirsies, vai
karatē tiks iekļauts olimpiskajās spēlēs, kas notiks 2016. gadā,» tā kluba
prezidents.
Foto: Ivars Veiliņš

Otro gadu pēc kārtas par labāko
sporta skolotāju atzīts Andris Lukss
no Jelgavas 1. ģimnāzijas. Skolotājs
bilst, ka, protams, par saņemto balvu
esot liels prieks – tas apliecinot, ka
ieguldītais, strādājot par skolotāju,
attaisnojas. «Esmu pateicīgs 1. ģimnāzijas direktorei Valentīnai Maido,
kas deva iespēju realizēt daudz ideju
un domu kopā ar kolēģiem, atsaucīgiem bērniem,» tā skolotājs. A.Lukss
min, ka viņa lielākā vēlme esot turpināt darbu ar tiem jauniešiem, kas nedarbojas sporta skolās, lai arī viņiem
netrūktu sportisko aktivitāšu.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 14. un 15. februārī – 11. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls «Mīlas galaktika».
Skulptūru parks atvērts no pulksten 10 līdz 22. Biļešu cena – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 14. februārī pulksten 16 – festivāla atklāšana. Deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
etīdes, dejas ar DJ Ellu (Elīna Fūrmane) un draugiem, pulksten 18 – mākslinieku apbalvošanas ceremonija – skulptūru, gaismas un mūzikas spēle, pulksten 21 – uguns
un pirotehnikas šovs «Galaktikas zvaigznes». Ar tumsas iestāšanos – skulptūru,
mūzikas un gaismas spēles. No pulksten 22 – festivāla afterparty klubā «Jelgavas
baltie krekli». Biļešu iepriekšpārdošana «Biļešu paradīzes» un kultūras nama kasē.
Biļešu cena – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 14. februārī pulksten 19 – koncerts «Amor la Mexicana». Piedalās Intars Busulis,
Amber, Anna Dribas, Gatis Gorkuša un profesionālais pūtēju orķestris «Rīga», diriģents
Raitis Ašmanis. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (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).
 21. februārī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. februārī pulksten 19 – televīzijas šova «Koru kari» uzvarētāju Ata Auzāna un
Daugavpils Oranžā kora papildkoncerts. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 19 – Valmieras teātra izrāde A.Lapiņš «Atvari». Režisors
– V.Brasla. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 25. februārī pulksten 19 – pirmizrāde M.Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde «Biļete
vienā virzienā». Komunālais dzīvoklis – tā ir īpaša telpa un īpaša noskaņa. Ja vēl šajā
dzīvoklī sabrauc ciemiņi, efekts ir neaprakstāms... Režisors – D.Astrahans (Krievija).
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts
«Spāņu un čigānu mūzika». Programmā apkopoti izcilu komponistu darbi, kas veltīti spāņu un čigānu tēmai mūzikā. Solists Sergejs Krilovs (vijole), diriģents Karels
Marks Šišons (Gibraltārs). Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā). Gada balva
«Labākais kultūras darbinieks 2008» (Mazajā zālē). Ieeja – ar ielūgumiem.
 27. februārī pulksten 19 – Dailes teātra izrāde A.Slapovskis «Ne tāds kā visi citi».
Režisore – A.Sproģe. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 14 – Zemgales novada mūsdienu deju kolektīvu festivāls
konkurss (kultūras namā).

Izstādes
 No 5. februāra – fotogrāfa Agra Šiliņa fotoizstāde «Kāzas» (kultūras nama 1.
stāvā).
 No 6. februāra – Latvijas jauno talantu glezniecībā izstāde. J.Anmaņa jauno ģēniju meistarklase. Rīko LBMFA Mākslas akadēmijas J.Anmaņa jauno talantu atbalsta
fonds sadarbībā ar aģentūru «Kultūra» (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa audzēkņu
gleznu (no Vācijas un citām valstīm) izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 15. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 26. februārim – Jāņa Meļecka eļļas gleznu izstāde (kultūras nama 2.
stāvā).

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).
 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.
 14. februārī pulksten 10 – galda spēļu (novuss, domino, monopols) triāde «NODO-MO» skolēniem, priekšsacīkstes monopolā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 14. februārī pulksten 10 – atklātās galda tenisa sacensības «Veselības dienas
2009», 2. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 14. februārī pulksten 14 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām
hokejā pirmajā līgā «Mūsa» – «LICO», pulksten 15.15 – «Ekskursija.lv» – «Autonams», pulksten 18 – «MMM» – «Sixspārņi», pulksten 19.15 – «Vikingi» – «Lielupe»
(Jelgavas Ledus hallē).
 14. februārī pulksten 19 – BBL Izaicinājuma kausa izcīņas spēle «Liepājas lauvas»
– BK «Zemgale» (Liepājā).
 15. februārī pulksten 10 – galda spēļu (novuss, domino, monopols) triāde «NODO-MO» skolēniem, pusfināls monopolā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 15. februārī pulksten 10 – Zemgales čempionāts telpu futbolā (LLU Sporta zālē
Tērvetes ielā 91).
 15. februārī pulksten 13.15 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām
hokejā pirmajā līgā «Stājhokejs» – «Ledus vīri» (Jelgavas Ledus hallē).
 No 16. līdz 20. februārim pulksten 15 – Jelgavas skolu sacensības florbolā (1993.
un 1994. gadā dzimušajiem) (LLU Sporta zālē Tērvetes ielā 91).
 18. februārī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts BK
«Zemgale» – «ASK/Buki» (Jelgavas Sporta hallē).

Ceturtdiena, 2009. gada 12. februāris

Mīlestība materializējas
Gleznas, otas,
krāsas – ar
šiem darbarīkiem gleznotāja Ludmila
Grīnberga
izpauž savas
izjūtas. «Ja es
to nedarīšu,
kurš gan par
tām zinās?!
Šajā materiālajā un fiziskajā
pasaulē mums
ar kaut ko ir
jānodarbojas,
un man tās ir
gleznas,» teic
māksliniece.
Foto: JV
 Ritma Gaidamoviča

Ludmilas Grīnbergas vēlme
kļūt par gleznotāju bija tik
stipra, ka no tās neatturēja
ne pirmajos iestājeksāmenos
iegūtās nesekmīgās atzīmes,
ne apkārtējo runas, ka Latvijas Mākslas akadēmijā mācās
tikai mākslinieku bērni, ne
arī tas, ka tika zaudēts vesels
gads...
«Es varēju būt balerīna, mūziķe,
dziedātāja vai režisore, bet māksliniece
jebkurā gadījumā. Tā nu sanācis, ka
tomēr izvēlējos gleznotājas profesiju.
Kārtojot iestājeksāmenus, lai kļūtu par
režisori, sapratu: ja iestāšos šeit, vairs
nekad negleznošu. Manī iekšā kaut kas
protestēja, jutu, ka jāglezno, un otro gadu
stājos Latvijas Mākslas akadēmijā. Biju
apņēmusies: stāšos kaut desmit reizes, bet
savu panākšu, tāpēc gāju uz pilnu klapi.
Man izdevās!» stāsta māksliniece.
«Es gan sevi vairāk uztveru nevis kā
mākslinieci, bet gan cilvēku, kurš tiecas
uz gara gaismu. Un šādam cilvēkam dzīvē
ir kaut kā jāizpaužas, un man to izdarīt
palīdz gleznošana. Ar savām gleznām cenšos parādīt visas savas jūtas un gaišumu,
pastiprināti, lai cilvēki to ierauga un paši
gūst pozitīvu dzīves redzējumu,» atzīst
L.Grīnberga.

Lien kaut no ādas ārā

«Mums apkārt ir ļoti daudz problēmu,
sliktu lietu, cilvēki arvien vairāk koncentrējas uz negatīvo, savās nelaimēs vainojot
citus. Bet es, radot darbus, cenšos līst
kaut no ādas laukā, lai parādītu, ka nav
jau nemaz tik slikti – šajā dzīvē ir gaišais
un pozitīvais, tikai pašiem to vajag rast
un vairot ar savām domām. Gleznas ir
kā manas mīlestības materializējums,»
tā māksliniece. Tieši tāpēc L.Grīnberga
atzīst, ka savā ikdienas darbā nevarētu
iztikt bez mīlestības, gaismas un dievišķā,
kas darbam dod lielu enerģiju. «Vienmēr
jāatceras, ka pašam cilvēkam jāpiesauc
sevī gaismas enerģija, jo tā nemēdz
uzbāzties. Jāteic, ka es šobrīd cenšos
savu dzīvi vērst apzinīgāku – izzināt, kas
manī notiek katru mirkli. Tas nav viegli,
bet tas ir dižais darbs, kas, manuprāt,
jāizdara katram cilvēkam. Mums katram
ir trūkumi, jo uz zemes neviens nav bez
tiem, un, lai tos apzinātos, jāizzina, no
kurienes tie radušies, un jānovērš jeb

jāizgaismo, lai varam augt lielāki savā arī bez dzīvā kontakta, sarunām un sagarā,» tā māksliniece.
zvanīšanās,» stāsta L.Grīnberga. Šis gan
noteikti esot ilgāks darbs un prasa vairāk
Grib, lai cilvēki
enerģijas nekā parasta glezna, kas rodas
pievēršas saviem sapņiem
spontāni. «Nebija tā – uzreiz piesēdos,
Gleznotāja atzīst, ka viņai ļoti patīk un pēc dažām stundām gatavs. Līdz tam
Konfūcija teiktais: «Dari dzīvē to, kas tev gāju pakāpeniski. Brīžiem gadījās, ka pat
patīk, tad tev nekad mūžā nebūs jāstrā- viens krāsas triepiens izjauca visu līdzību.
dā.» «Tā ir liela patiesība, jo cilvēkam visu Šķita, ka visu daru pareizi, vaibsti ir uzlaiku ir laimes sajūta, ja dara to, kas patīk. tverti precīzi, bet tomēr... Tad nākamajā
Es esmu ceļā uz to,» stāsta māksliniece. dienā uz to paskatījos citām acīm un ar
L.Grīnberga min, ka viņai gribētos, lai jaunu enerģiju un sparu darbu turpināju,
cilvēki vairāk pievēršas saviem sapņiem. iejutos šajā tēlā, meklēju nianses,» stāsta
«Jo mēs ar domu palīdzību radam reali- māksliniece.
tāti. Mūsos ir miljoniem domu, ego, kas
uzspiež, ka jābūt šitādam vai tādam, Ir «interesanti» vai «neinteresanti»
drīkst darīt to, nedrīkst to, novirza
Māksliniece savā darbā nekad neuzņem
mūsu uzmanību no galvenā. Tie ir domu laiku, jo arī brīžos, kad viņa nestāv pie
režģi, kas rada mūsos tādus kā virtuālus molberta, turpina gleznot savā prātā.
krātiņus – baiļu, skaudības, lepnības un Viņai nav arī iedalījuma, kādas gleznas
citus. Bet, manuprāt, cilvēkiem vajadzētu mīļākas – ainavas, klusās dabas, portreizgaismot šo krātiņu saturu, tikt vaļā no ti... «Ja man iekšējā gara sajūta saka, ka
tām bailēm un citām lietām, lai varam jāķeras pie gleznošanas, tad šis brīdis jāizbrīvi lidot,» tā māksliniece.
manto. Piemēram, man uzdāvina ziedus.
Bet es gleznoju nevis vienkārši ziedus, bet
Vajadzēja ieiet cilvēkā
ar tiem pasaku visu, kas mani tajā brīdī
un izlaist caur sevi
iekšēji piepilda. Nav tā, ka gleznā ir tikai
Viens no pēdējiem un lielākajiem ābols, jūra vai ainava, tur ir ielikta mana
mākslinieces darbiem nu atrodas Latvijas enerģija. Noteikti cilvēks, kurš jūt enerLauksaimniecības universitātes Ekono- ģijas, paskatoties uz gleznu, to sajutīs,»
mikas fakultātē: četru bijušo fakultātes tā māksliniece.
dekānu – Voldemāra Strīķa, Gaidas KalTaujāta, vai vieglāk strādāt ar cilvēku
niņas, Baibas Rivžas un Andas Vītiņas vai gleznot pēc fotogrāfijas, L.Grīnberga
– portreti.
atzīst, ka viņas darbā nav vārda «viegPēc padarītā māksliniece atzīst, ka lāk» vai «grūtāk», bet gan «interesanti»
ikreiz, saņemot piedāvājumu, vienmēr vai «neinteresanti». «Ja ir neinteresanpastāv izvēle darīt vai nedarīt. «Ekono- ti, grūti gan vienā, gan otrā gadījumā,
mikas fakultātes dekānu portreti ir secīgs bet, ja ir interesanti, darbs aizrauj. Ja
turpinājums novadnieka Jāņa Bisenieka nepatīk, tad esi kā vergs un strādā.
portretam, kuru gleznoju pirms dažiem Šajā gadījumā man bija interesanti,
gadiem. Darbs gan bija interesants, jo tāpēc biju gatava lielus kalnus gāzt,
man vajadzēja izpētīt ļoti daudz materiālu jo vēlējos panākt labu rezultātu,» tā
par šiem cilvēkiem, atlasīt fotogrāfijas no māksliniece.
viņa bērnības līdz mūsdienām. Man kā
māksliniecei vajadzēja ieiet šajā cilvēkā un Sapnis – pastāvīga gleznu
izlaist to caur sevi. Tikai tad, kad man bija ekspozīcija Jelgavā
skaidrība, novedu šo portretu līdz galam.
Runājot par mākslinieces nākotnes
Rezultāts tagad redzams fakultātē. Jāpie- plāniem, tuvākajiem darbiem, gleznotāja
bilst gan, ka es apzināti koncentrējos uz atzīst, ka viņas lielākais sapnis ir atrast
šī cilvēka gaišāko dvēseles daļu, lai caur piemērotu telpu Jelgavā, kurā izveidot
skatītāju to vairotu,» tā māksliniece.
pastāvīgu izstādi, kas ikvienam sniegtu
prieku. «Tāda doma radās pēc personālViens krāsas triepiens var
izstādes Pētera baznīcā, kur cilvēki ienāca
izjaukt līdzību
drūmi, bet izgāja starojoši. Tieši tāpēc es
Runājot par darba procesu, L.Grīnberga gribētu radīt vietu, kur cilvēki var atnākt
stāsta, ka portreti galvenokārt tapuši pēc un uzlādēties. Es nevēlos, lai manas
fotogrāfijām, bet divi no dekāniem glez- gleznas stāv un noput. Ja mans sapnis
noti, izmantojot skices, kuras zīmētas, tiešām īstenotos, es būtu ļoti laimīga,»
dekāniem pozējot. «Protams, neiztikām atzīst L.Grīnberga.

Studenti, sadodoties rokās, gaida universitātes dzimšanas dienu
 Ritma Gaidamoviča
Vakar agri no rīta, kad Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti, mācībspēki un darbinieki devās
dienas gaitās uz Jelgavas pili, vairāk nekā
70 aktīvākie studenti piedalījās akcijā
«Mēs LLU 70. jubilejai» – sadevās rokās
un veidoja vienotības ķēdi caur Jelgavas
pils pagalmu, tādējādi gaidot augstskolas
apaļo jubileju, kas ar plašām svinībām tiks
atzīmēta oktobrī.
Akcijas rīkotāja LLU pārstāve Sandra Šteinerte stāsta, ka tās mērķis bijis
atgādināt gan studentiem, gan LLU

darbiniekiem, ka tuvojas augstskolas
jubileja, kas tiks atzīmēta 28. oktobrī, un
ka studenti ar prieku gaida savas Alma
Mater 70. gadadienu.
«Sākotnējā ideja gan bija sadoties rokās
ap visu pili, taču ceļa garums apkārt tai
pa taciņām ir aptuveni kilometrs – mums
būtu nepieciešami aptuveni 600 studenti, taču tik daudz jauniešu no lekcijām
un darba mēs nevaram atraut, tāpēc
izvēlējāmies skaitli 70, kas asociējas ar
gaidāmajiem svētkiem. Pēc šīs koncepcijas mūsu vienotības ķēde bija garāka
par 100 metriem,» tā S.Šteinerte. Viņa
arī min, ka ir patiesi pārsteigta par lielo

atsaucību. Kaut arī akcijā galvenokārt
iesaistījās aktīvākā studentijas daļa – visi
tie, kuri kandidē Studentu pašpārvaldes
vēlēšanās –, netrūcis arī studentu, kas
vienkārši no malas pieteikušies piedalīties
kopīgajā pasākumā.
Jāpiebilst, ka vēl pērn universitātes
pašdarbības kolektīvi par godu gaidāmajai jubilejai pils pagalmā no cilvēkiem
veidoja burtu un skaitļu salikumu
– «LLU 70», šis ir turpinājums, lai pēc
iespējas interesantāk sagaidītu Alma
Mater svētkus. S.Šteinerte min, ka līdz
jubilejai studenti noteikti sarīkos vēl
kādu akciju.

Vairāk nekā 70
jauniešu vidū
bija studenti
no deviņām
LLU fakultātēm.
Viņi, sadevušies
rokās, veidoja
vienotības ķēdi
cauri pils pagalmam un gar tās
Dienvidu fasādi
Lielupes pusē.
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