Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.
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Jelgavā ražos autobusus

BEZMAKSAS

Aicina palīdzēt
piecām ģimenēm
 Sintija Čepanone

Būt par stikliņu dievnama logā – ar šādu aicinājumu pie ikviena vēršas Jelgavas pašvaldība
un pilsētas tradicionālās
reliģiskās konfesijas, lai
kopīgiem spēkiem labdarības akcijā palīdzētu
piecām ģimenēm.

Ekspluatācijā nodotajā «Amo Plant» autorūpnīcas ražošanas cehā
pašlaik norit pielāgošanas darbi, lai vasarā te sāktu komplektēt
autobusus – jau pēc pāris nedēļām pirmais holandiešu autobuss
nonāks Jelgavā, lai speciālisti varētu iepazīties ar tā komplektēFoto: Ivars Veiliņš un no «VDL» arhīva
šanas principiem.
 Anna Afanasjeva

līgums paredz, ka Jelgavas
rūpnīcā komplektēs divu veidu
Lai «Amo Plant» auvidējas ietilpības «Ambassador»
torūpnīcā īstenotu ar
autobusus pilsētas un reģionāHolandes kompāniju
lajiem pārvadājumiem. «Amo
«VDL» noslēgto līguPlant» valdes loceklis Aleksejs
mu par «Ambassador»
Maslovs atklāj, ka sadarbība
markas autobusu komar mūsu uzņēmumu Holandes
plektēšanu Jelgavā,
partneriem lielā mērā izveidojušajā pavasarī projektā
sies tāpēc, ka viņi ir ieinteresēti
iesaistītie speciālisti
paplašināt savas produkcijas
un strādnieki dosies
noietu Krievijas virzienā. Un
uz Holandi, kur apgūs
šajā gadījumā akciju sabiedrība
jaunu pieredzi. Pirmos
«Amo Plant», kurā 90,06 proautobusus Jelgavā vacenti akciju pieder Maskavas
rētu izlaist šajā rudenī.
valdībai, ir izdevīgs partneris.
«Amo Plant» turpinās
Mūsu puse ārvalstu partneriem
arī vieglā tipa kravas
piedāvājusi viņu tirdzniecības
automašīnas modeļa
markas autobusu nonākšanu
izstrāde.
Krievijas galvaspilsētas tirgū,
pretī apņemoties nodrošināt
«Amo Plant» ar «VDL» pa- autobusu komplektēšanu Jelgājušajā piektdienā noslēgtais gavā atbilstoši «VDL» kvalitātes

standartu prasībām.
Uzņēmuma ārlietu un mārketinga direktors Igors Graurs
papildina, ka holandiešiem interesē ne vien autobusu ražošana,
bet arī realizācija un produkcijas
distribūcijas tīkla izveide. Ārvalstu pārstāvji atzinīgi novērtējuši otra Jelgavas rūpnīcas
mazākumakcionāra, akciju sabiedrības «Ferrus», līdzšinējo
pieredzi Baltijas, Krievijas,
Baltkrievijas un citvalstu tirgos,
kas varētu noderēt, meklējot noietu «Ambassador» autobusiem.
I.Graurs zina teikt, ka Krievijas
pilsētā Ņeftekamskā «VDL» jau
darbojas ražotne, taču tādas nav
šīs valsts Eiropas daļā.
Jautāts par laika grafiku,
ārlietu direktors klāsta, ka
vispirms rūpnīcā Aviācijas ielā
jāsagatavo autobusu komplek-

tēšanai atbilstoša tehnoloģija.
Pēc pāris nedēļām «Amo Plant»
rūpnīcā no Holandes varētu
nonākt pirmais autobuss, lai
uzņēmuma speciālisti varētu ar
to iepazīties, kā arī uzsākt potenciālo pircēju iepazīstināšanu ar
gaidāmo produkciju. Vairāk uz
pavasara pusi projektā iesaistītie
speciālisti dosies apgūt tehnoloģiju uz «VDL» ražotni. Pirmos
«Ambassador» autobusus mūsu
pilsētas rūpnīcā varētu izlaist
šajā rudenī. Gadā Jelgavā varētu
nokomplektēt līdz 250 autobusu.
Šīs jaudas iespējams nodrošināt
no nākamā gada.
Kā sadarbības priekšrocību
I.Graurs min to, ka mūsu rūpnīcā autobusus saliks no komplektējošām daļām, ko saņems
no «VDL» ražotnes Holandē.
(Turpinājums 3.lpp.)

Studenti ar pētījumiem
palīdzēs uzņēmējam
 Ritma Gaidamoviča
LLU Tehniskā fakultāte (TF)
noslēgusi sadarbības līgumu ar
SIA «Grandeg», kas specializējusies modernu, automātisku
koksnes granulu apkures katlu
iekārtu projektēšanā un ražošanā.
Sadarbības rezultātā šajā nedēļā
uzņēmums TF uzdāvinājis savu
jaunāko granulu apkures katlu,
kuru turpmāk studenti un pasniedzēji izmantos mācību procesā
un zinātniskos pētījumos par tā
pilnveidošanu.
LLU TF Lauksaimniecības
enerģētikas institūta direktors
Ainārs Galiņš stāsta, ka saņemtā

dāvana – granulu apkures katls
– paredzēta apmācībai un to
izmantos kā jaunāko mācību materiālu enerģētikas studentiem.
Uz šīs iekārtas tiks veikti dažādi
pētījumi. «Šis katls nav domāts
fakultātes apkurināšanai – mums
beidzot būs jauns un pēc modernākajām tehnoloģijām ražots mācību
līdzeklis, kas studentiem un arī
zinātniekiem noderēs pētnieciskajā darbā. Tādējādi tiek veicināta
sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem
un mūsu studenti, mācībspēki
varēs palīdzēt pašmāju ražotājiem.
Tā teikt, taisīsim zinātni mūsu
valsts uzņēmējiem,» tā A.Galiņš.
(Turpinājums 3.lpp.)

Lauksaimniecības enerģētikas institūta direktors Ainārs Galiņš
un institūta docents Raimunds Šeļegovskis vērtē, ka jaunais
mācību materiāls tiešām ir labas kvalitātes un to atzīst arī
Krievijas tirgū. «Jau piektdien gaidām uzņēmuma pārstāvjus,
kuri noformulēs sadarbības mērķus, idejas, un tad jau drīz ar
jaunajiem enerģētikas inženieriem ķersimies pie darba,» tā
Foto: Ivars Veiliņš
R.Šeļegovskis.
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Tradicionālais Kristus ciešanu
laika ekumēniskais labdarības
koncerts šogad notiks 22. martā
pulksten 15 kultūras namā, un
tas organizēts, lai pieciem bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
palīdzētu uzlabot veselību un līdz
ar to arī dzīves kvalitāti.
Kā norāda pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas
vietniece Baiba Pušinska, ģimenes, kurām palīdzēt, izvēlētas,
sadarbojoties ar Sociālo lietu un
Izglītības pārvaldi. «Protams,
pilsētā ir vēl ļoti daudz ģimeņu,
kam nepieciešams līdzcilvēku
atbalsts, taču mēs apzinājām, kam
tas nepieciešams visvairāk, šajā
reizē pievēršoties bērniem invalīdiem,» tā B.Pušinska, atklājot, ka
šogad ar ziedojumiem var atbalstīt
Beloborodovu ģimeni, kurā aug
pirmklasnieks Vladimirs – bērns
invalīds, kam līdzekļi nepieciešami, lai atvieglotu pārvietošanos
un uzlabotu redzi; Kociņu ģimeni,
īpaši meitu Aneti, kurai pēdējā
gada laikā strauji pasliktinājusies
veselība, bet precīzu diagnozi
iespējams noskaidrot vien pie
speciālistiem Holandē; Kozirevu
ģimeni, lai segtu izdevumus deviņgadīgā Dmitrija pavadonim,

kurš kopā ar bērnu sanatorijā
būs pēc smagas operācijas; Baļu
ģimeni, lai dēlam Robertam veiktu
papildu izmeklējumus un, stabilizējot veselību, nodrošinātu tik
ļoti nepieciešamās delfīnu, zirgu
un mūzikas terapijas nodarbības,
kā arī Šibilkinu ģimeni, jo otrklasniekam Dmitrijam, kam ir plaši
kustību, koordinācijas un redzes
traucējumi, finansiāls atbalsts
nepieciešams, lai nodrošinātu
rehabilitāciju pēc smagas gūžas
operācijas, zirgu un delfīnu terapiju, kā arī palīgierīču iegādi redzes
uzlabošanai.
Kristus ciešanu laika ekumēniskajā labdarības koncertā uzstāsies
dziedātāji un mūziķi no tradicionālajām konfesijām: Sv.Annas
ev.luteriskās draudzes, Sv.Vienības
ev.luteriskās draudzes, Romas katoļu draudzes, Baptistu draudzes,
kā arī Sv.Annas un Simeona pareizticīgo draudzes.
Biļetes pret ziedojumiem var
saņemt baznīcu draudzēs un
Jelgavas kultūras nama kasē. Līdzekļus var ieskaitīt arī Jelgavas
domes Finanšu nodaļas ziedojumu
kontā: SEB banka LV 14 UNLA
0008000142580 ar norādi «Palīdzība bērnam». B.Pušinska piebilst,
ka naudu iespējams atvēlēt arī
konkrēti kādam bērnam – ģimene,
kurai ziedojums paredzēts, jānorāda, veicot pārskaitījumu. Papildu
informāciju var iegūt, zvanot pa
tālruni 63084674, 63005567 vai
63084679 (kultūras nama kase).
Jāatgādina, ka pērn ar labdarības akcijā savāktajiem ziedojumiem palīdzēts Okmaņu ģimenes
bērniem, kas palikuši bez vecāku
gādības.

Izvērtē kinoteātra vietu
 Ilze Knusle-Jankevica

Iespējams, jau tuvākajā laikā
Jelgavā tiks atvērts moderns
kinoteātris.
Šobrīd SIA «New Europe Cinemas» izvērtē divas potenciālā
kinoteātra atrašanās vietas, un,
tiklīdz būs pieņemts galīgais
lēmums, ķersies klāt tehniskā
projekta izstrādei.
Uzņēmuma ģenerāldirektors
Valters Veidemanis stāsta, ka tiek
izvērtētas divas iespējas. Pirmā
– zemesgabals, kurā būs jāuzsāk
būvniecība no nulles. Otrā – tirdzniecības centra telpu pārbūve. Lai
abus variantus rūpīgāk izvērtētu,
tiem ir izstrādātas skices un sastādītas tāmes. Kad būs izlemts, kuru
projektu īstenot, sāksies tehniskā
projekta izstrāde, tiks veiktas
nepieciešamās saskaņošanas, un
V.Veidemanis lēš, ka reāli darbi
varētu sākties jau vasarā.
Uzņēmums plāno Jelgavā izveidot kinoteātri ar piecām sešām
zālēm, kuru kopējais vietu skaits
būtu 800 – 1100. Kompleksā ietilptu lielā zāle ar 350 – 450 vietām,
kas paredzēta jauno filmu demonstrēšanai, un vairākas mazās
zāles. Tā kā uzņēmēji uzskata, ka
Jelgava ir pietiekami tuvu Rīgai,

lai konkurētu ar galvaspilsētas
kinoteātriem, viņuprāt, Jelgavas
kinoteātrim jābūt tikpat labā
līmenī – gan tehnoloģiju, gan
ērtību ziņā.
Doma, ka Jelgavā nepieciešams
kinoteātris, gaisā virmo jau sen.
Viens no idejas attīstītājiem,
uzņēmējs, kluba «Jelgavas baltie
krekli» līdzīpašnieks un direktors,
Ainārs Tamisārs atzīst, ka šobrīd
viņa plāni par kino izveidi pilsētā
atlikti uz nenoteiktu laiku. Lai
gan vēl rudenī bija noskatītas trīs
iespējamās vietas – vecā pasta
ēka, bijušās veikala «Nelss» telpas
Pārlielupē un ēka, kurā tagad atrodas mēbeļu veikals un «Parex»
banka –, neviena nav izrādījusies
piemērota. Viņš uzsver, ka Jelgavā
ir vieta tikai vienam kinoteātrim
un, ja «New Europe Cinemas»
to izveidos, viņš no savas ieceres
atteiksies. A.Tamisārs to neuztver
kā konkurenci, vien nosaka: «Es
dodu 99 procentus, ka kinoteātra
projektam vajadzētu aiziet, jo cilvēki ko tādu gaida jau sen.»
Latvijas un ASV kompānija
«New Europe Cinemas» plāno
izveidot kinoteātru tīklu visā
Latvijā. Augustā durvis vērs kino
Daugavpilī, bet pēc tam – Jelgavā,
Valmierā, Ventspilī un Liepājā.
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«Kultūra ir kā zirgs uz divām
kājām»
«Man tētis bērnībā skaitīja pantiņu: «Strādāt
ļoti netīk man, laikam
dzejnieks kļūšu.» Laikam pierunāja,» smaidot saka dzejnieks Kārlis
Vērdiņš, kurš par dzejoļu krājumu «Es» saņēmis
«Dienas gada balvu kultūrā 2008». Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»
viņu aicina uz sarunu
par dzeju, kultūru un
valsti.
«Nav tā, ka man nepatīk strādāt, es visu laiku kaut ko esmu
strādājis. Šobrīd strādāju Literatūras, folkloras un mākslas institūtā un nodarbojos ar literatūras
pētniecību, kā arī piedalos dažādos
projektos – tulkoju grāmatas,
rediģēju Latvijas enciklopēdijas
pēdējo, piekto, sējumu, rakstu
operu libretus,» savu ikdienu raksturo cilvēks, kuru tomēr pazīst kā
dzejnieku.

Ar skaļiem vārdiem
nemētājas

šaubīga padarīšana. Piemēram,
mūziķis Mārtiņš Freimanis izdod
dzejoļu grāmatu. Vai viņu var uzskatīt par dzejnieku? Tas ir grūts
jautājums, bet, manuprāt, tas,
ko raksta Mārtiņš Freimanis, ir
dziesmu teksti. Ja šiem tekstiem
nav apakšā mūzikas, ja tie ir tikai
uzdrukāti uz papīra, pēc manas saprašanas tie nefunkcionē kā dzeja,» atklāj K.Vērdiņš un ir gatavs
minēt citu piemēru. «Padomju laikos bija atzītie dzejnieki, kas bija
Rakstnieku savienības biedri un
publicējās, bet tajā pašā laikā, kad
tiesāja Josifu Brodski un nosauca
par liekēdi, kas nekur nestrādā,
viņš teica, ka ir dzejnieks. Viņam
prasīja – kā tad jūs to pierādīsiet,
jūs neesat Rakstnieku savienības
biedrs, jums tik pat kā nav publikāciju. Ko jūs, jaunais cilvēk, iedomājaties?! Bet vēlāk izrādījās, ka
J.Brodskis ir viens no izcilākajiem
20. gadsimta dzejniekiem. Manuprāt, lai katrs, kurš grib, uzskata,
ka raksta dzejoļus, lai sauc sevi par
dzejnieku – nekas slikts jau no tā
nenotiks,» pārliecināts K.Vērdiņš,
kurš dzeju raksta jau 12 gadus un
kuram nav svarīgi, lai viņu sauc
par dzejnieku.

«Man visu laiku šķiet, ka dzejnieks ir ļoti skaļš vārds. Ja es visu
laiku ietu apkārt un plātītos, ka
esmu baigais dzejnieks, man ļoti Izjust brīvību
«Man uzrakstīt dzejoli nozīmē
ātri samestos kauns no šī vārda,» uzskata K.Vērdiņš. Lai gan izjust brīvību un uzrakstīt dzejoli,
viņam pašam dzejoļi vērtību sis- kādu vien iegribas, neatkarīgi ne
tēmas ziņā šķiet svarīgākā lieta, no kādiem apstākļiem. Rakstu,
viņš raksta maz, kādus padsmit kā gribu un par ko gribu, neviens
dzejoļus gadā. «Tas ir paradokss man neko nepasūta un neliek.
Dažreiz man
– lieta, kas ir tik
ir bijusi vēlme
nemateriāla, ne«Redzēju tādu uzrakstīt konsaprotama un
dzejoļu
nedefinējama,
interesantu vi- ceptuālu
ciklu par vienu
ir daudz svarīdeo – auļojošs tēmu vai vienā
gāka nekā visas
bet parasreālās lietas, par
zirgs, bet tam ti- formā,
ti tur nekas nesakurām maksā
naudiņu. Teikkai divas kājas. nāk, jo pietrūkst
spontanitātes
sim, ja es būtu
Tāds ekonomis- – ja es sāku baigi
arhitekts, es
ka man
strādātu par
kais zirga vari- domāt,
būs tikai soneti
arhitektu un
ants, kas izskatī- vai tikai dzejosaņemu naudu
dzimteni,
kā arhitekts,
jās traģiski – pēc ļitaspar
uzreiz kļūst
bet, ja es rakstu dzejoļus, es
vistas ar garu p a r š ķ ē r s l i , »
dzejnieks ieskicē
nestrādāju par
asti. Manuprāt, radošo procesu.
dzejnieku...» teic
ir bijis arī ciK.Vērdiņš, kurš
kultūra tagad Bet
tādi. «Es rakstīju
ir pārliecināts –
tiek samazināta dzejoļu grāmatu
būt dzejniekam
«Burtiir aicinājums,
uz minimālo ap- bērniem
ņu zupa». Man
nevis darbs.
«Pelnīt ar dzeju
jomu kā zirgs uz bija kādi 11 dzejolīši un tuvojās
jau vispār ir ļoti
divām kājām.»
grāmatas nodogrūti. Arī lielās
šanas termiņš.
valstīs katrā ir
Es sapratu, ka
tikai daži dzejnieki, kas pelna ar publikācijām tik mazu grāmatiņu nedrīkst
un dzejas lasījumiem. Praktiski gribēt izdot, un es tad domāju,
visi strādā ko citu – māca univer- par ko vēl varētu uzrakstīt. Bet
sitātēs, tulko grāmatas. Tāpēc es neteiktu, ka šie dzejoļi sanāca
ir ļoti grūti pateikt, kurš tad ir sliktāki par citiem. Galvā, man
liekas, katram ir visādas idejas
dzejnieks un kurš nav.»
un pusizdomātas domas un dažreiz var piesēsties un censties tās
Šaubīga padarīšana
«Tā dzejnieku būšana ir visai uzlikt uz papīra.»

Darba vietu trūkums

Ekonomiskā krīze
Vides piesārņošana
Pārvēršanās par
Rīgas «guļamrajonu»

Kultūra pastāv tāpēc,
ka ir kādam svarīga

Jautāts, vai var maz runāt par
kultūras telpu, K.Vērdiņš atbild:
«Man patīk domāt, ka ir tāda
kultūras telpa un tajā ietilpst gan
literatūra, gan teātris, gan mākslas, gan kino, gan... aušana. Lai
gan tie ir dažādi mākslas veidi,
cilvēkiem, kas ar to nodarbojas,
kopīgs ir tas, ka viņiem patīk kaut
kā pašizpausties, domāt mākslas
tēlos. Un šī kultūras telpa savā ziņā
ir iedomāta, jo kultūra nemētājas
apkārt uz ielas pakās vai pikās.
Kultūra pastāv tāpēc, ka ir cilvēki,
kuriem tā ir svarīga, kas ir gatavi
iet uz teātri vai kino vai palasīt
grāmatiņu, vai paskatīties gleznu.
Bet tajā pašā laikā šo cilvēku pārdzīvojums ir reāls, ja viņu dzīvi tas
kaut kā izrotā, nevar teikt, ka tie ir
māņi vai ilūzija, jo viņiem tas kaut
ko nozīmē. Tas tad arī ir attaisnojums kultūras pastāvēšanai.»
Viņaprāt, kultūra zināmā mērā
ir arī prece, kaut gan, ja tā ir valsts
dotēta, tad no ekonomiskā viedokļa bieži vien nav lielas jēgas no
tā, ka izdos vienu grāmatiņu vai
uzņems vienu latviešu filmu, īpaši,
ja tās sevi neatpelnīs. «Tajā pašā
laikā jebkurai valstij ir svarīgi, lai
tajā būtu kultūras telpa un cilvēki,
kas ar to nodarbojas. Citādi, ja tā
visa nav, nav nekādas starpības,
vai mēs dzīvojam Latvijā, Īrijā
vai Krievijā. Ja mēs, teiksim,
skatāmies krievu humora šovus
un tā ir mūsu vienīgā saskarsme
ar kultūru, ja tā ir kultūra, ir pilnīgi vienalga, vai mūsu televizors
atrodas Jelgavā vai Daugavpilī,
Pleskavā vai Sibīrijā. Latvijas
valsts, es domāju, nevar pastāvēt
bez tā, ka tajā notiek kultūra.»

tāpēc tas, kas notiek ar kultūru
kopumā, ir ļoti bēdīgi. «Redzēju
tādu interesantu video – tur bija
auļojošs zirgs, bet tam bija divas
kājas. Tāds ekonomiskais zirga
variants, kas izskatījās traģiski
– pēc vistas ar garu asti. Manuprāt,
kultūra tagad tiek samazināta
uz minimālo apjomu kā zirgs uz
divām kājām,» situāciju raksturo
dzejnieks. Viņš prognozē – ja netiks
atrasti līdzekļi, kultūra pagrims.
«Kultūra visu laiku ir jāatjauno,
jākopj. Nav iespējams pateikt: desmit gadus mums nebūs naudiņas,
pastāviet tagad klusu, bet pēc tam
atkal turpināsim. Ja nebūs iespējas
to visu darīt, tas pagrims un pazudīs.» K.Vērdiņš ir pārliecināts – jo
bagātāka un aktīvāka ir kultūras
vide, jo vairāk iespējams, ka notiks
kaut kas interesants. «Ir bezjēdzīgi
pārmest, ka latviešu filmas nav
labas, jo šo filmu ir maz. Ja gadā
ir viena, divas vai nevienas filmas,
nav kritiskās masas, uz kuras var
parādīties sasniegumi,» pārliecināts dzejnieks.

Galvenais –
atstāt brīvu telpu

Arī dzeja ir daļa no kultūras
telpas. Dzejai pietiek tikai ar vārdiem un pauzēm. Ja es uzrakstītu,
piemēram, vārdu «māja» četras
reizes vienā rindā un tādas četras
rindas, arī tā būtu dzeja. «Tas būtu
konkrētās jeb konceptuālās dzejas
paraugs, kādu 20. gadsimtā ir
rakstījuši gan vācu, gan citu valstu
dzejnieki. Tās būtība būtu nevis
tajā, ka tur dziļas, smukas domas,
bet, ka atkailināts viens vārds vai
grafiskais attēls. Un cilvēks tad
pats lai domā tālāk, kāpēc tieši
šis vārds, kāpēc tieši kvadrātiņš,»
spriež K.Vērdiņš. Viņš uzskata, ka
jēgu dzejolim piešķir lasītājs, bet
Vajag valsts atbalstu
K.Vērdiņš uzskata, ka Latvijā arī autoram ir jāpacenšas kaut ko
jebkura veida māksla var pastāvēt dzejolī ielikt, un, viņaprāt, svarīgātikai ar zināmu valsts atbalstu, kā ir doma. «Galvenais, lai būtu at-

stāta brīva telpa, lai lasītājs vispār
kaut ko varētu pats domāt. Un nav
svarīgi, vai viņš saprot tieši to, ko
autors gribējis pateikt, vai viņam
radīsies citas asociācijas un domas. No vienas puses, var nolasīt
paņēmienu kopumu, dzejoļa stilu,
konstrukciju, bet var arī paņemt
saturu, kas izriet no dzejoļa, un
saistīt ar savām emocijām. Abas
šīs pieejas ir normālas.»

Drīkst turpināt

«Pēdējā laikā man ir iedotas
dažas balvas un tas cilvēciski ir
ļoti patīkami. Tas man dod tādu
pašpārliecinātības minimumu,
ka tas, ko es daru, ir puslīdz okey
un ka es drīkstu to darīt vēl.
Protams, literārajai videi nekas
nav jāskaidro un jāpierāda, bet,
ja es aizbraucu uz kādu skolu
provincē, kur skolēniem dzeja
nemaz nepatīk un neinteresē,
un jūtu auditorijā kaut kādu
atsaucību, tad varbūt es palīdzu
viņus ieinteresēt par literatūru
un viņi atklās kaut ko sev.»
K.Vērdiņš stāsta, ka ikdienā viņam nešķiet svarīgi sevi apzināties
kā dzejnieku. Viņš labāk gribētu
bez jebkādām īpašām pretenzijām
iekust un ielipt dzīvē, kas notiek
ap viņu. «Pēc noskaņojuma esmu
diezgan kosmopolītisks. Protams,
es sevi identificēju ar Latviju, bet
jautājums, tieši kāda ir tā Latvija.
Man gribētos, lai tā Latvija būtu
interesanta un aizraujoša vieta,
kur mēs nesēžam tikai pagātnē.
Ar Jelgavu sevi saistu tādā
mērā, ka esmu tur uzaudzis un
man tur joprojām dzīvo mamma.
Protams, kad aizbraucu uz Jelgavas Valsts ģimnāziju un ieeju aktu
zālē, atceros, ka te esmu dejojis
tautas dejas. Ir sajūta, ka viss
pazīstams, bet, manuprāt, telpai
nemaz nav tik lielas nozīmes.
Laikam ir nozīme, jo paiet laiks
un viss izmainās.»
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Nezinu

Vai jūs būtu
gatavs ziedot
smagi slimajiem
Jelgavas
bērniem?
Inese Balode,
medmāsa:
– Kāpēc gan
ne?! Pēc profesijas esmu
mediķe, tāpēc man lietas būtība
vairāk izprotama, taču gribētos, lai arī valsts
slimos bērniņus un viņu vecākus
saprot vairāk un sniedz atbalstu.
Īpaši tos, kam ir retas slimības,
kuru ārstēšanai nepieciešami ļoti
lieli līdzekļi.
Jānis, pensionārs:
– Vajadzētu
jau, bet šajā
ekonomiskajā
situācijā jādomā, kā pašam
izdzīvot. Taču
tad, kad varēju atļauties, es to darīju. Ziedoju
visiem Latvijas slimajiem bērniem. Tagad pensija maza un vēl
nodokļi no tās valstij jāmaksā,
tāpēc lieku līdzekļu nav.
Vineta, audzina bērniņu:
– Protams, ja
būtu lieki līdzekļi, nedomājot to darītu, jo man
pašai šobrīd
meita jau kādu laiku ir slimnīcā.
Nezinu, kā būs ar maksu par
ārstēšanu, jo izmaksas medikamentiem un ārstēšanai ir pārāk
lielas. Es augstu vērtēju visus tos,
kas nodarbojas ar labdarību.
Andris Justevičs, basketbolists:
– Šobrīd droši
vien, ka nebūtu gatavs,
jo pašam nav
tik daudz līdzekļu, lai vēl
kādam palīdzētu. Bet, ja es
būtu miljonārs vai man būtu
pietiekami daudz naudas, kāpēc
gan ne?! Tādā gadījumā noteikti
ziedotu slimajiem bērniem.
Raimonds,
strādā tirdzniecībā:
– Es jau esmu
d i e z g a n
daudz ziedojis slimiem
bērniem visā
Latvijā, zvanot pa ziedojumu tālruņiem, taču šobrīd situācija ir visai spiedīga. Protams,
ja būtu, ko ziedot, darītu to, jo
tas ir labs darbs.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Kādus draudus jūs saskatāt Jelgavas attīstībā?

Skaitļi runā

Rūpniecības un
ražošanas trūkums

Dzejnieks Kārlis Vērdiņš teic, ka ikdienā viņam nešķiet svarīgi sevi apzināties kā dzejnieku. Viņš
labāk gribētu bez jebkādām īpašām pretenzijām iekust un ielipt dzīvē, kas notiek ap viņu.
Foto: Rimands Ceplis

Pilsētnieks vērtē

43%
*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati
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Jelgavā ražos autobusus
(No 1.lpp.)
Ar laiku ārvalstu partneri gribētu, ka daļu komplektējošo detaļu,
izņemot šasiju, varētu izgatavot
tepat Latvijā. A.Maslovs bilst, ka
tuvākajā laikā tas gan nenotiks,
jo pašreizējos apstākļos, kad visā
pasaulē produkcijas realizācija
sagādā problēmas, «Amo Plant»
neplāno investēt līdzekļus automatizētās līnijas uzstādīšanā.
Tomēr autobusi būs pirmais
transporta līdzeklis, ko Jelgavas
ražotnē komplektēs. Pilnībā autorūpnīcu ekspluatācijā paredzēts
nodot šā gada vidū.
Paralēli «Amo Plant» turpina
strādāt pie vieglā tipa kravas automašīnas modeļa izveides. Pašlaik,
kā norāda I.Graurs, speciālistus
apmierina vienīgi mašīnas šasija
no Krievijas autokoncerna ZIL.
Pārējo komplektējošo daļu risinājumi ir tapšanas stadijā. Pašlaik,
piemēram, Itālijas firma «Ranger»
sākusi izstrādāt automašīnas dizainu. I.Graurs lēš, ka autobusu
komplektēšanā apgūtās prasmes
autorūpnīcai lieti noderēs sava

Uzziņai
• Uzņēmums «VDL» bāzēts Holandes pilsētā Eindhovenā.
• Tajā apvienoti 77 nelieli uzņēmumi 14 pasaules valstīs.
Ražotnēs izgatavo plaša spektra
produkciju, sākot ar autotransportu un beidzot ar sistēmām
naftas industrijai.
• Par uzņēmuma pamatbiznesu
var uzskatīt autobusu izlaidi. Pavisam «VDL» piedāvā septiņus modeļus pasažieru pārvadājumiem
pilsētās, sešus – tālsatiksmes
maršrutiem, piecus mikroautobusu un vidējas ietilpības autobusu
veidus, kā arī trīs sekciju autobusu ar elektropiedziņu.

nolēmām atbalstīt universitātes ar
mācību materiāliem, lai sagatavotu jaunos speciālistus ar mūsdienīgām iekārtām. Valstij vajadzīgi
inženieri, kuri varētu idejas pārvērst gatavos produktos. Šis katls
būs reāla lieta, ko pētīt, uz kura
testēt universitātes izdomātās
tehnoloģijas, kā arī izmantot eksperimentiem,» tā direktora vietnieks. Jāpiebilst, ka uzņēmumam
sadarbība līdz šim veidojusies arī
ar Latvijas un Rīgas Tehnisko
universitāti. «Ar LLU jau mums
izveidojusies vesela programma,
jo viņiem tiešām ir daudz ideju,
ko varētu īstenot. Arī mēs viņiem
varam sniegt dažādus tehniskos
uzdevumus, lai viņi izpēta, un ar
to vēlāk varam pilnveidot savu
produkciju. Tā būtu laba iespēja
gūt praktiskās iemaņas, kas ļoti
nepieciešamas jaunajiem speciālistiem. Pabeidzot augstskolu,
studenti varēs teikt, ka viņiem ir
pieredze, kas uzkrāta, sadarbojoties ar mums,» tā P.Irbins.

Izdots buklets
par civilo aizsardzību
 Sintija Čepanone
Tagad ikviens var uzzināt būtiskāko informāciju par civilo aizsardzību ne tikai Latvijā un Jelgavā,
bet arī kaimiņvalstī Lietuvā un
mūsu sadraudzības pilsētā Šauļos.
Tas iespējams, iepazīstoties ar
nupat izdoto bukletu
«Uzzini, kas ir civilā
aizsardzība».
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu
vadītāja Liene Rulle
skaidro, ka bukletā
iekļauta koncentrēta
informācija par civilās aizsardzības mērķiem, uzdevumiem,
civilās aizsardzības
sistēmu, tās vadību
un plānošanu. «Ņemot vērā,
ka buklets tapis Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta
līdzfinansētā projekta «Latvijas
– Lietuvas sadarbība cīņai pret
plūdiem» gaitā, tas izdots latviešu
un lietuviešu valodā, lai tas būtu
saistošs abu projektā iesaistīto
valstu iedzīvotājiem,» tā L.Rulle.

Suminās labākos
kultūras darbiniekus

Tā bukletā latviešu valodā iekļauta arī informācija par civilo
aizsardzību Jelgavā, piemēram,
bīstamajiem objektiem pilsētā,
pulcēšanās vietām katastrofu
gadījumā, katastrofu pārvaldīšanā iesaistītajām organizācijām.
Savukārt Šauļu un apkārtnes
iedzīvotājiem apkopota informācija par
civilo aizsardzību
viņu pilsētā. Abos
bukletos ir arī ziņas par galvenajiem
principiem civilajā
aizsardzībā Latvijā
un Lietuvā.
Kopējā informatīvā materiāla tirāža
ir 20 000 eksemplāru
– pa 10 000 katrā valodā. Bukletu latviešu valodā ikviens var
iegūt Jelgavas domes Informācijas
aģentūrā. Daļa materiālu nodota
projekta partneriem, tostarp
Jelgavas rajona padomei, kas
organizē to izplatīšanu pagastos
un novados, daļa nonākusi mūsu
pilsētas skolās. Buklets tiks nodots
arī citām Zemgales un Šauļu reģiona pašvaldībām.

Īsi
 Budžeta līdzekļu taupīšanas nolūkos rīt, 27. februārī,
nestrādās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
Jelgavas un arī Dobeles nodaļa.
Nepietiekamo budžeta līdzekļu dēļ
PMLP bija spiesta lūgt darbiniekus
2009. gadā doties piecu dienu bezalgas atvaļinājumā, tādējādi ietaupot
vairāk nekā 36 000 latu. Tādēļ visa
gada garumā, izņemot vasaras mēnešus, ik piektdienu nestrādās viena vai
vairākas PMLP nodaļas visā Latvijā.

 Piektdien, 27. februārī, pulksten 14 Jelgavas domē svinīgā
pasākumā tiks sveikti SIA «Lattelekom» projekta «Pieslēdzies,
Latvija!», kurā cilvēki bija aicināti
uzrakstīt stāstu par kādu cilvēku,
kuram ļoti nepieciešams dators, lai
turpinātu mācības, uzņēmējdarbību
vai ko citu, Zemgales novada
uzvarētāji. Pasākuma organizatori
informē, ka šajā reizē iepazīsies gan
ar projekta rezultātiem, gan dāvinās
portatīvos datorus. No Jelgavas
uzvarējis viens stāsts – tā autore Ilze
vēlas, lai Līgas Cērpas mācību process
kļūtu vieglāks. Tādējādi Līga saņems
konkursa organizētāju dāvanu – portatīvo datoru.

automašīnas modeļa apgūšanā.
«Amo Plant» mazākumakcionārs ir arī Jelgavas dome, kas
autorūpnīcas izveidei Aviācijas
ielā atvēlēja zemi. Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš vērtē, ka
parakstītais līgums ir vēl viens
solis, kas tuvina pilsētu atjaunotās
Latvijas autobūves nozares līdera
nosaukumam.

Studenti ar pētījumiem
palīdzēs uzņēmējam
(No 1.lpp.)
Viņš arī min, ka jau pašlaik
vairāki studenti izteikuši vēlmi
savus bakalaura darbus rakstīt, izmantojot šo apkures katlu. «Esam
pozitīvi pārsteigti un gandarīti, ka
tieši ražotāji nāk pie mums un interesējas, kā zinātnieki un studenti
viņiem var palīdzēt,» tā A.Galiņš.
Jāpiebilst, ka uzņēmums solījis arī
nelielu finansiālu atbalstu laboratorijas izveidošanai, kurā notiks
darbs ar jauniegūto iekārtu.
Savukārt SIA «Grandeg» direktora vietnieks Pauls Irbins atklāj,
ka uzņēmuma motivācija ir visai
vienkārša. «Esam sapratuši, ka
visu ekonomisko problēmu cēlonis
ir tas, ka mums nav bijis atbalsta,
lai Latvijas uzņēmēji paši ražotu
pēc iespējas labākas preces ar
pievienoto vērtību un eksportētu
tās pasaules tirgū. Līdz šim trūcis
mehānisms, kā idejas pārvērst
par reāliem produktiem. Mums
ir vajadzīga zinātne, lai radītu
jaunus produktus, ko eksportēt,
un arī jaunas darba vietas, tāpēc
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 Līdz 1. martam izstāžu centrā «Ķīpsala» 15. reizi norisinās
starptautiskā izglītības izstāde
«Skola 2009», kurā piedalās
arī Jelgavas Amatu vidusskola,
Jelgavas Amatniecības vidus«Esmu gandarīta. Katrā gadījumā, radot mākslas darbus, es nedomāju par balvu, bet gan skola, JRPIC Metālapstrādes apstrādāju, jo man tas patīk, taču, ja tā izvērtē, paveikts ir daudz gan mākslā, gan strādājot ar mācības filiāle un LLU. Jelgavas
bērniem,» tā par balvu «Labākais kultūras darbinieks 2008» teic māksliniece un Jelgavas Mākslas Amatu un Amatniecības vidusskolas
Foto: Ivars Veiliņš audzēkņi savas prasmes pierādīs
skolas skolotāja Nellija Skujeniece.
 Ritma Gaidamoviča

Šovakar, 26. februārī,
Jelgavas kultūras nama
Mazajā zālē tiks sumināti pagājušā gada labākie kultūras darbinieki. Par ieguldījumu,
profesionalitāti, radošu
iniciatīvu arī šoreiz balvu saņems seši pilsētas
kultūras darbinieki un
pedagogi.
Aģentūras «Kultūra» direktora
vietniece Inta Englande stāsta,
ka šajā reizē dažādas ar kultūru
saistītas iestādes gada balvai «Labākais kultūras darbinieks 2008»
izvirzījušas sešas jelgavnieces un
Kultūras padome arī visas apstiprinājusi kā balvas saņēmējas.
«Iesākumā visus sumināmos esam
uzaicinājuši uz Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra koncertu
«Spāņu un čigānu mūzika», bet

pēc koncerta Mazajā zālē sveiksim
viņus par padarīto pilsētas labā,»
tā I.Englande. Ieeja šajā vakara
daļā – tikai ar ielūgumiem.
Direktora vietniece I.Englande
stāsta, ka gada balvu «Labākais
kultūras darbinieks 2008» un
Pateicības rakstu šovakar saņems
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja māksliniece
noformētāja Mārīte Leimane par
augstu profesionalitāti, atbildību un radošu mākslas vērtību
popularizēšanu, viņu izvirzīja
muzejs; māksliniece un pedagoģe
Nellija Skujeniece par sekmīgu
darbu bērnu un jauniešu radošās
izaugsmes attīstībā un aktīvu darbību tēlniecībā (izvirzīja Latvijas
Mākslinieku savienības Jelgavas
organizācija); ukraiņu kultūras
centra «Džerelo» priekšsēdētāja
Gaļina Jurčenoka par ieguldījumu
pilsētas kultūras dzīvē un sabiedrības integrācijas procesa veikšanā
(izvirzīja Sabiedrības integrācijas

birojs). Par augstu meistarību un
māksliniecisko kvalitāti, radošu
iniciatīvu un jaunradi koru mākslas attīstībā Jelgavā un Latvijā
šovakar balvu saņems arī Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora
«Spīgo» mākslinieciskā vadītāja
Līga Celma, kuru izvirzīja aģentūra «Kultūra», bet par augstu
profesionālo meistarību, radošu
iniciatīvu darbā ar jauniešiem
un lielo ieguldījumu Jelgavas
kultūrvides veidošanā «Labākais
kultūras darbinieks 2008» balvu
saņems deju kolektīva «Diždancis» mākslinieciskā vadītāja Ieva
Karele – arī viņu izvirzīja aģentūra «Kultūra», savukārt bērnu
un jauniešu centra «Junda» deju
skolotāja Madlēna Bratkus šo balvu saņems par radošu un augstu
profesionālo meistarību, nozīmīgu
ieguldījumu bērnu un jauniešu
spēju atklāšanā, izkopšanā, personības veidošanā. Viņu izvirzīja
Jelgavas Izglītības pārvalde.

arī konkursā «Jaunais profesionālis
2009», bet Metālapstrādes apmācības filiāles audzēknis Edgars Cintiņš
piedalīsies metināšanas konkursā, kas
šajā izstādē notiks pirmo reizi.

 Jelgavas Pensionāru biedrība realizējusi projektu «Vecums
nav šķērslis», kura īstenošanas
laikā pie moderna aprīkojuma
tikuši ne tikai Pensionāru biedrības biedri, bet arī pārējo biedrību, kas atrodas Pasta ielā 44,
pārstāvji. Biedrību koplietošanas

telpa pārtapusi par konferenču zāli
ar mūsdienām atbilstošu aprīkojumu
– datoriem, projektoru un projecēšanas ekrānu, statīva tāfeli, multifunkcionālo drukas un citām iekārtām.
«Projekta īstenošanai piesaistījām
Kopienu iniciatīvu fonda līdzekļus
2297 latu apmērā, līdzfinansējumu
nodrošināja arī Jelgavas dome, savukārt «Microsoft» kā sabiedriskā labuma organizācijai mums uzdāvināja
programmatūru,» stāsta projekta
vadītāja Marija Kolneja.
Ritma Gaidamoviča

Vasarā bērnudārzi strādās citā režīmā
 Sintija Čepanone

pārtrauks savu darbu. Taču tas
nenozīmē, ka mazajiem būs liegta
iespēja apmeklēt bērnudārzu.
«2008. gadā pirmsskolas izglītības iestādi «Rotaļa» apmeklēja
294 bērni, jūnijā – 136, bet jūlijā
viņu skaits saruka jau līdz 79,»
Izglītības pārvaldes vadītā Gunta
Auza norāda, ka vien augusta otrajā pusē bērnu atkal kļūst vairāk.
Līdzīga situācija vasaras mēnešos
ir visās pašvaldības pirmsskolas

izglītības iestādēs, un tas ir viens
no iemesliem, kādēļ nolemts
Vasarā teju uz pusi sarūk to
ieviest izmaiņas to darbā vasaras
bērnu skaits, kas apmeklē pirmsperiodā. Proti, no 22. jūnija līdz
skolas izglītības iestādes, liecina
14. augustam, kad visbiežāk bērni
iepriekšējo gadu pieredze. Tieši tālaiku pavada ģimenē, jo vecākiem
dēļ, lai racionāli izmantotu līdzekir atvaļinājums, kāda no pirmsskoļus, šogad pašvaldības bērnudārzu
las izglītības iestādēm uz četrām
darbā vasaras mēnešos plānotas
nedēļām pārtrauks savu darbu.
izmaiņas un tie strādās pēc īpaša
«Iestāžu darba grafiks izstrāmodeļa – katra pirmsskolas izglīdāts tā, lai vecākiem tas neradītu
tības iestāde uz četrām nedēļām
būtiskas neērtības un viņu bērns
šajā laikā varētu apmeklēt savam
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba modelis bērnudārzam tuvāko pirmssko2009. gada vasaras periodā
las izglītības iestādi. Piemēram,
Jūnijs		
Jūlijs				
Augusts
kamēr «Rotaļā» strādājošie būs
22.–26. 29.–03. 6.–10. 13.–17. 20.–24. 27.–31. 3.–7. 10.–14.
atvaļinājumā, bērnus varēs vest
PII
Bērniem piedāvā vietu PII «Vārpiņa»
uz netālo «Vārpiņu», un otrādi,
«Rotaļa»
Kronvalda bulvārī 22				
līdzīgi darbs organizēts arī citās
PII					
Bērniem piedāvā vietu PII «Rotaļa»
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas
«Vārpiņa»					
Lāčplēša ielā 5
izvietotas netālu. Taču tas nenoPII
Bērniem piedāvā vietu
«Kamolītis» PII «Zemenīte» Blaumaņa ielā 12/14				
zīmē, ka vecāki bērnam nevarēs
PII					
Bērniem piedāvā vietu
izvēlēties arī citu bērnudārzu, kas
«Zemenīte»					
PII «Kamolītis» Meiju ceļā 31
tobrīd būs atvērts,» tā G.Auza, piePII					
Bērniem piedāvā vietu
bilstot, ka tādējādi pieprasījums
«Pasaciņa»					
PII «Lācītis» Māras ielā 2
tiks nodrošināts.
PII
Bērniem piedāvā vietu
Jāpiebilst, ka visos bērnudārzos
«Lācītis»
PII «Pasaciņa» Aspazijas ielā 18				
PII
Bērniem piedāvā vietu
vecāki tiks aptaujāti, lai noskaid«Sprīdītis» PII «Pasaciņa» Aspazijas ielā 18				
rotu viņu vēlmes, un atbilstoši tām
PII
Bērniem piedāvā vietu PII «Pasaciņa»
arī tiks organizēts iestāžu darbs.
«Gaismiņa» Aspazijas ielā 18 un PII «Sprīdītis» Tērvetes ielā 4

«Plānojam, ka atsevišķos bērnudārzos tiks izveidotas papildu grupiņas, lai tos varētu apmeklēt arī
citu pirmsskolas izglītības iestāžu
bērni,» G.Auza paskaidro, ka, piemēram, «Sprīdītī» ir vienpadsmit
grupas, vasarā parasti darbojas
četras vai piecas, taču, ja būs tāda
nepieciešamība, šovasar varētu
būt atvērtas sešas grupas.
Šāds darba modelis ieviests,
lai racionāli izmantotu piešķirtos līdzekļus. Proti, naudu, kas
šādā veidā tiks ietaupīta, varēs
izmantot, lai uzlabotu mācību
vidi bērnudārzos. «Ietaupītie
līdzekļi paliks izglītības jomai, un
tas nozīmē, ka par tiem varēs kā
papildināt pirmsskolas izglītības
iestāžu materiāltehnisko bāzi, tā
arī veikt remontdarbus tajās,» teic
Izglītības pārvaldes vadītāja.
Jāpiebilst, ka citas pašvaldības
jau apsver iespēju vasaras mēnešos vispār slēgt savus bērnudārzus, pamatojot to gan ar mazāku
pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu, gan nepieciešamību
taupīt līdzekļus. Jelgavas pašvaldība šādu iespēju pat nepieļauj.
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Pārliecinies, vai vari
iegūt atvieglojumus

Būtisks atspaids
pensionāriem

«Apstākļos, kad biļešu cenas kāpums
ir neizbēgams, vēl jo svarīgāk ir iedzīvotājiem atgādināt par pašvaldības
nodrošinātajām priekšrocībām, ko
viņi ir tiesīgi izmantot,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
Irēna Škutāne.
 Sintija Čepanone

Pašlaik sabiedriskā transporta nozarē, tāpat kā jebkurā
citā, ievērojami palielinās
izdevumi. Arī SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) no 1.
februāra bija spiests paaugstināt biļešu cenu par braukšanu pilsētas autobusos.
Taču arī šogad pašvaldība
radusi iespēju atsevišķām
iedzīvotāju grupām nodrošināt atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā
pilsētas maršrutos.
Jāatgādina, ka kopš 1. februāra maksa par braucienu pilsētas autobusos
pirmajā zonā palielināta par pieciem
santīmiem un pašlaik ir 40 santīmi,
otrajā zonā – par desmit santīmiem
un pašlaik ir 25 santīmi, savukārt mēnešbiļetes cena, kas tiks paaugstināta
jau no 1. marta, ir par trijiem latiem
lielāka jeb 27 lati. «Apstākļos, kad biļešu cenas kāpums ir neizbēgams, vēl
jo svarīgāk ir iedzīvotājiem atgādināt
par pašvaldības nodrošinātajām priekšrocībām, ko viņi ir tiesīgi izmantot,»
uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne.
Tiesa gan – ne visi iedzīvotāji, kam
pienākas pašvaldības piešķirtie atvieglojumi šajā jomā, tos izmanto.
«Pieredze apliecinājusi, ka visaktīvāk
pašvaldības palīdzību izmanto pilsētas
pensionāri – viņi ir arī tie, kas visvairāk
interesējas par visām iespējām, taču
tiesības izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus pilsētas autobusos ir vēl
virknei citu iedzīvotāju,» tā I.Škutāne.
Šogad šim mērķim pašvaldības budžetā
ieplānoti vairāk nekā 400 000 latu, kas
tiks izmantoti, lai JAP kompensētu
zaudējumus, kas radušies, pārvadājot
pasažierus, kuriem saskaņā ar domes
lēmumu pienākas braukšanas maksas
atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā
transportā.

Visvairāk līdzekļu
atvēlēts pensionāriem

Saskaņā ar domes lēmumu braukšanas maksas atvieglojumi, ko nodrošina
pašvaldība, pienākas pensionāriem, kas
vecāki par 80 gadiem; politiski represētajiem pensionāriem un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem; pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem
un kuru pensija kopā ar piemaksu pie
vecuma pensijas ir mazāka par 140
latiem, kā arī 1. – 4. klašu skolēniem.
Taču jāņem vērā, ka daļu izdevumu sabiedriskā transporta nodrošinātājiem
sedz arī valsts, tādēļ papildus pilsētas
autobusos atvieglojumi pienākas arī
skolēniem, savukārt pirmsskolas vecuma bērni, 1. un 2. grupas invalīdi un
viņu pavadoņi, ja tādi ir, bērni bāreņi
un bērni invalīdi pilsētas sabiedriskajā

transportā var braukt bez maksas.
I.Škutāne uzsver – lai pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas varētu
izmantot pensionāri, kas vecāki par 80
gadiem, pašvaldība šogad šim mērķim
atvēlējusi 240 tūkstošus latu. «Viņiem
braukšanas apliecība tiek noformēta
un izsniegta Sociālo lietu pārvaldē,
turklāt jāņem vērā, ka tā ir derīga
gadu,» skaidro I.Škutāne. Savukārt
politiski represētajiem pensionāriem
un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem, iegādājoties mēnešbiļeti,
pienākas 75 procentu atlaide. Viņi,
uzrādot nepieciešamos dokumentus,
mēnešbiļeti var iegādāties autoostā.
Turpat laika posmā no 1. aprīļa līdz
30. novembrim ar 75 procentu atlaidi
mēnešbiļeti var iegādāties pensionāri,
kas vecāki par 70 gadiem un kuru
pensija kopā ar piemaksu pie vecuma
pensijas ir mazāka par 140 latiem.
I.Škutāne atgādina, ka līdztekus citiem dokumentiem personai jāuzrāda
arī izziņa par pensijas apmēru. Šie
atvieglojumi pienākas cilvēkiem, kas
savu dzīvesvietu deklarējuši Jelgavā.
Lai nodrošinātu braukšanas maksas
atvieglojumus šīm iedzīvotāju grupām,
pašvaldība plāno tērēt attiecīgi 10 000
un 50 000 latu.
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Mazajiem autobuss par brīvu

Pusi no mēnešbiļetes cenas par 1.
– 4. klašu skolēnu pārvadāšanu JAP
kompensē valsts, savukārt pašvaldība –
otru pusi, tādējādi Jelgavā pirmo četru
klašu bērni sabiedrisko transportu var
izmantot bez maksas. Zaudējumus JAP
par 1. – 4. klašu skolēnu pārvadāšanu
pašvaldība kompensē, pamatojoties uz
tā iesniegto peļņas zaudējumu aprēķinu, un šogad šim mērķim ieplānoti
100 000 latu.
Domes priekšsēdētāja vietniece
atgādina, ka atsevišķām iedzīvotāju
grupām pienākas braukšanas maksas
atvieglojumi, kas tiek nodrošināti no
valsts budžeta. «Bērni līdz pirmsskolas vecumam, 1. un 2. grupas invalīdi,
bērni bāreņi, kā arī bērni invalīdi,
autobusa vadītājam uzrādot atbilstošu
dokumentu, pilsētas sabiedrisko transportu drīkst izmantot bez maksas. Savukārt skolēni, studenti un arodskolu
audzēkņi – ar 50 procentu atlaidi,» tā
I.Škutāne, gan akcentējot, ka atvieglojums tiek piemērots tikai tad, ja tiek
iegādāta mēnešbiļete. Skolēnu mēnešbiļešu iegādi koordinē katra izglītības
iestāde atsevišķi, apkopojot informāciju
par to, cik skolēnu izteikuši vēlmi iegūt
mēnešbiļeti par puscenu, un tad skolas
pārstāvis vēršas JAP, kur, piemaksājot
starpību, arī iegūst braukšanas atļaujas saviem audzēkņiem.

Palīdzēs aizvien
vairāk iedzīvotājiem

«Vairākkārt esam saņēmuši ierosinājumu paplašināt to iedzīvotāju loku, kas
varētu izmantot šāda veida pašvaldības
palīdzību, taču arī mūsu līdzekļi, ko varētu atvēlēt šim mērķim, ir ierobežoti,
tādēļ šajā gadā atvieglojumus pilsētas
autobusu izmantošanai turpināsim nodrošināt iedzīvotāju grupām, kam tie ir
visvairāk nepieciešami,» teic I.Škutāne,
piebilstot, ka tuvākajā laikā tās diemžēl
netiks pārskatītas un paplašinātas.
Taču viņa akcentē, ka šogad toties
daudz vairāk nāksies strādāt pie citu
sociālo pabalstu piešķiršanas kārtības.
«Vajadzēs pārskatīt sociālo pabalstu
piešķiršanas noteikumus, visticamāk,
gan paplašinot iedzīvotāju loku, kas uz
tiem varēs pretendēt, gan arī palielinot
atsevišķu pabalstu apmēru. Pašreizējā situācija valstī kopumā, tostarp
straujais bezdarbnieku skaita kāpums,
pašvaldībai liek domāt, kā arī turpmāk
palīdzēt iedzīvotājiem, kas palikuši
bez iztikas līdzekļiem,» skaidro domes
priekšsēdētāja vietniece, kā piemērus
minot atbalstu vecākiem, lai sagatavotu
bērnu skolai, un brīvpusdienu nodrošinājumu trūcīgo ģimeņu bērniem.

Gandrīz 86 gadus vecais pensionārs Vasilijs Sergijenko par pašvaldības sniegto iespēju bez maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu ir patiesi priecīgs: «Paldies pašvaldībai par šādu iespēju. Tas ir būtisks atspaids, īpaši
Foto: Ivars Veiliņš
vasarā, kad jāmēro ceļš no Pārlielupes uz 1. līniju, kur atrodas vasarnīca.»
 Sintija Čepanone

«Nemaz necenšos rēķināt, cik
naudas ietaupu, bet pavisam
droši varu teikt, ka summa ir
liela, īpaši vasarā, kad biežāk
sanāk braukt uz vasarnīcu,»
teic gandrīz 86 gadus vecais
Vasilijs Sergijenko, kurš Sociālo lietu pārvaldē ieradies apmainīt bezmaksas braukšanas
apliecību.
Pašlaik Sociālo lietu pārvaldē braukšanas apliecības izņēmuši nedaudz vairāk
kā 700 pensionāru, kas vecāki par 80
gadiem. Viņi pilsētas sabiedriskajā transportā drīkst braukt bez maksas. «Pašlaik
cilvēku aktivitāte jau rimusi un galvenokārt braukšanas apliecības nāk saņemt
tie, kuriem 80 gadi apritējuši tikai nesen,
kuri slimības dēļ agrāk nevarēja ierasties,
kā arī tie, kuri plāno izmantot pilsētas
sabiedrisko transportu tuvākajā laikā.
Taču janvāra sākumā braukšanas apliecības mainīja pat 72 cilvēki dienā,» stāsta
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības
nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa.
Plānotais izsniegto braukšanas aplie-

cību skaits šajā gadā ir ap 1000 – apmēram tik pat, cik pērn. «Pagājušajā gadā
izsniedzām 1021 braukšanas apliecību.
Protams, jāņem vērā, ka dažas no tām
tika izsniegtas atkārtoti, jo bija nozaudētas,» M.Liepiņa atgādina, ka pirmajā
reizē apliecība tiek izsniegta bez maksas,
bet, ja tā pazaudēta un cilvēks vēlas to atjaunot, jārēķinās ar 3,80 latiem. Protams,
pastāv arī iespēja, ka atradējs braukšanas
kartīti nogādā Sociālo lietu pārvaldē un
īpašnieks to atgūst.
Jāpiebilst, ka pensionāriem, kas
vecāki par 80 gadiem, izsniegtā bezmaksas braukšanas apliecība derīga
gadu. Tajā līdztekus informācijai par
personu kopš pagājušā gada ir arī fotogrāfija, un šādas izmaiņas ieviestas
vairāku apsvērumu dēļ. «Pirmkārt, tas
nepieciešams uzskaites sistēmai, lai mēs
varam aplēst, cik cilvēkiem izsniegtas
šādas braukšanas apliecības, otrkārt,
ērtību labad, jo nu pensionāriem, kas
vecāki par 80 gadiem, autobusā vairs
nav jāuzrāda cits personu apliecinošs
dokuments, treškārt, tādējādi izdevies izskaust bezmaksas braukšanas
apliecību ļaunprātīgu izmantošanu, jo
iepriekš nācās konstatēt gadījumus, kad

autobusu bez maksas izmanto persona,
kurai šāds atvieglojums nemaz nepienākas, piemēram, pensionāra tuvinieki,»
stāsta M.Liepiņa, akcentējot, ka tas ir
viens no iemesliem, kādēļ pensionāram,
kas vecāks par 80 gadiem, Sociālo lietu
pārvaldē nokārtot braukšanas apliecību jāierodas personīgi, turklāt viņam
jābūt jau sasniegušam 80 gadu vecumu.
«Dažkārt gadās, ka apliecību vēlas iegūt
cilvēks, kuram 80 gadi apritēs pēc pāris
dienām, taču tādā gadījumā apliecība
netiek izsniegta,» paskaidro Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja.
Iespēju pilsētas autobusos braukt bez
maksas pensionāri vērtē atzinīgi. «Paldies
pašvaldībai par šo lielo palīdzību – pensionāram braukšana bez maksas tomēr ir
būtisks atspaids,» teic V.Sergijenko. Viņš
dzīvo Pārlielupē, bet vasarnīca ir 1. līnijā.
«Tas tad arī ir biežākais maršruts, kuru es
mēroju, izmantojot pašvaldības piešķirto
palīdzību, un to es tiešām ļoti novērtēju,»
teic pensionārs.
M.Liepiņa atgādina, ka pensionāri,
kuri tuvākajā laikā neplāno izmantot
pilsētas sabiedrisko transportu, nomainīt
bezmaksas braukšanas apliecību var visa
gada garumā.

Skolēni mēnešbiļetes izmanto aktīvi
 Sintija Čepanone

To, ka 1. – 4. klašu bērni, pateicoties pašvaldības un valsts
piešķirtajiem atvieglojumiem,
pilsētas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas,
vecāki zina. Viņi, kā apgalvo
Jelgavas skolās, ir arī informēti
par iespēju vecāko klašu skolēniem iegādāties mēnešbiļetes
par puscenu, tādēļ līdz šim
skolām, organizējot mēnešbiļešu iegādi, būtisku problēmu
nav bijis.
«Vecāki raksta iesniegumu par mēnešbiļetes nepieciešamību bērnam, un tālāk
skola organizē to iegādi. Kopš augusi
maksa par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā, braukšanas maksas atvieglojumus piecdesmit procentu apmērā
no mēnešbiļetes cenas vēlas izmantot
aizvien vairāk skolēnu,» teic Jelgavas 3.
pamatskolas sekretāre Sandra Garoza un
4. vidusskolas sekretāre Ilona Daģe.

Kaut arī piecdesmit procenti no mēnešbiļetes cenas jeb 13,50 lati ne vienam
vien šķiet pietiekami augsta summa, tas
tomēr ir izdevīgāk nekā ik reizi iegādāties biļeti autobusā par 40 santīmiem.
«Pie mums galvenokārt mācās tuvākās
apkārtnes bērni, tāpēc uz skolu ar autobusu brauc reti, taču mēnešbiļetes nereti noder, lai ar sabiedrisko transportu
nokļūtu uz dažādiem pulciņiem pilsētas
centrā,» I.Daģe atklāj, ka iespēju braukt
bez maksas vidēji mēnesī izmanto ap as-

toņdesmit 1. – 4. klašu skolēni, savukārt
iespēju izmantot braukšanas maksas atvieglojumus piecdesmit procentu apmērā
– vidēji 30 skolēnu mēnesī. Līdzīga situācija ir arī 3. pamatskolā, kur mēnešbiļete
nokārtota vairāk nekā 200 pirmo četru
klašu bērniem un 20 – 30 vecāko klašu
skolēniem. Tiesa gan – šis skaits mainās.
Piemēram, ja kādā mēnesī iekrīt skolēnu
brīvlaiks, noformēto mēnešbiļešu skaits
sarūk, taču, atsākoties mācībām, tas
atkal aug.
1. – 4. klašu
bērni, pateicoties
pašvaldības un
valsts piešķirtajiem atvieglojumiem, pilsētas
sabiedriskajā
transportā var
braukt bez maksas, taču prakse
apliecina, ka ne
visi to joprojām
izmanto.

ceļi un ielas
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Pilsētas ielām šogad – gandrīz
7 miljoni latu
Ja Latvijā arvien biežāk dzird
salīdzinājumu, ka krīze ekonomiskajā ziņā valsti šobrīd ir
atstūmusi 2006. gada līmenī,
tad katrā ziņā Jelgavas ceļi un
ielas to neizjutīs – pilsēta ielu
uzturēšanā un rekonstrukcijā
šogad ieguldīs gandrīz septiņus miljonus latu.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns uzsver,
ka drošība, pārvietojoties pa ielām un
ietvēm, joprojām ir viena no pašvaldības
prioritātēm, tāpēc šogad, neraugoties uz
krīzi, gandrīz pagājušā gada apjomā turpināsies ielu uzturēšana, rekonstrukcija
un seguma atjaunošana.
Jelgavai ir izdevies piesaistīt ievērojamus līdzekļus no Eiropas struktūrfondiem, kas šogad ļaus pilnībā rekonstruēt
septiņus ielu posmus. Pašvaldība jau izsludinājusi būvdarbu iepirkumu konkursu
Lielās ielas un Dobeles šosejas posma
rekonstrukcijai no Dambja līdz Atmodas
ielai. Jelgavas pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Vilis Ļevčenoks informē, ka šogad paredzēts realizēt šī projekta 1. kārtu,
ieguldot 1,94 miljonus latu Dobeles šosejas
posmā no Satiksmes līdz Atmodas ielai.
Savukārt 2010. gadā, turpinot rekonstrukciju no Satiksmes līdz Dambja ielai,
ieguldīs vēl 3,07 miljonus latu.
Tāpat jau izsludināts būvdarbu iepirkumu konkurss sešu ielu posmu rekonstrukcijai ap Zemgales Olimpisko centru
un Jelgavas 4. vidusskolu, kam šogad
paredzēts piesaistīt 2,96 miljonus latu,
– Kronvalda ielas posma, Imantas ielas,
Lāčplēša ielas posma, Strazdu ielas posma

un Akmeņu ielas posma izbūvei.
«Būvniecības konkurss ir izsludināts.
Jau 18. martā tiks atvērti piedāvājumi
Dobeles šosejas posma rekonstrukcijai,
bet 14. aprīlī – ielu posmiem ap Zemgales
Olimpisko centru un 4. vidusskolu. Līdzko noslēgsim līgumus ar būvniekiem,tā
maija beigās jūnijā sāksies reāls darbs,»
tā A.Baļčūns.
Protams, kā jau katros šādos vērienīgos
rekonstrukcijas darbos, jelgavniekiem
būs uz laiku jāpiecieš zināmas neērtības
– braukšanai jāizmanto apvedceļi. Taču ir
arī kāda patīkama ziņa – proti, vēl pirms
tiks uzsākta jau minēto posmu rekonstrukcija, kārtībā tiks savesti apbraucamie ceļi. Un šajā gadījumā tas nozīmē,
ka virknē ielu un to posmu, piemēram,
Asteru, Aspazijas, Strazdu, Aviācijas un
citās ielās (skatīt tabulā), tiks atjaunots
asfalta segums pēc līdzīga principa, kā
tas pagājušajā gadā notika Tērvetes ielā
un Kalnciema ceļā.
«Tas ir tas, uz ko mēs ejam – jau gatavojot šos vērienīgos rekonstrukcijas
projektus, mēs paredzējām, ka uz remonta
laiku satiksme būs jānovirza pa apvedceļiem, tātad tajos palielināsies satiksmes
intensitāte un jau tā sliktais ielu segums
tiks sabojāts vēl vairāk. Tieši tāpēc jau
projektā paredzējām finansējumu šo ielu
seguma sakārtošanai. Tātad var teikt, ka
līdz ar septiņiem ielu posmiem, kas tiks
rekonstruēti, pilsēta iegūs vēl piecas ielas,
kurās vai nu visā garumā, vai atsevišķos
posmos tiks uzklāts jauns asfalts,» skaidro
A.Baļčūns.
Tas bija pirms gadiem četriem, kad
pašvaldība pirmo reizi pielietoja tehniku
– mainīt asfalta virskārtas segumu atse-

Šogad asfalta virskārtu atjaunos šādās ielās
Ielu posmi

Helmaņa ielas asfalta seguma atjaunošana posmā
no Aviācijas ielas līdz Brīvības bulvārim
Lāčplēša ielas asfalta seguma atjaunošana posmā
no Aviācijas ielas līdz Brīvības bulvārim
Aviācijas ielas asfalta seguma atjaunošana posmā
no Garozas ielas līdz Lāčplēša ielai
Strazdu ielas asfalta seguma atjaunošana posmā
no Rīgas ielas līdz Kronvalda ielai
Asfalta seguma atjaunošana Asteru ielā
Asfalta seguma atjaunošana Aspazijas ielā

Ielu
garums
(metros)

Ielu
platība (m2)

160

1758

410

2700

258

2758

200
670
850

1400
7100
9000

Ielu rekonstrukcijai un apsaimniekošanai piešķirtie līdzekļi
(ES fondi, ACF, pašvaldības līdzekļi)

Dobeles šosejas posma rekonstrukcija sāksies jau jūnijā, taču vēl pirms tam
jaunu asfalta virskārtu iegūs apbraucamā ceļa ielas.
višķās ielās, kur bedrīšu remonts vairs
nebija līdzeklis. Pēc šāda principa jaunu
skatu ieguva Pulkveža O.Kalpaka iela,
Dambja ielas posms, Meiju ceļš, gaisa tilts
un pērn arī Tērvetes iela un Kalnciema
ceļš. Protams, tā nav rekonstrukcija, tāpēc
arī izmaksas zemākas un uzklātais jaunais
asfalta slānis kalpos īsāku laiku – līdz pieciem gadiem, taču tas ir risinājums laikā,
kad pašvaldība nevar atļauties vienlaikus
savest ideālā kārtībā visas pilsētas ielas.
«Šogad šim mērķim esam paredzējuši
novirzīt arī daļu no Autoceļu fonda līdzekļiem. Tie būs 100 tūkstoši latu, kas tiks izlietoti, lai vēl atsevišķās kritiskākajās ielās
un to posmos – Sudrabu Edžus, Salnas,
Ausekļa, Svētes, K.Barona (skatīt tabulā)
– šādā veidā vienlaidus nomainītu asfalta
segumu. Tas ir dārgāk nekā lāpīt bedrītes,
taču ilglaicīgāk,» uzsver A.Baļčūns.
«Pilsētsaimniecība» ir aprēķinājusi, ka
šogad bedrīšu remontam būs nepieciešams tērēt mazāk līdzekļu. «Ja pērn tie
bija 390 tūkstoši latu, tad šogad paredzam
to samazināt līdz 280 tūkstošiem latu.
Samazinās arī darba izmaksas, kas mums
ļauj ietaupīt līdzekļus,» tā A.Baļčūns.
Jau pagājušais gads pierādīja, ka arī
ceļu būvniecības biznesā situācija mainās
un darba izmaksas sarūk, kas savukārt

Kur paliek mans samaksātais ceļu nodoklis?
Tas ir viens no aktuālākajiem
jautājumiem, ko uzdot autovadītāji, kas ik gadu maksā tā
saukto ceļu nodokli, bet nejūt,
ka šī summa nonāktu līdz Latvijas ceļiem. «Jelgavas Vēstnesis» centās izsekot šai naudas
plūsmai, taču izrādās, ka tā īsti
nemaz nav kam sekot...
Satiksmes ministrijas pakļautības
iestādes «Latvijas valsts ceļi» Finanšu
vadības daļas vadītāja Viļņa Millera
skaidrojums ir īss: «Tas ir tikai mīts, ka
autoīpašnieka samaksātais nodoklis automātiski nonāk kādā īpašā ceļu remontam
paredzētā kontā. Pirmkārt, jāuzsver, ka
tas nav ceļu nodoklis, bet gan transporta līdzekļa nodeva, ko, izejot tehnisko
apskati, ik gadu maksā autoīpašnieks.
Šīs naudas ceļš ir īss: autoīpašnieks to
iemaksā norādītajā kontā Valsts kasē un
šī nauda nonāk kopējā valsts budžetā. Tas
arī viss! Tā netiek atsevišķi uzskaitīta un
pēc tam tieši sadalīta valsts un pašvaldības ceļiem,» skaidro V.Millers.
Taisnības labad gan jāpiebilst, ka sava
sakarība starp samaksāto nodevu un
atvēlēto naudu ceļiem ir – proti, likums
nosaka, ka Autoceļu fonda programmai
atvēlētie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par
summu, kas iekasēta nodevā. Tātad, ja
autoīpašnieki nodevā nomaksājuši tik, tad
tieši tādu summu arī no valsts budžeta

atvēl ceļu uzturēšanai, remontam.
Taču, kā skaidro V.Millers, arī tas ir
mīts, ka šī nodeva ir samērā augsta un
kopā veido daudz lielāku summu nekā
reāli nonāk līdz ceļiem. «Valsts autoceļu
fonda programmai atvēlētos līdzekļus
veido autoīpašnieku nomaksātā nodeva
un iekasētā akcīze par naftas produktiem. Pēdējos gados nodeva veido ap 28
miljoniem latu, bet akcīze par naftas
produktiem ir reizes astoņas deviņas lielāka – ir skaidri redzams, kas ir galvenais
ienākumu avots,» tā V.Millers.
Tomēr, lai kāds arī būtu šis sadalījums,
galvenais ir fakts, ka gan nodokli, gan
akcīzi maksā iedzīvotāji, kuri arī gaida
labāku ceļu stāvokli Latvijā, bet pagaidām
nesagaida.
Vēl vairāk – valsts šogad pamanījās pat
uz pusi samazināt pašvaldībām atvēlēto
daļu no Autoceļu fonda programmas.
V.Millers to vienkārši paskaidro: «Šobrīd
Ministru kabineta noteikumi Nr.173
paredz, ka kopējā Autoceļu fonda programmas nauda tiek sadalīta šādi: 22,8
procenti – pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai, remontam, bet 77,2 procenti
– valsts ceļiem.»
No vienas puses, protams, tie paši
autovadītāji, kas maksā tā saukto ceļu
nodokli un akcīzi, brauc gan pa valsts,
gan pašvaldības ceļiem, taču, no otras,
– Latvijā valsts ceļu kopgarums ir gandrīz
uz pusi mazāks nekā ielas un ceļi, kas

ļauj pašvaldībai ietaupīt. Tā pērn par
ietaupītajiem līdzekļiem izdevās sakārtot
gaisa tiltu, Kalnciema ceļu un Tērvetes
ielu. Savukārt šogad paredzēts, ka par
līdzekļiem, kas tika ietaupīti, būvējot Brīvības bulvāri, varēsim atjaunot segumu
Helmaņa ielas posmā no Aviācijas ielas
līdz Brīvības bulvārim, kā arī segums tiks
sakārtots Priežu ielā.
Tāpat šogad, īstenojot projektu, tiks
rekonstruētas vairākas ielas Vecpilsētā
– J.Asara iela no Vecpilsētas ielas līdz
K.Barona ielai; K.Barona iela no Vecpilsētas līdz J.Asara ielai, kā arī Vecpilsētas
ielā rekonstruēs ietves.
Jāpiebilst, ka vēl pilsētā par cukurfabrikas restrukturizācijas fonda līdzekļiem
plāno iztīrīt Lielupes gultni vairākās vietās, atjaunot aizsargdambi, kā arī uzbūvēt
uz tā gājēju promenādi.
Tā ir virkne no paredzētajiem ielu
remontdarbiem šogad, kas risināsies paralēli ikdienas ielu uzturēšanai. A.Baļčūns
piebilst – ja Latvijas Pašvaldību savienībai
izdosies panākt izmaiņas Autoceļu fonda
līdzekļu sadalē, kas nozīmētu, ka Jelgava
iegūtu papildu naudu, tad tā tiktu novirzīta ietvju sakārtošanai.
Līdztekus darbiem, ko pilsētnieki paši
ieraudzīs jau šogad, «Pilsētsaimniecība»

strādā pie vairākiem projektiem, kas pagaidām ir izstrādes stadijā un realizāciju
varētu piedzīvot nākamajos gados, piemēram, Rūpniecības, Dambja un Atmodas
ielu krustojuma rekonstrukcija; Jāņa
ielas posma rekonstrukcija no Pasta ielas
līdz Zemgales prospektam; Sporta ielas
izbūve un rekonstrukcija; Stacijas ielas un
Zemgales prospekta posmu izbūve.
«Tas apliecina, ka droša Jelgava mums
patiesi ir svarīga un mēs pat domu nepieļaujam par tādām lietām, kas jau citās
pašvaldībās kļuvusi par realitāti, piemēram, par apgaismojuma atslēgšanu,»
noslēgumā piebilst A.Baļčūns.

Šogad daļa Autoceļu fonda
līdzekļu tiks izlietoti, lai uzklātu
jaunu asfalta virskārtu
šādās ielās:

• Sudrabu Edžus ielā posmā no Pasta līdz
Akadēmijas ielai – 279 metri/2445 m2.
• Salnas ielā posmā no Tērvetes ielas
– 220 metri/946 m2.
• Ausekļa ielā posmā no Uzvaras līdz
Blaumaņa ielai – 160 metri/1120 m2 .
• K.Barona ielā posmā no Uzvaras līdz
Pasta ielai – 200 metri/1560 m2.
• Svētes ielā posmā no Pulkveža O.Kalpaka
līdz Pasta ielai – 610 metri/5368 m2.

Kā ceļus remontēs citas
pašvaldības?

jāspēj uzturēt pašvaldībām.
«Latvijas valsts ceļu» mājas lapā atrodamā informācija liecina, ka valsts ceļu
vukārt citas aptaujātās pašvaldības būs
«Jelgavas Vēstnesis» aptaujāja
kopgarums ir 20 180 kilometri, bet pašspiestas iztikt tikai ar Valsts autoceļu
vairākas
lielās
Latvijas
pilsētas,
valdību ceļi un ielas ir 39 013 kilometru.
fonda piešķirtajiem līdzekļiem, kas šogad
lai
noskaidrotu,
cik
naudas
tās
Tātad šāds Ministru kabineta noteiktais
tā jau samazināti uz pusi.
šogad
var
atvēlēt
ceļiem.
Visas
sadalījums tikai pierāda, ka pašvaldībām
Savukārt ielu rekonstrukciju, tāpat kā
uzrunātās pašvaldības atzīst,
ir jāspēj savi uz pusi garākie ceļi uzturēt
Jelgava, citas pašvaldības šogad var īsteka
šogad
no
pamatbudžeta
par naudu, kas ir vairāk nekā četras reizes
not tikai tādā gadījumā, ja pašas spējušas
ieņēmumiem ielām nevar
mazāka par to, ko valsts atļaujas tērēt
izstrādāt konkurētspējīgus projektus un
atļauties
novirzīt
neko.
saviem uz pusi īsākajiem ceļiem.
piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekTā kā nekur nenotiek uzskaite, cik jelļus, jo, kā zināms, aizņemties naudu
Jelgava
no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
gavnieki autoīpašnieki nodokļos samaksā
pašvaldībām, lai īstenotu projektus, ko
ielu
uzturēšanai
novirza
323
038
latus,
un cik reāli pilsēta šo naudu no valsts
neatbalsta Eiropas struktūrfondi, šobrīd
tam
klāt
nāk
arī
Valsts
autoceļu
fonda
saņem atpakaļ ceļiem, «Jelgavas Vēstneir liegts.
sis» centās veikt kaut provizoriskus ap- līdzekļi 990 tūkstošu latu apmērā, sarēķinus, lai lasītājiem radītu priekšstatu
Aptaujāto pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai,
par viņu nomaksātās naudas ceļu. Par
rekonstrukcijai atvēlētie līdzekļi (Ls)*
pamatu ņemot Ceļu satiksmes drošības
Pašvaldība
No pamatbudžeta
Piešķirtie Valsts
Piesaistītie līdzekļi
direkcijas datus, cik Jelgavā ir reģistrēto
ieņēmumiem
autoceļu fonda
no Eiropas
transporta līdzekļu uz šā gada sākumu, kā
			
struktūrfondiem
arī to, cik vidēji autovadītāji maksā ceļa
			
un aizņēmumi
nodokli, atklājās dati. Proti, veicot mateLiepāja **
–
1 185 353
2 316 035
mātisku aprēķinu, kas var pretendēt uz
Daugavpils
–
1 259 000
Iezīmēta nauda
aptuvenu precizitāti, iznāk, ka jelgavnieki
			
Eiropas projektiem,
ik gadu nodevā samaksā ap 1,8 miljoniem
			
bet nav zināms, vai tos
latu. Taču šogad valsts no Autoceļu fonda
			
sāks īstenot šogad
programmas Jelgavai atvēl tikai 991 941
Rēzekne
–
497 697
1 906 800
latu. Tātad šī summa ir gandrīz uz pusi
Valmiera
–
320 600
5 287 900
Jelgava
323 038
991 941
5 603 000
mazāka nekā nomaksātā nodeva, bet deviņas reizes lielākā summa, kas ienāk no
* Pašvaldību sniegtā informācija
akcīzes par naftas produktiem, Jelgavai,
** Liepāja ceļiem papildus var atvēlēt iekasēto ostas nodevu, kas šogad ir 348 800 latu
visticamāk, tāpat kā citām pašvaldībām
tādā gadījumā vispār iet secen.
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto: Ivars Veiliņš

6., 7.

būvmateriāli

Ceturtdiena, 2009. gada 26. februāris

Lielos klientus būvmateriālu veikalos
nomaina ierindas pircēji
 Anna Afanasjeva
Būvmateriālu tirdzniecība pieder pie
jomām, kuru ekonomiskās situācijas
ietekmē skar arī strukturālas izmaiņas.
Tā kā pārdevēji saistīti ar nekustamā
īpašuma sfēru, kur krīze ieilgusi uz
nezināmu laiku, tā izraisījusi ķēdes
reakciju, vispirms ietekmējot būvniecības firmas, bet pēc tam – celtniecības
materiālu tirgotājus un ražotājus. Firmas «Tapeks» bankrots, kam piederēja
viens no lielākajiem «Tapro» veikalu
tīkliem, ieviesīs izmaiņas konkurencē.
Tiesa, firmas agonija nenotiek bez

skandāliem un mūsu valstī ierastu «biznesa» shēmu izmantošanas.
Tirgotājus ietekmē arī situācija ar
būvniecības konkursiem, kad vai katrs
rezultāts tiek apstrīdēts, bet domstarpību izskatīšana krietni ievelkas, un citi
apstākļi. Saprotams, ka pastiprinātas
izturības pārbaudes apstākļos tirgotāji
ir piesardzīgi, kaut arī ne visi iztiek bez
savu spalvu piepucēšanas. Viņi neizsakās arī par konkurentiem. Norādīšana
uz citu mīnusiem vēlāk varētu nozīmēt
papildu spriedzi pašiem. Bet vienā visi
ir vienisprātis – pašreizējos apstākļos
nevienam neiet viegli.

Ekonomista skatījums

Uzņēmēja labklājība atkarīga no darbiniekiem
Skatījumu no malas par būvmateriālu tirgotājiem aicinājām izteikt LLU Ekonomikas fakultātes
un biznesa augstskolas «Turība»
lektorei Rositai Zvirgzdiņai. Būdama speciāliste mārketinga
jautājumos, viņa izsakās arī
par uzņēmēju dažādo, dažkārt
ačgārno reakciju krīzes situācijās, darbinieku motivācijas,
psiholoģiskā klimata nozīmi un
citām niansēm.

Ir laiks, kad būvmateriālu veikalos
nomainās pamatklientu loks. Proti,
celtniecības buma laikā galveno apgrozījuma daļu veidoja būvfirmas,
bet tagad – ierindas klienti jeb mazumpircēji. Tas arī tirgotājiem liek
pārorientēties. Ikdiena liecina, ka tas
nenākas viegli. Lai ko saka tirgotāji,
labajos laikos viņu galvenā uzmanība
bija pievērsta pamatienākumu nodrošinātājiem. Ierindas pircēji pārdevējiem vairāk vai mazāk bija pie kājas.
Tomēr attieksmes maiņa ir viens no
faktoriem, kas varētu stiprināt pašu
tirgotāju pozīcijas.

Būvmateriālu tirdzniecība nav izņēmums, arī tajā mazie veikali, kas darbojas
atsevišķi, šajos apstākļos neizdzīvos.
Pastāvēs tie, kas apvienosies. «Lai kā
izturamies pret kooperāciju, tomēr, tikai
veidojot kooperatīvus un tīklus, iespējams
pastāvēt,» atzīst pasniedzēja, piebilstot, ka
tīkla veikaliem tomēr ir izveidojies savs
– stabilāks – klientu loks, kaut arī apgrozījums ir krities visiem. Savas priekšrocības
ir ārzemju kapitāla veikaliem, kam pieejams
ārvalstu mātes uzņēmuma finansējums un
nav jāņem kredīts bankā. Savu iespaidu uz
katru ir atstājuši debitoru parādi, kam ne
visi regulāri sekojuši līdzi. Pērkot preci uz
nomaksu, riskēja abas puses – gan tie, kas
ņēma, gan tie, kas deva. Tagad ne vienam
vien radušās likviditātes problēmas.
Teju visi cer, ka pavasarī aktivitāte augs
un varēs atsperties. Tomēr prognozes par
krīzes saglabāšanos nekustamā īpašuma
tirgū ir dažādas. Netrūkst tādu, kas uzskata – «sasalums» varētu ieilgt. «Bet tas
savukārt nozīmē, ka ieilgs arī būvnieku,
būvmateriālu tirgotāju un ražotāju problēFoto: Ivars Veiliņš mas,» domā R.Zvirgzdiņa, piebilstot, ka arī
šajā nozarē traucē daudzas valstiskā līmenī

Krīzes laiks palīdzēs sakārtot pašiem sevi
Šis laiks biznesam daudz ko
iemācīs. Kad tirgus bija augošs,
vairākām lietām netika pievērsta vajadzīgā uzmanība. Viena
no tām – apkalpošanas kultūra.
Tagad ir laiks sakārtot biznesu.
Tā domā «K-rauta» veikalu tīklā. «Veikalu apgrozījuma kritums saistīts ar biznesa klientu īpatsvara samazināšanos, tie
vairumam tirgotāju nodrošinājuši galveno
ienākumu daļu. Tagad par noteicošo kļuvusi
mazumtirdzniecība,» stāsta akciju sabiedrības «Rautakesko» klientu servisa vadītāja
Ieva Zlaugotne, piebilstot, ka uzņēmuma
apgrozījums pērn samazinājies par 14 procentiem. Būvfirmu apkalpošanas nodaļa
veikalos ir saglabāta, bet par kādreizējiem
apjomiem vairs netiek domāts. Ierobežotā
naudas resursu pieejamība būvniekiem arī
tirgotāju biznesu padarījusi riskantāku.
«Novērtējam, ka krīzes laikā mūs atbalsta
mātes uzņēmums, kas, rēķinoties, ka būs
jāzaudē zināma naudas daļa, sniedz finanšu
palīdzību – veikalu tīklam nav jākreditējas
bankās. Neesam tādā situācijā kā Latvijas
uzņēmumi, kam pēc apgrozāmajiem līdzekļiem jāvēršas bankās,» pauž I.Zlaugotne.
Pēc mātes uzņēmuma ieteikuma «K-rauta» veikali no pagājušā gada pirmās puses
sākuši vērtēt, kam preces var piešķirt uz
pēcapmaksu. No sliktajiem kreditoriem
nav izdevies izvairīties nevienam veikalam,
tomēr risks zaudēt naudu mazināts.

Tā kā pircēju vienā
reizē veikalā atstātās
naudas
summas
samazinās,
tirgotāji plāno
izmaiņas
preču sortimentā.
Uzņēmumā vērtē, ka Jelgavas veikals
pārējo vidū ir spēcīgs darbā ar individuālajiem pircējiem, ne tikai būvfirmām
vien. Pašreizējos apstākļos tas vērtējams
kā pluss. Veikala darbinieku skaits samazināts pagājušajā pavasarī, bet strādājošo
atalgojums pagaidām palicis iepriekšējais,
saglabāta arī viņu veselības apdrošināšana.
«Protams, piemaksu nav, cilvēku nodarbināšanu virsstundās nepraktizējam, jo tas
dārgi izmaksā,» atklāj I.Zlaugotne.
Lai uzlabotu pircēju apkalpošanas kvalitāti, palielināts strādājošo apmācībai
domātais budžets. «Pārdevēju attieksmei
pievēršam lielu uzmanību. Pirms pusotra
gada, kad darbinieku trūka, daudziem
bija deguni gaisā, viņiem bija grūti ko

aizrādīt. Tagad cilvēki pie darba turas un Attieksmes maiņa pret ierindas pircējiem ir viens no faktoriem, kas šajos laikos varētu stiprināt pašu būvmateriālu tirgotāju pozīcijas.
daudz vairāk uzklausa darba devēju. Ir
piemērots laiks apkalpošanas kultūras
uzlabošanai. Tas visiem daudz ko iemācīs.
Izvērtējam, kuri procesi ir efektīvi un kuri
ne, meklējam liekos tēriņus, kas nedod
Tā kā būvnieku vidū pieaug makpienesumu. Naudas taupīšanas ziņā esam
sātnespējas gadījumu skaits,
atteikušies no gada balles. Arī mārketingā
naudas atgūšana no tiem ir vierūpīgi izsveram, kur un kad un cik daudz
na no lielākajām būvmateriālu
dīti līdzekļi, kavē pārorientēšanos uz
par sevi atgādināt. Arī atbalsts sociālajiem
Līdz ar aprīlī solītās daudzdzīveikalu problēmām. Arī «Kuršu»
citām preču grupām. Aplēses liecina, ka
projektiem ir ierobežots,» pārmaiņas ieskicē
vokļu māju siltināšanas valsts
apgrozījumu visvairāk ietekmējis
kopējais
apgrozījums
samazinājies
līdz
I.Zlaugotne un Jelgavas veikala vadītāja
programmas «iedarbināšanu»
noieta sarukums no būvniecības
2006. gada līmenim.
Sanita Koklīte, papildinot, ka ar sociālajiem
būvniecībā un arī būvmateriākompānijām. Tas pērn veidoja
Runājot par cenu klasēm, MNL lieprojektiem domātas atbalsta aktivitātes
lu tirdzniecībā varētu sākties
apmēram pusi ieņēmumu.
lākais kritums novērots vidējās klases
pilsētās, kur izvietoti tīkla veikali. Ienākot
lielāka rosība, domā veikala
precēm. Tālab veikalā vairāk domāšot
Jelgavā, uzņēmums, piemēram, nokrāsoja
MNL saimnieks.
«Arī šogad gan uzņēmumā kopumā, gan
par ekonomiskās klases preču klāsta
soliņus Raiņa parkā.
Jelgavas veikalos plānoto apgrozījumu nevaSIA «MNL» valdes priekšsēdētājs Uldis paplašināšanu un dārgākā gala piedārēsim sasniegt. Skaidrs, ka vairāk jāorientēRīgavs tirdzniecības apjomu krišanos vājuma uzturēšanu, jo biznesa klases
jas uz mazumpircēju. Arī šajā grupā apjomi
precēm
realizācijas
apjomi
samazinājuvērtē kā ievērojamu, tomēr, konkurencei
krītas – ne tik daudz skaita, cik pirkuma
samazinoties, veikali, kam ir savas, nevis šies minimāli. «Vairāk iepirksim lētās
Piederība «Tapro» veikalu tīklam gan īrētas telpas, varētu noturēties. Sava tapetes, kas maksā līdz trim latiem rullī, summas ziņā, vidēji tā samazinājusies par
varētu liecināt ko citu. Proti, tie pārsvarā nozīme ir tam, ka MNL ietilpst Latvijas kā arī dārgās – ap deviņiem un vairāk piekto daļu. Apgrozījums šā gada pirmajos
orientējās tieši uz būvfirmu apkalpošanu. Būvmateriālu tirgotāju savienības tīklā, latiem. Pēdējās klienti pērk kvalitātes mēnešos būs krities par procentiem 20. Pērn
Veikala pārstāvis teic, ka šī tendence pie- ko izveidojuši septiņi interesenti. Pašlaik dēļ, nemaz nejautājot par cenu. Savu- tas samazinājies par sešiem procentiem,
augusi būvniecības buma laikā, taču ar grupā ietilpst 22 veikali, apmēram ducis, kārt vidēji dārgās preces par pieciem pēc provizoriskiem datiem sasniedzot 47 krājumi, nelielās pircēju plūsmas dēļ ziemas
šaubīgiem klientiem «Pilsēta» centusies kas vēlējušies pievienoties, nav izturējuši sešiem latiem rullī pieprasījuma dēļ būs miljonus latu,» stāsta tirdzniecības nama vakaros par stundu samazināts arī darba
«Kurši» valdes loceklis un Tirdzniecības laiks. Lielāka uzmanība pievērsta atlikumu
neielaisties. «Šodien var būt tikai viena izvirzītās finanšu prasības.
mazāk,» nodomus raksturo U.Rīgavs,
daļas vadītājs Gints Geistarts, piebilstot, optimizācijai. «Pirms gada neskaitījām,
taktika: kam ir nauda – ar to var strādāt,»
Pie uzņēmuma stiprajām pusēm uz- paužot cerību, ka līdz ar aprīlī solītās
rezumē A.Šangelis, kolēģu teikto papildi- ņēmuma vadītājs min to, ka MNL ap 80 daudzdzīvokļu māju siltināšanas valsts ka decembris ieņēmumu ziņā bijis daudz cik vienādas krāsas bundžu plauktā stāv.
nādams par būvdarbu konkursiem. Proti, procentu materiālu saņem no tiešajiem programmas «iedarbināšanu» būvnie- labāks par oktobri un novembri, mēnešiem, Tagad tā vairs nevar,» raksturo uzņēmuma
tajos vienmēr būtu piesaistāms neitrāls piegādātājiem, nevis starpniekiem. Tas cībā un arī būvmateriālu tirdzniecībā kad apjomi sākuši kristies. Tas lielā mērā pārstāvis. Tāpat kā līdz šim veikalos ir gan
saistīts ar to, ka iestādēm un uzņēmumiem zemā un vidējā, gan augstāka cenu līmeņa
speciālists, kas objektu izvērtētu, lai būtu ļauj izvairīties no lieka uzcenojuma. sāktos lielāka rosība.
jāpaspēj izlietot gadam paredzētie budžeta preces, turpinās atlaižu akcijas. «Tā kā
tāme, no kā vadīties. «Piemēram, ja tāmē Būtiski arī tas, ka lielāko apgrozāmo
Veikala īpašnieks atzīst, ka atalgojubūvmateriālu tirdzniecībā nekad nav bijis
figurē 100 000 latu, tad diezin vai tādu līdzekļu daļu veido pašu līdzekļi, nevis ma līmenis uzņēmumā nav samazināts. līdzekļi.
tāda uzcenojuma kā apģērbu vai mēbeļu
Pircēju
nogaidošo
pozīciju,
kad
brīvos
būvi var uzcelt par 50 000. Ja kāds vinnē kredītiestādes aizņēmums.
Strādājošo skaits gan sarucis līdz 2005.
tirdzniecībā, atlaides līdz 50 procentiem
līdzekļus
cilvēki
labāk
izvēlas
pietaupīt,
šādu konkursu, viņš vai nu veikalam, vai
Apkopotie dati liecina, ka pērn katas- gada līmenim. Tā rezultātā izdevies
celtniekiem paliek parādā vai arī uzmet trofāli samazinājusies smago būvmate- atbrīvoties no viendienīšiem, ko veikals speciālists vērtē kā taktiku, kas ne vienmēr nevaram atļauties,» pauž G.Geistarts,
apakšuzņēmēju,» šodienas shēmās dalās riālu (bloki, ķieģeļi u.tml.) tirdzniecība. bijis spiests pieņemt būvniecības buma attaisnojas. Proti, tā kā būvniecības meis- piebilstot, ka transporta pakalpojumus arī
veikala vadītājs, uzsvērdams, ka valstī To uzkrājums veikalā pašlaik vērtējams laikā. Tiesa, zināmas atraugas personāla taru cenas ir kritušās, pašlaik remontēt turpmāk uzņēmums dotēs, lai tie kalpotu
kā pievienotā vērtība veikala precei un
visos līmeņos jāatbalsta vietējie veikali kā nesamērīgs un pieprasījumam neat- ziņā no labajiem gadiem uzņēmumā vēl mitekļus ir izdevīgi.
klientu ērtībai.
Prognozējot
iespējamās
izmaiņas,
uzņēun ražotāji.
bilstošs. Liekais uzkrājums, kurā iegul- saglabājušās.
Sāpīga problēma, kā vairumam veikalu,
mums sācis rīkoties, kad krīzes ietekme vēl
Atalgojums un štati «Pilsētā» apmēram
arī
«Kuršiem» ir kavētie maksājumi un
nav
bijusi
tik
izteikta.
Darbinieku
samapar 20 procentiem samazināti no janvāra.
naudas
atgūšana no būvniecības firmām,
zināšana
sākta
rudenī.
Jelgavā
tas
skāris
Cita varianta nav bijis. Pēc gadiem vestās
apmēram piekto daļu strādājošo. Atalgojums kam būvmateriāli doti uz nomaksu. Turklāt
iekšējās statistikas līdz šim starp decembri
Būvmateriā- samazināts par 25 procentiem. «Atbrīvota- būvnieki aizvien vairāk bankrotē. «Labie
un janvāri neesot bijis tāda apgrozījuma
lu veikalos
jiem uzsveram, ka maijā vai jūnijā, tiklīdz laiki bija ne tikai vārdos, bet izpaudās arī
krituma. Pērn kopumā tas nokrities līdz
pircēji vairs
rosība un apgrozījums augs, viņi būs pirmie, naudas plūsmā, apgrozījums no celtniecības
2005. gada līmenim. Taču savas jomas
neapgrozās ko uzaicināsim atpakaļ,» teic G.Geistarts, firmām bija divreiz lielāks nekā pašlaik,
speciālisti veikalam palikuši uzticīgi, tagad
tik naski kā
piebilstot, ka veikalu vadība darbiniekiem savukārt nauda nāca atpakaļ daudz vieglāk.
atšķirībā no celtniecības buma kadru ziņā
bites strogan individuāli, gan kolektīvi skaidro šādas Sistēma darbam ar debitoriem izveidota jau
parādās zināmas izvēles iespējas.
pā. Pārdevē- rīcības iemeslus un ekonomisko norišu sen, tāpat kā kritēriji klientu vērtēšanai, kur
Jautāts par pircēju pievilināšanas
jiem tagad
pamatlietas, par ko cilvēkiem ne vienmēr cita starpā sadarbojamies ar SIA «Creditreknifiem, «Pilsētas» pārstāvis teic, ka tādi
svarīgs kļūst ir izpratne.
form». Arī Būvmateriālu tirgotāju asociācijā
ir vienmēr, tikai īsti nevar saprast, kādi
katrs pircējs
notiek informācijas apmaiņa par debitoriem,
Taču
citādi
preču
sortimentā
un
cenu
pokuram vajadzīgi. Tā kā rosīšanās mazdār– arī tāds,
litikā kardinālas pārmaiņas nav gaidāmas. ir īpašo nemaksātāju saraksts, kam asociāciziņos būs liela, līdzīgi kā citviet, arī šeit
kas citkārt
Iestājoties siltākam laikam, ar dārzu saistītu jas veikali materiālus ar pēcapmaksu vairs
piedāvās dārzkopības preces, izņemot stāvarbūt pali- lietu tirdzniecībā būs vairāk. Kā katru gadu, nerealizē. No vasaras beigām darījumus ar
dus, jo tad būtu nepieciešams darbinieks,
ka nepama- uz tukšo ziemas laiku samazināti preču debitoriem apdrošinām, ir gadījumi, kad
kas tos pārzina.
nīts.

Kam ir nauda, ar to var strādāt
Jelgavas būvmateriālu veikali
«Pilsēta» bija pievienojušies nu
jau darbību pārtraukušā «Tapro»
veikalu tīklam. Mūsu tirgotavas
gan šī tīkla maksātnespēja nav
ietekmējusi – nedz preču izņemšanas, nedz citā ziņā. Vienīgi
teritorijās noņemtas «Tapeks»
un «Tapro» izkārtnes.
Bet citādi, kā teic veikala vadītājs Ai
vars Šangelis, problēmas ir visiem, varbūt

Pēc cementa var spriest par situāciju
nozarē. Tagad pieprasījums pēc tā ir samazinājies, tāpēc arī šī materiāla krājumi
veikalos mazāki.

izņemot skandināvu veikalu tīklu. Tā kā
tagad pārsvarā veic tikai apdares darbus,
tā saukto melno būvmateriālu (bloku,
ķieģeļu, cementa u.c.) tirdzniecība ir praktiski apstājusies. «Cements ir pirmais, pēc
kā spriest. Savulaik mašīna vienā nedēļā
aizgāja, tagad tā gandrīz visam mēnesim
pietiek,» kritumu raksturo «Pilsētas»
pārstāvis, piebilzdams, ka šī iemesla dēļ
melno materiālu krājumi samazināti līdz
minimumam.
Citādi saglabāta līdzšinējā taktika.
Preces, piemēram, flīzes, kas bija tikai
pēc pasūtījuma, arī tagad ir tāpat. Netiek
turēti lieki krājumi materiāliem, pēc kā
pieprasījums ir reizi pāris mēnešos. Nepieciešamības gadījumā izdevīgāk piegādāt – uz Rīgu mašīna kursē katru dienu.
Protams, ja vien prece pieejama. Gadās, ka
piegādātāji pieviļ, bet tas ir tikai cilvēciski
– nekļūdās vien tas, kas neko nedara. Ar
firmām, kam fēleri bieži gadās, «Pilsēta»,
lai negrautu savu prestižu, pārtraucot
sadarbību.
Novērota arī vēl kāda iezīme. Tā kā daudzās jomās mūsu uzņēmējiem ir tendence
rīkoties kā spekulantiem, arī būvmateriālu
veikali, kas pa tiešo neiepērk būvmateriālus, to jutuši no preču piegādātāju puses.
Atsevišķi piegādātāji joprojām turoties pie
lielāka uzcenojuma.
Līdzīgi kā kolēģi, arī A.Šangelis kā
lielāko min nemaksātāju problēmu. Lai
gan līgumā ar būvniekiem atrunātas
arī personiskās garantijas, tomēr vēlāk
varot izrādīties, ka nekāda īpašuma cilvēkam nav. Veikala vadītājs arī teic, ka
kopš darbības sākuma «Pilsētas» veikali
lielākoties strādājuši ar privātpersonām.

Gaida siltināšanas
programmu

Pirms lēmuma septiņreiz izsver

nesakārtotās lietas.
Krīzes apstākļi visu nozaru uzņēmējiem
liek mobilizēties. Ikdiena liecina, ka ne
visi to līdz galam izprot, ir tādi, kas, līdzīgi
«labākajiem paraugiem» valstī, izvēlas
vienkāršāko ceļu un, nopietni neizvērtējot
savas stiprās un vājās puses, visu mēra pēc
vienas mērauklas. Ir uzņēmumi, kas no
darbiniekiem atbrīvojas nevis ekonomiskās situācijas dēļ, bet tāpēc, ka tas ir labs
arguments, lai tiktu vaļā no «nevēlamiem»
cilvēkiem.
Pārstāvēdami apkalpojošo sfēru, arī
būvmateriālu tirgotāji atkarīgi no tā, kāda
katrā konkrētajā veikalā ir attieksme pret
klientu. «Atbildība par šo attieksmi lielā
mērā atkarīga no uzņēmuma vadības. Ja
darbinieks nav motivēts, strādā tikai izdzīvošanas pēc un viņam vēl nākas dzirdēt
neiepriecinošas ziņas par iespējamo atbrīvošanu, cilvēku pārņem vienaldzība. Tāpēc
uzņēmumā jāseko līdzi situācijai. Jāsaprot,

ka vadītāju klients neredz, viņa iespaids par
veikalu veidojas no kontakta ar pārdevēju.
Ja viņam trūkst motivācijas, nav ko gaidīt
atdevi,» spriež pasniedzēja.
Viņa ievērojusi, ka privātajā sektorā
darbinieku algu samazinājums ir krietni
lielāks nekā valsts sektorā. Ne vienmēr
gan ir skaidrs, vai konkrēto rīcību patiešām
ietekmējusi krīze. Nevar izslēgt gadījumus,
kad tā kalpojusi tikai kā aizsegs taupības
pasākumu pamatošanai.
Ikdienā vērojams, ka ir darba devēji, kas,
piekopjot iebiedēšanas taktiku, darbiniekiem it kā atspēlējas par laiku, kad tie varēja
diktēt nosacījumus. Šie vadītāji domā, ka
tas cilvēkiem liks strādāt ar lielāku atdevi.
Taču bailes kā motivācija darbojas īsu
laiku, tās drīzāk iedzen cilvēkus stresā un
nomāc. Ir darbinieki, kas cenšas izpatikt
priekšniecībai. Taču ne jau no tā, bet no
klienta un attieksmes pret viņu atkarīga
uzņēmuma izdzīvošana. «Klientam tagad
tiešām jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Varbūt ne visi darbinieki ir pietiekami zinoši, bet lielākā problēma visdažādākajos
uzņēmumos, šķiet, ir motivācijas trūkums.
Arī psiholoģiskajam klimatam ir būtiska
nozīme. Kad cilvēks nejūtas savā ādā,
viņam ir grūti visu dienu būt formā. Bet
pārdevējam, kā jebkurā darbā ar klientiem,
kaut vai ūdens smeļas mutē, bet ir jāsmaida,
viņš nevar atļauties izrādīt savas emocijas.
Ja tā nenotiek, vadība izvēlējusies nepareizu taktiku. Protams, var aizbildināties,
ka nav resursu vai vēl kaut kā, bet lietas ir
jāsakārto,» uzskata R.Zvirgzdiņa, piebilstot,
ka darbinieks no svaiga gaisa vien nevar
iztikt un viņu nevar tikai nospiest. Jāsaprot, ka tieši no darbiniekiem atkarīga paša
uzņēmēja labklājība.

Nav dūmu bez uguns

Tirdzniecības
nama
«Kurši»
būvmateriālu
klāstu
papildina no
«Tapro»
veikaliem
atvestās
preces.
pieprasām īpašnieka galvojumu. Pašlaik
pret būvniekiem izturamies tiešām stingri,
līdzīgi kā banku sistēmā. Tie laiki, kad kāds
teica: ja nedosiet mums vēlamās cenas vai
atlikto maksājumu, iesim pie konkurentiem,
ir pagājuši. Sakām: ejiet, mūsu mērķis
nav strādāt ar visiem,» ikdienu raksturo
G.Geistarts.
Vienlaikus viņš norāda, ka būvniekiem,
ja objekts ir jāpabeidz, nav īsti kur likties.
Bankas kredītu nedod, bet pasūtītājs par
iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem
labākajā gadījumā norēķinās nākamā
mēneša pirmajā dekādē. Ja firmai nav savu
apgrozāmo līdzekļu, atliktais maksājums
ir vienīgā izeja. Tālab tirgotāji turpina
darboties kā būvnieku kreditētāji. Protams, tagad pirms lēmuma pieņemšanas
iespējamie riski tiek septiņreiz izvērtēti.
Darbinieku motivāciju pašlaik, kad visa
sabiedrība mediju slikto ziņu ietekmē ir
nosacītā stresā, «Kuršos» raksturo kā
procesu, kurš nav viegls. «Veicam slēpto
iepirkšanos, lai pārbaudītu pārdevējus.
Negribu teikt, ka esam labākie Jelgavā,
cilvēki ir dažādi, tomēr pārdevēji ir zinoši
un spēj klientiem visu kompetenti izskaidrot. Apzināmies, ka uzņēmuma lielākā
vērtība ir darbinieki. Strādājam ar viņiem,
skaidrojam, ka šāda situācija nebūs mūžīgi.
Pluss ir tas, ka liela daļa līdz menedžeru un
vadītāju līmenim izauguši no pārdevējiem,
konkursos neesam meklējuši. Viņi zina, kā
paši jutās pārdevēja postenī, un pārzina
problēmas,» domā uzņēmuma pārstāvis.

Lai gan ne viens vien būvmateriālu tirgotājs
nekautrējas slavēt savu pārdevēju prasmi un
pieredzi klientu apkalpošanā, tomēr «Jelgavas Vēstneša» novērojumi un aptaujāto
pircēju domas liecina, ka apkalpošanas kultūra, neraugoties uz veikalnieku teikto, klibo.
Protams, arī pircēji šajos laikos ir uzvilkti,
tomēr piedzīvot fēlerus un augstprātību
gadās arī labdabīgi noskaņotiem cilvēkiem,
kas nevienam nav parādā. Arī portālā www.
tavsdarbs.lv par konkrētiem uzņēmumiem
izteiktie viedokļi apliecina, ka ne visur ar
gaisotni un mikroklimatu kolektīvos ir tik
labi, kā tiek stāstīts. Protams, zināma negatīvisma daļa norakstāma uz aizvainoto jūtu
uzplūdu rēķina, taču parasti nav dūmu bez
uguns. Nav skaidrs, kāpēc pārdevēji pircējus
ar gariem zobiem apkalpo arī tajos veikalos,
kur darbinieku atalgojums nav samazināts.
Tātad nauda nav vienīgais faktors. Iespējams,
sava daļa taisnības ir Rīgava kungam, kurš
teic, ka arī pārdevēji kā sabiedrības locekļi
atspoguļo pie mums valdošo noskaņojumu,
bet nereti arī pircēji paši uz līdzenas vietas
izraisa konfliktu. Un tomēr!
• Jelgavniece meistara uzdevumā koka vai
parketa špakteles meklējumos ar lamināta
dēļa paraugu devusies uz dzīvesvietai tuvāko
veikalu MNL. Pārdevējs, minot piemērus svešās valodās, uzreiz noprasījis, kāds špakteles
tonis īsti vajadzīgs, dēļa paraudziņš tā noteikšanai nederot. Tad ieteicis vērsties pie lamināta pārdevējiem. Taču arī tie nav jaudājuši
palīdzēt, jo līdzīga toņa veikalā nav bijis. Vien
pieļāvuši, ka varētu būt ozola vai apses. Kad
kliente to darījusi zināmu lielajam gudriniekam, izrādījies, ka pārdotavā nav nedz viena,
nedz otra veida piemērota toņa tepes. Nācies
meklēt citā veikalā. Pircējai gan mēle niezējusi atbilstoši lecīgā tonī atteikt, ka patiešām
zinošam speciālistam toņa noteikšanai tomēr
vajadzētu pietikt ar lamināta paraugu.
• Citai klientei, kam cienītais nepareizi aprēķinājis nepieciešamā lamināta daudzumu,
tajā pašā veikalā nācies noklausīties lekciju,
pirms cik gadiem viņa tādu preci pirkusi, jo
tādu click savienojumu veikalā sen neesot,
diez vai tādus vispār ražojot. Pircēja nav sapratusi pārdevēja motīvus, jo meistars pirms
divām nedēļām citviet pirkto laminātu atzinis
pat par visai kvalitatīvu.
• Pie vienas reizes jelgavniece nolēmusi
iegādāties matētu pakaramo vannas istabai
un patiešām priecājusies, kad pārdevēja
zemstikla letē norādījusi uz piemērotāko.
Taču līdz čeka izrakstīšanai nācies pagaidīt
– kāds augstākstāvošs darbinieks kolēģei
sācis stāstīt, ka nākamajā dienā jāatbrīvo
atslēgu plaukti, jo piegādātājs preci ņemšot

ārā... «Laikam jau vadošiem darbiniekiem ir
svarīgāk izpatikt augstākstāvošiem priekšniekiem, nekā ļaut, lai pārdevēja apkalpo
pircēju, no kura attieksmes, nevis priekšnieka
šajos laikos veikala ieņēmumi atkarīgi,» nodomājusi pircēja.
• Kāds mājas būvētājs piepilsētā preci iegādājies gan «Kuršos», gan «Pilsētā». Lai gan
materiālu apjoms abos veikalos bijis pieklājīgs, «Pilsētā» paskaidrots, ka uzņēmuma
automašīnas cita veikala teritorijā neiebrauc.
Klients braucis atpakaļ uz kaimiņu tirgotavu,
kuras transports atbraucis pēc konkurentu
veikalā pirktās preces...
• Kādai ģimenes ārstei, regulārai MNL klientei, gadījies kas tāds, ko pat laikā, kad veikalos apmeklētāji mudžējuši kā stropā, nav
nācies piedzīvot. Proti, dokumentu izvietošanai praksē viņa iegādājusies divus virtuves
skapīšus. Kādā vakarā, kad vīrs sācis skapīti
salikt, konstatēts, ka kastē abiem trūkst
aizmugures sieniņu, darbs palicis pusratā.
Nākamajā dienā darba turpināšanai sarunāts vīrs, kas visiem piedāvājies izpalīdzēt.
Izrādījies, ka skapīši ir dažādos toņos. Pircēja
jau iepriekšējā dienā ievērojusi, ka prasītā
vietā skapītis ir tumšāks, taču to vēl varētu
pieciest. Bet nu dažādās krāsas nekādi nav
klapējušas blakus. Pa vidu visam pircēja vēl
dabūjusi braukt pie grāmatvedes pēc čeka,
lai pierādītu pirkumu...
• Lai gan veikali it kā piedāvā visu, tomēr
vajadzības gadījumā konkrētā pirkuma
meklējumos nākas izbraukāt visu pilsētu.
Nestandarta izmēra gadījumos problemātiski
nopirkt pat pēdējos gados daudzu iecienītās
aizkaru sliedes. Veikalā MNL piedāvā tikai
konkrētos garumos, ar sānmalām un citiem
pričendāļiem nokomplektētas. «Kuršos» tobrīd pieejamajām nav atbilstoša sliežu skaita,
arī «Pilsētā» prece nav pieejama tūlīt. Vienīgi
«K-rautā» izdodas tikt pie sliedēm. Bet šajā
tirgotavā, šķiet, to vien var darīt kā medīt
pārdevējus. Kamēr saņem sliedes, lampu
pārdevēja noziedējusi. Savukārt pēc tam pa
veikalu jāmeklē elektroierīču pārdevējs, lai
piemeklētu lampai vadu, un tā bez gala...
• Citiem klientiem, kas decembrī iegādājušies laminātu un ne bez grūtībām atraduši
pārdevēju, nācies uzklausīt īgnu iebildi:
«Sak’, ko gan var gribēt, ja cilvēkiem jāraujas
pa divām nodaļām.»
• Nākas atdurties arī pret krājumu papildināšanas problēmām. Piemēram, veikalā
«K-rauta», jautājot pēc mēbeļu magnētiņiem,
nākas uzklausīt, ka tie kādu laiku jau izpirkti.
Kad atkal būs nopērkami, paliek miglā tīts.
Arī «Kuršu» pārdevēja prot lepni paziņot,
ka mazākā platuma līmplēves, kas pirms
nedēļas bija vairumā, ir izpirktas...
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Pirmdiena, 2.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 722.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 30.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5009. un 5010.sērija.
10.35 «Leģendas un īstenība. Viņas augstība Venēcija».
Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Brīvdienu māja Skotijā». Vācijas melodrāma.
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 3.sērija.
15.43 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 722.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5011. un 5012.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 1. un 2.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV 7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 10.sērija.
9.00 «Zveja» (krievu val.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 111.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 457.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA spēle. Losandželosas Lakers – Fīniksas Suns.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 111.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.10 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
20.45 «Tālais ceļš debesīs». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Atgriezties rītdienā».
ASV daudzsēriju trilleris. 1.sērija.
22.55 «Krējums… saldais».
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
0.10 «24 stundas». ASV seriāls. 15.sērija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 122.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 7. un 8.sērija.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 1.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 41.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 123.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 94.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 13.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 79.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. 9.sērija.
22.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.
23.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 3.sērija.
23.55 «LNT ziņu Top 10».*
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 11.sērija.
1.50 «Policijas akadēmija 5». ASV komēdija. 1988.g.
3.40 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 19.sērija.
4.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 13.sērija.

tv programma
TV3
5.00 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 20. un 21.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 54.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 103.sērija.
9.35 «Māmiņu klubs».
10.15 «Glābējkomanda Cepums».
10.45 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 41.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 9.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 187. un 188.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 54.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 237. un 238.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 81. un 82.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 9.raidījums.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 9.sērija.
22.20 «Bīstamās mājsaimnieces 4». ASV seriāls. 9.sērija.
23.20 «Nekā personīga». Raidījums.
24.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
10.posma apskats.
1.05 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 41.sērija.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 17.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». 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 «Izsole» (krievu val.).

Otrdiena, 3.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 723.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 31.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5011. un 5012.sērija.
10.35 «Leģendas un īstenība. Privātā vizīte Sicīlijā».
Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Ilgais ceļš kāpās». Daudzsēriju mākslas filma.
13.50 «Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti».
Aizkraukles pagasts.*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 4.sērija.
15.43 «Kas te – es te!»*
16.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 723.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5013. un 5014.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 3. un 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Lielā mūzikas balva 2008».
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «100 g kultūras».*
0.45 «Garīgā dimensija».*

LTV 7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 11.sērija.

«Sieviete bez pagātnes»
Krievijas seriāls.
LNT darba dienās
plkst.17.00

9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 112.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 458.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 SEB Baltijas basketbola līgas spēle.
ASK/Rīga – BK Barons.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 112.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.10 «Vilka stāsts». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Ekspedīcija Saules vārti. 4.daļa.
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
0.20 «24 stundas». ASV seriāls. 16.sērija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 123.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 9. un 10.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 79.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 2.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 42.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
15.40 «Mīlestība ir kaut kur gaisā». Seriāls. 124.sērija.
16.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 95 (noslēguma).sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 14.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 80.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Kad nevar uzticēties».
Vācijas un Austrijas melodrāma.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 15.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 9.sērija.
0.50 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 12.sērija.
1.45 «Transamerika». ASV drāma.
3.45 «Deksters 2». ASV seriāls. 3.sērija.
4.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 14.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 237. un 238.sērija.
5.50 «Diagnoze: slepkavība 2». Seriāls. 22.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 81. un 82.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 42.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 10.sērija;
«Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 189. un 190.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 55.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 239. un 240.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 83. un 84.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 15.sērija.
21.20 «Trīs mārciņas». Seriāls. 8.sērija.
22.15 «Patriotu spēles». ASV trilleris.
0.25 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 3.sērija.
1.20 «Kobra». Seriāls. 42.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 18.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.
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22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.45 «Izsole» (krievu val.).

Trešdiena, 4.marts
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 724.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 32.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5013. un 5014.sērija.
10.35 «Leģendas un īstenība. Versaļas dārzi».
Dokumentāla filma.
11.35 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.10 «Kā mēs tagad dzīvojam».
Daudzsēriju mākslas filma. 1. un 2.sērija.
13.50 «Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti».
Inčukalna pagasts.*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 5.sērija.
15.43 «Dabas grāmata».*
16.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 724.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5015. un 5016.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 5. un 6.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. 12.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 113.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.00 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 459.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
7,5 km sprints sievietēm.*
15.15 «Sporta studija».*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 113.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
21.00 Pasaules spēkavīru kauss.*
21.55 «Ātruma cilts».
22.25 «Nākotnes parks».
22.55 «Klonētie». Francijas fantastikas trilleris. 1.sērija.
0.30 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
1.15 «112 hronika».*
Uzmanību! LTV7 programmā pēc plkst.19.20 iespējamas
izmaiņas sakarā ar Kontinentālās hokeja līgas izslēgšanas
turnīra spēlēm! Sekojiet informācijai LTV 7 mājas lapā
www.ltv7.lv

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 124.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 11. un 12.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 80.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 3.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 43.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
16.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 81.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 «Astronauta sieva». ASV fantastikas trilleris.
0.05 «Draugi 7». ASV seriāls. 10.sērija.
0.35 «Spiegu spēle». ASV seriāls. 13.sērija.
1.30 «Ģimenes varonis». Francijas melodrāma. 2006.g.
3.35 «Dzīvnieku instinkti».
4.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 239. un 240.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 30.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 83. un 84.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 6.sērija.

11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 43.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks».
Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 191. un 192.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 56.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 241. un 242.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 85. un 86.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.20 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 22.sērija.
22.20 «Sievietes īpašums» (ar subt.). Krievijas drāma.
0.10 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 16.sērija.
1.10 «Kobra». Seriāls. 43.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 19.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.
0.45 «Izsole» (krievu val.).

Ceturtdiena, 5.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 725.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 33.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5015. un 5016.sērija.
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Province».*
12.40 «Slepenā dzīve». Dokumentāla filma. 2.daļa.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 6.sērija.
15.43 «Juniors TV».*
16.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 725.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5017. un 5018.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 7. un 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 49.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Sievas un meitas». Seriāls. 5.sērija.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Visi uz pludmali!»
Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 114.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.20 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.00 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 460.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
10 km sprints vīriešiem.*
15.40 «Olimpieša portrets 2008». V.Ščerbatihs.
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 114.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
20.10 «Cietums mājās». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Neparastās lietas». 3.sērija Lambārtes NLO.
21.35 «Ar makšķeri».
22.05 «Nevaldāmā upe». ASV katastrofu filma. 1997.g.
23.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). seriāls. 16.sērija.
0.20 12 hronika».*
Uzmanību! LTV7 programmā pēc plkst.19.20 iespējamas
izmaiņas sakarā ar Kontinentālās hokeja līgas izslēgšanas
turnīra spēlēm! Sekojiet informācijai LTV 7 mājas lapā
www.ltv7.lv
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LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 125.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 13. un 14.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 81.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 4.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 44.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 3.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 16.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 82.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. 7.sērija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 21.sērija.
23.05 «Sveicināti, esam jūsu jumts» (ar subt.).
Krievijas kriminālkomēdija.
1.05 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
2.10 «Astronauta sieva». ASV fantastikas trilleris.
4.10 «Dzīvnieku instinkti».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 16.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 241. un 242.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 31.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 85. un 86.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 44.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
12.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 15.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 193. un 194.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 57.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 243. un 244.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 87. un 88.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
21.20 «Dārgumu mednieki». ASV piedzīvojumu filma.
23.10 «Lasvegasa». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Kobra». Seriāls. 44.sērija.
1.10 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 20.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
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.
0.45 «Izsole» (krievu val.).

Piektdiena, 6.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 726.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 34.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5017. un 5018.sērija.
10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Tarangire». ASV dokumentāla filma.
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. 7.sērija.
15.43 «Tu esi Latvija!»*

16.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 726.sērija.
17.15 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5019. un 5020.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 9. un 10.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Sapņu lidojums». Vācijas melodrāma.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Sapņu lidojums». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 115.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
11.20 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs»*
11.40 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.05 «Imanta – Babīte pietur…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 461.sērija.
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
15.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 115.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 7.sērija.
20.10 «Donavas ūdenspolicija».
Vācijas un Austrijas detektīvseriāls. 2.sērija.
21.00 «Ceļā ar kameru». 2.daļa.
21.30 «Zveja» (krievu val.).
22.00 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 3.sērija.
22.55 «Nāvējošie sirdspuksti».
Kanādas un ASV trilleris.
0.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
1.10 «112 hronika».*
1.20 NBA spēļu apskats.*
Uzmanību! LTV7 programmā pēc plkst.19.20 iespējamas
izmaiņas sakarā ar Kontinentālās hokeja līgas izslēgšanas
turnīra spēlēm! Sekojiet informācijai LTV 7 mājas lapā
www.ltv7.lv

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 126.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 15. un 16.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 82.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 5.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 45.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 4.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 17.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).
23.00 «Čērčils iet karot». Lielbritānijas kara filma.
0.45 «Pārsteigums». ASV kriminālkomēdija. 2007.g.
2.30 «Sveicināti, esam jūsu jumts» (ar subt.).
Krievijas kriminālkomēdija.
4.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 17.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 243. un 244.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 32.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 87. un 88.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 45.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
13.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 16.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 195. un 196.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 58.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 245. un 246.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 89. un 90.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dusmu terapija». ASV komēdija.
22.25 «Atļauts smieties» (ar subt.).
0.25 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
1.00 «Dzērājs tavā darbavietā». Dokumentāla filma.
2.10 «Kobra». Seriāls. 45.sērija.
3.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

tv programma
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 «XX gadsimts. Kari Latvijā» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 2.daļa.
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 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 3.daļa.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs».
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.45 «Izsole» (krievu val.).

Sestdiena, 7.marts
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata». Jūras ērglis Latvijā; Indonēzijas
mājdzīvnieki – krokodili, pitoni u.c.
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 33.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Sapņu lidojums». Vācijas melodrāma.
12.35 «Sievas». Dokumentāla filma. Režisore K.Želve.
13.30 «Eirodziesma 2009». Fināls.*
16.00 «Neprāta cena». LTV seriāls. 25.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Slepenā dzīve». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Grēcinieku iela.
19.00 «Sievietes vārds. Ielūdz Raimonds Pauls».
Fragmenti no koncerta.
19.15 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Žoržetas romāns». Francijas komēdija. 2004.g.
22.50 Nakts ziņas.
22.55 «Itāļu zvaigznes – sievietēm».

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 ««Zāļā» attieksme». Dokumentāla filma.
13.25 «Krējums… saldais».*
13.55 «Atklāti par dziedātāju Bejonsī». Dokumentāla filma.
15.25 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.00 Schenker līgas spēle volejbolā. Pusfināls. Tiešraide.
18.00 «Cietums mājās». Dokumentāla filma.
19.00 Pasaules spēkavīru kauss 2008.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 5.sērija.
21.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 10.(noslēguma) sērija.
21.45 «Bonano. Visjaunākais krusttēvs».
Kanādas un ASV biogrāfiska drāma. 2.sērija.
23.15 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «Seksa faili». Dubultā identitāte.

LNT
6.00 «Holivudas mīluļi».
6.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 3.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 51.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
9.00 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
9.30 «Andrē». ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
11.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Misters Labais».
Honkongas piedzīvojumu komēdija.
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. 7.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 «Galvu virs ūdens!» ASV piedzīvojumu komēdija.
23.10 «Kompanjoni». ASV traģikomēdija.
1.15 «Emanuela 2000». Erotiska mākslas filma. 5.sērija.

9
2.50 «Zirnekļa tīklā».
ASV, Vācijas un Kanādas krimināldrāma.
4.50 «Pārsteigums». ASV kriminālkomēdija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 245. un 246.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 33.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 21.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 11.sērija.
9.30 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
10.00 «Bibī Bloksberga». Vācijas ģimenes komēdija.
12.00 «Merlins – varenais burvis».
Lielbritānijas fantastikas seriāls. 1.sērija.
13.00 «Dziesmu duelis».
13.55 «Pasaules neticamākie video 3». 17.sērija.
14.50 «Atļauts smieties» (ar subt.).
16.40 «Dienesta romāns» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1977.g. 1. un 2.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Filmiņa par Milzu Lempi». ASV animācijas filma.
21.35 «Bridžitas Džounsas dienasgrāmata». Lielbritānijas
un Francijas romantiska komēdija.
23.30 Victoria’s Secret modes šovs 2008.
0.25 «Pasaules neticamākie video 3». 17.sērija.
1.25 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 8.sērija.
2.15 «Dziesmu duelis». Muzikāls šovs.
3.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
15.30 «Laikmeta anekdotes. Gorbačovs» (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. 3.daļa.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.40 «Makšķernieku noslēpumi» (ar subt.).
20.50 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
21.35 «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, 8.marts
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 27. un 28.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ģimenes svētki».
Francijas daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 26. un 27.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Tarangire». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province». Kultūra Svariņos.
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
19.10 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 R.Paula dziedāšanas svētki hallē Arēna Rīga.
Dziedāšanas svētkos 2009 piedalīsies maestro
Raimonds Pauls, mākslinieciskais vadītājs,
diriģents Arvīds Platpers, jauniešu jauktie kori no
Rīgas un citām Latvijas pilsētām, kā arī solisti.
23.55 Nakts ziņas.
24.00 «Ziemeļu puse».*
0.30 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritānijas
detektīvseriāls. 24.(noslēguma) sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Uzņēmējdarbības iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».

10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Ceļojums laikā». ASV fantastikas filma.
15.15 «Tējas ceļš debesīs». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 Schenker līgas spēle volejbolā. Fināls. Tiešraide.
18.15 «Tici sev un īsteno sapni». ZZ stipendiju konkurss.
19.50 «Ceļā ar kameru». «Jukonas skartie». 4.sērija.
20.20 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.15 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 4.sērija.
22.05 «Tikai viena nakts». ASV komēdija.
23.40 «TV motors».*
0.10 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.15 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 42.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Bēgošā līgava». ASV komēdija.
12.55 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.20 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija.
15.25 «O.C.» ASV seriāls. 27.sērija.
16.25 «Policijas akadēmija 6». ASV komēdija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Sieviešu dienai būt!» Koncerts.
22.00 «Ko vēlas meitene». ASV piedzīvojumu komēdija.
0.05 «Supernatural». ASV seriāls. 20.sērija.
1.00 «Narkodīleris». ASV krimināldrāma.
3.10 «Misters Labais».
Honkongas piedzīvojumu komēdija.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Teksasas reindžers 7». ASV seriāls. 25.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 34. un 35.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 22.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Dienesta romāns» (ar subt.). Krievijas komēdija.
1977.g. 1. un 2.sērija.
14.00 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
15.55 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 1.sērija.
16.55 «Kobra». Seriāls. 30.sērija.
17.55 «Bridžitas Džounsas dienasgrāmata».
Lielbritānijas un Francijas romantiska komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.40 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža».
Lielbritānijas, Francijas, Vācijas,
Īrijas un ASV komēdija.
22.45 Andra Ērgļa lielkoncerts Sirdspuksti.
0.55 «Lēdijas portrets». ASV un Lielbritānijas trilleris.
3.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «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 «Makšķernieku 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 Dzīvās mūzikas koncerti Latvijas Radio 1.studijā.
21.40 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
22.25 «Nāvējošais šovs» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
0.10 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
1.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.

«Bridžitas Džounsas
dienasgrāmata»
8. martā plkst.17.55
TV3
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atbildam

Morgs nevar strādāt
zem pašizmaksas
«Vēlos noskaidrot, kāpēc šajā
gadā dubultojusies cena par morgā sniegtajiem pakalpojumiem.
Vēl pērnā gada nogalē par tiem
kopumā maksājām 13 latus, bet
šajā gadā cena sasniegusi 27 latus.
Skaidrs, ka sadārdzinās viss, bet
kāpēc šiem pakalpojumiem maksa
augusi vairāk nekā uz pusi?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā lasītājs.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris Ķipurs
apstiprina, ka cena par vairāku
pakalpojumu kopumu, ko veic
morgā, šajā gadā ir augusi. «Jāatzīst, ka līdz šim maksa par morgā
sniegtajiem pakalpojumiem salīdzinājumā ar citām iestādēm,
kuras sniedz tādus pašus pakalpojumus, mums bija nesamērīgi
zema. Šā brīža ekonomiskajā situācijā, kad slimnīcas finansējums
samazināts par 17 procentiem,
esam spiesti šīs cenas pietuvināt
vismaz pašizmaksai, jo līdz šim
strādājām pat zem tās. Tieši pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
izmaiņas no 18 procentiem uz 21
bija iemesls mainīt mūsu cenrādi

un pielikt nedaudz vairāk par šo
procentu starpību. Līdz šim spēkā
esošais cenrādis tika apstiprināts
2005. gada 1. jūnijā un humānu
apsvērumu dēļ netika mainīts,»
skaidro A.Ķipurs. Viņš gan atzīst, ka joprojām salīdzinājumā
ar galvaspilsētas cenām mūsu
pilsētā morga pakalpojumi ir par
zemākām cenām.
Saskaņā ar jauno cenrādi mirušā uzglabāšana diennaktī maksā
trīs latus, mirušā mazgāšana – sešus, apģērbšana – piecus, skūšana
– trīs, formalīna maska – četrus
latus. Visas cenas ir ar jauno PVN
– 21 procentu. «Manuprāt, šīs
cenas nav astronomiskas, blakus
pilsētās šie pakalpojumi maksā
krietni dārgāk. Gribu uzsvērt, ka
minētie pakalpojumi nav obligāti
– tie ir brīva piederīgo izvēle, nevienam nav liegts savu tuvinieku
sakopt pašam,» norāda A.Ķipurs,
piebilstot, ka paaugstināt maksu
par morgā sniegtajiem pakalpojumiem pašreizējos apstākļos
vienkārši bija spiesti.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča
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Ģenerators jāgādā pašiem
Uz laikraksta redakciju piezvanīja Neretas ielas 10 mājas
vecākais un sūdzējās par radušos situāciju. Proti, «Latv
energo», veicot remontdarbus,
atslēdzis elektrības piegādi, bet
mājai ir autonomā katlumāja,
kas arī darbojas uz elektrību.
Tādējādi iedzīvotāji palikuši
gan bez elektrības, gan bez
siltuma. Viņš vēlas noskaidrot, vai tiešām «Latvenergo»
remontdarbus nevarēja veikt
siltākā laikā, lai iedzīvotājiem
nav jāsalst.
Akciju sabiedrībā «Latvenergo» skaidro, ka Neretas ielā
elektroenerģijas piegāde tika
atslēgta tāpēc, ka tiek mainītas komunikācijas. Šobrīd tiek
īstenots projekts, kurš paredz
veco komunikāciju, kas stiepjas
pāri dzelzceļa tiltam, nomaiņu,
un darbi rit jau kopš pagājušā
gada nogales. «Latvenergo»
norāda, ka pie mīnus 20 grādiem elektrība netiktu atslēgta
un iespēju robežās uzņēmums
cenšas ieplānot remontdarbus

Foto: Ivars Veiliņš

Darbs
Meklē
Būšu mīļa auklīte (47 g.) jūsu
bērniņam. Ir pieredze. Likme – 0,50
Ls/st. Vai arī apkopšu slimu cilvēku.
Tālrunis 20096997.
Šoferis ar savu auto («Mercedes
Vito», 7 vietas), varu arī pārvadāt
nelielas kravas. Tālrunis 29577800.
Celtniecībā – iekšdarbos un ārdarbos (protu flīzēt, krāsot, apmest).
Izskatīšu visus darba piedāvājumus.
Tālrunis 28459728.

Kamēr «Latvenergo» veica ieplānotos remontdarbus, Neretas ielas 10.
māja palika ne tikai bez elektrības,
bet arī siltuma, jo nedarbojās līdzās
esošā autonomā katlumāja.
tā, lai neradītu neērtības, taču
diemžēl nespēj izvairīties no
gadījumiem, kad arī aukstākā
laikā nākas tos veikt.
Tomēr šajā situācijā klients
tiek savlaicīgi brīdināts par
elektropiegādes atslēgšanu un
viņam pašam jāgādā par alternatīvu apkuri. Neretas ielas
10 iedzīvotāji gan no tā nejūt
nekādu labumu, jo neatkarīgi
no šāda iepriekšēja brīdinājuma
viņi tik un tā salst.

Jelgavas pašvaldība izsaka pateicību
biedrības «Vecāki Jelgavai» nakts
apgaitu dalībniekiem par veiktajiem reidiem
janvārī un februārī:
Kārlim Boldiševicam, Mintautam Buškevicam, Lilitai Caunei,
Saulvedim Šalajevam, Intam Indriksonam, Sarmītei Vīksnai,
Baibai Pušinskai, Jurijam Putinam, Andrim Miklonam,
Viktoram Ščerbatiham, Līvijai Vilcānei, Kasparam Rezgalim, Gundai Balodei.

Mājas vecākais vēlējās arī
noskaidrot, vai šādā gadījumā,
ja «Latvenergo» nav spējīgs
nākt pretī iedzīvotājiem, viņu
autonomajā katlumājā nevarētu ierīkot atsevišķu ģeneratoru, kas varētu nodrošināt
siltumu elektrības atslēgšanas
gadījumā.
Arī siltumapgādes uzņēmuma
SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga norāda – ja
līgumā nav iekļauts punkts, ka
«Latvenergo» uz remonta laiku
jānodrošina enerģijas piegāde,
tad dzīvokļu īpašniekiem kopā ar
apsaimniekotāju pašiem jādomā,
kā šo situāciju risināt.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Aizsaulē aizgājuši

ZINAIDA TESJOLKINA
(dz. 1926. g.)
MIHAILS GERASIMOVS
(dz. 1941. g.)
ELVĪRA ANNA MITENIECE
(dz. 1923. g.)
MARIJA VORKOVECA
(dz. 1936. g.)
INTA KRŪMIŅA (dz. 1933. g.)
VALERIJS BEHTEVS (dz. 1946. g.)
LILIJA ŪDRE (dz. 1917. g.)
IVANS ROZAŠČENOKS
(dz. 1945. g.)
OĻEGS PAVLOVS (dz. 1930. g.)
MARIJA TERENTJEVA (dz. 1925. g.)
ANTONIJA GROMOVIČA
(dz. 1936. g.). Izvadīšana 26.02.
plkst.12 Bērzu kapsētā.
OLGA DZIDRA RŪDUPA
(dz. 1926. g.). Izvadīšana 26.02.
plkst.12 Baložu kapsētā.
ILMĀRS BALTIŅŠ (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 27.02. plkst.13 Meža
kapsētā.
MIRDZA BĪMANE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 28.02. plkst.13
Baložu kapsētā.

Par projekta konkursu 2009. gadam

		
Jelgavas pašvaldība izsludina projekta konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2009. gadam. Konkursa mērķis ir sekmēt
iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas
pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas
pilsētas teritorijā. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmas nolikumu
Fonda līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kas:
1) paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
realizāciju Jelgavas pilsētā;
2) piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski
nozīmīgos projektos;
3) sabiedrisku objektu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu
iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) sabiedrisko organizāciju
darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
4) sociālu programmu īstenošanai;
5) pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas sabiedriskajai organizācijai;
6) regulāriem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai;
7) projekts drīkst būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka
finansējuma piesaistei).
Fonda līdzekļus nepiešķir:
1) nekustamā īpašuma iegādei;
2) sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam;
3) pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas
Jelgavas pašvaldības izveidotas programmas;
4) vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam vienā budžeta
gadā;
5) pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja
ieguldījumu, līdzfinansējumu vai pašfinansējumu.
Pieteikumi iesniedzami Jelgavas domē Lielajā ielā 11, 1. stāvā, Informācijas aģentūrā, līdz 27.03.2009. plkst.12 slēgtā aploksnē. Katrs projekts
jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jābūt norādītam:
• iesniedzējs, juridiskā adrese;
• adresāts: Jelgavas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»;
• norāde: «Neatvērt līdz komisijas sēdei!»
Pieteikumus sūtot pa pastu – pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 27.03.2009.
Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 27.04.2009. Projektu
pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības,
netiks izskatīti.
Projektu sagatavošana – brīvā formā, izmantojot mūsu sagatavoto pieteikuma veidlapu, kuru atradīsiet pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv vai
varat saņemt Jelgavas domes Informācijas aģentūrā (131. kabinets).
Konsultācijas par projektu sagatavošanu – M.Čaniža, tālrunis 63005508.
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Sievietes sportā – mūsdienās tas vairs nav retums, tostarp arī Latvijā,
taču joprojām daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka daiļajam dzimumam
ar «vīriešu» sporta veidiem nav jānodarbojas. Starp tiem var minēt
pauerliftingu, hokeju, karatē un smaiļošanu – sporta veidus, kuros ir
jārēķinās ar smagu fizisku darbu, kā arī to, ka sportojot var iedzīvoties
traumās. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, ko par savu nodarbošanos saka pašas sportistes. Viņas ir vienisprātis, ka ar izvēlēto
sporta veidu nodarbojas ne tāpēc, lai kādam kaut ko pierādītu, bet
gan sava prieka pēc, un jau tagad tas devis augstus rezultātus gan
Jelgavas, gan arī Latvijas un pasaules mērogā.

Foto: Ivars Veiliņš

No gleznošanas
līdz pauerliftingam
 Arturs Neikšāns

Bērnībā Jana Jansone apmeklēja Mākslas skolu un
mācījās gleznot, tagad viņa
ir aizrāvusies ar pauerliftingu
un pēc skolas absolvēšanas
plāno studēt Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā. Par
to, kas pamudinājis Janu tik
kardināli mainīt savu nodarbošanos, stāsta pati sportiste,
kura pagājušonedēļ nosvinēja
19 gadu jubileju.
«Nenoliegšu, ka mani pauerliftingā
ievilināja mans tētis Edmunds. Bērnībā es
apmeklēju dažādas pauerliftinga sacensības, kā arī astoņu gadu vecumā vairākus
mēnešus mazliet patrenējos, taču to ātri
pametu, jo šādā vecumā ar to parasti vēl
nenodarbojas. Iestājos Mākslas skolā un
aptuveni sešus gadus mācījos gleznot,
taču tad 16 gadu vecumā man parādījās
brīvs laiks, lai pievērstos arī citam hobijam. Tētis mani vēlreiz aicināja izmēģināt
spēkus pauerliftingā. Jā, sākumā mani
māca šaubas, jo visapkārt trenējās vien
vīrieši. Saprotams, kautrējos, taču pamēģināju, un man tā lieta iepatikās. Tagad
esmu īsta sporta patriote!» tā Jana.
Viņa arī uzskata, ka cilvēkiem par pauerliftingu ir maldīgs priekšstats, un aicina
arī citus jauniešus ar to nodarboties.
«Kādam tas var šķist ekstremāls sporta
veids, taču īstenībā tas ir ļoti mierīgs.
Pie mums uz sporta klubu nāk trenēties
arī cilvēki ar fiziskiem defektiem – viņus
sporta zālē visi ciena un vienmēr atbalsta.
Šeit vienmēr valda laba un draudzīga
gaisotne,» teic sportiste.
Draudzenes Janas nodarbošanos gan
īsti neizprot. «Viņas atnāca uz sacensībām, paskatījās uz notiekošo, neko

Nolikt puišus uz dēļiem
 Arturs Neikšāns

nesaprata un aizgāja. Arī klasesbiedri
brīnās par manu hobiju, bet puišiem ir
profesionāla interese – pienāk klāt un
pajautā, kā es izpildu atsevišķus paņēmienus. Saprotams, arī ģimene manu
nodarbošanos atbalsta, lai gan vecmāmiņa pārliecināta, ka tas ir šausmīgs sporta
veids un meitenēm nav domāts,» smaida
Jana. Mācības ar sacensībām viņai pagaidām savienot ir vienkārši, jo Latvijā tās
vienmēr notiek sestdienās.
Šobrīd sportiste svaru zālē aizvada aptuveni astoņas stundas nedēļā un mēģina
guļus uzspiest 50 kilogramus, kāds ir arī
viņas svars. Jana teic, ka Jelgavā viņas
svara kategorijā šobrīd nopietnas konkurences nav, bet Latvijas līmenī ar viņu var
spēkoties kādas septiņas meitenes. Jana
sapņo aizbraukt uz kādu pasaules mēroga
turnīru, taču, lai to izdarītu, vispirms ir
jāuzlabo rezultāti un jāiegulda liels sagatavošanās darbs.

Vivita Sviķe, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 12. klases skolniece, ar karatē nodarbojas
jau sešus gadus. Par izcīnīto
uzvaru Latvijas čempionātā
viņa nesen saņēma brūno karatē jostu. Tagad vien atlikusi
prestižā melnā josta – šķiet,
par to ir dzirdējuši arī tie, kuri
karatē sacensībām aktīvi neseko līdzi.
Lai gan sākotnēji tas sācies kā joks,
aizejot līdzi draudzenei uz karatē treniņu,
lai viņai nebūtu garlaicīgi, meiteni tas
aizrāvis. «Uz karatē nodarbībām gāja
arī mans brālis, tobrīd vieglatlētika man
bija apnikusi, tāpēc nolēmu izmēģināt
kaut ko jaunu. Protams, pašā sākumā
man nekas neizdevās, pirmajās cīņās
piedzīvoju zaudējumus, taču vecāki mani
mierināja, ka ne vienmēr uzreiz izdodas
izcīnīt panākumus – ir jāiegulda liels
darbs un sevi jāpierāda. Pēc tam, kad
izcīnīju pirmās uzvaras, man parādījās
papildu motivācija, un te nu es esmu,»
teic pašreizējā Latvijas un Baltijas valstu
čempione karatē, kuras kontā ir arī 5.
vieta pasaules čempionātā.

Vecāki Vivitas nodarbošanos vienmēr
ir atbalstījuši, dažādi uzmundrinot, arī
meitenes tuvākajiem draugiem viņas
hobijs nav noslēpums. «Kad es pārgāju
mācīties uz ģimnāziju, nevienam par
savu nodarbošanos neteicu. Kaut kad
vēlāk klasesbiedri tomēr to uzzināja, un
visiem bija platas acis. Zēniem parasti
patīk pajokot: «O, viņa prot kauties, tikai
nepiekauj mani!» Ir nācies saskarties arī
ar dažādiem izteikumiem – ko gan tāds
meitēns kā es varētu saprast no karatē,
ar to taču var nodarboties tikai zēni. Mani
tas neuztrauc – es nodarbojos ar to, kas
man patīk.»
Vivita arī teic, ka vīriešu un sieviešu
karatē noteikumi neatšķiras, visi izpilda vienus un tos pašus sitienus, taču
viņa novērojusi, ka daiļais dzimums
cīnās krietni agresīvāk un emocionālāk.
«Sieviešu cīņās veidojas lielāks kontakts
ar pretinieku, turklāt daudzas mīl arī
pietēlot. Piemēram, var gadīties nejauši
iesist pa degunu, kas kļūst sarkans, bet
pretiniece zina – ja spēs uzlikt traģisku
sāpju grimasi, tiesnesis var piešķirt sodu.
Puiši tā nekad nedara. Turklāt pēc aizvadītajām cīņām viņi vienkārši aiziet prom,
bet meitenes parasti turpat dod emocijām
vaļu tā, ka spalvas iet pa gaisu!» pasmaida
karatiste.

«Ar puišiem sacensībās man nav sanācis sacensties, taču treniņos gan diezgan
bieži, jo tādu meiteņu, kas nodarbojas ar
karatē, ir maz. Manā vecuma grupā pie
sava trenera Jelgavā es vispār esmu vienīgā. Puišiem ir pilnīgi atšķirīga tehnika,
viņiem ir arī citādāka domāšana, tāpēc
ar viņiem ir interesantāk un pat vieglāk
spēkoties. Treniņos ir gadījies, ka atnāk
kaut kādi jauniņie, kuri man baidās pat
mēģināt iesist, taču priekšstats strauji
mainās, kad viņi attopas guļus uz dēļiem.
Ņemot vērā, ka karatē sacensībās man ik
pa laikam tāpat sanāk pilnais kontakts ar
pretiniecēm, gribēju izmēģināt spēkus arī
kikboksā, taču vecāki tomēr neatļāva,»
smaida Vivita.
Jautāta, vai nav sanācis iedzīvoties
traumās, Vivita purina galvu: «Paldies
Dievam, nav, taču bieži var dabūt zilumus uz rokām un kājām, kas parasti cieš
visvairāk. Taču ziedītes izdakterē visus
zilumus!»
Nākotnes aina Vivitai vēl izskatās
miglā tīta: «Pagaidām neesmu izlēmusi,
kurā augstskolā iestāties, ir jāpabeidz
ģimnāzija. Vai ar karatē nodarbošos visu
turpmāko dzīvi, nezinu. Pašlaik man tas
kalpo kā laba fiziskā slodze, lai ir ar ko
nodarboties. Daru to sava prieka pēc, un
man tas padodas.»

Pietiek ar vienu airi

Sievietēm ierobežojumu nedrīkst būt

 Arturs Neikšāns

 Arturs Neikšāns

Lelde Laure ar smaiļošanu
un kanoe airēšanu sāka aizrauties 7. klasē, kad nodarbības peldbaseinā apmeklējis
arī četrkārtējais pasaules
čempions smaiļošanā Aleksandrs Avdejevs, kurš viņai
ieteica izmēģināt spēkus
smaiļošanā.
Tolaik Lelde apmeklēja Mūzikas skolu,
taču, kā atzīst sportiste, viņai mūzika nav
bijusi sirdslieta, bet gan vecāku noteikts
diktāts. «Vienreiz neizturēju un Mūzikas
skolu sāku bastot. Vairākus mēnešus
slepus gāju uz baseinu, mani vecāki par
to neko nezināja. Tomēr – cik tad ilgi
noslēpsi?! Tētis to uzzināja, atbrauca uz
«pārkāpuma» vietu un sāka bārties, taču
ātri saprata, ka tas ir bezcerīgi. Tiklīdz
izmēģināju smaiļošanu, tā saslimu ar to.
Tieši smaiļošana deva ievirzi visai manai
turpmākajai dzīvei,» teic L.Laure.
«Zinu, ka daudzi šaubīgi skatās uz
sievietēm pie airiem vai arī izmet tādu
frāzi kā «airētāja – viņa noteikti izskatās
šausmīgi», taču tā saka cilvēki, kuri paši
ar sportu aktīvi nenodarbojas. Mūsu
meitenes nav nekādas kultūristes – arī
es ne, taču ar airēšanu lieliski tiekam
galā. Protams, tas nav viegls hobijs – nemaz nerunājot par lielo fizisko slodzi,
laivā vienmēr nākas sēdēt samirkušam,
bet aukstā laikā salst arī rokas,» bilst
smaiļotāja.
Viņa arī atzīst, ka smaiļošanā un kanoe

airēšanā vīriešiem un sievietēm noteikumi ir praktiski vienādi. «Jā, sievietēm
nav olimpiskās distances 1000 metri,
taču Latvijas čempionātā distances ir
vienādas. Meitenēm ir mazāki airi, taču
tas nenozīmē, ka viņām ar tādiem obligāti ir jāairē. Pasaules klases smaiļotājas
sacensībās izmanto vīriešu airus, kam ir
lielāka lāpstiņa – viss atkarīgs no pašas
fiziskā spēka,» norāda L.Laure.
«Ar vīriešiem smaiļošanas sacensībās
neesmu sacentusies, jo viņus uzvarēt
praktiski nav iespējams, taču agrā vecumā meitenes par zēniem parasti ir
spēcīgākas – savulaik pārspēju arī savu
nākamo vīru. Viņš, protams, vēlāk atspēlējās ar uzviju,» joko Lelde. Saprotams,
vīrieši airē ātrāk, taču pēc tehnikas neesot
iespējams pateikt, vai pie airiem ir vīrietis
vai sieviete.
Lelde arī piebilst, ka jebkurā sporta veidā neiztiek bez jokiem un pārpratumiem.
«Reiz, kad atnācu mājās ar smaiļošanas
airi, mani vecāki brīnījās, kāpēc es esmu
atnesusi tikai vienu airi un kur palicis
otrs,» smejas Lelde. Nezinātājiem jāpiebilst, ka smaiļošanas airim lāpstiņas ir
abos galos.

«Viss sākās ar to, ka aptuveni
13 gadu vecumā sekoju līdzi
Rīgas «Dinamo» gaitām hokejā. Bērnībā aktīvi spēlēju
arī basketbolu, taču kaut kas
hokejā mani piesaistīja, tāpēc
nolēmu izmēģināt savus spēkus arī pati, iesākumā hokeju
spēlējot ar sētas puikām.
Tagad savu dzīvi bez hokeja
nevaru iedomāties,» stāsta
Latvijas sieviešu izlases hokejā
vārtsardze Lolita Andriševska,
kura paralēli arī trenē pilsētas
jaunos hokejistus Jelgavas
Ledus sporta skolā.
Jautāta, vai kādreiz ir bijusi doma
izmēģināt spēkus arī citā spēlētāju postenī, hokejiste šādu iespēju noraida. «Nē,
nekad mūžā! Es lieliski atceros pirmo
treniņu pie viena no saviem pirmajiem
treneriem Ulda Opita – tiklīdz uzkāpu uz
ledus, iestājos vārtos, lai gan man nebija
ne formas, ne ķiveres. Treneris sarāva uzacis un jautāja, ko es tur darot, bet mana
atbilde bija lakoniska – ja neļausiet man
stāvēt vārtos, hokeju nekad nespēlēšu!
Ultimāts nostrādāja,» tā Lolita.
Lai arī Latvijā sieviešu hokejs ir pabērna lomā un ir cilvēki, kas uz to greizi
skatās, pasaulē sieviešu hokejs ir ārkārtīgi populārs, jo sevišķi Kanādā. «Tieši
tāpat kā mums Latvijā ir neskaitāmas
vecuma grupas puikām, viņiem ir arī
meiteņu vecuma grupas. Sieviešu hokeja

sistēma ir lieliski attīstīta arī Somijā
un Zviedrijā. Tikmēr Latvijas Hokeja
federācijas prezidents Kirovs Lipmans
publiski izsakās, ka pirmais, ko viņš
likvidēs taupības nolūkos, būs sieviešu
hokejs,» skumji saka Lolita.
«Es zinu – daudzi cilvēki uzskata,
ka hokejs nav domāts sievietēm, taču
mani tas neuztrauc – es hokeju spēlēju
nevis tāpēc, lai kaut kā izceltos citu
vidū, bet gan tāpēc, ka man tas vienkārši patīk. Kāpēc man varētu būt kaut
kādi ierobežojumi tikai tāpēc, ka esmu
sieviete?» retoriski jautā Lolita. Viņa
arī stāsta, ka reiz atgadījusies kāda komiska situācija, kas spilgti ilustrē valdošos stereotipus sabiedrībā: «Vienreiz
mums bija treniņš pret puišiem un man
palūdza iestāties vārtos. Man klāt pieslidoja viens no pretinieku spēlētājiem
un kautrīgi pajautāja: «Atvainojiet,
vai drīkst vismaz vienreiz tā
kārtīgi uzšaut pa
vārtiem?» «Jā,
drīkstat!» es atbildēju.»
«Aizvadīto laiku Latvijas sieviešu izlasē vērtēju
kā fantastisku
pieredzi, ko es
nebūt nenožēloju,
lai gan jāpiebilst,
ka Latvijā sieviešu hokejs tomēr ir
amatieru līmenī.
Ja agrāk treniņi

notika katru dienu un mēs pašas varējām
atvēlēt dienas vidu treniņiem, tad tagad ir
citādāk – krīzes iespaidā naudas ir mazāk,
tāpēc tagad mēs pat esam spiestas pašas
maksāt par treniņiem.
Lolita teic – kaut arī, spēlējot hokeju,
aizritējuši daudzi gadi, tomēr zaudējumus
joprojām nav iemācījusies pārdzīvot.
«Mans uzdevums ir neielaist nevienus
vārtus – ja tā tomēr notiek, esmu ļoti
sarūgtināta. Taču jo sevišķi grūti man
ir samierināties ar zaudējumu – gan kā
spēlētājai, gan kā trenerei. Joprojām
neprotu zaudēt.»
Tagad L.Andriševska trenē mazos jelgavniekus cerībā, ka izdosies izaudzināt
kādu lielisku hokejistu. «Trenera darbs
bija kā loģisks attīstības solis. Man nav
dižu sapņu, ko es tiecos sasniegt, vienkārši vēlos būt laba vārtsardze un trenere, ar
to pilnīgi pietiek.»
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notikumi

Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Margarita Lilienfelde, Zemgales
Veselības centra Ambulatorās daļas medicīnas māsa:
«Es patiesi lepojos, ka esmu piederīga Jelgavai. Šeit esmu pavadījusi
visu savu dzīvi, tieši šeit mani liktenis
savedis kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem,
tostarp kolēģiem – arī jelgavniekiem,
šeit pasaulē nākuši mani bērni, mazbērni...
Ik dienu, vērojot pilsētas dzīvi,
priecājos par to, kā Jelgava uzplaukst,
kļūst skaistāka, īpaši pēdējos gados.
Tie ir tādi it kā ikdienišķi sīkumi, kas
kopā veido lielas lietas un lepnumu par
savu pilsētu. Vēl kāds vasarā krāšņi uzziedējis puķu pods, vēl kāda sakārtota
iela, autobusu maršruts... Tās ir lietas,
kas nemēdz notikt pašas no sevis – ir
jāiegulda smags darbs.
Un kur tad nu vēl kultūras dzīve!
Beidzot tā mūsu pilsētā ir atdzīvojusies. Teātra izrādes, koncerti... Galu
galā arī vērienīgie Smilšu un Ledus
skulptūru festivāli, par kādiem citas
pilsētas var tikai sapņot! Un tā vie-
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Lielupieši – otrā ģimene
 Ritma
Gaidamoviča

notības sajūta Pilsētas svētku gājienā
– mana mazmeitiņa dejo «Vēja zirdziņā» un vienmēr ir lepna pārstāvēt
mūsu pilsētu.
Jā, varbūt mūsdienās tā skaļi par
patriotismu nebūtu īsti vietā runāt,
tomēr es nekaunos atzīt, ka esmu jelgavniece un lepojos ar savu pilsētu.»

Kultūras pasākumi
 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». Mākslinieciskā vadītāja Elita Simsone. Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1
(kultūras namā).
 7. martā pulksten 17 – TDA «Lielupe» 50 gadu jubilejas koncerts «Liel
upieši». Mākslinieciskā vadītāja Elita Simsone. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50
(kultūras namā).

Izstādes
 No 1. līdz 8. martam – TDA «Lielupe» 50 gadu jubilejai veltīta izstāde
(kultūras nama 1. stāvā).
 No 1. līdz 18. martam – Indras Grasbergas fotogrāfiju izstāde «Krāsa, forma un faktūra ap mums». Izstādes atklāšana 12. martā pulksten 15 (kultūras
nama 1. stāvā).
 No 4. līdz 31. martam – Latvija Ornitoloģijas biedrības biedra Arņa Dimperāna fotogrāfiju izstāde «Latvijas putni» (kultūras namā).
 No 9. līdz 31. martam – Indras Grasbergas gleznu izstāde «Krāsas un emocijas». Izstādes atklāšana 12. martā pulksten 15 (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 20. martam – brīvmākslinieces Rasmas Zeilišas personālizstāde pārdošana «Zodiaka zīmes, ainavas un dzīvnieku miniskulptūras». Apskatāma darbdienās no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 28. martam – Rūdolfa Kristapsona gaismas ķermeņu izstāde «Gaismas
etīde». Autortehnikā darinātas galda lampas, stāvlampas, abažūri (modes namā
«Tēma» Elektrības ielā 5a).
 Līdz 30. martam – mākslinieka Jāņa Spalviņa darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 27. februārī pulksten 12 – LR skolu finālsacensības tautas bumbā (1997.
un 1998. gadā dzimušajiem) (Jelgavas Sporta hallē).
 28. februārī pulksten 8.30 – Jelgavas atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā.
Dalībnieku pieteikšanās sacensību vietā no pulksten 8 (uz Svētes upes Tušķos).
 28. februārī pulksten 10.30 – Latvijas čempionāts stieņa spiešanā guļus
(jaunieši, juniori, open, seniori) (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 28. februārī pulksten 17 – BBL Izaicinājuma kausa izcīņas spēle «Ķeizarmežs»
– BK «Zemgale» (Saulkrastos).
 1. martā pulksten 10, 4. martā pulksten 19.30, 17. martā pulksten 19.30,
20. martā pulksten 19.30 – Jelgavas pilsētas čempionāts/«Swedbank» kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē).

Kolektīvs ar 60
dejotājiem, 50
gadu pieredzi,
viens no labākajiem Latvijā
– tās ir tikai
dažas lietas,
kas raksturo
tautas deju
ansambli «Liel
upe», kurš nākamās nedēļas nogalē, 6.
un 7. martā,
ar diviem koncertiem – «Izdejot svētkus»
un «Lielupieši»
– atzīmēs savu
50. dzimšanas
dienu.
«Pēc 23 «Lielupē» nodejotiem gadiem
varu teikt, ka mīlu ne tikai tautas deju,
bet arī šo kolektīvu. Un man šķiet, ka
tieši mīlestība ir tas, kas mūs visus
vieno. Kopā būšana, prieki, bēdas, pasākumi, koncerti un visa dejotāju dzīve
veido fantastisku sajūtu,» tā kolektīvu
raksturo dejotāja, kas šajā kolektīvā dejo
kopš 1986. gada, medicīnas darbiniece
Zaiga Pielēna-Pelēna. Kopā ar viņu tik
pat ilgi nodejojis arī viņas vīrs uzņēmējs
Haralds un ārste Solveiga Ābola. Tikai
par vienu gadu mazāks stāžs ir Vilnim
Skrindam, kurš ikdienā strādā tirdzniecībā. «Tautas dejas un «Lielupe» – tā
ir pārbaudīta vērtība, no kuras nevar
atteikties,» tā V.Skrinda.

Viens vesels kolektīvs

Iesākumā lielupieši darbojās Jelgavas
rajona kultūras namā. Šo kolektīvu
izveidoja horeogrāfs Vilis Ozols, vēlāk
vadīja Modris Vanags, kurš par repetitori pieaicināja Elitu Simsoni, un viņa
šo kolektīvu vada nu jau 25 gadus.
Sākumā «Lielupē» dejoja tikai vidējā
paaudze, bet tagad vairāk nekā divus
gadus kolektīvs ir viens, taču sadalīts
divos sastāvos – vidējā paaudze un jaunieši jeb, kā vadītāja viņus sauc, lielie
un mazie. «Es gribētu teikt, ka mums ir
nevis divas plūsmas, bet gan kārtīga un
liela upe. Tie, kas paskatīsies uz mums
no malas, sapratīs, ka esam viens vesels,

«Jā, repertuārs lielajiem un mazajiem atšķiras, taču kolektīvs
esam viens, visi kopā, tāpēc
mums ir daudz interesantāka
dzīve,» tā par «Lielupi» teic kolektīva vadītāja Elita Simsone.
Foto: Ivars Veiliņš
ar vienu attieksmi, ar vienu domāšanu
un jušanu,» tā vadītāja.
«Pie mums dejo no 18 līdz pat 50
gadiem. Sanāk kā viena liela ģimene.
Manuprāt, mēs viens otru papildinām,
cits no cita mācāmies to labo. Mazie no
lielajiem mācās dejotprasmi, attieksmi
pret deju, bet lielajiem no bērniem,
manuprāt, vēl jāmācās mīlestība, vienkāršība, dzīvesprieks,» tā E.Simsone.

– pieradināt pie darba, uzņemties atbildību, īpaši par to, ka viņi nes «Lielupes»,
Jelgavas vārdu.
«Šobrīd, redzot to, kā viņi mīl deju
un cik viņiem svarīgs «Lielupes» un
Jelgavas gods, esmu gandarīta,» atzīst
E.Simsone. «Viņi ir sapratuši, ka tas ir
kolektīvs darbs. Ja apmeklējums ir 99
procenti, es domāju, ka tas tiešām kaut
ko nozīmē,» tā E.Simsone.

Deja palīdz saglabāt dzīvesprieku

50 gadi – divi koncerti

««Lielupe» ir visa mana dzīve. Kā
pati parasti saku, nezinu, vai tā ir
reliģija vai kultūra man, bet ir. Taču
tas nav viegli. Ir birušas daudz asaru,
bijuši daudz pārdzīvojumu, vēlēšanās
to pārtraukt... Taču vienmēr jāatceras,
ka slikto nedrīkst ielaist sirdī, tas jāuztver kā lieta, kas šajā brīdī jāizprot, un
tas ir tas, kas ļauj iet tālāk un mācīties
no savām kļūdām,» pārdomājot stāsta
E.Simsone.

Apmeklējums 99 procenti –
tas kaut ko nozīmē

Viņa arī atzīst, ka būt par A kolektīvu nozīmē daudz strādāt, te nepietiek
atnākt divas reizes uz mēģinājumu,
tas ir smags darbs, jo šai grupai ir plašs
repertuārs, liela atbildība. Un uz to
nemitīgi jātiecas. Galvenais jau nav
iemācīties pareizus soļus, pats grūtākais
esot ar dejotājiem strādāt psiholoģiski

Par godu lielajiem svētkiem lielupieši
skatītājiem sagatavojuši divas jaunas
koncertprogrammas: 6. martā – «Izdejot svētkus», bet 7. martā – «Lielupieši». «Vēlamies, lai cilvēki priecātos
par dzīvi kopā ar mums. Abi koncerti ir
atšķirīgi, katrā būs kāds pārsteigums,
kāda odziņa. Pirmajā – vairāk pēdējā
laika dejas, 7. martā izdejosim arī savu
«zelta fondu», ar kuru sākām pirms
daudziem gadiem,» tā vadītāja. Šī būs
atskaite, lai paskatītos, kas izdarīts,
uz ko jātiecas. «Nākotnē vēl vēlamies
daudz mācīties no Latvijā atzītākajiem
tautas deju kolektīviem. No tautas deju
kolektīva «Dancis» vēlamies mācīties
dejas tehniku, klasiku, no tautas deju
ansambļa «Rotaļa» – dejas vieglumu,
no «Līgo» vadītāja horeogrāfa Jāņa
Purviņa, kurš mums radījis daudz
deju, – dejas dvēseli un filosofiju,» tā
E.Simsone.

Viedokļi
«Jelgavas Vēstnesis» viedokli par TDA
«Lielupe» vaicāja trim Latvijas labāko
tautas deju kolektīvu vadītājiem, kuri
ik gadu kopā ar savu kolektīvu piedalās
arī tradicionālajā koncertā «Mēs mīlam
dejā».
Rolands Juraševskis,
TDA «Dancis» mākslinieciskais vadītājs:
«Par «Lielupi» un tās
vadītāju varu teikt tikai
vislabākos vārdus. Man
ir liels prieks un gandarījums, ka atšķirībā
no citiem kolektīviem
viņi nevis turas, lai izdzīvotu, bet gan paplašinās gan pāru, gan
repertuāra ziņā. Un viņu rezultāti ar katru
gadu ir arvien labāki. Man prieks, ka viņi
apgūst un paceļ arī tā saukto «zelta fondu».
To viņi tiešām var un dara. Kaut kultūrai pē-

dējos gados atbalsts nav liels, viņiem tas nav
šķērslis. «Lielupē» notiek jaunrades process!
Jelgavā ir daudz kolektīvu un dejotāju, bet
šie ir mani favorīti.»
Jānis Purviņš, horeogrāfs un TDA «Līgo»
mākslinieciskais vadītājs:
«Esmu lepns par «Liel
upi», jo tieši šis kolektīvs ļoti ietekmējis un
palīdzējis manā radošajā darbā – «Lielupe»
iznesa un parādīja citiem daudz manu deju. Tas ir viens no retajiem kolektīviem, kurš ne tikai precīzi atdejo,
bet katrā dejā meklē īpašu stāstu, sajūtas un
tad caur dejotāju tās pasniedz skatītājiem.
Latvijā nav daudz tādu kolektīvu, tāpēc man
īpašs prieks, ka sadarbojos ar šiem jelgavniekiem. Spēcīgākie un interesantākie ir vidējā

paaudze, jo šim sastāvam galvenā recepte
ir tā, ka visi šie dejotāji ir personības – gan
katrs atsevišķi, gan visi kopā.»
Gints Baumanis, TDA
«Rotaļa» mākslinieciskais vadītājs:
«Man patīk un patiesi ir
prieks, ka šis kolektīvs ar
katru reizi aug gan tehniski, gan radoši. Šobrīd
«Lielupe» kā kolektīvs
tiešām ir vērā ņemams
un augstu kotējas ne
tikai Jelgavā, bet visā Zemgalē. Pašam gan kontaktēties vairāk sanāk ar vadītāju Elitu, jo viņa
ir mana kursa biedrene, taču arī par kolektīvu
varu teikt pašu labāko. Esam priecīgi, ka varam
piedalīties viņu rīkotajā pasākumā «Mēs mīlam
dejā», kas nav tikai mīlestība uz deju, bet gan
mīlestība uz visu. Protams, arī viņiem vēl ir kur
augt – gluži tāpat kā visiem kolektīviem.»

Uz «Jelgavas cāļa 2009» titulu pretendē ap 30 cālēnu
 Ritma Gaidamoviča
Aģentūra «Kultūra» informē, ka mazo
vokālistu konkurss «Jelgavas cālis 2009»
mūsu pilsētā notiks un šobrīd konkursam pieteikušies teju 30 mazie vokālisti.
Plānots, ka šajā reizē mazie dziedātāji ne
tikai dziedās žūrijas komisijai Mazajā
zālē, kā tas bijis līdz šim, bet arī sniegs
koncertu kultūras nama Lielajā zālē.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle apstiprina, ka

«Jelgavas cālis 2009» notiks 21. martā
pulksten 12, kā tas bija iecerēts. «Šobrīd
ir pieteikti 28 bērni vecumā no trim līdz
pieciem gadiem, lielākā daļa ir meiteņu,
taču būs klausāmas arī puišu balsis.
Pieteikušies ir vairāki bērnudārznieki
no pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis», Intas Šveiceres, Ingunas Cines,
Agijas Pizikas audzēkņi un citi. Man ir
liels prieks par to, ka savas atvasītes pieteikuši arī vecāki, kuru skolotāji ir viņi
paši,» tā S.Sīle. Viņa gan atklāj – ja nu

tomēr kāds vēl nav paspējis pieteikties,
bet ļoti vēlas parādīt jelgavniekiem savu
talantu, to vēl var izdarīt līdz 12. martam, zvanot pa tālruni 29295901, sūtot
e-pastu uz adresi: santa.sile@dome.
jelgava.lv vai aģentūras mājas lapā iegūt
pieteikumu un nosūtīt to uz jau minēto
e-pasta adresi.
Ņemot vērā to, ka šogad mainīta pasākuma koncepcija – pasākums notiks
Lielajā zālē un tas reizē būs ne tikai
konkurss, bet arī koncerts, uz kuru

varēs ierasties arī skatītāji, – 20. martā,
iepriekš saskaņojot ar kultūras darba
speciālisti, mazajiem vokālistiem būs
iespēja izmēģināt savu priekšnesumu uz
lielās skatuves. Koncerta cena pieaugušajiem būs 1 lats, bērniem un pensionāriem – 50 santīmi.
S.Sīle min, ka šajā dienā skatītājus
priecēs arī cālis no Īrijas, kurš uzvarējis
Īrijā rīkotajā latviešu mazo vokālistu
konkursā – piecgadīgā Krista Rītiņa.
«Šī konkursa organizatori galvenajā

balvā uzvarētājam solīja atmaksāt lidmašīnas biļeti uz «Latvijas cāli 2009»,
kam bija jānotiek Latvijas Televīzijā.
Taču, ņemot vērā to, ka televīzija šogad
konkursu nerīko, mums atnāca lūguma
vēstule, vai mēs vēlamies uzņemt šo
cālīti. Protams, piekritām, tāpēc konkursa organizatoriem nosūtījām atbildi,
ka gaidām mazo vokālistu. Šīs nedēļas
sākumā saņēmām arī apstiprinājumu,
ka piecgadīgā Krista atbrauks uz Jelgavu
no Īrijas,» tā S.Sīle.

