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Ministru kabinets ķeras
pie liftiem

Jelgavniece Guna Brence dzīvo piektajā stāvā un, dzīvojot kopā ar vīru, par liftu maksā ap sešiem latiem mēnesī, taču, neraugoties uz to, viņa atzīst, ka MK kabineta noteikumi, kas paredz iekasēt naudu par lifta izmantošanu arī no 1. un 2. stāva
dzīvokļiem, ir nepieņemami. «Jā, es saprotu, ka man līdz ar to jāmaksā mazāk, bet tas tik un tā nav godīgi. Ko tik tā mūsu
Foto: Ivars Veiliņš
valdība neizdomā!» spriež G.Brence.
 Sintija Čepanone

Ar liftu aprīkoto
daudzdzīvokļu māju 1.
un 2. stāvu iedzīvotāji
ir sašutuši – viņuprāt,
Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde
(JNĪP) patvaļīgi ieviesusi izmaiņas rēķinos,
par lifta ekspluatāciju
un patērēto elektroenerģiju liekot maksāt
visiem dzīvokļiem, arī
pirmo divu stāvu, no
kuriem līdz šim šāda
maksa netika iekasēta.
Izrādās, ka tā nebūt
nav JNĪP patvaļa, bet
gan jaunie Ministru
kabineta (MK) noteikumi, kas to paredz.

«MK noteikumi «Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu»
beidzot paredz kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta katra dzīvokļa
īpašnieka apmaksājamā daļa par
saņemto pakalpojumu, tostarp
par lifta nodrošināšanu. Līdz šim
nekā tāda nebija, jo balstījās uz
pieņēmumu, ka dzīvokļu īpašnieki
paši apzināsies atbildību par savu
īpašumu, ieskaitot kopīpašuma
domājamo daļu, un paši vienosies
par tā apsaimniekošanu. Diemžēl
realitātē tā nenotika,» skaidro
Ekonomikas ministrijas Mājokļu
departamenta direktora vietnieks
Mārtiņš Auders, piebilstot, ka,
izstrādājot šos noteikumus, vērā
ņemts arī Civillikums un nu

dzīvokļa īpašniekam likumiski
noteikta atbildība gan par savu
mitekli, gan arī par kopīpašuma
domājamo daļu. «Nav taču apspriežams jautājums par to, vai
pirmā stāva iedzīvotāji ir atbildīgi
par mājas jumta stāvokli. Daudzdzīvokļu māja ir visu tajā esošo
dzīvokļu īpašnieku kopīpašums,
līdz ar to visiem vienādi ir jāmaksā
par tajā esošo iekārtu uzturēšanu
neatkarīgi no tā, vai šīs iekārtas
lieto vai ne,» tā M.Auders.
Tas nozīmē, ka MK noteikumi
jāievēro arī daudzdzīvokļu namos
Jelgavā, tādējādi visiem dzīvokļu
īpašniekiem jānorēķinās par lifta
ekspluatāciju un attiecīgi arī par
patērēto elektroenerģiju. «Līdz
šim daudzdzīvokļu māju 1. un 2.
stāva iedzīvotājiem par liftu nevajadzēja maksāt – izdevumus par šī

134 izņemti konkursa
nolikumi, 28 iesniegti
piedāvājumi. Tāda ir
bērnu un jauniešu
nometnes «Lediņi»
rekonstrukcijas projekta konkursa sākotnējā bilance. Pašvaldības konkursa komisija
pēc otrdien notikušās
piedāvājumu atvēršanas un cenu nosaukšanas, kurai līdzi
sekoja praktiski visi
pretendenti, sākusi
būvfirmu iesniegto
dokumentu pakešu
izvērtēšanu.

«Lediņu» rekonstrukcija ir
pirmais konkurss, kura piedāvājumi pašvaldībā šogad atvērti.
Par pašvaldības piesaistītajiem
līdzekļiem no Norvēģijas finanšu
instrumenta bērnu un jauniešu
nometni paredzēts atjaunot un
piemērot arī bērniem ar īpašām
vajadzībām. Izņemto konkursa
nolikumu skaits liecina, ka
nozarē būtiski samazinājies
pasūtījumu īpatsvars, kā dēļ
uzņēmumi izmanto visas jaunu
objektu un nodarbinātības iespējas. To pirms aplokšņu atvēršanas atzīst arī paši uzņēmēji.
«Tā kā darbu vajag, cenšamies
pretendēt uz visām iespējamām
vietām,» teic firmas «Ruda K»
pārstāvis no Rojas. Īpaši priecīgi

par lielo pretendentu skaitu
būvnieki gan nav.
Andis Pelsis no Jelgavas uzņēmuma «Uni San» atzīst, ka, zinot
lielo interesi par nosacījumiem,
piedāvājumu skaits varēja būt
vēl lielāks. «Konkursos startējam gan atsevišķi, gan veidojot
uzņēmumu apvienību. Konkurence šodien, protams, ir liela,»
raksturo A.Pelsis, uzsvērdams,
ka pēdējā laikā gan būvnieku,
gan pasūtītāju ikdienu apgrūtina lielais konkursu rezultātu
pārsūdzību īpatsvars. Pagājušā
gada nogalē «Uni San» un SIA
«Rimts» kopīgais piedāvājums
tika atzīts par izdevīgāko Līvbērzes sporta halles būvniecības
konkursā. Rezultātu apstrīdēja,
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Juristu piesaista
vajadzības gadījumā
 Anna Afanasjeva

Iespēja saņemt atbalstu no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda bērna
uzturēšanai un pašvaldības pabalsta saņemšana ir divi galvenie
jautājumi, ko ikdienā
nākas risināt Sociālo
lietu pārvaldes speciālistiem, vajadzības
gadījumā piesaistot
iestādes jurista palīdzību.
Pašvaldība, izvērtējot situāciju, secinājusi, ka pašreizējos
apstākļos viens no veidiem, kā
sniegt atbalstu pilsētniekiem,
ir nodrošināt jurista konsultācijas iedzīvotājiem, kam radušās
problēmas. Tās pieejamas Sociālo
lietu pārvaldē. Pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne stāsta, ka arī līdz
šim iestāde praktizējusi savu
speciālistu spēku mobilizāciju
sarežģītāku situāciju risināšanai, tāpēc atsevišķa uzskaite
par gadījumiem, kad iedzīvotāju
problēmām izmantots pārvaldes
juristes padoms, netiek veikta.
Pārvaldes speciālisti, izvērtējot
katru konkrēto gadījumu, kas nodarbina apmeklētāju, izsver, vai
nepieciešams papildus piesaistīt
juristu, un vajadzības gadījumā
tas tiek darīts. Pašlaik apmeklētājus visvairāk nodarbina divi
jautājumi. Ģimenes, kurās ir
viens vai vairāki bērni, bet viens
no vecākiem neveic savus pienākumus viņu uzturēšanā, grib
noskaidrot visu par iespējām sa-

pakalpojuma nodrošināšanu sedza
augstākajos stāvos mītošie, turklāt
maksa tika aprēķināta, ņemot
vērā katrā dzīvoklī dzīvojošo cilvēku skaitu. Tagad saskaņā ar MK
noteikumiem šī kārtība ir mainīta
– nu maksa par lifta darbības
nodrošināšanu tiek iekasēta no
visiem dzīvokļiem neatkarīgi no
tā, kurā stāvā tas atrodas,» JNĪP
valdes loceklis Juris Vidžis uzsver,
ka kopējā summa gan nemainās  Arturs Neikšāns
– tā tiek sadalīta proporcionāli
dzīvokļu skaitam. Tādējādi nama
Lai arī sākotnēji rakpirmajos divos stāvos dzīvojošašanas darbus Filozofu
jiem rēķinā tiek paredzēta maksa
ielas posmā ūdenspar lifta uzturēšanu, kas iepriekš
apgādes un kanalizānebija, savukārt vidēji samazinās
cijas izbūves dēļ bija
dzīvokļa rēķins augstākajos stāvos
paredzēts veikt līdz
dzīvojošajiem, īpaši gadījumā, ja
6. martam, galvenie
dzīvoklī mīt vairākas personas.
darbi jau pabeigti
(Turpinājums 3.lpp.)
un ielā ir atjaunota

ņemt atbalstu no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda. Šos jautājumus
pārzina speciālisti, kas strādā ar
ģimenēm un bērniem. Ja viņu
zināšanas izrādās nepietiekamas,
risinājumam tiek piesaistīts
jurists.
Otrs aktuālākais jautājums ir
pašvaldības pabalsta saņemšanas
iespējas. Atbilstoši likumdošanai
pirms tā piešķiršanas vispirms
jāizvērtē konkrētā iedzīvotāja
vai ģimenes atbilstība trūcīgas
personas vai ģimenes statusam.
R.Stūrāne akcentē, ka pirms
pieciem gadiem apstiprinātie
Ministru kabineta noteikumi
«Par kārtību, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu» paredz,
ka uz šo statusu un līdz ar to
uz sociālās palīdzības pabalstu
nav tiesīgi pretendēt iedzīvotāji,
kas uzņēmušies jelkāda veida
kredītsaistības.
«Lielai daļai pilsētnieku šis
iemesls ir nopietns šķērslis saņemt trūcīgas personas statusu
un pašvaldības atbalstu. Pašlaik
daļai cilvēku radušās lielākas vai
mazākas problēmas ar saistību
kārtošanu. Pašvaldība apzinātajā
situācijā meklēs risinājumu, kā
vismaz kaut kādā veidā palīdzēt
cilvēkiem,» stāsta R.Stūrāne.
Viņa atgādina, ka Sociālo lietu
pārvaldes durvis ir atvērtas un
speciālistu pakalpojumi pieejami
ikvienam pilsētas iedzīvotājam.
Tomēr cilvēkam, kurš vēršas pēc
sociālās palīdzības, arī pašam
jābūt gatavam iesaistīties un
līdzdarboties problēmsituācijas
risināšanā.

Filozofu iela – vaļā

Vienu objektu gatavi būvēt 28 pretendenti
 Anna Afanasjeva

BEZMAKSAS

rit trešais mēnesis, bet Iepirkumu uzraudzības biroja slēdziena
joprojām nav. Arī citi būvnieki
atzīst, ka pārsūdzības pieņemas
spēkā un atbildīgā institūcija ar
to izskatīšanu operatīvi vairs
netiek galā.
Piedāvājumu aplokšņu atvēršanā būvnieki cītīgi seko līdzi
procesam un pieraksta cenas.
Daži, sapratuši, ka piedāvājums
nebūs konkurētspējīgs, telpas
pamet. Noslēgumā atsevišķi
pretendenti, saprotot, ka šoreiz
pie darba neizdosies tikt, jūtas
patiešām apbēdināti. Asaras
dažu vīru acīs varētu tulkot
kā uzņēmuma «būt vai nebūt»
jautājumu.
(Turpinājums 3.lpp.)

satiksme.

SIA «Novators 1» darbu vadītājs Jurijs Skorobogatihs teic – lai
pēc iespējas ātrāk atjaunotu satiksmi ielā, uzņēmums strādājis arī
pa naktīm. «Protams, tiks uzliets
arī jauns asfalts, tas ir tikai laika
jautājums. Lai to varētu veikt
kvalitatīvi, gaisa temperatūrai ir
jābūt vismaz plus seši grādi, tad
jaunā asfalta uzklāšana varētu
prasīt aptuveni divas dienas,» tā
J.Skorobogatihs.

Ledus skuptūras – līdz 28. februārim

Ņemot vērā labvēlīgos laika apstākļus, jelgavnieku un Latvijas iedzīvotāju lielo interesi, pašvaldības aģentūra «Kultūra» informē, ka Ledus skulptūru parks būs atvērts līdz 28. februārim
katru dienu no pulksten 9 līdz 18. Ieeja parkā – bez maksas.

Pirmdien, 23. februārī, pulksten 21

Jelgavas televīzijas tiešraidē uz iedzīvotāju jautājumiem
atbildēs Jelgavas domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš
un Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis.
Tiešraides tēma –
sporta jomas attīstība un aktualitātes Jelgavā.

Tiešraides laikā skatītāji aicināti zvanīt uz
studiju un uzdot jautājumus studijas
viesiem pa tālruni 63094204.

Jelgavas televīziju iespējams uztvert 33. decimetru kanālā.
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Ir īstais laiks revidēt

Pilsētnieks vērtē

 Kristīne Langenfelde

Ieturēta pauze un smaga nopūta – šķiet, ka tas
ir diezgan likumsakarīgi, ja sarunas temats ir
krīze, uzņēmējdarbības
atbalsta instrumenti un
ekonomikas atveseļošanās. LLU Ekonomikas
fakultātes dekāne Irina
Pilvere nu jau pusotru
gadu darbojas Latvijas Nacionālā attīstības
plāna 2007. – 2013.
gadam ekspertu darba grupā «Uzņēmumu
tehnoloģiskā izcilība un
elastība». Viņa atzīst, ka
labu iestrādņu netrūkst,
taču, vai tās nonāks arī
līdz realizācijai, joprojām paliek jautājums.
Darba grupai ir rekomendējošs
statuss – tajā kopā sanāk nozaru
eksperti un piedāvā savus risinājumus dažādām situācijām. Pagājušā gada uzdevums bija izzināt
eksporta jomu valstī un piedāvāt
tās veicināšanas instrumentus,
taču rezultātā, redzot notikumus
valstī, eksperti nevarēja atstāt
novārtā to, kas bija svarīgāks: kā
veicināt uzņēmējdarbību ekonomiskas lejupslīdes brīdī.

«Mana prognoze, ka jostas savilkšana turpināsies divus trīs gadus ar nosacījumu, ka valdība sāks
ieklausīties mūsu un uzņēmēju izstrādātajos priekšlikumos un realizēs arī savus – pārdomātos
un izsvērtos,» uzskata LLU Ekonomikas fakultātes dekāne Irina Pilvere, kura nu jau pusotru
gadu darbojas Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013. gadam ekspertu darba grupā
Foto: Ivars Veiliņš
«Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība».
varētu īstenot arī bez seguma dokumentus, turklāt bez jebkādas tā lieta, kas katrā valstī tiek ļoti
– pietiktu vien ar labu gribu. kopējas koordinācijas.
ilgstoši un rūpīgi izsvērta, pirms
Tieši tā. Piemēram, struktūrBet katrā institūcijā strādā pieņemt gala lēmumu. Kas notika
fondu līdzekļi jau pieejami kopš cilvēki, bez kuru labās gribas pie mums? Valdība saprata, ka tai
2007. gada, bet, manuprāt, to izrādīšanas šis revidēšanas un pār- trūkst 300 miljonu, neredzēja citu
apgūšana notiek pārmēru lēni. Un skatīšanas process nevar notikt. iespēju, kur tos ņemt, un pāris
Jūs sanākat kopā, rekomen- galvenokārt tā ir valsts birokrāti- Nu, protams, katru šo normatīvo nedēļu laikā lēmums pieņemts!
ja, kas bremzē. Mēs izstrādājām aktu vismaz pusgada garumā ir Tā ekonomikā nevajadzētu piedējat, bet vai to ņem vērā?
Sabiedrība gaida ātrus un acīm- priekšlikumus, kā pilnveidot izstrādājuši ministriju ierēdņi ņemt svarīgus lēmumus – bez
redzamus rezultātus, bet pagai- struktūrfondu ieviešanas sistēmu. – kurš tad no viņiem tagad atzīs, nopietniem argumentiem no paša
dām nesagaida, un tas ir skumjā- Tie ir reāli resursi, kas jāiepludina ka bez tā var iztikt vai ka vismaz sākuma.
Ja mēs vēl šo gadu šādā režīmā
kais. Jā, ir virkne institūciju, kas valsts ekonomikā! Šobrīd ir nepie- daļa no esošajām prasībām var tikt
izdzīvosim, tad nākamgad gan šīs
strādā pie dažādu valsts attīstībai ciešams pārveidot struktūrfondu likvidēta?!
Taču jūs sakāt, ka var?
likmes noteikti būtu jāsamazina.
svarīgu priekšlikumu izstrādes, programmas, jo, kas bija labs
Ziniet, kāda ir ierēdņu biežākā Bet es ceru, ka apspriešana un
top viena, otra, trešā ideja, bet re- ekonomikas augšupejas laikā,
nevar būt tāds atruna? Ka to prasa ES regulas, ekonomiskie aprēķini būs pieejami
zultāta nav. Nalejupslīdes direktīvas... Jā, tad, kad mēs stājā- vismaz pusgadu iepriekš.
cionālā attīstības
« 2 0 0 8 . g a d ā pats
laikā.
mies ES, mums vajadzēja diezgan
Varbūt ir vērts diferencēt
plāna vadlīnijas
Biežāk jau skrupulozi sekot līdzi un ieviest PVN likmi: vieniem to pavalstī pieņemti
ir jārealizē katpiesau- katru no šīm ES normatīvajos augstinot, samazināt citiem
ras kompeten1100 jauni nor- dzird
cam Eiropas aktos paredzētajām prasībām, – nu kaut vai samazināt pašu
ces ministrijām
– RAPLAM atmatīvie akti, no b i r o k r ā t i j u , varbūt pat stingrāk nekā to prasa ražotai pārtikai, kas veicinātu
bet jūs sakāt Eiropa, lai tikai nodrošinātos, taču iekšējo patēriņu.
bild par visu plākuriem lielākā – Latvijas.
tagad situācija ir cita. Ko saka citu
Jā, tas varētu būt viens no
nu, Ekonomikas
Latvi- Eiropas dalībvalstu pārstāvji? variantiem, taču es atkal uzsveru
ministrija – par
daļa attiecas jas,Esjosaku
tā tas arī Virknei šo dažādo prasību ir pa- – tikai ar rūpīgu analīzi, nevis
uzņēmējdarbību
tieši uz uzņē- ir. Nesen Jelgavā redzēta dalībvalstu izvēle. Tātad braucot no viena grāvja otrā.
kopumā, citas ordiskusiju bija pati valsts nolemj, kas vienā vai
No vienas puses, ir valsts
ganizācijas – par
m ē j d a r b ī b u . uz
ieradies Reģionā- otrā gadījumā tai būtu izdevīgāk. neizdarītās lietas, no otras
savu jomu, taču
es neredzu, ka
Nu tad pado- lās attīstības un Taču mēs, slēpjoties aiz ES ka- – uzņēmējs. Kā jūs skatāties,
pašvaldību lietu roga, izstrādājam daudzās jomās vai arī uzņēmēji bieži vien
valsts pārvaldē
mājiet – kurš ministrs Edgars stingrākus un ierobežojošākus neizvēlas iet vieglāko ceļu:
notiktu mērķtieKo viņš nosacījumus kā nepieciešams. problēmu priekšā padodas un
cīga un koordinēvispār ir spē- Zalāns.
saka? 2008. gada Protams, tā ir vieglāk, bet vai nav nav gatavi strādāt arī krīzes
ta darbība. Ko un
jīgs tiem izsekot laikā valstī ir pienācis laiks pašiem sākt pieņemt apstākļos?
kā ieviesīs? Kā
pieņemti 1100 lēmumus – saprast, kas mums no
Visus pēc vienas mērauklas,
uzsildīs ekonolīdzi?!»
dažādi jauni nor- tā visa ir nepieciešams? Te tiešām protams, te mērīt nevar – tas atmiku? Sanāk tā,
matīvie akti, no būtu ar kritisku skatu viss rūpīgi karīgs no nozares, tirgiem, kuros
ka visi kaut ko
tie realizē saražoto produkciju. Ir
dara, bet rezultāta kā nav, tā nav. kuriem lielākā daļa attiecas tieši jāizsver.
Jūs sakāt, ka labās lietas skaidrs, ka tik viegli, kā nauda
Un kurš tad, tā savrupi strā- uz uzņēmējdarbību. Nu tad padomājiet – kurš vispār ir spējīgs pagaidām ir tikai «uz papīra», nāca pēdējos četrus piecus gadus,
dājot, ir ticis vistālāk?
Šobrīd izskatās, ka tā ir Eko- tiem izsekot līdzi?! Manuprāt, bet kā ar tām, kas jau darbo- tas vairs nenotiks. Uzņēmējiem
nomikas ministrija – ir jau gatavs krīze ir tas īstais brīdis, lai mēs šos jas? Piemēram, paaugstinātā būs jāliek lietā visas savas spējas
un talanti, lai turpinātu strādāt,
plāns, kā uzlabot uzņēmējdarbības aktus revidētu – lai mēs pārstātu PVN likme?
(Smaga nopūta.) Es piederu pie un es ceru, ka uzņēmējdarbības
vidi. Nenoliegšu, tur rakstītais ir sarežģīt dzīvi paši sev. Bet te atkal
labs pamats – kā sakārtot būvnie- vajag to labo gribu – ministrijas, tiem, kas uzskata, ka šajā brīdī tas vides sakārtošana, kas tomēr nocības jomu, kā veicināt nodarbi- kuras dod savu akceptu un stingri noteikti nebija jādara, un piekrītu, tiks, radīs cilvēkiem vēlmi vispār
nātību un tā tālāk, taču jāsaprot, apņemas katra savā jomā vismaz ka paaugstinātā likme ir jāatceļ. būt par uzņēmējiem.
Es neuzskatu, ka mēs varam
ka uz tīra entuziasma nekas vairs daļu no šiem aktiem izrevidēt un Mēs taču redzam, ka nerodas tie
nenotiek, tāpēc te ir svarīgākais izmainīt, kas nebūt nav viegls un paredzētie budžeta ieņēmumi, pārmest uzņēmējam, ja viņš no
redzēt, vai tam ir finansiāls se- ātrs process. Jo nav loģiski, ka kat- kas tika gaidīti, un neradīsies arī sava biznesa atsakās, pārdod to
ru uzņēmēju pārbauda padsmit – tas ir skaidrs. Jebkurā gadīju- ārvalstniekiem... Mēs jau saviem
gums, kā tas realizēsies.
Jūs minējāt, ka ir lietas, ko institūcijas, katra prasot savus mā nodokļu likmes izmaiņas ir studentiem mācām, ka uzņē-

Kā jūs vērtējat Jelgavas domes darbību?

Skaitļi runā
XI 2008

XII 2007

III 2007

14%

20,7%

15,4%

Pozitīvi

Drīzāk pozitīvi nekā negatīvi

Negatīvi

Grūti pateikt

44,3%

36,7%

36,2%

22,1%

23%

9%

9,7%

24,1%

6,8%

11,7%

13,7%

mējam svarīgākais ir peļņa, bet
šodien, ja uzņēmējs neredz peļņu
vienu, otru, trešo mēnesi vai pat
gadu un nejūt, ka situācija varētu
uzlaboties, protams, viņš no tāda
biznesa mēģina tikt vaļā. Tā ir
likumsakarīga ķēde – ja valsts
rada apstākļus, kuros uzņēmējs
nav spējīgs strādāt, tad viņš no
tā atsakās.
Visvairāk valdībai tiek pārmests, ka tā jau gadiem nespēj
definēt, ko tad īsti mēs savā
valstī atbalstām.
Es tomēr nedomāju, ka šajā brīdī tas būtu svarīgākais – nosaukt
kādu konkrētu nozari, kas ir ieceļama īpašā atbalstāmo statusā. Vai
tā būtu metālapstrāde, vai kāda
cita nozare. Manuprāt, tas zināmā
veidā kropļotu tirgu – ir jāļauj
nozarēm attīstīties vienmērīgi un
pat nedaudz konkurējot.
Bet tajā pašā laikā šobrīd
valsts ir gatava nodarbinātības veicināšanai novirzīt miljonus, lai sekmētu tieši vienas
nozares speciālistu izaugsmi
– proti, metālapstrādes.
Viss ir kārtībā, ja valsts aprēķinājusi, ka šāds ieguldījums
paaugstinās darbinieku kvalifikāciju, ļaus uzņēmumiem ar šādiem
pārkvalificētiem darbiniekiem
ražot un pelnīt krietni vairāk un
rezultātā valsts šo naudu nodokļos
pēc gadiem atgūs vismaz trīskāršoti, bet te jau atkal ir jautājums,
vai tas ir aprēķināts...
Vai, jūsuprāt, šobrīd var
definēt, kādām pašvaldībām
krīzi pārdzīvot būs vieglāk?
Domāju, ka jā – tās būs teritorijas, kur attīstīta uzņēmējdarbība.
Lai cik grūti ietu ražotājam, viņš
ir tas, kas veicina teritoriju attīstību. Ja pilsētā pārsvarā darbojas
apkalpojošā sfēra, tad ir skaidrs
– brīdī, kad cilvēki zaudē darbu,
darba nav arī apkalpojošai jomai,
un aiziet ķēdīte... Manuprāt,
Jelgavā situācija pagaidām vēl
ir normāla, jo šī primāri taču ir
ražošanas pilsēta.
Ja savelkam sarunas bilanci, tad izskatās, ka ir labas
lietas, taču pagaidām tikai «uz
papīra»; tās var īstenoties, ja
kādam ir labā griba, taču nav
zināms, vai būs... Kā jūs prognozējat, kad reāli sabiedrība
jutīs, ka situācija uzlabojas?
Es esmu optimiste: ja tās lietas,
kas tagad gulstas papīru kalnos,
nonāks līdz realizācijai, tad pēc
diviem trim gadiem mēs sajutīsim
rezultātu. Ideālā gadījumā – pēc
mēnešiem diviem sāk darboties
uzņēmējdarbības veicināšanas
pirmie pasākumi, es domāju, kreditēšana, garantijas uzņēmējiem,
tad pamazām apritē ievieš arī pārējās pagaidām «uz papīra» esošās
korekcijas uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai. Tās tiek realizētas
līdz gada beigām un nākamos
divus gadus, nopietni strādājot,
sāk dot rezultātu. Mana prognoze:
jostas savilkšana turpināsies divus
trīs gadus ar nosacījumu, ka valdība sāks ieklausīties mūsu un uzņēmēju izstrādātajos priekšlikumos
un realizēs arī savus – pārdomātos
un izsvērtos.

Drīzāk negatīvi nekā pozitīvi

12,6%
*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Kā jūs vērtējat
Ledus skulptūru
festivālu?

Ludmila, jelgavniece:
– Skaistas jau
tās visas daudzās skulptūras. Īpaši
simpātiska
man šķita tā
sivēnmāte
«Valentīna» ar saviem četriem
rukšiem, taču tas nav viss, tagad
uzreiz nevaru atcerēties, kuras
vēl tādas skaistākas. Auksti, bet
skaisti. Gribējās gan, lai centrā
tomēr būtu.
Laimonis Būģis, pensionārs:
– Noteikti
labāks nekā
iepriekšējos
gados, jo šajā
gadā bija gan
detalizētākas
skulptūras, gan to bija daudz
vairāk nekā citos gados. Nezinu vairs, kura man patika, bet
skaidri atceros, kura nepatika
– «Salauzts lauskās», puisis ar
plēstām krūtīm.
Harijs Putnis, pensionēts mēbeļu
galdnieks:
– Ļoti labs festivāls – plašs
mākslinieku
piedāvājums,
daudz skaistu
skulptūru. Šķiet, ka tikai vienu
festivālu, kopš tas notiek Jelgavā,
neesmu apmeklējis, tāpēc man
skulptūru apskatīšana kļuvusi jau
par tradīciju. Man šķiet, ka lielās
skulptūras izsaka vairāk, tāpēc
gribētu, lai tieši lielās skulptūras
mākslinieki vairāk veido.
Ārija, grā matvede:
– Man tā cūka
ar četriem
sivēniem uz
muguras visspilgtāk atmiņā palikusi.
Tāda mīļa un
smuka skulptūra. Festivāls tiešām izdevies, jo bija, ar ko savas
acis priecēt. Jā, varbūt tomēr
gribētos, lai tas ir centrā, taču arī
Uzvaras parkā nav slikti. Skulptūras kļūst arvien skaistākas.
Dace Grundule, skolniece:
– Interesantas skulptūras, pašai ļoti
iepatikās latviešu mākslinieka taisītie
Playboy zaķīši, arī gulošajai sievietei ar bumbām un roku blakus
nebija ne vainas. Pati festivālu
apmeklēju tikai otro reizi, man
šķiet, ka šis bija interesantāks.
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Pašvaldības finansējums
14 kultūras projektiem
 Ritma Gaidamoviča

Kultūras padome izvērtējusi šajā gadā pieteiktos kultūras pasākumu projektus – no
pašvaldības finansiālu
atbalstu projektu īstenošanai 4600 latu
apmērā saņems 14 no
36 pieteiktajiem projektiem, tostarp dejotāji,
dziedātāji, aktieri un
mākslinieki.
Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics informē, ka
Kultūras padome kopumā saņēmusi 36 projektu pieteikumus
par dažādu koncertu, festivālu,
jauniestudējumu veidošanu, kā
arī lūgumus par atbalstu dalībai
konkursos un citos projektos.
Tos šajā gadā iesniegusi Jelgavas
Mākslinieku organizācija, Jelgavas Mūzikas vidusskola, biedrība
«Kustībai, dzīvībai», Noras Bumbieres fonds, bērnu un jauniešu
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš»,
tautas deju ansamblis «Lielupe»,
Jelgavas rajona padomes kultūras un interešu izglītības centrs,
kā arī individuālie mākslinieki
un citi.
«Kopā pieprasītais finansējums
šogad visiem 36 projektiem bija
36 011,98 lati, taču pašvaldība
kultūras projektiem no budžeta
atvēlējusi 5000 latu. Izvērtējot
visus pieteikumus, finansiāls
atbalsts šajā gadā piešķirts 14
iesniegtajiem projektiem par

kopējo summu 4600 lati. 400 lati
atstāti rezerves fondā. Jāpiebilst,
ka šo 14 iesniegto projektu kopējā
pieprasītā atbalsta summa bija
15 299,98 lati,» tā M.Buškevics.
Direktors atzīst, ka, pēc komisijas
domām, visi iesniegtie projekti bijuši ļoti labi, tāpēc bijis īpaši grūti
izvēlēties, kuri būs tie, kas saņems
pašvaldības atbalstu.
Pašvaldības finansiālu atbalstu
saņēmuši tautas deju ansambļa
«Lielupe» abi kolektīvi koncertu
«Mēs mīlam dejā» un «Izdejo
svētkus – veltījums tautas deju
ansambļa «Lielupe» 50 gadiem»
rīkošanai, Jelgavas Mākslinieku organizācijas priekšsēdētājs
Māris Brancis – izstādes kataloga sagatavošanai, Mūzikas
vidusskola – jauno diriģentu
konkursa organizēšanai, Noras
Bumbieres fonds – koncertam
«Atmiņu lietus», «Vēja zirdziņš»
– deju izrādei «Ziemassvētku pasaka», Jelgavas rajona padomes
kultūras un interešu izglītības
centrs – Aijas Rogas piemiņas
kausa un dokumentālās filmas
«Zemgales deju ķēniņš Vilis
Ozols» veidošanai, Maksims Beitāns – CD ierakstīšanai, Jelgavas
Latviešu biedrība – Zemgales
novada dzejas svētku rīkošanai
un materiāla «Jānis Čakste un
Jelgava» veidošanai, Ieva Karele
– koncertam «Rudens danči»,
Jelgavas Jaunais teātris – jauniestudējumam, nodibinājums
«Festivālu fonds» – interaktīvam
mākslas festivālam «Nāc līdzās
Zemgalē».

Ministru kabinets
ķeras pie liftiem
(No 1.lpp.)
Piemēram, divpadsmit stāvu
mājā, kurā ir 70 dzīvokļi, katra
dzīvokļa īpašnieks maksā 1,69
latus par lifta ekspluatāciju, tāpat
tiek sadalīta arī maksa par šim
nolūkam patērēto elektrību. «Aptuveni rēķinot, no katra dzīvokļa
par lifta patērēto elektroenerģiju
tiek iekasēti 1,78 lati,» J.Vidžis
paskaidro, ka vidēji mēnesī divpadsmit stāvu mājā lifts patērē
elektrību par gandrīz 125 latiem
un saskaņā ar jaunajiem noteikumiem šī summa tiek izdalīta uz
visiem 70 dzīvokļiem, nevis sākot
no trešā stāva. J.Vidžis piebilst, ka
iekasētā maksa par lifta uzturēšanu tiek samaksāta specializētajam
liftu uzturēšanas uzņēmumam, bet
maksa par patērēto elektroenerģiju
– «Latvenergo». Viņš arī akcentē,
ka līdz šim JNĪP vienmēr par to
ir norēķinājies, pat neraugoties uz
to, ka dzīvokļu īpašnieki par to nav
samaksājuši apsaimniekotājam.

«Tādējādi mēs nodrošinām lifta
darbību,» tā J.Vidžis.
«Protams, pirmo un otro stāvu
iedzīvotāji ir sašutuši, taču ne jau
namu apsaimniekotāji izdomāja
šādu kārtību – mēs vienkārši izpildām MK noteikumus,» tā J.Vidžis.
Viņš gan vērš dzīvokļu īpašnieku
uzmanību uz to, ka šo apmaksas
kārtību ir iespējams mainīt, taču
tādā gadījumā lēmums jāpieņem
iedzīvotāju kopsapulcē, proti, tas
jāatbalsta vismaz 50 procentiem
dzīvokļu īpašnieku plus vienam.
«Ja vairumam iedzīvotāju jaunā
kārtība nav pa prātam, viņi,
lemjot kopsapulcē, to var mainīt.
Tiesa gan – jārēķinās, ka citas
apmaksas kārtības izstrāde un
ieviešana prasīs papildu līdzekļus,
jo pašlaik aprēķins tiek veikts pēc
vienas shēmas visiem dzīvokļiem,
taču izmaiņu gadījumā rēķinu
izrakstīšanā vajadzēs ieviest citu
metodiku,» skaidro JNĪP valdes
loceklis.

Pirmā aptieka internetā
 Sintija Čepanone
«Latvijā neviens šādu iespēju
nepiedāvāja, bet pasaulē šī lieta
jau sen strādā. Turklāt interneta lietotāju skaits aug, un tas
nozīmē, ka aizvien vairāk cilvēku
to izmantos, lai mainītu savus
iepirkšanās paradumus,» tā ideju
izveidot interneta aptieku pamato
SIA «Jelgavas Pils aptieka» valdes
locekle Dina Kurzemniece.
Janvāra beigās sākusi darboties pirmā interneta aptieka
Latvijā – www.pilsaptieka.lv, kas
piedāvā iespēju internetā pasūtīt
preces no aptieku piedāvājuma
klāsta.
Jāpiebilst, ka www.pilsaptieka.
lv piedāvāto preču cenas ir vidēji
par desmit procentiem zemākas

nekā aptiekā. «Tas iespējams
tādēļ, ka interneta aptieka tika
izveidota uz Pils aptieku tīkla
bāzes, neprasot būtiskus papildu
līdzekļus, piemēram, preču noliktavu izveidei, jo šim nolūkam
izmantojam jau esošo aptieku
noliktavas Rīgā un Jelgavā,» tā
D.Kurzemniece.
Par papildu samaksu preci
piegādā arī mājās, taču klientiem
tiek dota iespēja internetā pasūtīto preci bez maksas saņemt arī
tuvākajā Pils aptiekā. Jelgavā
šāda iespēja ir Akadēmijas ielā.
D.Kurzemniece norāda, ka nepilna mēneša laikā, kopš atvērta
interneta aptieka, iedzīvotāju
interese par to ir strauji augusi.
«Domāju, ka šī joma ir perspektīva,» tā D.Kurzemniece.
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Vienam objektam
28 pretendenti

Īsi
 Valdība atbalstījusi BĢLM
izstrādāto daudzbērnu ģimenes
definīciju, kas noteic, ka daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts tādām ģimenēm, kurās ir
trīs vai vairāk bērni. Daudzbērnu

ģimenes statuss tiek piešķirts arī tad,
ja viens no trim vai vairāk bērniem ir
audžubērns vai aizbildnībā esošs bērns,
kā arī gadījumos, ja starp šiem bērniem
ir iepriekšējo laulību vai partnerattiecību bērns. BĢLM arī ierosina ieviest šo
statusu apliecinošu dokumentu. Tāpat
valdība atbalstīja to, ka sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem saglabājas ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

 Biedrība «Iniciatīva» sadarbībā ar Jelgavas jauniešu organizāciju «Do it creative» līdz
23. februārim aicina pieteikties
jauniešus, kurus interesē filmēšana un fotografēšana. Projekta
«Youth Story» gaitā plānots
uzņemt īsfilmu par Jelgavas
jauniešiem. Projektam aicināti pie-

134 izņemti konkursa nolikumi, 28 iesniegti piedāvājumi. Tāda ir bērnu un jauniešu nometnes
«Lediņi» rekonstrukcijas projekta konkursa sākotnējā bilance. Pašvaldības konkursa komisija pēc
otrdien notikušās piedāvājumu atvēršanas un cenu nosaukšanas, kurai līdzi sekoja praktiski visi
Foto: Ivars Veiliņš
pretendenti, sākusi būvfirmu iesniegto dokumentu pakešu izvērtēšanu.
(No 1.lpp.)
«Lediņu» rekonstrukcijai
piedāvātā cenu amplitūda atšķiras vairāk nekā divas reizes.
Lētākais piedāvājums 147 966
latu apmērā bez PVN pieder
SIA «Kvinta plus» no Rīgas,
savukārt dārgākais (314 374
lati bez PVN) – arī Rīgas uzņēmumam «RBS skals». Tā
pārstāvis Alfrēds Brics lētākos
piedāvājumus no pasūtītāja un
arī izpildītāja viedokļa raksturo
kā risku un ielaišanos uz zināmu avantūru, jo zemākā cena
ne vienmēr nozīmē, ka projektu
izdosies pabeigt bez problēmām.
Darbu gaitā var rasties papildu
darbi un izdevumi, kas nozīmē
pārrunas ar pasūtītāju un papildu izdevumus. «Ja ir uzņēmumi,
kas apņēmušies darbus veikt par
šādu cenu, jāvēl veiksme, bet
būs grūti, jo projekts ir izstiepts,
nav operatīvi pabeidzams,»
tā A.Brics. Citi būvnieki cenu

atšķirību skaidro ar dažādām
taktikām. Proti, uzņēmumi taupa ne vien uz darbaspēka, bet
arī būvmateriālu rēķina – pērk
lētākos, atsevišķās grupās pēc
tiem ir izdevīgi braukt uz Poliju.
Vienlaikus uzņēmēji nenoliedz,
ka pašlaik ir firmas, kas gatavas
uz visu.
Andris Justinovičs no SIA
«Kvinta plus» uzsver, ka firmas
piedāvājums nenozīmē cenu
dempingu un nav zem pašizmaksas: «Tāme rēķināta pēc
izņemtajiem tehniskās specifikācijas dokumentiem, summa
ir reāla. Projekta peļņa, protams, ir minimāla. Tagad nevar
likt tādu procentu kā labajos
laikos.»
Pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un konkursa komisijas
priekšsēdētājs Vilis Ļevčenoks
un Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības
sektora vadītāja vietniece Sand-

Nesekmīgajiem vairs
nebūs vietas vidusskolās
 Arturs Neikšāns

Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi grozījumus
Ministru kabineta noteikumos,
kas paredz, ka ar nākamo mācību gadu 10. un 11. klasē tiks
pārcelti tikai tie jaunieši, kuriem
nav nevienas nesekmīgas atzīmes. Grozījumi valdībā vēl nav
apstiprināti, taču Jelgavas vispārējo izglītības iestāžu direktori
un Izglītības pārvaldes vadītāja
izmaiņās saskata vairāk pozitīva
nekā negatīva.
«Grozījumus vērtēju pozitīvi, jo
mācības vidusskolā lielākoties uzsāk jaunieši, kas savus nākotnes
plānus saista ar studijām augstskolā,» tā Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. «Ja
skolēnam lielas problēmas sagādā
mācības vidusskolā, vieglāk neies
arī augstskolā, tāpēc ir iespējams,
ka jaunietim būtu gājis vieglāk, ja
jau pēc 9. klases beigšanas tiktu
izvēlēta kāda profesionālās izglītības iestāde.»
Viņai daļēji piekrīt arī Jelgavas 4. vidusskolas direktors

Agris Celms, kurš pieļauj, ka
plānotie grozījumi noteikumos
varētu mainīt skolēnu pašreizējo
attieksmi – šobrīd ir iespējams
skolu beigt pat ar vairākām
nesekmīgām atzīmēm. Taču
A.Celms arī uzsver, ka izglītības
sistēma pēdējā laikā tiek grozīta
pārāk bieži. «Pašreizējā noteikumu redakcija, kas atļauj uz
nākamo klasi pārcelt skolēnus ar
divām nesekmīgām atzīmēm, ir
spēkā tikai pāris gadu. Turklāt,
paaugstinot vidusskolas slieksni,
ir arī jādomā, kas notiks ar tiem
bērniem, kas to nespēs pārvarēt
– vidējai izglītībai darba tirgū
tomēr ir krietni ievērojamāka
nozīme nekā pamatizglītībai,»
tā A.Celms.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja G.Auza ir pārliecināta,
ka problēmas apgūt mācību vielu
rodas nepareizas mācību laika
plānošanas dēļ, tāpēc izveidojas
robi, kurus vēlāk ir grūti aizlāpīt.
A.Celms gan spriež, ka jaunie
grozījumi noteikumos lielas
izmaiņas skolā neieviesīs un
skolēni tam spēs pielāgoties.

ra Liepiņa lielo interesi raksturo
kā loģisku un likumsakarīgu
procesu, kas izskaidrojams ar
vispārējo situāciju valstī. Proti,
būvniecības apjomi ir sarukuši
līdz minimumam, naudas īsti
nevienam vairs nav un neizskatās, ka situācija tuvākajā laikā
uzlabosies. Savukārt dažādu ES
fondu un programmu atbalsta
nauda, kā šajā gadījumā, nozīmē
reālu pasūtījumu, ar kuru var
rēķināties.
Pašvaldības speciālisti arī norāda, ka salīdzinoši lielajam pretendentu skaitam ir gan plusi,
gan mīnusi. «No lielāka skaita
būs lielākas iespējas izvēlēties
atbilstošāko. Tomēr pastāv arī
vairāki riski, piemēram, nepamatoti lēts piedāvājums, ilgs
iesniegto piedāvājumu vērtēšanas laiks, iespējamās sūdzības.
Tas varētu ietekmēt līguma
slēgšanas un darbu uzsākšanas
laiku,» lēš S.Liepiņa.

teikties jaunieši vecumā no 16 līdz
25 gadiem, kuriem divu dienu laikā
neformālā gaisotnē tiks apmācītas
pamatlietas filmēšanā, montēšanā un
režijā, lai uzņemtu filmu par jauniešu
dzīvi Jelgavā. Projektam var pieteikties
gan individuāli, gan grupā – trīs cilvēki,
nosūtot e-pastu uz adresi: info@doitcreative.lv. Tajā jānorāda vārds un uzvārds, vecums, kontaktinformācija, kā
arī īss pamatojums, kādēļ pretendents
vēlas piedalīties projektā.

 Vides ministrija Jelgavā īstenos kādreizējās ādu fabrikas
«Kosmoss» šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves piesārņotās
teritorijas sakārtošanu. To veiks
ar ES Kohēzijas fonda atbalstu.

Meža ceļā izvietotā piesārņotā bezsaimnieka zemesgabala platība ir 159
560 kvadrātmetri. Vides ministrija to
reģistrējusi piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā kā piesārņotu
vietu. Savukārt, lai ministrija sagatavotu piesārņoto platību sanācijas
projektu un to īstenotu, nepieciešams
nostiprināt Zemesgrāmatā minētā
zemesgabala īpašuma tiesības uz valsts
vārda. Līdz šim minētā platība bija bez
saimnieka un atradās uz pašvaldībai
piekrītošās zemes. Teritorijas lietošanas
tiesības paredzēts nodot Vides ministrijas pārraudzībā esošajai Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūrai, kas
savukārt īstenos Jelgavā esošās šķidro
bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas
projektu. Pagājušajā gadā jau veikta teritorijas izpēte, lai sekmētu piesārņotās
platības sakārtošanu un pēc tam varētu
izmantot pilsētas vajadzībām.
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt zemi Langervaldes
ielā 3, Jelgavā, kadastra Nr.0900 028 0277, un būvēt uz tās ražošanas
objektu» (platība ~2,5 ha). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
16.03.2009. plkst.17.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru darba
dienu no plkst.8 līdz 16.30, pirmdienās – līdz plkst.18.30, piektdienās – līdz 14 Jelgavas domē Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā,
kontakttālrunis 63005493, iesniedzot kopiju par konkursa dalības
maksas – Ls 50 (piecdesmit lati) – samaksu un uzrādot maksājuma
dokumenta oriģinālu.
Konkursa dalības maksa jāiemaksā Jelgavas domes norēķinu kontā LV12
UNLA 0050 0082 06447 SEB Unibanka UNLA LV 2X ar norādi: Konkurss «Par tiesībām nomāt zemi Langervaldes ielā 3, Jelgavā, kadastra
Nr.0900 028 0277, un būvēt uz tās ražošanas objektu».
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karjeras nedēļa

Karjeras meklējumos
 Ilze Knusle-Jankevica

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotās Karjeras
nedēļas būtība ir skolēnu
tikšanās ar uzņēmējiem, lai
iepazītos ar dažādām profesijām, uzņēmējdarbības vidi
un, iespējams, ar saviem potenciālajiem darba devējiem.
Savukārt uzņēmēji – iepazīstina ar savu uzņēmumu un rada
jauniešos interesi.
Pirmdienas rītā Spīdolas ģimnāzijā viesojās transporta pakalpojumu sniedzējs
un tūrisma braucienu organizators SIA
«Lux». Uzņēmuma valdes loceklis Imants
Konutis tikās ar 9. klases skolēniem un
mudināja viņus darīt to, kas vislabāk padodas. «Biznesā svarīgākais – lai klients ir
apmierināts neatkarīgi no tā, kādu cenu
viņš maksājis,» pārliecināts I.Konutis.
Vēlāk skolēni iejutās uzņēmēja ādā un
risināja dažādus biznesa uzdevumus, piemēram, domāja, kā panākt, lai skolēni pie
autobusa sēdekļiem nelīmē košļenes, kādā skolēniem sniedz daudz vairāk nekā sauveidā reklamēt uzņēmumu un ko darīt, sa runāšana klasēs.
lai palielinātu ieņēmumus un samazinātu
Izvērtē karjeru
izdevumus.

No runām – pie darbiem

Vēlāk skolēni devās ekskursijā. Autobuss jauniešus aizvizināja līdz zemesgabalam, kur drīzumā tiks būvēta uzņēmuma administrācijas ēka ar garāžām,
stāvlaukums un tahogrāfu sertificēšanas
inspekcija. Uzņēmuma pārstāvis skolēnus
iepazīstināja arī ar uzņēmuma attīstības plānu: «Plānojam būvēt ēku, kurā
būtu gan biroja telpas, gan garāžas, kur
remontēt autobusus. Tāpat vajadzīgs
stāvlaukums – pulcēšanās vieta cilvēkiem,
kas dosies ekskursijās. Vēl mēs veidosim
tahogrāfu sertificēšanas inspekciju.»
I.Konutis cer, ka būvdarbi varētu sākties
jau šogad.
Gan sarunas, gan brauciena laikā
SIA «Lux» izpilddirektors un bijušais
«Talantu fabrikas» dalībnieks A.Konutis
(Raiders) skolēniem sniedza muzikālu
priekšnesumu, ģitāras pavadījumā dziedot vairākas dziesmas spāņu valodā un no
grupas «Prāta vētra» repertuāra.
Uzņēmuma pārstāvis atklāj, ka Karjeras nedēļā piedalās pirmo reizi un tā
izlēmuši tāpēc, ka daudzas skolas ir viņu
klienti un šī ir iespēja tām pateikties par
izveidojušos sadarbību.

Plāni vēl var mainīties

arī valsts iestādēs

Skolēni Karjeras nedēļas laikā apmeklēja dažādus uzņēmumus un iestādes,
lai iepazītos ar to darbu un varbūt
izvēlētos savu nākotnes profesiju.
Foto: Ivars Veiliņš
galvenais iegums no piedalīšanās
Karjeras nedēļā ir sava vārda popularizēšana, daži tomēr cer sagaidīt ko
vairāk. «Mēs priecāsimies par katru
jaunu speciālistu, kas atnāks pie
mums strādāt,» atzīst ūdensapgādes
uzņēmuma «Jelgavas ūdens» valdes
loceklis Jānis Laizāns. Viņš uzsver, ka
viņa pārstāvētā nozare neiznīks un būs
vajadzīga ikvienam.
«Jelgavas Vēstnesis» bija klāt, kad
uzņēmumā viesojās Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolas 7. un 8.
klases skolēni. Lai jauniešus vedinātu
izvēlēties strādāt ūdensapgādes jomā,
Ūdensapgādes dienesta meistars
Edmunds Eferts viņiem stāstīja, ar
ko nodarbojas «Jelgavas ūdens», un
izrādīja pirmo automatizēto sūkņu
staciju Latvijā, kas darbojās no 1933.
līdz 2004. gadam. Skolēni arī uzkāpa
ūdenstornī, kas ar ūdensapgādi nodrošina visas pilsētas mājas, kuru augstums nepārsniedz piecus stāvus.

Jaunieši interesējas arī par dažādu
valsts iestāžu darbu un karjeras iespējām
tajās, piemēram, Pārtikas un veterinārajā
dienestā, Jelgavas Pašvaldības policijā,
Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldē, CSDD un citās.
Zemgales tiesu apgabala prokuratūra
šādā pasākumā piedalās pirmo gadu,
kaut gan darbinieki ēnoti arī Ēnu dienās.
Iestāde jauniešus iepazīstināja gan ar
karjeras iespējām prokuratūrā, gan ar
prokuroru darba pienākumiem un darba
kabinetiem, gan ar visu Latvijas tieslietu
sistēmu. «Izglītotam cilvēkam jāzina, kā
darbojas mūsu tieslietu sistēma, un kaut
daļēji tā jāizprot. Parasti cilvēki uzskata,
ka prokurors ir tas, kurš piedalās tiesā kā
apsūdzētājs, bet tā ir tikai aptuveni sestā
daļa no visiem prokurora pienākumiem.
Tāpēc esam gatavi stāstīt par sevi,» uzsver
Zemgales tiesu apgabala prokuratūras Stiprina sadarbību
Būvgružu savākšanas, šķirošanas un
virsprokurors Pāvils Cvetkovs.
pārstrādes uzņēmuma SIA «Progress
Pluss» direktors Armands Līckrastiņš
Priecāsies par katru
stāsta: «Karjeras nedēļā piedalāmies
jaunu speciālistu
Lai gan lielākajai daļai uzņēmumu pirmo gadu. Piekritām tāpēc, ka mums

Pārliecina ar prasmēm

Šodien, 19. februārī
No pulksten 10 līdz 14 – LLU Studentu
karjeras diena – tikšanās ar ministriju,
valsts iestāžu un banku darbiniekiem, kā
arī uzņēmējiem (LLU aulā).
No pulksten 10 līdz 15 – vecāko klašu
skolēnu iepazīšanās ar LLU fakultātēm
(LLU fakultātēs).
No pulksten 10 līdz 12.30 un no pulksten 13 līdz 15 – vecāko klašu skolēnu un
studentu ekskursija uz Jelgavas Inovāciju
centru.
No pulksten 11 līdz 13 – Atvērto durvju
diena Jelgavas Amatu vidusskolā.
No pulksten 12 līdz 13.45 – diskusija
«Apaļais galds» par profesionālajiem,
zinātniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem (JRPIC).
No pulksten 14 līdz 17 – Karjeras diena
9. klašu skolēniem (JRPIC).
Rīt, 20. februārī
No pulksten 14 līdz 16 – diskusija «Apaļais
galds» par valsts pārvaldi, aizsardzību un
obligāto sociālo apdrošināšanu (JRPIC).

ir izveidojusies laba sadarbība ar NVA
– esam ņēmuši darbā bezdarbniekus.
Ko mēs ceram sagaidīt no šī pasākuma?
Vienkārši rādīsim skolēniem, ar ko mēs
nodarbojamies.» Uzņēmums iepazīstināja jauniešus ar to, kā notiek atkritumu savākšanas un pārstrādes process
– kā lietas, ko cilvēkiem nevajag, var
izmantot atkārtoti. Viņš norāda, ka
jaunieši ir jāradina pie darba un disciplīnas jau laikus, jo savā uzņēmumā
novērojis – ieviešot stingrākus noteikumus, cilvēki labprātīgi aizgājuši no
darba, jo kontrole viņiem nepatīk.
Līdzīgas skolēnu ekskursijas uz uzņēmumiem un uzņēmēju viesošanās
skolās notiek visu nedēļu. Šogad Karjeras nedēļā piedalās 34 uzņēmumi un
iestādes. Vislielāko interesi izpelnījās
apģērbu modelēšanas uzņēmums SIA
«Shermi», poligrāfijas uzņēmums «Jelgavas tipogrāfija», plastmasas pudeļu
pārstrādātājs SIA «PET Baltija», fitnesa zāles un skaistumkopšanas salona
īpašnieks SIA «RKS Prestižs», tūrisma
aģentūra SIA «Star Tours» un citi.

Biznesa atslēga – komunikācija

Lai ieguvēji būtu arī uzņēmēji, Karjeras nedēļas laikā notika vairākas
diskusijas par dažādām nozarēm. Tajās
piedalījās uzņēmumu un profesionālo
asociāciju, pašvaldības pārstāvji, NVA
darbinieki, arī skolēni un studenti.
Uzņēmēji uzskata, ka visa pamatā ir
svešvalodu zināšanas – jaunietim brīvi
būtu jāpārvalda vismaz trīs valodas,
to skaitā krievu, lai varētu pārstāvēt
uzņēmumu dažādos tirgos. Tāpat svarīgi ir prast strādāt ar datoru. Firmu
pārstāvji arī uzskata, ka profesionālajās izglītības iestādēs jauniešiem
būtu jāiemāca tikai profesijas pamati,
jo specifiskās lietas un tehnoloģijas
viņi apgūs uzņēmumā, kurā strādās.
«Jauniešiem jāiemāca mīlēt izvēlēto
profesiju. Ja viņi vēlēsies mainīt vidi,
kurā dzīvo un strādā, un darbā ieliks
sirdi, tas radīs produktiem pievienoto
vērtību,» pārliecināts SIA «OAK» vadītājs Juris Griķis.

Netradicionāls pasākums – Atvērto
durvju diena Amatu vidusskolā. Tur
jauniešus uzrunā jaunieši un pārliecina
ar pašu rokām darinātiem tērpiem.
būtu vieglāk saprast vieslektoru teikto
un lai viņi neapjuktu, dodoties praksē uz
citām valstīm.
Atvērto durvju dienu apmeklētājiem
bija iespēja arī iepazīties ar skolas
mācību telpām, bet īpašu dāvanu bija
sarūpējuši topošie stila speciālisti
– viņi mūzikas pavadījumā demonstrēja
pašdarinātus tērpus: gaisīgus svārkus
ar vasarīgiem topiņiem, vakartērpus,
kabarē stila tērpus ar topiņu un īsiem
šortiņiem, ko sedz no volānu kārtām
veidoti svārki līdz zemei.
E.Bišere informē, ka šogad vēlmi apmeklēt Amatu vidusskolu izteikuši ap
450 skolēnu gan no pilsētas, gan no rajona
skolām. Tā kā atsaucība bijusi ļoti liela,
skolas durvis atvērtas trīs dienas.

Interese
daudz lielāka

Māris Narvils, Nodarbinātības valsts
aģentūras Jelgavas filiāles
vadītājs:
«Lai gan daļa
pasākumu ir iesākusies citādāk
nekā bija domāts, tie izvērtušies gana interesanti. Manuprāt,
šogad Karjeras nedēļai ir vairāki
plusi. Pirmkārt, Amatu vidusskolas
Atvērto durvju dienas. Jauniešu
atsaucība bija ļoti liela, un pozitīvi
ir tas, ka viņus uzrunāja skolas audzēkņi – viņu teikto jaunieši vairāk
respektē. Otrkārt, diskusijas. Lai
gan sākotnēji bija plānots, ka tajās
piedalīsies arī skolēni, dažādu iemeslu dēļ šīs auditorijas nav tik daudz.
Diskusijas izvērtušās ļoti nopietnas
un tajās izkristalizējies fakts, ka
ir deficīts tehniskajās profesijās,
tātad šo profesiju pārstāvjiem darbs
nākotnē ir nodrošināts. Līdz ar to
ir pēdējais laiks runāt ar skolēniem
par profesiju izvēli, kā arī par izvēles
priekšmetiem skolā – šobrīd šķiet,
ka vairums izvēlas vieglāko ceļu:
humanitāros priekšmetus, nevis
dabas zinātnes – fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku. Tāpat būtiski,
ka uzņēmēji uzsvēra nepieciešamību
izglītības iestādēm iemācīt skolēnus
mācīties, nevis nepārtraukti mainīt
izglītības programmas, kas tik un tā
novecos līdz brīdim, kamēr audzēknis nonāks darba tirgū. Treškārt,
mani iepriecināja arī neordinārs
skatījums uz šo pasākumu no darba
devēju puses. Piemēram, SIA «Lux»
ne tikai iepazīstināja skolēnus
ar savu uzņēmumu, izvizināja pa
pilsētu, piedāvāja risināt dažādus
uzdevumus un sniedza muzikālus
priekšnesumus, bet palīdzēja nokļūt
arī uz citiem uzņēmumiem. Visbeidzot – foto izstādes «Orientējies
ekstrēmi!» atklāšana, kas arī turpmākos gadus būs Karjeras nedēļas
sastāvdaļa. Runājot par atsaucību,
jau tagad varu teikt, ka apmeklētāju ir daudz vairāk nekā pagājušajā
gadā, bet precīzu skaitu nosaukt vēl
ir pāragri.»

Nebaidās un ir atraktīvi
Jauks, vizuāls Karjeras nedēļas
akcents ir fotoizstāde «Orientējies ekstrēmi!». Fotogrāfijās
iemūžināta jauniešu varēšana
un drosme, atraktivitāte un
izdoma, kas ir ļoti būtiskas,
arī meklējot darbu un veidojot
karjeru.

profesiju.

Jaunieši uzsver, ka Amatu vidusskolā
mācās tāpēc, ka līdzās vidējai izglītībai
vēlas apgūt arī kādu profesiju. Turklāt
daļa Amatu vidusskolas absolventu
turpina studijas kādā no augstskolām,
īpaši aktīvi šajā ziņā ir tie, kas apgūst
komercdarbinieka profesiju. Amatu
vidusskolas audzēkņi uzsver, ka apgūst
ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī
praktiskas lietas un var radoši izpausties.
Viņi novērtē sadarbību, kas skolai izveidojusies ar Franciju, Itāliju un Rumāniju
– gan audzēkņiem, gan pedagogiem tā ir
lieliska iespēja papildināt savas zināšanas,
turklāt spējīgākie audzēkņi kādā no valstīm var iziet praksi. Topošie speciālisti,
demonstrējot savas prasmes un talantus,
aktīvi piedalās arī Latvijas mēroga un
starptautiskos konkursos, kur nereti gūst
godalgotas vietas un atzinību.
Skolā ir aktīva sabiedriskā dzīve un
ārpusklases nodarbības. Skolas direktore
Edīte Bišere atzīst, ka īpašs akcents tiek
likts uz valodu apmācību, lai skolēniem

«Karjeras nedēļa 2009» – to rīko Nodarbinātības valsts aģentūra un tā
Jelgavā notiek jau otro gadu. Šogad
galvenie pasākumi ir uzņēmumu un
iestāžu prezentācijas skolās un Latvijas Lauksaimniecības universitātē,
skolēnu ekskursijas uz uzņēmumiem
un Jelgavas Inovāciju centru, kā arī
uzņēmēju un jauniešu diskusijas par
dažādām nozarēm.

 Ilze Knusle-Jankevica

Spīdolas ģimnāzijas 9. klases skolniece  Ilze Knusle-Jankevica
Dana tikšanos ar SIA «Lux» vērtē pozitīvi,
Karjeras nedēļas laikā Atvērto
jo pati vēlas kļūt par tūrisma gidi vai psidurvju dienas norisinājās arī
hologu. Šīs specialitātes Dana izvēlējusies
Jelgavas Amatu vidusskolā,
pēc tam, kad, izpildot karjeras testus,
kur skolas audzēkņi – topošie
noskaidrojusi, kuras profesijas viņai būtu
pavāri, konditori, frizieri, stila
piemērotas.
speciālisti, mazumtirdznieArī Spīdolas ģimnāzijas 9. klases aucības komercdarbinieki, medzinātāja Dace Lejēja tikšanos ar SIA
tālapstrādātāji – stāstīja, kā
«Lux» vērtē kā profesionālu, jo cilvēki visu
notiek viņu skolā un kāpēc viņi
sasnieguši paši un dalās savā pieredzē.
izvēlējušies apgūt konkrēto
Viņa uzskata, ka tikšanās ar uzņēmējiem

Vēl varat paspēt

Ceturtdiena, 2009. gada 19. februāris

Šīs īpašības jauniešiem bija nepieciešamas, orientējoties pa Jelgavu un uzrunājot pilsētniekus. Projekta koordinatore
Laine Abroskina stāsta, ka bildes tapušas
pagājušā gada augustā, kad, atzīmējot
Starptautisko Jauniešu dienu, noticis pasākums «Orientējies ekstrēmi!». Jauniešu
komandām bija jāpilda dažādi uzdevumi,
turklāt šis process jāiemūžina. «Bildes
ir ļoti interesantas, jo arī uzdevumi
bija gana āķīgi, piemēram, bija jānodejo
«Tūdaliņ, tāgadiņ» ar kādu jelgavnieku,
jānokļūst uz avīzes vāka, jāatrod divi
zirgi vai jāpalīdz makšķerniekam noķert

loms,» atklāj L.Abroskina.
Bildes vērtēja arī jauniešu žūrija.
Tā izvērtēja ne tik daudz fotogrāfiju
tehniskos parametrus, bet arī to, kā
jauniešiem izdevies tikt galā ar uzdevumiem. Par uzvarētāju tika atzīta
komanda «U.T.E.», kura iesniedza ap 20
bildēm. «Izvēlējāmies šo komandu, jo no
viņu bildēm strāvo dzīvīgums,» skaidro
L.Abroskina. Uzvarētāji saņēma balvu
– tiesības organizēt orientēšanās pasākumu jauniešiem 2009. gada vasarā, kas
ietver iespēju saņemt «Zemgales NVO»
projektu vadītāju konsultācijas, pieredzes apmaiņu un apmācības projektu
rakstīšanā un pasākumu organizēšanā.
Savukārt pārējie konkursa dalībnieki
saņēma veltes no projekta atbalstītāja
«Mobilā izglītība» – mācību līdzekli
«Mobilā vēsture» savos mobilajos telefonos.
Fotoizstādi rīko biedrība «Zemgales
NVO centrs», un tā ir apskatāma līdz 28.
februārim Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā.
Foto izstādes «Orientējies ekstrēmi!»
atklāšanas apmeklētāji mēģināja izpildīt
vismaz vienu no
procesiem, kas iemūžināts bildēs – dejoja
«Tūdaliņ, tāgadiņ».
Plānots, ka arī turpmāk šāda izstāde
būs Karjeras nedēļas
sastāvdaļa.
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«Vecāki Jelgavai» uzrunā pusaudžus

Šie trīspadsmitgadnieki teju katru vakaru satiekas pie «Vivo centra», jo netālu no tā viņi dzīvo. Pusaudži vairākkārt norāda uz savām tiesībām, taču
par pienākumiem nereti aizmirst – viņi zina, ka laukā drīkst uzturēties līdz
pulksten vienpadsmitiem vakarā, un apgalvo, ka to arī strikti ievēro. Vecāki
pret šādu dīku laika pavadīšanu neiebilstot.
 Sintija Čepanone

«Ko es gribētu darīt? Nezinu! Neko!» uz jautājumu, kā
labprāt pavadītu brīvo laiku,
atbild pusaudži, kuri vakarpusē pulcējas pie pilsētas
lielveikaliem. Neviens tā īsti
nespēj pamatot arī to, kāpēc
tieši šeit tiekas ar draugiem
un kāpēc vakarus nepavada
mājās. Tā vietā atskan vien
bravurīgs «līdz pulksten
vienpadsmitiem mēs varam
darīt, ko gribam, un šeit atrasties mums neviens nevar
aizliegt».

kādas nekārtības pilsētā,» ar apgaitas
galvenajiem uzdevumiem iepazīstina
biedrības vadītājs Kārlis Boldiševics.
Apgaitas maršruts izstrādāts tā, lai
apmeklētu vecāku jau apzinātās jauniešu pulcēšanās vietas – bērnu rotaļu
laukumus, parkus un skvērus.
Vecāki spriež, ka šis vakars salīdzinājumā ar situāciju citās piektdienās
pilsētā izvērties salīdzinoši kluss, un
pēc ilgākas iešanas pirmo jauniešu
bariņu viņi pamana Raiņa parkā, kur
jautri laiku pavada divas meitenes un
divi puiši. Gandrīz visiem rokās kūp
cigaretes, uz soliņa nolikta sulas paka
un neatvērta alus bundža – jaunieši
stāsta, ka to kāds vienkārši esot atstājis. Uz pieklājīgo vecāku «labvakar»
jaunieši reaģē visai bravurīgi, ierosinot
sarunu turpināt krieviski. «Nav jau
tā, ka mēs nesaprotam latviski, tomēr
labāk krieviski,» tā viens no puišiem,
apgalvojot, ka visiem jau sen kā astoņpadsmit, tāpēc ir neizpratnē, kāpēc
vecāki viņiem pievērsušies. «Un mēs
neko sliktu nedarām – ja darītu, tad,
jūs ieraugot, sen jau būtu aizlaidušies,»
viņi turpina. Jautāti, vai, tā vakarā
sēžot, nav gadījušās kādas problēmas,
puiši bravurīgi nosaka, ka paši par sevi
var pastāvēt un arī meitenes aizstāvēt,
tāpēc problēmu viņiem nav.

Valentīndienas priekšvakarā biedrība «Vecāki Jelgavai» devās kārtējā
apgaitā, kā allaž, īpašu uzmanību
pievēršot jauniešu pulcēšanās vietām.
Kā novērojuši vecāki, pēdējā laikā
pusaudži iecienījuši lielveikalus – jau
pēcpusdienā viņi laiski sāk dirnēt uz
soliņiem un nereti tur bezdarbībā tiek
aizvadīts viss vakars. Šoreiz biedrībai
«Vecāki Jelgavai» pievienojās arī pilsētas mērs Andris Rāviņš un svarcēlājs
Viktors Ščerbatihs. «Vēlos redzēt, kā
vecāku apgaitas notiek Jelgavā, un, kas
zina, varbūt varēšu dalīties pieredzē
arī ar Dobeles vecākiem un kļūšu par
vienu no viņiem,» tā sportists, kopā ar Bērniem trūkst uzmanības
Īsi pirms pulksten deviņiem vasešiem vecākiem piektdienas vakarā
karā vecāki tuvojas «Vivo centram».
izejot mūsu pilsētas ielās.
Pamanījuši vecāku patruļu, vairākas
jauniešu kompānijas nemanot izklīst,
Akcentē pulcēšanos
tomēr tirdzniecības centrā pusaudžu
pie lielveikaliem
Kaut arī laiku pa laikam izkristali- netrūkst. «Rimi» apsardzes darbinieks
zējas jaunas problēmas, kam pievērst Viktors stāsta, ka būtiskas problēmas
pastiprinātu uzmanību, Jelgavas ak- jaunieši nesagādājot – galu galā notīvo vecāku mērķis paliek nemainīgs: tiekošo fiksē ne tikai apsargi, bet arī
gādāt par to, lai jaunieši savā pilsētā videonovērošanas kameras. Pavērojot
justos droši un zinātu, ka jebkurā kasieru darbu, vecāki pārkāpumus nesituācijā var paļauties uz pieaugušo konstatē. «Mums taču pašiem ir bērni!
atbalstu. «Šajā reizē lielāku uzmanību Labāk lieku reizi pārliecināmies, vai
pievērsīsim lielveikaliem – pavērosim, jaunietim ir 18 gadi, pirms pārdodam
vai jaunākiem cilvēkiem pārdevējas viņam cigaretes vai alkoholu, nekā rispalūdz uzrādīt personu apliecinošu kējam,» apliecina Informācijas centrā,
dokumentu, pirms pārdod cigaretes, neslēpjot, ka ne reizi vien gadījies, ka
parunāsimies ar pusaudžiem, kas bērnam labi ja piecpadsmit gadi, bet
pulcējas lielveikalos un pie tiem. Un, izskatās kā 20 gadus vecs.
Pie lielveikala vecāki uzrunā kādu
protams, būsim modri, ja pamanīsim

«Vecāki
Jelgavai»
apgaitas laikā
pārliecinājās,
ka Jelgavas
lielākajos veikalos nepilngadīgajiem
nepārdod
cigaretes un
alkoholu.

Sarunās ar pusaudžiem, kas vakarus pavada, pulcējoties pie lielveikaliem, «Vecāki Jelgavai» centās noskaidrot, kā
viņi vēlētos pavadīt savu brīvo laiku. Jāteic gan, ka atbildi uz šo jautājumu tā arī neizdevās saņemt – bērniem ir
labi tā, kā ir, un citas izklaides iespējas viņiem nemaz neinteresējot.
Foto: Ivars Veiliņš
pusaudžu bariņu. Taujāti, cik veci ir,
puikas attrauc, ka visiem ir astoņpa
dsmit, un paši smejas par savu asprātību. Sarunas laikā atklājas, ka viņiem
nav īpašas aizraušanās – teju katru
vakaru visi satiekas pie veikala un
«ietusē». Viņi ar šādu brīvā laika pavadīšanu ir apmierināti un nevar nosaukt
nevienu citu izklaidi, kas būtu saistošāka par sēdēšanu pie lielveikala.
«Gluži katru dienu jau te nenākam,
bet katru otro gan. Mēs dzīvojam netālu no šejienes, tāpēc arī te nākam
atpūsties,» stāsta trīspadsmit gadus
vecā Lāsma un Laura. Izrādās, pie
lielveikala pusaudži sāk pulcēties pēc
pulksten pieciem pēcpusdienā. Uz
jautājumu, kāpēc tieši šeit satiekas
ar draugiem, meitenes atbild, ka te ir
interesanti. Kas tieši šeit ir interesants,
viņas gan pateikt nemāk. Taču laiks
aizritot nemanot, un mājās dodas ap
pulksten 22. Bērnu vecākiem pret to
iebildumu neesot. Sarunā iesaistās arī
pāris zēnu, cits citu cenšoties pārspēt
asprātībā, atklājot ne vienu vien savu
«varoņdarbu» un dzīves uzskatus.
Tiesa gan – viens no biedrības «Vecāki
Jelgavai» apgaitas dalībniekiem Kriminālpolicijas inspektors Andris Miklons
norāda, ka viens otrs no šīs kompānijas likumsargiem jau ir pazīstams
– kaut knapi sasnieguši trīspadsmit
gadu vecumu, pekstiņus stāstīt viņi ir
iemācījušies.
Jāpiebilst gan, ka pusaudži, izjutuši
pieaugušo uzmanību, kļūst pielaidīgāki, un bravurību nomaina draudzīgas
sarunas.

Zina savas tiesības

Līdzīga aina paveras arī pie tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža».
Bariņš zēnu netālu no ieejas smēķē.
Ieraudzījuši vecāku patruļu, cenšas
izklīst kur nu kurais, bet tad pamazām
lavās atpakaļ, lai dzirdētu, ko pieaugušie runā ar viņu draugiem, un paši
iesaistās sarunā. Sākumā viņi ir naidīgi noskaņoti, vēlāk tomēr atmaigst.
To, kā bērni tikuši pie cigaretēm, viņi
neatklāj, arī vecāku ierosinājumu doties mājās viņi uztver kā savu tiesību
ierobežojumu. «Es mājās neiešu – kas
man var aizliegt te stāvēt?!» tā viens
no kompānijas. Taujāti, vai zina, cik
ilgi drīkst atrasties uz ielas, sākumā
viņi atbild noliedzoši, bet vēlāk atklāj,
ka zina gan. «Bet mums nav bail pat
naktī! Kas mums var pāri nodarīt?
Neviens!» tā 12 – 14 gadus vecie zēni.
Iemeslu, kāpēc pulcējas pie lielveikala,
viņi neatklāj – te vienkārši atpūšas un

Daudzdzīvokļu māju pagalmi, bērnu rotaļu laukumi, pilsētas parki un skvēri
– tās ir iecienītākās jauniešu satikšanās vietas. Valentīndienas priekšvakarā
tur varēja satikt pārīšus, kas ne tikai bravurīgi tērzēja, bet arī... jā, lietoja
alkoholu. Tiesa gan – šie jaunieši Raiņa parkā uz soliņa nolikto alus bundžu
nebija atvēruši...
ir apmierināti ar šādu brīvā laika pavadīšanu. Vēl puiši labprāt mājās guļ vai
skatās televizoru – citu interešu viņiem
neesot. «Nezinām,» ir viņu vienīgā
atbilde uz jautājumu, kādas atpūtas
iespējas pusaudžiem vēl vajadzētu
mūsu pilsētā.
Izrādās, arī daži no šiem puišiem ne
reizi vien nonākuši policistu redzeslokā. «Bet man neko nevar piesiet, jo
man vēl nav četrpadsmit gadu,» zinošs
likumos ir pusaudzis. Sarunas gaitā
viņš atklāj, ka pašam vairākas reizes
bijusi darīšana ar policistiem – galvenokārt par zādzībām. «Piemēram, nozagu
krāsainos vadus. Man vienkārši to
piedāvāja izdarīt un es to izdarīju,» tā
zēns, notikušā detaļās neiedziļinoties.
Tagad gan viņš esot kļuvis prātīgāks:
«Nu, pavazājos apkārt pa pilsētu, bet
vakarā esmu mājās. Vecāki man atļauj
laukā būt līdz desmitiem.»
Par «Vecāki Jelgavai» apgaitām bija
dzirdējuši tikai daži puiši. Taujāti,
kā viņi vērtē vecāku iniciatīvu, puiši
«Jelgavas Vēstnesim» nosaka: «Neko
daudz jau viņi nepanāks, bet forši, ka
viņiem mēs interesējam.»
Jāpiebilst, ka arī «Pilsētas pasāžā»,
tostarp pie veikala «Maxima» kasēm,
vecāki nebūšanas nefiksēja. Kā uzsver
A.Miklons, situācija šajā ziņā pilsētā ir
būtiski uzlabojusies – pārdevēji tomēr
kļuvuši piesardzīgāki un aizvien mazāk
nākas fiksēt gadījumus, kad alkoholu
vai cigaretes tirgo nepilngadīgām
personām.

Sadarbība dod rezultātu

Izvērtējot šādu apgaitu lietderību,
«Vecāki Jelgavai» dalībnieki ar gandarījumu atzīst, ka situācija uzlabojas
arī citās jomās. «Septiņu gadu laikā,
kopš vecāki dodas apgaitās, mums
izdevies pievērst uzmanību ne vienai
vien problēmai un rast tai risinājumu.
Protams, tas nav tikai mūsu nopelns
vien, bet gan veiksmīgas sadarbības un
dialoga ar attiecīgo iestāžu pārstāvjiem
rezultāts. Vieniem to panākt mums
būtu grūti,» tā «Vecāki Jelgavai» metodiskā konsultante Sarmīte Vīksna,
akcentējot situācijas uzlabošanos kā
tirdzniecības vietās, tā arī azartspēļu
zālēs. Proti, pēdējā laikā vecāki apgaitu
laikā nav konstatējuši nepilngadīgo
atrašanos spēļu zālēs, kopš «Vecāki
Jelgavai» pievērsās šai problēmai,
vecāku apgaitās aktīvi iesaistās arī
«Olympic casino» spēļu zāles Jelgavā
vadītājs Juris Putins. Viņš neslēpj, ka
apgaitas kopā ar vecākiem viņam uz
vairākām lietām ļāvušas paskatīties
citām acīm un vēl atbildīgāk izturēties
pret kārtības nodrošināšanu viņa vadītajā spēļu zālē.
S.Vīksna cer, ka arī turpmāk «Vecāki Jelgavai» sniegs savu artavu
kārtības nodrošināšanai mūsu pilsētā.
«Svarīgākais ir konstatēt negācijas un
iesaistīties to risināšanā, novērst, nevis
vienaldzīgi noraudzīties notiekošajā,»
tā S.Vīksna, aicinot arī citus cilvēkus
nebūt vienaldzīgiem.
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ledus skulptūras
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Kā bērnu spēlēšanās
smilšu kastē
«Skulptūru veidošanas process ir kā bērnu rotaļāšanās
– iepazīsti materiālu, tad sāc
veidot – gluži kā bērnu spēlītes smilškastē. Mēs, skulptori,
esam kā pieauguši bērni, ar
daudz trakām idejām, kuras
vēlamies īstenot,» tā par ledus
skulptūru veidošanu teic 11.
Starptautiskā Ledus skulptūru
festivāla 1. vietas ieguvēji komandu skulptūru konkurencē
lietuvieši Ķēstutis Musteiķis un
Aļģirds Boss. Viņi uzvaras laurus plūca ar skulptūru «Pa piena ceļu». Ķ.Musteiķis 2. vietu
un balvu ieguva arī individuālo
skulptūru vērtējumā par mākslas darbu «Viens mirklis kā visa
dzīve». Jāpiebilst, ka arī pirms
pieciem gadiem viņš Jelgavā
ieguvis balvu.
Abu mākslinieku ikdiena jau gadiem
ir skulptūru veidošana, par skulptoriem
kļuvuši universitātē un nu savas zināšanas krietnu laiku pilnveido praksē. Jāteic
gan, ka ar ledu abi sākuši strādāt tikai
pirms dažiem gadiem. Tagad viņi atzīst,
ka tajā ir iemīlējušies un tā ir mīlestība,
bez kuras nevar dzīvot. «Mīlestība pret
ledu aizsākās pirms deviņiem gadiem,
kad tapa mana pirmā skulptūra, protams,
ne tik liela. Uz kaut ko tādu pamudināja
svētki Viļņā, un tad jau... kā ielecu šajā
vilcienā, tā turpinu braukt. Motivācija
tam neapšaubāmi bija iegūtā pirmā
vieta par pirmo skulptūru, vēlāk sniegu
skulptūru veidošanā 2. vieta, pēc tam jau
darbs Norvēģijā, Šveicē, Jelgavā un citur,»
stāsta Ķ.Musteiķis. Lai arī savulaik izmēģinājis neskaitāmus darbus, kā pats teic,
lai nopelnītu maizi, māksla un tēlniecība
nekad nav bijusi atstāta novārtā, jo šeit
atšķirībā no darba birojā neesot rutīnas.
«Man kā māksliniekam ir interesanti, tās
ir dažādas pieredzes, darbs ar kolosāliem
cilvēkiem. Mums jābūt ļoti radošiem.
Skaidrs, ka divi mākslinieki nekad neuztaisīs vienādas lietas. Pat ja censtos, tās
sanāktu atšķirīgas,» stāsta Ķ.Musteiķis.

Tā ir otrā kaisle aiz mīlestības

Arī A.Bosam uzkrāta krietna pieredze,
un viņš atklāj, ka skulptūras ir viņa otrā
kaislība tūlīt aiz mīlestības. «Katram
materiālam vajag īpašu pieeju – nu gluži
tāpat kā mīlestībā. Ja tā būs šokolāde,
varēsi īstenot vienas idejas, ar akmeni
– citas, ar ledu – vēl citas, bet galvenais ir
visus šos materiālus iemīlēt, lai izprastu,
ko un kā darīt. Protams, ja es būtu ķīnietis, visu varētu dabūt gatavu,» smaidot
stāsta A.Boss. Ikdienā mākslinieks strādā
arī ar plastiku, gatavo medaļas, akmens
skulptūras un citus mākslas darbus. «Es,
tā teikt, esmu vecā kaluma mākslinieks,
kuram vajadzēja prast visu – gan veidot,
gan zīmēt, gan gatavot skulptūras, gan arī
pārējo, tāpēc jau man darba spektrs tik
plašs. Ne mirkli nevaru žēloties, ka būtu
garlaicīgi,» tā mākslinieks. Viņš atzīst,

«Mums šo mīlestības tēmu nez kāpēc
gribējās sasaistīt ar pienu, un radās
skulptūra «Pa piena ceļu», kas iepatikās
arī žūrijai. Protams, nav jau tajā viss,
ko vēlējāmies, jo pēdējā dienā mūs
nedaudz pievīla laiks, taču rezultāts ir.
Esam gandarīti par saņemto balvu,»
tā par savu uzvaru un skulptūru teic
1. vietas ieguvēji lietuvieši Aļģirds Boss
un Ķēstutis Musteiķis.
ka īpaši mīļi materiāli ir laukakmeņi un
bronza. «Kaut arī ar manām rokām top
ledus skulptūras, kuras cilvēki novērtē,
man tomēr vairāk tīk tie darbi, kas paliek
un dzīvo man blakus. Tā ir paliekoša vērtība, bet ledus ir gaistošs – prieks ir vien
mirkli,» atzīst A.Boss.

Domāšanā diezgan līdzīgi

11. Starptautiskā Ledus skulptūru
festivāla uzvarētāji
Individuālo skulptūru vērtējumā
1. vieta – Metjū Čaloners (Lielbritānija)
«Mūžīgās mīlestības pilnveidošanās»;
2. vieta – Ķēstutis Musteiķis (Lietuva)
«Viens mirklis kā visa dzīve»;
3. vieta – Irina Čistjakova (Krievija) «Sakars».
Komandu skulptūru vērtējumā
1. vieta – Aļģirds Boss un Ķēstutis Musteiķis (Lietuva) «Pa piena ceļu»;
2. vieta – Edīte van de Veteringa un Vilfreds
Stijgers (Nīderlande) «Universālā mīla»;
3. vieta – Natālija Čistjakova un Jevgeņijs
Zavjalovs (Krievija) «Paranoja».
Skatītāju simpātija un
«SEB bankas» balvas ieguvējs
Sandis Kondrāts (Latvija) «Rūgtā mīla».
LLU profesores
Baibas Rivžas simpātijas balva
Ģirts Burvis (Latvija) «Maģiskā mēnesgaisma».

tam es taisu gala variantu. Ar ledu jau
ir tā, ka lielākoties viss atkarīgs no laika
apstākļiem, mazāk no mums pašiem.
Varam sadomāt daudz ko, izpaust savas
fantāzijas par konkrēto tēmu, taču, ja
par karstu, nevarēs līmēt ledu, ja saule,
nevarēs sīkas detaļas uztaisīt, ja vējš,
atkal problēmas, ja... Ledus ir specifisks
materiāls, ar savām īpatnībām, bet
mēs to mīlam,» neslēpj Ķēstutis. Idejas
darbiem tiek smeltas no dzīves, jo, pēc
mākslinieku domām, tieši dzīve pasakot
priekšā fantastiskas idejas, bet viņu spēkos esot tās vien īstenot. Ķēstutis atzīst,
ka viņam savos darbos mīļas idejas ir
no mitoloģijas, bet Aļģirdam vairāk tīk
reālas lietas. «Man šķiet, ja mākslinieks
strādā tikai ar abstrakcijām, viņš ātri
izkrīt no mākslinieku aprindām, jo mūsdienu cilvēki vēl nav gatavi pieņemt tādu
mākslu. Nedaudz, protams, var, bet labāk
izvēlēties ko tādu, kas ir nepārprotams.
Pats kā vecā kaluma cilvēks arī pieturos
pie klasikas,» tā Aļģirds.

Latviešu tēlnieks Ģirts Burvis, kas pērn
veidoja ledus jubilejas torti un vēl citus
objektus, ar individuālo skulptūru «Maģiskā mēnesgaisma» šajā gadā ieguva LLU
profesores Baibas Rivžas simpātijas balvu.
Viņasprāt, šī bijusi sievišķīgākā un Valentīndienai atbilstošākā skulptūra. Mākslinieks
darba tapšanas procesā atzina, ka iedvesmu
idejai – raganas ar izlaistiem matiem uz slotas kāta – smēlies no kartītes ar šādu bildi un uzrakstu «Labās meitenes nokļūst
debesīs, sliktās – kur vēlas». «Pats uzvārdā Burvis, tāpēc šķita, ka vajag kādu
raganisku tēmu. Kas gan ir burvis bez raganiņām?!» tā mākslinieks.

Abiem tīk paliekošas vērtības

«Man ir tā: kamēr taisu skulptūru,
man tā patīk, pat ļoti, bet tad, kad tā ir
gatava, uz savu darbu skatos kritiski.
Līdz ko darbs pabeigts, patikšana kaut
kur pagaist. Jā, esmu paškritisks, vienmēr ir tā, ka savu ideju realizēju un tad
domāju: tas taču nav labi, ko es te esmu
uztaisījis, tur taču vēl varēja to pielikt,
to vispār citādāk uztaisīt... Bet tad es
to pieņemu kā pagātni, dzīvoju tālāk
un domāju, ka nākamreiz būs labāk.
Protams, ar katru nākamo mākslas
darbu ir tāpat,» smaidot stāsta Ķēstutis.
Mākslinieks atzīst, ka arī darba procesā
savu reizi tiek pamanīts, ka nav tā, kā
vajadzētu, taču tad viņš mēģina nevis
labot, bet gan nojaukt un celt no jauna.
«Jā, tas ir liels darbs, bet labāk celšu no
jauna, nevis veco centīšos pārbūvēt – ja
nav, tad nav! Tas attiecas ne tikai uz
ledus skulptūrām, bet visiem maniem
tēlniecības darbiem,» atzīst Ķēstutis.
Arī Aļģirds min, ka pēc skulptūru
pabeigšanas vienmēr novēro un skatās
uz tām no malas – tā izdzīvos, tā ne...
«Man patīk tās lietas, kas ir paliekošas,
jo apzinos, ka tādas vairs es neuztaisīšu.
Es savus darbus iedalu tādās kā divās
virtuvēs – vienā ievietoti labie, manuprāt,
izdevušies darbi, bet otrā – tie, kurus
nevēlos pārējiem rādīt,» tā Aļģirds.

Lai arī, no malas vērojot darba procesu
nedēļas laikā, varēja šķist, ka abi mākslinieki, veidojot ledus skulptūras, pārī
strādā jau veselu mūžību, jo katrs zināja
savas darāmās lietas un pie tām arī strādāja, nejaucoties otra darbā, izrādās, ka
Aļģirds un Ķēstutis kopā ledus skulptūras
veido tikai trešo reizi – divas šeit, Jelgavā,
un Norvēģijā. «Sastrādājušies esam simpozijos Lietuvā, kur veidojam mākslas
darbus no citiem materiāliem. Šķiet, esam
domāšanā diezgan līdzīgi, tāpēc darbi tik
raiti sokas. Skaidrs arī tas, ka uz vienu
un to pašu darāmo neplēsīsimies, notiek
darba dalīšana: Aļģirds vairāk strādā ar
sīkām detaļām, bet man atliek lielākie Māksliniekiem šeit patīk
«Man ir tā iespēja salīdzināt Jelgavas
darbi. Kad apnīk, pamaināmies lomām,»
festivālu pirms pieciem gadiem un tagad.
tā Ķēstutis.
Teikšu godīgi, gribas smieties par to, kā
strādājām tolaik. Pašlaik līmenis ir daudzIdejas pasaka dzīve
Taujāti par ideju ģenerēšanu, māks- kārt audzis – māksliniekam ne par ko
linieki atzīst, ka lielākoties tās rodas nav jāsatraucas, vien jāīsteno sava ideja,
Ķēstutim, bet Aļģirds pieslēdzas kā lai skatītājiem būtu kur acis priecēt,» tā
izpildītājs, taču arī viņš ieviešot kādu Ķ.Musteiķis.
«Kā gan šeit var nepatikt, tik skaistas
niansi no sava redzējuma. «Nav jau tā,
ka es atnāku un uzlieku skici galdā, bet meitenes visapkārt, organizācija laba, insAļģirdam jāpiekrīt to īstenot. Parasti trumentu netrūkst, atliek vien strādāt! Ja
mums pirms tam ir garas pārrunas. Tad vēl būtu nedaudz vairāk laika, tad vispār
arī izliekam visu uz papīra un tikai pēc – lieliski!» nosaka Aļģirds.

Divu dienu laikā Uzvaras parkā, kur norisinājās 11. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, apskatīt 30 mazās, 15 lielās skulptūras un Ledus bāru bija ieradušies 45 tūkstoši
skatītāju ne tikai no Jelgavas, bet arī no galvaspilsētas, Tukuma, Bauskas, Dobeles, pat
Līgatnes, Rēzeknes un citām Latvijas vietām.
Māsu Aleksandras un
Marijas Groznaju (Krievija) veidotā skulptūra «Meklējot vienīgo».
Abām māsām «ledus
slimību» pielipinājis tēvs
– viens no Aļaskas festivāla dibinātājiem Stīvs
Lesters. Lai cik tas dīvaini būtu, Aleksandra
ikdienā ārstē dzīvniekus,
jo mācījusies par veterinārārsti, bet māsa Marija šobrīd studē bioloģiju.
«Ledus ir mūsu hobijs,
bez kura mēs nevaram iztikt. Protams, nesanāk mums tik izcili darbi, kādi ir
citiem māksliniekiem, taču mums vēl ir laiks augt,» tā Aleksandra.

Lielbritānijas mākslinieku Metjū Fostera un Metjū
Čalonera lielā skulptūra «Salauzts lauskās». Mākslinieki Latvijā bija ieradušies pirmo reizi. Viņi atzīst,
ka par mūsu valsti neko iepriekš nebija ne dzirdējuši,
ne redzējuši, tāpēc viņiem brauciens un piedalīšanās
festivālā esot bijis liels izaicinājums. Ikdienā gan abi
mākslinieki nodarbojas ne tikai ar ledus skulptūru veidošanu. Ar M.Fosteru sadarbojušies pazīstamā varoņa
Harija Potera filmu kostīmu mākslinieki – viņš veidojis
filmas varoņu tērpu aksesuārus. Šo abu mākslinieku
rokām darinātas arī dažādas ledus skulptūras, kas papildinājušas tādu pasaules slavenu zīmolu kā «Gucci»,
«Reebok», «Jaguar» un citu prezentācijas. Mākslinieki
veidojuši arī ledus skulptūru Kventina Tarantīno filmas
pirmizrādes pasākumam.
Jāpiebilst, ka M.Čaloners 1. vietu ieguva ar mazo skulptūru «Mūžīgās mīlestības pilnveidošanās».

Par skatītāju iemīļotāko un «SEB bankas» simpātiju kļuva latviešu mākslinieka Sanda
Kondrāta skulptūra «Rūgtā mīla», kurā attēloti divi gulbji. Jāpiebilst, ka S.Kondrāts ar
diviem mīlošiem baložiem pērn plūca uzvaras laurus. «Tas nozīmē, ka jelgavnieki un
arī pārējie skatītāji joprojām mīl putnus. Pagājušajā gadā tie bija baloži, šogad – gulbji,
domāju, ka nākamgad kārta maniem mīļākajiem putniem – ērgļiem,» tā S.Kondrāts.

Latviešu mākslinieki Eduards Sūniņš un
Krists Zariņš skatītājiem piedāvāja lūkoties
uz rukšu māti «Valentīnu». Brīdī, kad vēl
tika krauti pirmie ledus kluči, mākslinieki
par savu ideju smējās, vien nosakot, ka
latviešiem patiks, jo tā būs zemniekiem
tuva tēma. Lai arī E.Sūniņš ikdienu pavada,
strādājot firmā, kas nodarbojas ar ceļa
būvi, viss brīvais laiks tiek pavadīts, veidojot ledus skulptūras. Viņa rokām tapušas
arī neskaitāmas ledus glāzes jaunlaulātajiem, dekorācijas dažādiem pasākumiem
un citas lietas.

Nīderlandiešu Edītes van de Veteringas un Vilfreda
Stijgera skulptūra «Universāla mīla», kas izcīnīja 2.
vietu. Edītei savos darbos patīk atveidot sievietes,
to pierāda arī pērn tapusī skulptūra, kurā bija
attēlots bērniņš mammas vēderā, bet šajā gadā
– individuālā skulptūra un arī viņu godalgotā komandas skulptūra, kurā attēlota guļoša sieviete.
Arī Vilfreds esot romantiķis, tāpēc abiem ļoti labi
saskanot. Jāpiebilst, ka Vilfreds ir mākslinieks
izgudrotājs un tieši viņš ik pa laikam rada darbarīkus, kas noder ledus un smilšu
skulptūru veidošanā. Arī šajā reizē viņš līdzi bija paņēmis vienu jaunu instrumentu
– zirneklīti ar asmenīšiem, kas palīdz noapaļot skulptūras apaļās detaļas. Zirneklītis
šogad krietni palīdzējis, jo gan individuālajās skulptūrās, gan komandas darbā
mākslinieki bija izvēlējušies izveidot vairākas ledus bumbas.

«Tikai pasakiet, ka normāla vīrieša galvā
visu laiku nav domas par un ap sievietēm! Paskatieties paši, visur, kur ej, ir
viņas – uz ielas, darbā, pasākumos...
Kā gan var par viņām nedomāt?! Un tā
rodas emocijas, vēlāk mīlestība. Skaidrs
arī tas, ka tās ne vienmēr nes tikai prieku,
bet arī skumjas, pārdzīvojumus, vilšanos,» tā par 3. vietu ieguvušo skulptūru
«Paranoja» teic tās autori Natālija Čistjakova un Jevgeņijs Zavjalovs (Krievija).

«Mīlas galaktiku» apmeklējuši 45 tūkstoši

Festivāls un skulptūras – pasaules līmenī

Karsta tēja, pirts, dejas un kopīga dziedāšana

Mintauts
Buškevics,
aģentūras
«Kultūra»
un Starptautiskā Ledus
skulptūru
festivāla direktors:
«Esam gandarīti par paveikto un 11.
Starptautisko Ledus skulptūru festivālu
vērtējam pozitīvi, jo viss izdevās tā, kā
bijām plānojuši, bez aizķeršanās – ieradās visi mākslinieki, arī ledus atbrauca
laikus. Liels prieks ir par to, ka atšķirībā
no pagājušā gada laika apstākļi mūs

Kārlis Īle,
Ledus bāra
autors, žūrijas komisijas
loceklis:
«Šogad pirmo
reizi piedalījos
kā vērtētājs.
Jāatzīst, ka tas
ir daudz grūtāk nekā būt
māksliniekam
vai vienkārši skatītājam, taču jāatzīst
– ir sajūta, ka festivāls izdevies, neskatoties uz tomēr siltajiem laika apstākļiem,
kas pēdējos gados Jelgavā jau ir tāda kā
tradīcija. Manuprāt, visveiksmīgākie šajā
gadā bija mazie darbi, kas tapa pirmajās

Natālija Čistjakova, māksliniece no
Krievijas:
«Skulptora darbs ir
kā slimība, kas diemžēl nepatīk ģimenei,
taču nu viņi pēc daudziem gadiem ir pieņēmuši, ka ik pa laikam
mēs braucam vienā vai otrā virzienā pa
pasauli, nepārtraukti atrodamies kustībā. Protams, katrs festivāls ar kaut ko atšķiras, bet pēc vairākiem šeit pavadītiem
gadiem varu teikt, ka Jelgavas festivāls
man šķiet draudzīgāks nekā citviet. Te
gan organizatori, gan paši mākslinieki
ir kā liela ģimene. Protams, mēs ne tikai
kopā visu dienu esam parkā un veidojam

šoreiz nedaudz pat palutināja – nevar
teikt, ka pievīla, taču, protams, varējām
vēlēties vēl aukstāku laiku. Arī notikumiem piesātinātākā diena – sestdiena
– spītējot salam un aukstajam vējam,
izdevās. Notika gan plānotais uguns
un pirotehnikas šovs, gan gaismas
spēle ar mūziku, izgaismojot skulptūras. Šis bija vērienīgākais festivāls, jo
piedalījās krietni vairāk mākslinieku
nekā iepriekš, līdz ar to arī ledus bija
vairāk. Bet organizatoriskā ziņā, manuprāt, šis bija precīzākais festivāls, jo
gan aģentūras darbinieki, gan tehnika
bija uzdevumu augstumos. To, ka tas ir
izdevies, apliecina arī lielais skatītāju
skaits – 45 tūkstoši cilvēku. Atzinīgu
vērtējumu saņēmām arī no dalībniekiem

un žūrijas komisijas, kas paslavēja – ar
katru gadu festivāls aug gan augumā,
gan profesionalitātē. Mūsuprāt, arī
vietas izvēle ir attaisnojusies, jo tā bija
baudāmāka un sakārtotāka. Ja Hercoga
Jēkaba laukumā bija tā kā garām skrienot, tad te tas viss bija daudz intīmāk
un personiskāk. Liels pluss arī tas, ka
varējām daudz brīvāk izvietot visas 45
skulptūras un vēl Ledus bāru un arī cilvēkiem nebija tik ļoti jādrūzmējas, plūsma varēja brīvi izklīst un pārvietoties pa
parku. Skaidri redzams, ka audzis arī
skulptūru līmenis. Šobrīd ar aģentūras
speciālistiem vēl izvērtējam festivāla
norisi un plusus, mīnusus, taču skaidri
zināms, ka 12. Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls Jelgavā būs.»

dienās, kad vēl bija auksts, un vēlāk tika
ievietoti saldētavā. Tajos varēja redzēt
visas mākslinieciskās nianses un tēlnieka radošo izdomu. Neliela muļļāšanās
gan sanāca ar lielajām skulptūrām, jo
tieši pēdējā dienā kļuva siltāks, ledus
sāka duļķoties un zaudēt savu formu,
līdz ar to nevarēja uztaisīt pilnīgi visu,
ko mākslinieki vēlējās. Tomēr prieks, ka
pasākuma kulminācijā mūs atkal piemeklēja aukstums. Esmu pabijis neskaitāmos
festivālos citās valstīs – izrādās, to ledus
mākslinieku nemaz nav tik daudz un gandrīz visur var satikt vienus un tos pašus
cilvēkus. Iespējams, tas tāpēc, ka ledus
skulptoriem ir īpašs dzīvesveids, kuru ne
visi iztur – liela slodze, nepārtraukti pārbraucieni, salšana... Manuprāt, Jelgava

šobrīd jau ir sasniegusi pasaules līmeni,
jo te ierodas tie paši mākslinieki, kas
brauc uz Holandi, Helsinkiem un citām
vietām. Arī apjoms ir daudz vērienīgāks
nekā citur, izņemot Japānu un Ķīnu.
Visi darbi tiešām bija vienlīdz labi, tāpēc
žūrijas komisijas domas atšķīrās – katram
pie mākslinieciskā vērtējuma klāt nāca arī
subjektīvais skatījums. Neskatoties uz to,
ka mākslinieki strādā tādā mazā valstī kā
Latvija, viņi strādā no sirds, tieši tāpēc te
redzamas tādas pašas klases skulptūras
kā citviet. Man no mazajām skulptūrām
patika Ķēstuša Musteiķa skulptūra, bet
no lielajām es kā mākslinieks izvirzīju
lielbritāniešu Darena Džeksona un Stefānijas Kueiles skulptūru – tā bija augstākā
visā parkā.»

skulptūras, bet dalāmies pieredzē, kopā
dzeram tēju un piedalāmies vakara pasākumos. Man ir prieks, ka organizatori
mums sarūpējuši ne tikai darba vidi, bet
arī izklaides – boulingu, koncertu.»
Darens Džeksons,
mākslinieks no
Lielbritānijas:
«Man jūsu pilsētā
īpaši patīk, jo šeit iepazinos ar savu tagadējo pārinieci un
draudzeni Stefāniju
Kueili. Nu jau vairākus gadus mēs kopā strādājam un
veidojam ledus un smilšu skulptūras
ne tikai Jelgavā, bet arī citviet pasaulē,

piemēram, nesen bijām Norvēģijā. Mums
ļoti patīk draudzīgā atmosfēra, kas valda
gan festivāla norises vietā, gan ārpus tās.
Organizatori vienmēr ir parūpējušies, lai
mums nebūtu garlaicīgi arī tajos brīžos,
kad nevaram turpināt darbu pie skulptūrām, piemēram, sarīko atpūtas vakarus,
iešanu uz klubiņu padejot un sildīšanos
pa vakariem pirtī...»
Vilfreds Stijgers,
mākslinieks no Nīderlandes:
«Jelgavā esmu jau
ceturto reizi. Teikšu
tā – esmu iemīlējies latviešu meitenēs, viņas tiešām ir

skaistas. Īpaši man priecē fakts, ka te
atbraucu ne tikai strādāt, bet arī izklaidēties, piemēram, nedēļas sākumā
mēs visi devāmies uz boulingu, sestdien, kā jau pieklājas Valentīndienā,
– uz koncertu par mīlestības tēmu,
bet teju katru vakaru pēc darba visi
tikāmies pirtī, kur risinājās ne tikai
sarunas. Vienu vakaru pat bija sarīkots koncerts, kurā uzstājās Ledus
bāra veidotājs Viļus Matutis. Viņš spēlēja skotu dūdas un pat sniedza ātro
apmācības kursu, kā tas jādara.»
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča,
foto: Ivars Veiliņš, JV
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Pirmdiena, 23.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 717.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 25.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4999. un 5000.sērija.
10.40 «Medicīnas maveriki». Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Drauga dāvana». Austrijas un Vācijas drāma.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 24.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 717.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5001. un 5002.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 3.sērija.
19.00 «100 g kultūras». Speciālizlaidums.
Latvijas Nacionālajam teātrim – 90.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 Latvijas Nacionālā teātra 90 gadu jubilejas koncerts.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Galva. Pils. Sēta».
23.40 «De facto».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 5.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 106.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis». Vācijas seriāls. 252.sērija.

13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA spēle. Bostonas Celtics – Fīniksas Suns.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 106.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
8.sērija Kaķis maisā.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novokuzņeckas Metalurg. Tiešraide.
21.55 «112 hronika».
22.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
22.35 «Tavs auto».
23.05 «Krējums… saldais».
23.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 117.sērija.
10.00 «Zvaigznes mirdz arī dienā». Vācijas melodrāma.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 69. un 70.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 36.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 118.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 89.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 75.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. 8.sērija.
22.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 4.sērija.
23.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 2.sērija.
23.55 «LNT ziņu Top 10».*
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 8.sērija.
1.50 «Aplaupīšana». ASV krimināldrāma.
4.00 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 18.sērija.
4.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Seriāls. 8.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 11.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
9.30 «Māmiņu klubs».
10.10 «Glābējkomanda Cepums».
10.40 «Noziegumam pa pēdām 6».
Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 36.sērija.

tv programma
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 4.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 177. un 178.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 49.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 227. un 228.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 71. un 72.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 8.raidījums.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 8.sērija.
22.20 «Bīstamās mājsaimnieces 4». ASV seriāls. 8.sērija.
23.20 «Nekā personīga». Raidījums.
24.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
9.posma apskats.
0.35 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV seriāls. 25.sērija.
1.25 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 49.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 13.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 227. un 228.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 «Makšķernieku noslēpumi» (ar subt.). *
0.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.45 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 118.sērija.
10.00 «Vasaras nakts noslēpums». Vācijas melodrāma.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 71. un 72.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 37.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 119.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 90.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 76.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Ezermalas doktorāts». Vācijas melodrāma. 2006.g.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 14.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 8.sērija.
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 9.sērija.
1.45 «Citā rindā». ASV trilleris.
3.40 «Deksters 2». ASV seriāls. 2.sērija.
4.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 12.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 71. un 72.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 6». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 37.sērija.
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 5.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 21.sērija.

Otrdiena, 24.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 718.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 26.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5001. un 5002.sērija.
10.40 «Pasaulē lielākais kruīzu kuģis». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Mīlestības laiks». Austrijas un Vācijas komēdija.
13.35 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «No bitēm neko
nevar zināt». Videostāsts par aktrisi V.Līni.*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 25.sērija.
15.50 «Leģendu mednieki».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 718.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5003. un 5004.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 1.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas». ASV seriāls. 4.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV 7
7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 6.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 107.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis». Vācijas seriāls. 253.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 107.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 9.sērija Talismans.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.10 «Meža kaķis». Francijas dokumentāla filma.

21.05 «Ceļā ar kameru». Ekspedīcija Saules vārti. 3.daļa.
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.

14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 179. un 180.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 50.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 229. un 230.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 73. un 74.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Latvijas mūzikas ierakstu Gada balva 2008».
Apbalvošanas ceremonija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 1.sērija.
0.55 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.50 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 50.sērija.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 14.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 229. un 230.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, 25.februāris
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 719.sērija.

Ceturtdiena, 2009. gada 19. februāris

9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 27.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5003. un 5004.sērija.
10.40 «AIDS pandēmija». Dokumentāla filma.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.05 «Province».*
12.35 «Viņš zina taisnību».
Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
13.35 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Skatuve».
L.Kugrēna.*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Zaka un Kodija greznā dzīve».
Seriāls pusaudžiem. 26.sērija.
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 719.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5005. un 5006.sērija.

14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 181. un 182.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 51.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 231. un 232.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 75. un 76.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.20 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 21.sērija.
22.20 «Nakts māsas» (ar subt.). Krievijas komēdija.
0.15 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 15.sērija.
1.10 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 51.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 15.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 231. un 232.sērija.

TV5

18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 2.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 7.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 108.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.10 «Latvia Open 2008».*
12.40 «Mīlas viesulis». Vācijas seriāls. 254.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novokuzņeckas Metalurg.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 108.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.sērija Makšķerēšanas īpatnības pilsētā.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Habarovskas Amur. Tiešraide.
21.55 «112 hronika».
22.05 «Ātruma cilts».
22.35 «Nākotnes parks».
23.05 Pasaules spēkavīru kauss.*
24.00 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 119.sērija.
10.00 «Firsts un meitene». Vācijas daudzsēriju melodrāma.
1. un 2.sērija.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 73. un 74.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 38.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 120.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 91.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 77.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 «Latvijas stila un modes balvas 2008».
23.50 «Draugi 7». ASV seriāls. 9.sērija.
0.20 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 10.sērija.
1.15 «Kaulu sāpes». Lielbritānijas un ASV
piedzīvojumu komēdija.
3.10 «Policijas akadēmija 4». ASV komēdija. 1984.g.
4.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.

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

Ceturtdiena, 26.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 720.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 28.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5005. un 5006.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 Latvijas Nacionālajam teātrim – 90. «Skatuve».
Režisors A.Jaunušans.*
12.40 «Plēsoņu instinkts». Dokumentāla filma.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 1.sērija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 720.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5007. un 5008.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 3.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 48.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Sievas un meitas». Seriāls. 4.sērija.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 109.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.10 «Latvia Open 2008».*
12.40 «Mīlas viesulis». Vācijas seriāls. 255.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Habarovskas Amur.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 13.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 73. un 74.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 38.sērija.
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 6.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 22.sērija.

16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 109.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.sērija Palikt nomodā.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Habarovskas Amur.
21.55 «112 hronika».
22.05 «Uz meža takas».
22.35 «Neparastās lietas». 2.sērija Rundāles pils.

Ceturtdiena, 2009. gada 19. februāris
23.05 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
23.50 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 120.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 3. un 4.sērija.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 75. un 76.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 39.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 121.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 92.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 78.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. 6.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 20.sērija.
23.05 «1941. gada jūnijs» (ar subt.).
Krievijas kara drāma. 3. un 4.sērija.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
2.10 «Lidmašīna!» ASV parodiju komēdija. 1980.g.
4.00 «Dzīvnieku instinkti».
4.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 14.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 39.sērija.
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 7.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 183. un 184.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 52.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 233. un 234.sērija.

17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 77. un 78.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
21.20 «Lauvassirds». ASV spraiga sižeta filma.
23.25 «Lasvegasa». ASV seriāls. 16.sērija.
0.20 «Kobra». Seriāls. 39.sērija.
1.15 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 52.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 16.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 233. un 234.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.).
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, 27.februāris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 721.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 29.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5007. un 5008.sērija.
10.40 «Abi labi».*

11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Slepenā dzīve». ASV dokumentāla filma. 1.daļa.
13.35 «Galva. Pils. Sēta».*
13.50 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 2.sērija.

tv programma
16.30 «Sirds uz ledus». Seriāls. 235. un 236.sērija.
17.25 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 103.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 79. un 80.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Papuča medības». ASV komēdija.
21.55 «Atļauts smieties» (ar subt.).
23.50 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.20 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 6.epizode.
1.20 «Kobra». Seriāls. 40.sērija.
2.10 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 53.sērija.
2.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Lasvegasa». Seriāls. 16.sērija.
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 235. un 236.sērija.

TV5

15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 721.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5009. un 5010.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Eirodziesma 2009». Pusfināls.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Eirodziesma 2009». Pusfināls.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Šokējošākie pasaules noziegumi».
Dokumentāla filma. 6.sērija.

LTV7
7.10 «SeMS».
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
9.00 «Uz meža takas».
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 110.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
11.45 «Imanta – Babīte pietur…»*
12.15 «Mīlas viesulis». Vācijas seriāls. 256.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Habarovskas Amur.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 110.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.sērija Mats trīs gājienos.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 2.sērija.
20.10 «Donavas ūdenspolicija». Vācijas un Austrijas
detektīvseriāls. 1.sērija Atriebības eņģelis.
21.00 «Ceļā ar kameru». Ceļojums uz pasaules jumtu. 1.daļa.
21.30 «Zveja» (krievu val.).
22.00 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 2.sērija.
22.55 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
23.40 «112 hronika».*
23.50 NBA spēļu apskats.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 121.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 5. un 6.sērija.
11.45 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 77. un 78.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 40.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 122.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 93.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 12.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»
23.00 «Visu baiļu summa». ASV un Vācijas trilleris.
1.20 «Apslēptais». Francijas, Vācijas, Austrijas un
Itālijas trilleris.
3.15 «Patruļa» (ar subt.). Krievijas detektīvtrilleris.
5.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

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.).
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. 2.daļa.
23.30 «Benija Hila šovs».
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Sestdiena, 28.februāris
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža». Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 31.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Eirodziesma 2009». Pusfināls.*
13.30 Latvijas Nacionālā teātra 90 gadu jubilejas koncerts. Pārraide no Latvijas Nacionālā teātra.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 21. un 22.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Plēsoņu instinkts». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Ropažu iela.*
19.00 «Brīvdienu māja Skotijā». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Eirodziesma 2009». Fināls.
23.45 Nakts ziņas.
23.50 «Ģimenes pavards». Francijas komēdija.

8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
9.00 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
9.30 «Aģents Kodijs Benkss 2».
ASV piedzīvojumu komēdija.
11.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Lidmašīna 2». ASV parodiju komēdija. 1982.g.
14.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
15.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008» *
18.00 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas seriāls. 5.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 «Transamerika». ASV drāma.
23.20 «Ģimenes varonis». Francijas melodrāma.
1.30 «Emanuela 2000». Erotiska mākslas filma. 4.sērija.
3.20 «Visu baiļu summa». ASV un Vācijas trilleris.
5.30 «Dzīvnieku instinkti». Dokumentāla filma. 34.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 16.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 19.sērija.
8.45 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 10.sērija.
9.15 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
9.45 «Senā pasaule 5». ASV animācijas filma. 1997.g.
11.05 «Rūdijs – sacīkšu sivēna atgriešanās».
Vācijas ģimenes filma.
12.55 «Pasaules neticamākie video 3». 16.sērija.
13.45 «Dziesmu duelis».
14.40 «Atļauts smieties» (ar subt.).
16.30 «Papuča medības». ASV komēdija.
17.55 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lilo un Stičs». ASV animācijas filma. 2002.g.
22.00 «Laipni lūgti Mūzportā».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
24.00 «Brīvdomātājs». ASV biogrāfiska kriminālfilma.
1.45 «Pasaules neticamākie video 3». 16.sērija.
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība 2». ASV seriāls. 17.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 «Beslana» (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. 2.daļa.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (krievu val.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
13.20 «Krējums… saldais».*
13.50 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.50 «Nozagtā identitāte». Kanādas un ASV drāma.
17.20 «Izdevīgs gadījums». Mākslas filma.
19.00 Pasaules spēkavīru kauss.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 4.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 15.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
9.30 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 77. un 78.sērija.
10.30 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Bez tabu».
12.10 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra». Seriāls. 40.sērija.
14.00 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 8.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 185. un 186.sērija.
15.35 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 53.sērija.
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21.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 9.sērija.
21.45 «Bonano. Visjaunākais krusttēvs».
Kanādas un ASV biogrāfiska drāma. 1.sērija.
23.15 «Seksa faili». Seksuāli noburtais.
0.40 NBA apskats.*

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 2.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 50.sērija.

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

Svētdiena, 1.marts
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 32.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ģimenes svētki».
Francijas daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 23. un 24.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Slepenā dzīve». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 100 g kultūras piedāvā…
Komentārs par filmu Ilgais ceļš kāpās.
19.10 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 1981.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Atcerēties vai aizmirst».
Rīgas kinostudijas drāma. 1981.g.
22.55 Nakts ziņas.
23.00 «Ziemeļu puse».*
23.30 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 23.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs».
8.50 «Uzņēmējdarbības iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Tējas ceļš debesīs». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.25 «Krusta karš debesīs». Vācijas fantastikas komēdija.
16.00 SEB Baltijas basketbola līga.
ASK/Rīga – Barons/LMT. Tiešraide.
18.05 «Dubultaģents Duško Popovs».
Francijas dokumentāla filma.
19.00 «Ceļā ar kameru». «Jukonas skartie». 3.sērija.
19.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 5.sērija
20.25 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 3.sērija.
21.15 «24 stundas». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «TV motors».*
22.30 NBA spēle. Losandželosas Lakers – Fīniksas Suns.
1.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 41.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Transamerika». ASV drāma.
12.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.15 «Ceļojošās ciltis 2. Pingvīnu gājiens».
Francijas dokumentāla filma.
15.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
15.20 «O.C.» ASV seriāls. 26.sērija.
16.20 «Policijas akadēmija 5». ASV komēdija.
18.15 «Komisārs Reksis». Detektīvseriāls. 6.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Piektais elements».
Francijas fantastikas piedzīvojumu filma.
23.30 «Supernatural». ASV seriāls. 19.sērija.
0.30 «Satiksme». ASV krimināldrāma.
3.15 «Lidmašīna 2». ASV parodiju komēdija. 1982.g.
5.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Teksasas reindžers 7». ASV seriāls. 24.sērija.

TV3
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». ASV seriāls. 18.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 20.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija.
12.40 «Laipni lūgti Mūzportā». Romantiska komēdija.
14.35 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
16.25 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 24.sērija.
17.25 «Kobra». Seriāls. 29.sērija.
18.25 «Dadlijs Pareizais». ASV komēdija.
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.35 «Līdzzinātājs». ASV trilleris.
22.40 «Sargtornis». Kanādas trilleris.
0.25 «Neprāts piepilsētā». ASV drāma.
2.00 «Kobra». Seriāls. 29.sērija.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
5.00 «Diagnoze: slepkavība 2». ASV seriāls. 19.sērija.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
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 «Makšķernieku 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 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
13.45 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «17 pavasara mirkļi» (ar subt.). Krievijas seriāls.

16.30 «Makšķenieku 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 «Brīnumdari» (ar subt.). Krievijas mākslas filma.
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
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paziņojumi un sludinājumi

Atrasta kaklarota
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāda viesnīcā Akadēmijas ielā 4.
lasītāja ar lūgumu palīdzēt atrast
Iespējams, ka rota īpašniecei
īpašnieku nozaudētai kaklarotai. pazudusi, kāpjot ārā no mašīnas, jo atrasta pie trotuāra,
Kaklarota, kas, visticamāk, guļam sniegā.
darināta no pusdārgakmeņiem,
Īpašnieks savu rotu var atgūt
atrasta 17. janvārī ap pulksten veikalā «Daiļrade», tālrunis
15 pretī ieejai LLU dienesta 63082728.

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26)
piedāvājam izmantot LURSOFT datu bāzes.

Aizsaulē aizgājuši

piedāvā darbu

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

Tālr. 63046713, e-pasts: info@jzb.lv

Jelgavas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt zemi Ziediņu ceļā
1a, Jelgavā, kadastra Nr.0900 028 0278, un būvēt uz tās ražošanas vai
noliktavu objektu» (platība ~1,8 ha). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
– līdz 16.03.2009. plkst.17.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru darba dienu no plkst.8 līdz 16.30, pirmdienās – līdz plkst.18.30, piektdienās – līdz
plkst.14 Jelgavas domē Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, kontakttālrunis
63005493, iesniedzot kopiju par konkursa dalības maksas – Ls 50 (piecdesmit
lati) – samaksu un uzrādot maksājuma dokumenta oriģinālu.
Konkursa dalības maksa jāiemaksā Jelgavas domes norēķinu kontā
LV12 UNLA 0050 0082 06447 SEB Unibanka UNLA LV 2X ar norādi:
Konkursam «Par tiesībām nomāt zemi Ziediņu ceļā 1a, Jelgavā, kadastra
Nr.0900 028 0278 un būvēt uz tās ražošanas vai noliktavu objektu».

Jelgavas Amatniecības vidusskola
piedāvā 9. klases skolēniem apmeklēt
interešu profesionālos pulciņus
izglītības programmās:
• Būvdarbi (kvalifikācija – apdares darbu tehniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (4.; 11.; 18.; 25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.);
• Kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācija – mēbeļu galdnieks),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (3.; 10.; 17.; 24.; 31.) –
aprīlis (7.; 14.; 21.; 28.);
• Autotransports (kvalifikācija – automehāniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (5.; 12.; 19.; 26.) –
aprīlis (2.; 9.; 16.; 23.; 30.);
• Ēdināšanas pakalpojumi
(kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (4.; 11.; 18.; 25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.);
• Sekretariāta un biroja darbs (kvalifikācija – sekretārs),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (3.; 10.; 17.; 24.; 31.) –
aprīlis (7.; 14.; 21.; 28.);
• Datorsistēmas (kvalifikācija – datorsistēmas tehniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (4.; 11.; 18.; 25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.).
Nodarbības notiks
Jelgavas Amatniecības vidusskolā no plkst.15.30 līdz 17
(Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā,
tālrunis 6302568; 63025620).
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā –
pie Jelgavas Amatniecības vidusskolas sekretāres.
Tālrunis 63027410, e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.
Apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmums
SIA «HAGITEKS» ar struktūrvienībām – administrācijas biroju Rīgā
un ražošanas fabriku Bēnes pagastā
aicina pastāvīgā darbā ražošanas struktūrvienībā

GRĀMATVEDI/NOLIKTAVAS PĀRZINI.
Darbs uzņēmuma galvenā grāmatveža virsvadībā.

Prasības kandidātiem:
• labas datorzināšanas («MS Office»), obligāta pieredze darbā
ar grāmatvedības programmu «Tilde Jumis»;
• vismaz 2 gadu veiksmīga darba pieredze ražošanas uzņēmumā
līdzvērtīgā amatā. Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze šūšanas
uzņēmumā. Vēlamas rekomendācijas no iepriekšējām darba vietām;
• vēlme veikt savus darba pienākumus profesionāli, precīzi,
noteiktā termiņā un ar augstu atbildības izjūtu;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
• pieredze darba samaksas aprēķinos un noliktavas uzskaitē;
• spēja strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību, pozitīva attieksme pret
darbu, prasme strādāt komandā, pozitīva un loģiska domāšana.
Darba pienākumi:
• darba samaksas aprēķināšana saskaņā ar darba laika uzskaites tabelēm, |
darba līgumiem, rīkojumiem u.c.;
• atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
• ar darba samaksu saistītās personāla lietvedības kārtošana;
• noliktavas operāciju uzskaite un ar to saistīto atskaišu, pārskatu,
izziņu sagatavošana, piedalīšanās inventarizācijās;
• veikt ikdienas grāmatvedības operāciju uzskaiti un kontroli (piegādātāji,
rēķini, avansa norēķini, banka u.c.);
• un citi pienākumi, kas saistīti ar ieņemamo amatu.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu un profesionālās attīstības iespējas;
• sociālās garantijas;
• darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;
• jūsu kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu.
Kontaktinformācija:
CV un motivācijas vēstuli, norādot vēlamo atalgojumu,
sūtīt uz e-pastu: inguna@hagiteks.lv.
Par uzņēmumu – www.hagiteks.lv.

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

ULDIS BULATS (dz.1952. g.)
GELENA TERESA VRUBĻEVSKA
(dz. 1935. g.)
GUNTIS MIĶELSONS (dz. 1962. g.)
EDGARS ZVEJNIEKS (dz. 1955. g.)
JEKATERINA JEGOROVA
(dz. 1918. g.)
ANNA BARJERA (dz. 1923. g.)
VLADIMIRS LOGAŠOVS
(dz. 1955. g.)
GENADIJS ŽVIKOVS (dz. 1939. g.)
VIKTORIJA LOGINOVA
(dz. 1924. g.)
VLADIMIRS DAKTINS
(dz. 1941. g.)
ANNA BARJERE (dz. 1923. g.)
ALEKSANDRS LATIŠENOKS
(dz. 1933. g.). Izvadīšana 19.02.
plkst.15 Baložu kapsētā.
ELZA VĀNE (dz. 1931. g.). Izvadīšana 19.02. plkst.14 no Zanderu
sēru nama uz Norauku kapsētu.
ANNA MOKŠINA (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 19.02. plkst.16 Romas
kapsētā.
EMMA RUPEIKA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.12 Baložu
kapsētā.
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Darbs
Meklē

Šoferis – ar savu auto («Mercedes
Vito», 7 vietas), varu arī pārvadāt
nelielas kravas. Tālrunis 29577800.

Celtniecībā – mūrēšanas darbos,
iekšdarbos un ārdarbos (protu flīzēt, krāsot, apmest). Izskatīšu visus
darba piedāvājumus.
Tālrunis 28459728.

Mīļa auklīte bez kaitīgiem ieradumiem labprāt pieskatīs jūsu
bērniņu pie sevis mājās (privātmāja). Nodrošināšu pastaigas svaigā
gaisā. Tālrunis 20241788.

Celtnieks – būvnieks ar pieredzi reģipša likšanā, flīzēšanā, krāsošanā,
santehnikas darbos. Izskatīšu visus
piedāvājumus.
Tālrunis 26051338.

Radioelektronisko iekārtu montētājs. Ir pieredze namdara, restaurācijas darbos. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 26077810.

Auklīte (36 g.) ar darba pieredzi un
rekomendāciju. Esmu bez kaitīgiem
ieradumiem un ar atbildības
sajūtu. Varu veikt veca cilvēka
aprūpēšanu vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Vientuļš trīs bērnu tēvs – celtniecībā (varu veikt iekšdarbus).
Tālrunis 26975165.
Varu veikt sakopšanas darbus
(tīrīt birojus, telpas, dzīvokļus,
arī pēc remonta). Tālrunis 27115823.

Krāvēja, palīgstrādnieka.
Izskatīšu jebkurus citus
piedāvājumus.
Tālrunis 29587674.
Varu veikt fiziski smagu darbu, ir
pieredze pārdošanā un darbā ar
datoru. Tālrunis 20212854.
Pārdevējas – kasieres (ir sertifikāts).
Tālrunis 26739740.
Sieviete. Izskatīs visus
piedāvājumus.
Tālrunis 26894286.

VSAA Jelgavas nodaļa līdz 2009. gada 2. martam
aicina piedalīties konkursā uz vakanto

Pensiju un pabalstu daļas inspektora-valsts
civildienesta ierēdņa amatu.
Konkursa noteikumi – www.vsaa.lv.
Tālrunis informācijai – 63022568.

AICINA DARBĀ
BROKERA PALĪGU/ASISTENTU

Apdrošināšanas brokeru sabiedrība «MMZ» ir jauna,
bet ar profesionāliem darbiniekiem veidota sabiedrība, kas strauji paplašina darbību, tādēļ meklē
brokera palīgu un apdrošināšanas brokeri.
Apdrošināšanas brokeri Latvijā ir augoša un dinamiska nozare apdrošināšanā. Mēs sadarbojamies
ar vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā
un rūpējamies, lai klients vienmēr saņemtu sev labāko apdrošināšanas
risinājumu.
Darba apraksts:
• asistēt apdrošināšanas brokeriem;
• apdrošināšanas līgumu atjaunošana un administrēšana;
• potenciālo klientu iepazīstināšana ar apdrošināšanas produktiem;
• darbs ar datiem un klientiem.
Prasības kandidātiem:
• labas komunikācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• datorprasme, loģiska un radoša domāšana;
• vēlama augstākā izglītība;
• vēlme strādāt apdrošināšanā un kļūt par brokeri.
Pieredze darbā ar apdrošināšanu tiks uzskatīta par priekšrocību.
Uzņēmums piedāvā:
• interesantu darbu stabili augošā uzņēmumā;
• atbilstošu atalgojumu;
• atsaucīgus kolēģus un patīkamu kolektīvu;
• apmācības un profesionālo izaugsmi.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@mmz.lv.
Pieteikuma vēstulē lūdzu norādīt iespējamo darbā stāšanās laiku.
Atrašanās vieta – Jelgava.
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vēsture

Pirms 28 gadiem Jelgavā atzīmēja kādreizējās Lauksaimniecības
mašīnu rūpnīcas (LMR) simto gadadienu. Agrākie, tautas valodā
runājot, «Seļmaša» vadītāji atzīst, ka savulaik rūpnīcu kā vissavienības pakļautības uzņēmumu iekārtu modernizācijas un produktivitātes ziņā visā PSRS varēja ierindot pirmajā desmitniekā, bet
atsevišķi izstrādājumi augstu kotējās toreizējās Eiropas līmenī.
Pēc brīvvalsts atjaunošanas, līdzīgi kā daudzi citi ražošanas uzņēmumi valstī, arī kādreizējais Jelgavas lepnums, ilggadējā direktora
Voldemāra Mārka vārdiem runājot, ir aizgājis pie Dieviem...

«Seļmaš» lepnums
aizgājis pie Dieviem

No strādnieka līdz sabiedriskam darbiniekam, no
meistara līdz inženierim – tā LMR bija parasta
parādība. Vera Suržikova konstruktores, vēlāk
galvenās konstruktores amatā «Jelgavseļmaš»
līdzīgi kā daudzi citi palika uzticīga daudzus
gadu desmitus.

LMR nav tiešas pēctecības ar
rūpnieka Grēbnera 1881. gadā
Jelgavā izveidoto vaskadrānu
fabriku. Vien tas, ka bijušajos
tās korpusos desmit gadus
pēc Otrā pasaules kara dzima
jauna lauksaimniecības mašīnu ražotne. Tomēr vēsturnieki
rūpniecisko tradīciju turpināšanos sasaistījuši nedalāmā
veselumā.
Grēbnera fabrika tiem laikiem bija liels
uzņēmums – 16 darbgaldus darbināja trīs
tvaika dzinēji. Izejvielu piegādāja no Polijas un Krievijas. Pagājušā gadsimta sākumā uz uzņēmuma bāzes akciju sabiedrībā
apvienoja vaskadrānas, cepuru un lineļļas
fabrikas. Pirmais pasaules karš ražošanu
pārtrauca, uzņēmumu evakuēja.
Rūpnīcas atdzimšana sākās 1955. gadā,
kad uz sēklu šķirošanas fabrikas bāzes
sāka izgatavot metāla taru piena pudeļu
transportēšanai un kannas gaļas un piena
rūpniecības vajadzībām. 1956. gadā ar
PSRS Ministru padomes lēmumu rūpnīca
ieguva Jelgavas lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīcas «Jelgavseļmaš» nosaukumu un tika nodota PSRS Traktoru un
lauksaimniecības mašīnbūves ministrijas
pakļautībā (no 1970. gada līdz likvidācijai
uzņēmums saucās «Jelgavas LMR»). Tajā
izlaida vairāku modifikāciju uzkarināmās
ecēšas un kultivatorus. Pēc diviem gadiem
izgatavoja pirmos transportierus mēslu
aizvākšanai fermās. Tie PSRS tika izlaisti
pirmo reizi, un mūsu rūpnīca kļuva par
vadošo ražotāju.

Pēc gada, pievienojot Jelgavas Remontu
rūpnīcu, apguva gaisa kondicionētāju,
vēlāk – transportieru darbināšanas staciju
ražošanu. Kad rūpnīca bija desmitkāršojusi transportieru izlaidi, pat noliktavas
piemērojusi ražošanai, 1966. gadā tika
pieņemts lēmums par ražotnes rekonstrukciju un paplašināšanu, ko pabeidza
pēc desmit gadiem. Pamatražošanā darbojās 19 mehanizētās līnijas, 80 procenti
no metālgriešanas iekārtām bija speciālas
un kalpoja kā agregātdarbgaldi. Ik gadu
uzņēmumā īstenoja 50 – 60 racionalizācijas priekšlikumus.
Rekonstrukcijas noslēgumā rūpnīca
transportieru izlaidē sāka izmantot
sagataves, ko izgatavoja trīs karstās
velmēšanas darbgaldi. Tos apkalpoja
astoņi cilvēki. Pirms tam to veica 120
virpošanas automāti, iecirkni apkalpoja
70 strādnieki.
1982. gadā jaunais mēslu transportēšanas mašīnas modelis tika atzīts par
labāko savienības mērogā un saņēma
Valsts kvalitātes zīmi, savukārt darbinieki – valsts prēmijas. «Ne vienā
vien produkcijas veidā rūpnīca varēja
konkurēt Eiropas līmenī. Tie paši
mēslu transportieri, kad sāka pielietot
enkurķēdes, bez problēmām kalpoja 20
gadus,» atceras Voldemārs Mārks.
Līdztekus pamatprodukcijai rūpnīcā
izgatavoja tilpnes naftas produktu glabāšanai un lauksaimniecības mašīnu
rezerves daļas, ventilatorus siena žāvēšanai, minerālmēslu izkliedētājus, dažādas
transportēšanas iekārtas lopkopības
kompleksiem, kā arī plaša patēriņa priekš-
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Atmiņas
Voldemārs Mārks, kurš LMR nostrādāja
no 1959. līdz 1976. gadam un lielāko daļu
bijis direktors, savu laiku raksturo kā vienu
vienīgu cīņu par rūpnīcas attīstību:

«Visgrūtāk bija tikt pie rekonstrukcijas. Patiesībai neatbilst uzskats, ka, tikai lielus labumu
grozus uz Maskavu aizvedot, varēja ko dabūt
cauri. Pašam tā nenācās darīt. Kaut ko varēja
panākt ar ražošanas sasniegumiem un risinājumu piedāvājumiem. Piemēram, kad savienības mēroga problēmai ar mēslu transportieru
ķēdēm atradām risinājumu, saņēmām jaunas
velmēšanas iekārtas, kas būtiski veicināja ražošanu. Rezultātā toreizējā PSRS Valsts plāna
komitejā dabūjām dokumentu par rūpnīcas
atjaunošanu. Savukārt, lai projektu dabūtu
cauri vietējā izpildkomitejā, tika prasīts sagādāt caurules pilsētas siltumtrasei...
Mūsu ražotos gaisa kondicionētājus uzstādīja
ne tikai dārzeņu glabātavās, metro stacijās,
pazemes rūpnīcās, bet arī J.Gagarina vadītās
kosmiskās raķetes palaišanas šahtā.
Cilvēki tolaik bija droši par rītdienu, tas bez
liekiem uztraukumiem ļāva strādāt ar atdevi.
Savukārt vadītājam bija jārēķinās, ka, tiklīdz
kādu gadu algas pieaugums uzņēmumā apsteigs darba ražīguma kāpumu, viņš riskē ar
savu amatu. Saimnieciskais aprēķins ļāva uzlabot strādājošo apstākļus – piešķirt dzīvokļus,
kūrortu kartes (ziemās pat trūka gribētāju, kas
gandrīz bez maksas gribētu doties uz sanatoriju), nodrošināt bērnudārzu, medpunkta darbību, organizēt atpūtas un sporta pasākumus,
ceļojumus uz ārzemēm u.c.»
Raitis Vītoliņš, Zemgales plānošanas
reģiona direktors, LMR kopš 1964. gada
nostrādāja 26 gadus, bija tehniskās daļas
vadītājs, pēdējos gados – direktors:

LMR ikdienu regulāri atspoguļoja vietējā, Latvijas
un vissavienības mēroga
prese.

metus – vieglo automašīnu sānsvērējus,
aizbīdņus, konteinerus, žoga sekcijas,
rokas arklus, nažus u.c. Rūpnīcai bija arī
iecirkņi Ozolniekos un Tukumā.
Jelgavas LMR marka, ko tagad sauc
par zīmolu, bija pazīstama ne tikai plašajā
savienībā, bet arī Čehoslovākijā, Vācijas
Demokrātiskajā Republikā, Kubā, Mongolijā, Afganistānā un citviet. Jelgavas
produkcija bija izpelnījusies ČSR un
Vācijas atzinību.
Vēsturiskās liecības par rūpnīcas ikdienu pēc simts gadu jubilejas ir skopas.
Kādreizējais LMR direktors Raitis Vītoliņš vērtē, ka rūpnīca aprīkojuma ziņā
savienības uzņēmumu vidū bija pirmajā
desmitniekā.
Kopš brīvvalsts atjaunošanas uzņēmums bija Rūpniecības, tad Finanšu
ministrijas pakļautībā, 1995. gadā tas nonāca Privatizācijas aģentūras pārziņā. Interesentu grupa valdībai bija sagatavojusi
savu rūpnīcas privatizācijas projektu, taču
tas nepaspēja iziet visus varas gaiteņus.
1999. gada februārī Zemgales apgabaltiesa
apmierināja Valsts ieņēmumu dienesta
prasību, atzīstot V.Livčas vadītās SIA «Jelgavas LMR» maksātnespēju. Revidente
atzina, ka zaudējumi varēja būt mazāki,
ja rūpnīca tiktu apsaimniekota ekonomiskāk. Par uzņēmuma administratoru
tiesa apstiprināja Jelgavas Mašīnbūves
rūpnīcas un SIA «Madara» vadītāju Pēteri Bilu.
Sagatavoja Anna Afanasjeva,
foto: Ivars Veiliņš un
no Suržikovu ģimenes arhīva

«Tolaik patiešām varēja izjust, ko nozīmē
teiciens «Jevo veļičestvo – rabočij klas» (viņa
augstība – strādnieku klase – krievu val.).
Bija daudz patiešām labu amata meistaru.
Virpotājam Vitālijam Paškovskim bija dabas
dots talants uz tehniskām izjūtām. Būdams
cilvēks tikai ar vidējo izglītību, viņš jebkuru
inženieri varēja «iebāzt maisā». Piemēram,
starp iekārtas detaļām jau tā bija tikai divu
trīs mikronu atstarpe, bet virpotājs spriež,
ka pusotrs mikrons vēl jānoņem nost, un
uz aci, bez jebkādu mērierīču palīdzības to
nekļūdīgi izdara!
Daudz visādu funktierēšanu savulaik bijis
nekvalitatīvu komplektējošo daļu dēļ. Tā
transportiera caurules virzulim ap pusmetru
diametrā un vairāk nekā metru garumā,
lai iekārta labi darbotos, bija jābūt nevainojamai virsmai. Bieži vien piegādātajām
caurulēm bija dažāda biezuma sieniņas, tad
nu pašiem vajadzēja gudrot, kā trūkumus
novērst. Tāpat bija ar hidrauliskās iekārtas
hidrosadalītājiem. Kamēr tos saņēmām no
Ļeņingradas, bija labi. Kad piegādātāju
nomainīja pret Kirgīzijas rūpnīcu, sadalītāji
nebija derīgi, reklamācijas vien nāca. Beigās
šo detaļu pēc V.Paškovska risinājuma sākām
izgatavot paši.
Tirgošanās kā mūsdienās ar atbildīgajām
institūcijām nenotika, bet, lai pie kaut kā tiktu, daudzām problēmām rastos risinājumus
vajadzēja «pārdot» tālāk.
V.Paškovskis uzlaboja pat slīpēšanai izmantotos robotus. Pavērojis to rīcību, viņš atzina,
ka gudrajiem rīkiem ir daudz lieku operāciju.
Tā kā viens robots īsti nedarbojās, ļāvu viņam
rīkoties. Rezultātā robotu ātrums pieauga par
30 procentiem.
Arī padomju laikos faktiski darbojās tirgus
principi. Domājot par kvalitāti, panācām,
ka metāla caurules varējām saņemt noVFR,
Itālijas, vēlāk – no Japānas. Taču to ceļam
līdz rūpnīcai nācās strikti sekot līdzi. Kad
tās nonāca Sevastopoles ostā, ar Rostovas
Lauktehniku bija vienošanās par operatīvu
iekraušanu vilciena sastāvā. Tāpat katrā
mezgla punktā nācās sekot līdzi, lai konteineri tiktu pārkrauti īstā virziena vilcienos.
Bez Rīgas melnā balzama pudeles tādās
reizēs nevarēja iztikt, bet ne vairāk.

Apskaužama bija V.Mārka un viņa vietnieces
Birutas Vrubļevskas pacietība rūpnīcas rekonstrukcijā. Tās projektēšanu sāka Rīgā, tad
pārcēla uz Taškentu, vēlāk uz Rostovu, bet
beigās uz Kijevu. Katrs piedāvāja kaut ko savu,
nokritizējot iepriekšējo ieceres... Un kur nu vēl
būvmateriālu meklējumi deficīta laikos!
Pēc rekonstrukcijas ievērības cienīga bija 20
– 25 tonnas smago darbgaldu pārvietošana
uz jauno cehu (desmittonnīgie problēmas
nesagādāja) bez ražošanas pārtraukšanas. To
ar savu komandu paveica Viktors Azarēvičs,
kurš savulaik dienēja tankistos. Pārvilkšanai
no Dobeles tanku karaspēka daļas dabūjām
tanku, kam noņemta augšējā daļa.
Diskotēku ēras sākumos problēmas sagādāja
regulārā kabeļa pārciršana, lai tiktu pie robotu
pultīm ar mirgojošām krāsainām gaismām.
Kopā ar galveno mehāniķi Dāvidu Miļmanu izdomājām pultis apsmērēt ar nenomazgājamu
pulveri, kas bija pieejams milicijas apsardzes
punktā. Reiz pirms otrās maiņas beigām,
nodrošinājušies pret iespējamo pulvera nokļūšanu uz savas miesas, ar to apstrādājām
pultis. Informācija noplūda un problēma vairs
nepastāvēja.
Bija arī direktori, kas tolaik pamanījās uzcelt
sev mājas. Nezinu, kā. Pats tālāk par puspabeigtu vasaras mājiņu dārzkopības sabiedrībā
netiku. To pašu pārbaudīja, vai kā vadītājs
neesmu atļāvies par daudz.»
LMR strādāja 50 – 70 procenti cittautiešu,
tomēr strādnieki no citām PSRS republikām
speciāli ievesti netika. «Jelgavas Vēstnesis»
jautāja R.Vītoliņam, vai viņam tas netraucēja. Viņš smej, ka savulaik pēc Kandavas tehnikuma beigšanas ar komjaunatnes ceļazīmi
nonācis Brežņeva «jaunajā» zemē Ceļinā un
krievu valodā nav pratis atšķirt zīmuli no
spoguļa. Savukārt pēc darba rūpnīcā latviešu valodā vairs nav spējis pareizi uzrakstīt
pavēli, tik ļoti krievu valoda bija pārņēmusi
domāšanu. Taču citādi diskomfortu nav
jutis. Grūtāk bijis ar atšķirīgo estētikas izpratni. Proti, sākumā strādniekiem bijis grūti
izprast, kāpēc pie rūpnīcas vajadzīgas puķes
un zāliens. Dārzniecei neskaitāmas reizes
nācies papildināt izraustītās rožu un citu
puķu dobes, līdz vienā jaukā brīdī tās vairs
nav postītas. Strādnieki pat uzraudzījuši, lai
jaunpienācēji nebradātu pa zālienu...
Vera un Rūdolfs Suržikovi LMR pēc Rīgas
Politehniskā institūta (tagad RTU) beigšanas nonāca 1961. gadā. Vīrs pēc laika atgriezās institūtā un izvēlējās zinātnes ceļu,
bet Vera sākumā kā konstruktore, tad kā
galvenā konstruktore LMR nostrādāja līdz
1999. gadam, saņēma valsts prēmiju un
virkni citu apbalvojumu. Rūdolfs rūpnīcā
vadīja komjaunatnes organizāciju.

Dzīvesbiedri nostalģiski teic, ka vēl joprojām
sirds notrīs, kādreizējās aktivitātes atceroties,
– tik ļoti visi ar rūpnīcu bija saauguši. LMR
tapušie reduktori pēc pilnveides LLU Mehānikas institūtā vēl joprojām tiek izmantoti,
piemēram, Liepājas vēja ģeneratoru parkā.
Bet citādi LMR produkcijai kādreizējā noieta
nebūtu, jo laukos fermu skaits krietni sarucis.
«Ar kādreizējiem darba biedriem satiekamies
kā ar tuviniekiem,» teic Vera, piebilstot, ka
aizvien biežāk satikšanās iznāk kapos, atvadoties no kolēģiem.
Suržikovu pāri aicinājām atklāt sabiedriskās
dzīves mirkļus. Tolaik uzņēmumiem bija
jāpiedalās pilsētas mēroga pasākumos.
Kādā jaunatnes dienā, ko atzīmēja jūlijā,
darba kolektīviem uz Lielupes ūdeņiem bija
jāizgaismo laivas. LMR jaunieši uz laivas no
drātīm bija izveidojuši izgaismotu zemeslodi ar dzeltenās, melnās un baltās rases
pārstāvjiem. Brauciena laikā pārāk plakanā
laiva sasvērās un nogrimētais dzeltenās rases pārstāvis iekrita ūdenī. Neraugoties uz
šo starpgadījumu, komisija rūpnīcas ideju
atzina par labāko.
Komjaunieši sienasavīzēs ne tikai cildināja tā
laika ieceres, bet arī vērsās pret negācijām.
Regulāri tika sekots līdzi darba kavētājiem,
kas tika «kārti pie lielā zvana». Kavētāju vidū
nonāca arī atbildīgie darbinieki, galveno grāmatvedi ieskaitot. Arī R.Vītoliņš reiz pēc aizballēšanās 15 minūtes pēc darba sākuma rūpnīcā
mēģinājis tikt pāri žogam, taču pieķerts un
ticis «melnajā» sarakstā. Daži par šādu rīcību
pat uz partijas komiteju skrējuši žēloties.
Jauniešu aktīvistu grupā darbojies puisis,
kura sirdslieta bija kino. Ar viņa līdzdalību
komjaunieši filmējot sekojuši līdzi tam, cik
cītīgi rūpnīcas strādnieki apmeklē vakarskolu. Nav trūcis tādu, kas no skolas centušies
izvairīties.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 21. februārī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 24. februārī pulksten 19 – Valmieras teātra izrāde A.Lapiņš «Atvari».
Izrāde par latviešiem, latviešu raksturiem, izjūtām un attiecībām pēc kara
1949. gadā. Šis gadskaitlis izrādē kalpo kā fons cilvēciskajām attiecībām,
nezūdošajai vēlmei ne tikai izdzīvot, bet pilnasinīgi dzīvot, priecāties, mīlēt, izjust visplašāko emociju gammu un saņemt tādas pašas jūtas pretī.
Režisors – V.Brasla. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 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. Vīrietim ir skaidrs, kādu viņš iedomājas
savu nākamo sievu. Pirms divpadsmit gadiem viņš jau ir nolēmis precēties.
Viņš savu vārdu turēs. Bet tādas lietas nedrīkst sasteigt. Lomās A.Bērziņš,
L.Skujiņa, E.Ermale, L.Pupere un I.Vazdika. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 14 – Zemgales novada mūsdienu deju kolektīvu
festivāls konkurss (kultūras namā).
 1. martā pulksten 15 – Liepājas teātra izrāde R.Kūnijs «Precējies nav miris».
Komēdija divos cēlienos. Lomās G.Virkava, I.Aizbalte, J.Reinis, B.Libauers un
citi. Režisors – V.Maculēvičs. Biļešu cena – Ls 5; 4 (kultūras namā).
 6. martā pulksten 19 – TDA «Lielupe» 50 gadu jubilejas koncerts «Izdejot svētkus». Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 7. martā pulksten 17 – TDA «Lielupe» 50 gadu jubilejas koncerts «Liel
upieši». Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 11. martā pulksten 12 – Daugavpils teātra izrāde R.Blaumanis «Velniņi».
Režisors – V.Jansons. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 11. martā pulksten 19 – Daugavpils teātra izrāde «Tas trakais mīlestības
zelts». Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 3. aprīlim – erotiskās mākslas izstāde «Pup – Art I» (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 No 5. februāra – fotogrāfa Agra Šiliņa fotoizstāde «Kāzas» (kultūras
nama 1. stāvā).
 No 6. februāra – Latvijas jauno talantu glezniecībā izstādes atklāšana.
J.Anmaņa jauno ģēniju meistarklase. Rīko LBMFA Mākslas akadēmijas
J.Anmaņa jauno talantu atbalsta fonds sadarbībā ar aģentūru «Kultūra»
(kultūras nama 2. stāvā).
 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).
 No 20. februāra līdz 30. martam – mākslinieka Jāņa Spalviņa 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).
 20. februārī pulksten 19 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma
kauss BK «Zemgale» – «Ķeizarmežs» (Jelgavas Sporta hallē).
 21. februārī pulksten 10 – galda spēļu (novuss, domino, monopols)
triāde «NO-DO-MO» skolēniem, fināls monopolā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 21. februārī pulksten 16.15 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā, augstākas līgas spēle, «Olaine» – «Pirāti», pulksten 19 – «Zemgale»
– «Karāts», pulksten 20.15 – «Igate» – «Mītava» (Jelgavas Ledus hallē).
 25. februārī pulksten 19 – LBL 1. divīzijas spēle «Ķeizarmežs» – BK
«Zemgale» (Saulkrastos).
 27. februārī pulksten 12 – LR skolu finālsacensības tautas bumbā
(1997. un 1998. gadā dzimušajiem) (Jelgavas Sporta hallē).
 28. februārī pulksten 10.30 – Latvijas čempionāts stieņa spiešanā guļus
(jaunieši, juniori, open, seniori) (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 28. februārī pulksten 16 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā pirmajā līgā «Mūsa» – «Ekskursija.lv», pulksten 17.15
– «Vikingi» – «LICO», pulksten 18.30 – «Ledus vīri» – «Sixspārņi», pulksten
19.45 – «MMM» – «Lielupe» (Jelgavas Ledus hallē).
 28. februārī pulksten 17 – BBL Izaicinājuma kausa izcīņas spēle «Ķeizarmežs» – BK «Zemgale» (Saulkrastos).

Ceturtdiena, 2009. gada 19. februāris

«Lai tauta pavelkas»
«Ir tik forši,
ka tauta
pavelkas
aiz tevis!
Un, jo
vienkāršāks
tu esi, jo
vienkāršāk
tā tauta
pavelkas,»
spriež viens
no Daugavpils Oranžā
kora dalībniekiem Juris Vucāns,
un šķiet, ka
tieši pašu
vienkāršība ir kora
slepenais
ierocis.
Foto: No
Daugavpils
Oranžā
kora arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

«Lai tik nesanāk kā Lielvārdē
– tur priekšnesuma laikā mūsu
solistam, dejojot rokenrolu, pa
vīli saplīsa bikses. Viņš stāvēja
priekšējā rindā un nesaprata,
kāpēc visi smejas. Izrādās,
viņam bija oranžas apakšbikses,» smaidot saka Atis
Auzāns, kurš ar skatītāju simpātijas iekarojušo Daugavpils
Oranžo kori nedēļas nogalē
uzstāsies Jelgavā.
Uz Oranžā kora koncertu Jelgavā
biļetes izpirka dažu dienu laikā – nu jau
noorganizēts papildu koncerts arī svētdien. Koris koncerta apmeklētājiem sola
vairākus pārsteigumus. «Pēc jaunā gada
sākām strādāt pie koncerttūres programmas. Pēc televīzijas šova «Koru kari» divi
dziedātāji dalību Oranžajā korī pārtrauca,
jo vienkārši fiziski nevarēja izbraukāt uz
Daugavpili, kur notiek mūsu mēģinājumi,
un vēl braukāt pa visām Latvijas pilsētām,
kurās uzstājamies. Tāpēc dziesmas, ko
dziedājām šovā, nācās pārtaisīt un arī
horeogrāfiju – pamainīt. Tas nebūs tas
pats, ko varēja vērot televizora ekrānos,»
stāsta kora vadītājs A.Auzāns. Stundu un
15 minūtes garā programma veidota kā
uzvedums ar dejām un pārģērbšanos, ko
interesantāku un dinamiskāku dara solo
numuri. Protams, kora vadītājs ne tikai
dzied, bet arī spēlē dažādus mūzikas instrumentus – sintezatoru, akordeonu, mutes ermoņikas, melodionu, perkusijas.
Cilvēki dažādās Latvijas malās kori
uzņem ar prieku un pat sajūsmu, dažreiz uz koncertu ierodoties pat oranžos
apģērbos. Reizēm atsaucība ir tik liela, ka
jārīko papildkoncerti. «Preiļos mums bija
paredzēts viens koncerts apmēram 600
cilvēkiem, bet biļetes uz to tika izpirktas
pāris stundu laikā. Nolēmām, ka jārīko
vēl viens koncerts, un arī uz to biļetes
izķēra tikpat ātri. Beigās noorganizējām
trīs koncertus, bet cilvēki prasīja arī ceturto un pat piekto,» atceras A.Auzāns.

Dziedāt ir darbs

Lai gan dziedāt korim ir darbs un koristi par dziedāšanu saņem naudu, visi
kora dalībnieki savu darbu dara no sirds
un ar pilnu atdevi. Oranžais koris vienā
nedēļas nogalē sniedz no četriem līdz
sešiem koncertiem un koncertturnejas
ietvaros uzstājušies jau Varakļānos, Preiļos, Rēzeknē, Viesītē, Daugavpilī, Ilūkstē
un Gulbenē.
Juris Vucāns, viens no kolorītākajiem
kora dalībniekiem, stāsta, ka dziedāšanai korī pieiet ļoti nopietni. Viņu patīkami pārsteidz tas, ka arī citu koristu
attieksme laika gaitā ir mainījusies – ja
sākumā bijis arī pa kādam bērnišķīgam
gājienam, tad tagad visi izturas kā
profesionāļi. J.Vucāns norāda, ka sava
veida darbs bijis arī izveidot kolektīvu,
jo pirms televīzijas šova kopā sanākuši
16 sveši jaunieši, kuri nu jau ir saraduši
cits ar citu.
Pēc koncertiem dziedātājiem tiek dāvināti gan ziedi, gan saldumi, bet viņiem
vissvarīgākais ir emocijas, kas strāvo
skatītāju zālē. «Vienā koncertā skatītāji
veselu dziesmu klausījās, stāvot kājās
un aplaudējot. Tās bija tik spēcīgas emocijas, kas plūda no viņiem un kuras mēs
uzņēmām atpakaļ sevī,» aizkustinājumā
atklāj kora vadītājs. Arī J.Vucāns domā
līdzīgi – kaut gan pēc koncertiem dāvanas vēl nav saņēmis, viņš mīļi uzsmaida
katram, kas viņu nosauc par velnu,
velniņu, čortiņu vai līdzīgi. Šī iesauka
viņam «pielipa» pēc īru tautas dziesmas
«Belle of the Belfast city» izpildīšanas.
«Ir tik forši, ka tauta pavelkas aiz tevis!
Un, jo vienkāršāks tu esi, jo vienkāršāk
tā tauta pavelkas,» spriež J.Vucāns, kurš
sevi uzskata par vienkāršu puisi.

Visu ved līdz

Koris uz vietu, kur jāuzstājas, dodas ar
trīs mašīnām, jo līdzi ņem ne tikai oranžos
tērpus un sadzīves lietas, bet arī gaismas
un skaņas sistēmas. Kora bagāžā tādu
lietu kā rekvizītu vai dekorāciju nav, jo
vizuālais tēls tiek veidots ar gaismu palīdzību. «Parasti cenšamies noorganizēt

tā, lai skatuves aizmugurē būtu gaišs
materiāls, uz kura rādām zīmējumus,
kas rodas no gaismas un tumsas spēlēm,
zibšņiem,» paskaidro A.Auzāns.
Ģimenes locekļus un draugus koristi
koncerttūrē gan līdzi neņem. Kā smej
kora vadītājs, mašīnās vietas pietiek
tikai pašiem koristiem un noderīgiem
cilvēkiem – šoferim, gaismotājiem,
skaņotājiem. Lai gan kora dalībnieki ir
gados jauni, daži ir nodibinājuši ģimenes
vai attiecības, bet pagaidām neviens
no dziedātājiem aizņemtības dēļ ar
mīļajiem ragos nav sagājis. Dziedātājs
J.Vucāns norāda, ka mūziķu ģimenes
laikam ir pieradušas pie tāda dzīves
ritma – darba dienās vairāk pa mājām,
bet nedēļas nogalēs jāstrādā. Viņš pats
studē Rēzeknes augstskolā (šogad plāno
pabeigt Inženieru fakultāti un kļūt par
vides inženieri) un dzīvo kopmītnēs,
tāpēc savu ģimeni – vecākus, brāļus un
māsas – tāpat redz reti, bet ar draugiem
gan tagad gandrīz nesanāk satikties,
vairāk sazvanīties.

Galvenais ieguvums – pieredze

Lai gan daudzi kora dalībnieki ar
mūziku nodarbojas jau no mazotnes,
piedalīšanās «Koru karos» un tūre kopā
ar kori lielai daļai ir vēl nebijusi pieredze.
Lai gan Velniņš korī nonācis nejauši, savu
izvēli viņš nenožēlo. «Pēc pirmās atlases
Daugavpils korim nebija izdevies savākt
nepieciešamo skaitu puišu. Atis kaut kur
bija dabūjis manu telefona numuru, piezvanīja un piedāvāja piedalīties projektā.
Izvērtēju visus par un pret un sapratu, ka
man tam nepietiks laika, tāpēc atteicu.
Pēc kāda laika satiku savu draugu Gunti
Rasimu, kurš bija piekritis dziedāt korī. Tā
nu viņš beigās pierunāja arī mani,» savu
korista gaitu sākumu atceras dziedātājs.
Tagad J.Vucāns bauda atpazīstamību, ko
viņam devusi piedalīšanās televīzijas šovā,
un atzīst, ka tā palīdz, arī muzicējot ar
savu grupu L.P.I.V. («Likteneigais Pagrīzīns iz Vainovu»). Viņš ir pārliecināts, ka
gūtā skatuves pieredze noderēs ikvienam
kora dalībniekam.

Erotika mēneša garumā
 Ritma Gaidamoviča
Meitene ar masku, meitene sarkanā,
zilā, melnā – šādas gleznas, fotogrāfijas un
veidojumi skatāmi galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68 izstādē «Pup – Art I», kas
veltīta erotikai mākslā.
Galerijas «Suņa taka» saimniece Ilona
Drīliņa stāsta, ka izstādē apskatāmi 25
darbi un tos veidojuši 15 Latvijā zināmi
autori, kuriem erotika ir viena no iecienītākajām tēmām – Aivars Vilipsons,
Roberts Koļcovs, Normunds Brasliņš,
Nikolajs Krivošeins, Harijs Brants, Baiba
Ūlande, Ilze Preisa, Gunārs Platpīrs,
Kate Seržāne, Zigmunds Bielis un citi.
Jāpiebilst, ka sakritības dēļ šīs izstādes
mākslinieks tēlnieks Z.Bielis iepriekšējā

nedēļā piedalījās arī 11. Starptautiskajā
Ledus skulptūru festivālā. Mākslinieks
atzīst, ka erotika viņam ir ļoti tuva – patiesībā tā ir tuva ikvienam, tikai vieni to
slēpj, bet citi dara redzamu. Lielākoties
visi mākslinieka darbi top bronzā.
«Protams, tie nav nekādi milzīgie, jo
viss maksā naudu. Jāteic, ka arī mākslā
šobrīd jūtama krīze un tieši mākslas
priekšmeti ir pirmais, no kā cilvēki
atsakās,» tā Z.Bielis. Uz šo izstādi mākslinieks atvedis divus tēlniecības darbus
– «Torss», kas veidots no metāla un
koka, un «Meitene procesā» no bronzas.
Izstādē apskatāmi dažādi mākslas darbi
dažādos izteiksmes līdzekļos un tehnikās
– grafikā, glezniecībā, tēlniecībā, fotogrāfijās. A.Vilipsona un R.Koļcova grafika,

N.Brasliņa klasiskā glezniecība, jauno
gleznotāju B.Ūlandes, Reiņa Liepas gleznas un Harija Branta ilustrācijas.
Izstādes atklāšanā «Suņa takas» īpašnieks Ilmārs Drīliņš akcentēja, ka šādu
izstādi iekārtot bijis tiešām grūti – te
bija jāsaliek vairākas tehnikas, vairāki
autori vienkopus. «Jā, varbūt kādam
šķiet, ka te visa kā ir par daudz, bet
atgādinu, ka Jelgava nav Rīga, kur
galerija pie galerijas un katra izpaužas
savā veidā. Te cilvēkiem jāļauj redzēt pēc
iespējas vairāk un uzreiz,» tā I.Drīliņš.
Saimnieki atzīst, ka turpmāk šādu izstādi
paredzēts rīkot katru gadu februārī vai
martā, kad gaisā, dabā un cilvēkos virmo
īpašas emocijas. Izstāde galerijā būs apskatāma līdz 2. aprīlim.

Izstāde «Pup – Art I», kas veltīta
erotikai mākslā, galerijā «Suņa taka»
apskatāma līdz 2. aprīlim. Foto: JV

