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Gripas epidēmija ir klāt
 Kristīne Langenfelde
Jelgavu sasniegusi gripas epidēmija – saslimušo skaits nu ir ap
258 cilvēkiem uz 100 000, kas jau
pārsniedz epidēmijas slieksni. Vakar stājies spēkā pašvaldības rīkojums «Par gripas un citu aktuālo
augšējo elpošanas ceļu infekcijas
slimību profilaksi», kas paredz
virkni drošības pasākumu.
Sabiedrības veselības aģentūras Zemgales reģionālās filiāles
Infekcijas slimību epidemioloģijas
daļas vadītāja Elvīra Brūvere
skaidro, ka vislielākā saslimstība
ir novērojama bērniem līdz 4
gadiem, kā arī vecumā no 5 līdz
14 gadiem. Pagājušajā nedēļā
Jelgavas pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējuši tikai 64
procenti bērnu, savukārt Jelgavas
skolās vidējais apmeklējums bija
92,5 procenti.
Kā informē Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta, rīkojums nosaka pašvaldības ārstniecības un sociālās
aprūpes iestādēm un kapitālsabiedrībām, kuru kompetencē ie-

tilpst organizēt epidemioloģiskās
drošības pasākumus, savā darbībā rīkoties saskaņā ar Veselības
ministrijas vadlīnijām par gripas
un citu augšējo elpošanas ceļu
infekcijas slimību ārstēšanu.
«Jelgavas Izglītības pārvaldei un
pašvaldības izglītības iestādēm
noteikts pastiprināt kontroli par
iestādes darbinieku un skolēnu
veselības stāvokli un nepieļaut
saslimušo atrašanos izglītības
iestādē, ierobežot ārpusklases
pasākumus un neplānot jaunus,
ja tie notiek slēgtās telpās un
saistīti ar dalībnieku skaitu virs
30. Tāpat informēt par skolēnu
apmeklētību klasēs. Ja apmeklētība sasniedz 60 procentus no
skolēnu skaita, jānosaka karantīnas pasākumi.»
Pašvaldības medicīnas iestāžu
darbiniekiem noteikts redzamā
vietā izvietot informāciju par rīcību gripas saslimšanas gadījumā,
kā arī profilakses pasākumiem.
Tāpat arī stacionāro ārstniecības
iestāžu vadītājiem jāierobežo apmeklētāju plūsma pie pacientiem,
kuri atrodas stacionārā.

Jādomā par siltuma
izmaksu taupīšanu
Jau šobrīd Mirdzas un Ēvalda Ozoliņu pašu audzētās dzeltenās un sarkanās tulpītes, nogrieztas un rūpīgi glabātas, gaida
svētdienu, kad Driksas ielas tirdziņā tās nonāks jelgavnieku rokās. Pagaidām gan Ozoliņu ģimene neņemas spriest, cik tad
zieds šogad maksās – tas tapšot zināms tikai svētdien, kad visi tirgotāji sāks piedāvāt savu produkciju. Mirdza vien piebilst,
Foto: Ivars Veiliņš
ka dārgāk par 50 santīmiem nevajadzētu būt.
 Kristīne Langenfelde

manījās no puķu tirgošanas kļūt
par miljonāriem, bet mēs abi
«Man jau šķiet, ka ta
40 gadu laikā nekādu bagātību
gad dzeltenās tulpes
neesam sakrājuši,» ar smaidu
sāk izkonkurēt sarka
nosaka Mirdza, piebilstot, ka
nās. Tā jau saka – sar
ziedi vairāk ir dvēseles darbs.
kano tulpīšu svētki,
«Dēls jau brīžiem jautā, vai paši
bet cilvēki vairāk pērk
vispār esam parēķinājuši, cik
tieši dzeltenās – tās
tas ir izdevīgi un vai patiesībā
tagad modē,» saka
tā peļņa nav ar mīnuss zīmi.
jelgavnieki Mirdza un
Var jau būt, ka viņam taisnība,
Ēvalds Ozoliņi, kuri
jo apkurināt siltumnīcu ar gāzi,
vairāk nekā 40 gadus
kam cena tikai kāpj, ir dārgs
ik 8. martu pašu au
prieks,» atzīst Mirdza.
dzētos ziedus piedāvā
Taču pieraduma spēks ir liels,
pilsētniekiem.
tāpēc joprojām ik rudeni Mirdza
un Ēvalds savā siltumnīcā stāda
Viņi tulpes audzē no sīpola tulpes, lai tās uzziedētu tieši uz
līdz ziedam un paši arī tās tirgo. 8. martu. «Nu nav jau mums tie
«Citi jau mums te savulaik pa- apjomi lieli – labi ja tūkstoš zie-

du sanāk, taču arī tas nav maz,
jo prasa pamatīgu darbu. Bet
kāds ir prieks un emocijas, kad
ziedi sāk plaukt, kamēr ārā viss
vēl drūms!» saka Mirdza.
Arī pašiem 8. marts ir svētku
diena. «Sieviņai puķi uzdāvinu
vienmēr. Nē, pašu audzēto gan
ne – tā jau nebūtu dāvana! No
rīta tomēr skrienu uz veikalu,
lai izvēlētos ziedus,» atzīst
Ēvalds.
Abi novērojuši, ka nu jau labu
laiku sarkano tulpīšu svētki
vairs nav tikai vecāka gadagājuma vai krievvalodīgo cilvēku
svētki. «Tiklab gados vecākie,
kā jaunieši šajā dienā vēlas
savām mīļotajām sievietēm uzdāvināt pa tulpītei. Jā, un tieši

tulpes – savulaik mēģinājām
šajā dienā piedāvāt arī rozes,
bet ieradumus jau nevar mainīt.
Cilvēki tik un tā priekšroku dod
tulpēm,» atzīst Mirdza.
Puķu audzētāji atklāj, ka
gadu laikā uzkrātā pieredze
tik un tā nav garants, ka īstajā dienā iestādītais sīpols
uzziedēs tieši vajadzīgajā laikā.
«To prognozēt nevar! Jā, arī
mums ir bijis tā, ka visu darām
precīzi, bet tulpes uzplaukst
vairākas nedēļas pirms 8. marta, tādējādi svētku dienā vairs
nav ko tirgot,» atceras Mirdza,
piebilstot gan, ka nu izstrādāta
arī virkne profesionālo noslēpumu, kas ļauj vairāk koriģēt
zieda uzziedēšanu.

Dalīto atkritumu konteineri šomēnes – visā pilsētā
 Ritma Gaidamoviča

Šķirot atkritumus, tā
dējādi saudzējot vidi,
pašlaik iespējams jau
teju visā pilsētā. No
110 vietām, kur bija
paredzēts izvietot dalīto
atkritumu šķirošanas
konteinerus, tas izdarīts
jau 102 vietās, bet pārē
jās izvietos tuvāko divu
nedēļu laikā.
Pirmās pie dalīto atkritumu
šķirošanas konteineriem jau pērnā gada rudenī tika izglītības un
pašvaldības iestādes. Aģentūras
«Zemgales EKO» direktora vietas
izpildītāja Zane Ķince stāsta, ka

tie arī esot visaktīvākie šķirotāji.
«Iestādes jau izstrādājušas savu
sistēmu atkritumu šķirošanā, ko
arī veiksmīgi īsteno. Jāpiebilst,
ka, veicot pārbaudes, speciālisti
pie vairākām izglītības iestādēm
novērojuši situāciju, ka konteineri
pildās ļoti ātri, īpaši dzeltenie,
kas paredzēti PET pudelēm un
papīram. Tas nozīmē, ka tie būs
jāizved biežāk. Speciālisti jau veido
atkritumu izvešanas grafiku. Par
jelgavnieku aktivitāti vēl nevaram
spriest, jo iedzīvotāji šķirot atkritumus sāka tikai nesen, tāpēc par
to varēsim runāt marta beigās. Bet
esam novērojuši, ka arī jelgavnieki
izprot, ka atkritumi ir jāšķiro, un
dara to labprāt,» stāsta Z.Ķince.
(Turpinājums 3.lpp.)

 Anna Afanasjeva

Pirmdien Jelgavā darbī
bu sāka Zemgales reģio
nālā Enerģētikas aģen
tūra. Iedzīvotājiem jau
tagad pieejamas konsul
tācijas par energoefekti
vitātes pasākumiem un
Eiropas daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumu
programmas iespējām.
Par siltuma ražošanas
izmaksu samazināšanu
domā arī uzņēmums
«Fortum Jelgava».
Tā kā Enerģētikas aģentūra
izveidota ar Eiropas Inteliģentās
enerģijas aģentūras atbalstu, lai
saņemtu finansējumu tās darbības nodrošināšanai, bija jāizpilda
virkne nosacījumu. Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks un
biedrības «Zemgales reģionālā
Enerģētikas aģentūra» vadītājs
Aigars Rublis stāsta, ka līdz šim
ar aģentūras izveidi un darbības
uzsākšanu saistītos izdevumus sedza mūsu puse – Jelgavas dome kā
aģentūras izveides iniciatore, citas
Zemgales pašvaldības un biedrības
dibinātāji. Pašlaik dokumentu
pakete par dāvinājuma piešķiršanu aģentūras pirmajam darbības
gadam vēl atrodas Briselē. Tā
kā nopietna pamata bažām par
atbalsta saņemšanu nav, aģentūra

pirmdien sāka darbu Pulkveža
Brieža ielā, Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes ēkā.
Aģentūrā no šā mēneša atalgojumu saņems divi darbinieki
– direktors Mārtiņš Prīsis un
asistente. Ilgāka vilcināšanās
ar darba uzsākšanu projekta
formalitāšu dēļ, pēc pašvaldības
domām, nav vēlama, jo apkures
dārdzības apstākļos viens no
darbības virzieniem – siltināšanas
un energoefektivitātes pasākumi
– ir ļoti aktuāls. Lielie rēķini par
to likuši aizdomāties daudziem,
bet dažu māju iedzīvotāji pauduši
gatavību iesaistīties siltināšanas
programmā.
SIA «Fortum Jelgava» dati liecina par ievērojamām atšķirībām
daudzdzīvokļu māju apkures
izmaksu ziņā. Janvārī, kad vidējā
gaisa temperatūra bija mīnus 2,45
grādi, kvadrātmetra apkures izmaksas mūsu pilsētā svārstījās no
0,71 santīma siltinātajā 4. līnijas
1. mājā līdz 2,04 latiem Kungu
ielas 21. mājā. Vidējā maksa par
apkuri Jelgavā bija 1,32 lati par
kvadrātmetru.
Mazajās pašvaldībās, kur apkures nodrošinātāji ietilpst mazāka
apjoma gāzes patērētāju grupā,
rēķini par siltumu ir vēl iespaidīgāki. Piemēram, Līvbērzes ciemata daudzdzīvokļu mājās zemākā
maksa par siltumu janvārī bija
1,44 lati par kvadrātmetru.
(Turpinājums 3.lpp)

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!

«Nu jau kādu laiku arī mēs labprāt šķirojam atkritumus. Ne
varam teikt, ka tie būtu kalniem, taču ik pa laikam klasēs ir
sagatavotas papīru kaudzītes, ko izmest, tāpat savu reizi ir arī
stikla pudeles vai burciņas,» stāsta Jelgavas 2. pamatskolas
apkopējas Ludmila un Nadežda.
Foto: Ivars Veiliņš

Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus,
kā arī licencētas izglītības iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» bez maksas var iesniegt pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214
pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.
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Par brāķi atbild uzņēmums
uzņēmējs, kas mākslīgi sadārdzina pakalpojuma cenu, pēc tam
nevienā konkursā neuzvarēs. Tā
jau būtu pašnāvība! Labi, mēs tā
vienā konkursā pāris tūkstošu
nopelnītu, bet jau nākamajā mūs
vienkārši izmestu no tirgus. Tur
nav loģikas. Gluži pretēji – mēs
nemitīgi rēķinām, kur asfaltu
iepirkt lētāk, un pagājušajā gadā,
kad «Igate» vairākas reizes paaugstināja cenu savam asfaltam,
mēs jau kalkulējām, vai lētāk to
nav iegādāties Rīgā. No vienas
puses, tur piedāvāja lētāku cenu,
bet, no otras, – ja mums jāskatās,
kā to nogādāsim Jelgavā, jāsa
prot, ka ceļa izmaksas noteikti
būs augstākas nekā pērkot asfaltu mūsu pilsētā. Tāpēc pagaidām
palikām pie «Igates».
Šogad, no vienas puses,
pakalpojumi kļūst lētāki, jo
krītas pieprasījums, no otras
puses, ir sadaļas, kur izmaksas aug. Jau pagājušajā gadā
varējām vērot, ka pašvaldībai izdevās virkni konkursu
noslēgt par lētāku cenu nekā
sākotnēji bija plānots, tā
ietaupot līdzekļus, ko pēc
ielās, taču tas noteikti jāturpina tam varēja ieguldīt citu ielu
arī šogad. Un saprotu, ka tas arī sakārtošanā. Piemēram, jau
notiek – šogad, rekonstruējot pieminētā Tērvetes iela un
Dobeles šosejas posmu un ielas Kalnciema ceļš, kam asfalta
ap Zemgales Olimpisko centru, virskārtu uzlēja par ietaupīto
vēl pirms tam jauna asfalta virs- naudu no Rīgas ielas rekonskārta tiks uzklāta apbraucamo trukcijas. Kā tad šogad būs ar
ceļu ielām. Un tas nozīmē, ka, jūsu pakalpojumiem?
piemēram, Aspazijas, Asteru,
Mēs saprotam, ka pašvaldībai
Strazdu, Aviācijas un citās ielās naudas kļūst mazāk, tāpēc esam
un to posmos līdz ar jaunuzklā- spiesti meklēt risinājumus, lai
to segumu braukšana jau kļūs arī mūsu pakalpojums nekļūtu
daudz patīkamāka. Tāpat «Pil- dārgāks, tieši pretēji – cena sasētsaimniecība» pēc šāda princi- ruktu. Lai to sasniegtu, šobrīd
pa paredz sakārtot vēl vairākus uzņēmumā darām to pašu, ko
ielu posmus, piemēram, Sudrabu dara valsts un pašvaldības, – saEdžus, Salnas, Ausekļa, Svētes, mazinām visus iespējamos izdeK.Barona, un tas ir apsveicami. vumus. Protams, tas ir ļoti sāpīgi,
Bet arī par
bet algas saviem
asfalta klāša«Iedzīvotājs jau darbiniekiem
nu dzird ne
esam pamatīgi
neizprot, kad «apgriezuši». Vēl
tādus vien nostāstus – progada
kaut kur gadījies pagājušā
ti, «Kulk» no
sākumā notei«Igates» asfalmisēklis, uzreiz cējs bieži vien
tu iepērk par
darbinieks
uzdod jautāju- bija
vienu cenu, bet
– profesionāļu
atskaitēs pašmu: cik tad at- savā jomā trūvaldībai norāka; ja gribēji
kal pašvaldībai labu strādnieku,
dot citu, jau
daudz augstāvajāiegulda, lai noteikumus
ku. Atkal esot
rēja diktēt viņš.
iespēja piepelfirmas neizda- Tagad situācija
nīties!
pavisam cita
rības novērstu? ir– aug
Ziniet, kas
bezdarbs,
veido cenu? Par
Pašvaldība ne- algas sarūk, darvienu summu
ba ņēmējs noiegulda neko! teikumus vairs
mēs to nopērkam no «Igates»,
tagad
Ja izpildītāja dēļ nediktē,
bet mums tā ir
drīzāk uzņēmējs
jāpiegādā vajadarbā ir brāķis, var sākt izvēlēdzīgajā vietā, un,
labāko, apsizdevums sedz ties
protams, šīs iztākļu spiests,
maksas pieaug,
diktējot savus
uzņēmums.»
bet tikai par
noteikumus.
loģistikas daļu,
Protams, optimizējam arī darba
vairāk nu nekādi. Tur jau jābūt procesu, tāpat degviela kļuvusi lēmuļķim, liekot virsū kaut kādu tāka, un tas viss kopā ļaus mums
neloģisku uzcenojumu, lai pie- pazemināt darba izmaksas. Taču
pelnītos. Tas ir pilnīgi izslēgts. tajā pašā laikā kvalitāte noteikti
Saprotiet, ceļu būvē valda ār- nedrīkst ciest – tam mēs sekosim
kārtīgi sīva konkurence un šāds līdzi ļoti rūpīgi.
«Mēs sa
protam, ka
pašvaldībai
naudas kļūst
mazāk, tāpēc
esam spiesti
meklēt risinā
jumus, lai arī
mūsu pakalpo
jums nekļūtu
dārgāks, tieši
pretēji – cena
saruktu. Lai
to sasniegtu,
šobrīd uzņē
mumā darām
to pašu, ko
dara valsts un
pašvaldības,
– samazinām
visus iespēja
mos izdevu
mus,» atzīst
SIA «Kulk» val
des priekšsē
dētājs Gunārs
Bubulis.
Foto:
Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

Pēdējos gadus vienī
gais uzņēmums, kas
piesakās pašvaldības
konkursā par ielu uz
turēšanu pilsētā, ir
SIA «Kulk», un tas arī
saņem lielākos iedzī
votāju pārmetumus
par nekvalitatīvi aiz
lāpītām bedrēm, ne
nogreiderētām ielām,
nenošķūrētu sniegu...
Taču SIA «Kulk» valdes
priekšsēdētājs Gunārs
Bubulis ir pārliecināts
– ja strādātu cits uzņē
mums, darbu kvalitāte
nevarētu būt labāka.
«Jelgavas Vēstnesis» jau pagājušajā nedēļā rakstīja par šogad
paredzētajiem ielu rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem,
kam kopumā šogad atvēlēti
gandrīz septiņi miljoni latu. Pēc
publikācijas laikraksts saņēma
vairākus iedzīvotāju jautājumus,
kas pārsvarā saistīti ar ielu uzturēšanu. Jautājumus apkopojām
un uz sarunu aicinājām SIA
«Kulk» valdes priekšsēdētāju
G.Bubuli.
Jūs sakāt, ka cita uzņēmuma darba kvalitāte nevarētu
būt labāka. No kurienes tāda
pārliecība?
Nav svarīgi, vai darbus veic
Jānis vai Pēteris, pasūtītāja
prasības jāizpilda kā vienam,
tā otram. Un šie standarti, kas
mums jāievēro, ir ļoti augsti.
Tāpēc neviens uzņēmums nav
ieinteresēts strādāt slikti, jo
skaidrs, ka paviršu darbu nepieņems, tas būs jāpārstrādā.
Protams, iedzīvotājs jau varbūt
to arī neizprot un brīdī, kad
kaut kur gadījies misēklis, uzreiz
uzdod jautājumu: cik tad atkal

Skaitļi runā
Pilsētas vides
sakārtošana

pašvaldībai vajadzēs ieguldīt
naudu, lai firmas neizdarības
novērstu? Pašvaldība neiegulda
neko! Ja izpildītāja dēļ darbā
ir brāķis, visus izdevums sedz
uzņēmums. Tātad padomājiet,
kāda uzņēmumam jēga darbu
paveikt slikti un pēc tam par
savu naudu pārtaisīt?!
Bet ir jau arī citas lietas,
kas varbūt paslīd garām.
Proti, jelgavnieki esot manījuši, ka uzņēmums iepērk
asfaltu bedrīšu lāpīšanai,
bet rezultātā bedrītēs nav
ne smakas no tā – tās aizpildot ar šķembām un piķi.
Tā teikt, uzņēmums nelegāli
piepelnās.
Runāt jau var daudz. Bet patiesība ir tāda, ka bedrīšu lāpīšanai
ir vairākas metodes, piemēram,
ar asfaltu vai ar granīta šķembām un emulsiju. Profesionāli
pat granīta šķembas ir labāks
materiāls, jo tās ir vairākas
reizes izturīgākas par parasto
asfaltu. Saprotu, ka cilvēks,
kurš nav profesionālis, redzot
kaut ko tādu, nodomā – kārtējā
mahinācija, bet patiesība ir pavisam cita.
Pieļauju, ka vēl vienkāršam
cilvēkam varētu šķist nesaprotami, kāpēc, bedri aizlāpot, tai pa
virsu uzber kaudzīti sīkšķembu,
kas tāpat tūlīt tiek iznēsātas un
pēc brīža jau sakrājas ielas malā.
Redziet, ja, lāpot bedrītes, mēs
varētu pilnībā slēgt satiksmi
konkrētā ielā, tad tas nebūtu
nepieciešams, bet, tā kā tas nav
reāli, tad šīs sīkšķembas pilda
tādu kā miltu funkciju mīklai
– mēs, gatavojot mīklu, taču tai
pa virsu vēl uzberam miltus,
lai nelīp pie rokām. Un šajā
gadījumā ir līdzīgi – lai ielāpu
uzreiz neizbojā, tiek izmantotas
šķembas. Protams, tad, kad tās
iznēsātas gar ielu malām, mēs
tās savācam.

Kā vērtējat šo jomu attīstību Jelgavā?

Pozitīvi

17,3%

Kultūras un
izklaides pasākumi

Diezgan pozitīvi

Negatīvi

Nezinu

11%
45%

26,7%
12,3%

Diezgan negatīvi

67,4%
36,3%

Tirdzniecības centru
un veikalu atklāšana
Etniskā
integrācija/saskaņa

Un kā ar to bedrīšu lāpīšanu ziemā?
Jā, jā, man jau arī saka: ko tie
tavi veči tur dara?! Protams, bedrīšu lāpīšana ziemā nav tik efektīva, taču, ja tas netiks darīts, tad
pavasari mēs sagaidīsim ar vēl
briesmīgākām ielām. Kāpēc rodas bedres? Tāpēc, ka ielai tāpat
kā jebkurai citai lietai ir savs kalpošanas laiks, Jelgavā vairumam
ielu šis laiks jau sen kā beidzies.
Saprotiet taču, ka Jelgavā nav
ielu – es te strādāju jau kopš septiņdesmitajiem gadiem un zinu,
kā padomju laikos būvēja ielas.
Tolaik kapitālie remonti notika
pēc stingra plāna. Jā, virskārtas
atjaunošanai vēl, bet kapitālajiem remontiem vienkārši nebija
materiālu – tas taču bija deficīts,
tāpēc arī tas, ko mēs tagad saprotam ar vārdu «rekonstrukcija»,
nenotika. Tāpēc arī Jelgavas
ielas pat definīcijai «iela» nebija
ne tuvu. Iela jau nav tikai asfalts
– galvenais ir ielas pamats, bet
Jelgavā to pamatu neviens ilgus
gadus nav būvējis, un, ja ielai nav
pamata, tad nevar gribēt, ka uz
tās turēsies jaunuzklāts asfalts.
Tāpēc par ielu būvniecību var
sākt runāt tikai pēdējos astoņos
gados, kad patiesi ielas tiek
rekonstruētas atbilstoši visiem
standartiem. Pārējās nosaukt
par ielām nav iespējams.
Bet šādi lāpot un lāpot jau
sen kādu ielu varēja noasfaltēt!
Un Jelgavā to jau sāk darīt.
Protams, naudas ir tik, cik tās
ir, bet paskatieties, kā pagājušajā
gadā tapa jauns asfalts Kalnciema ceļā un Tērvetes ielā – jā, tā
nav rekonstrukcija, tikai bedrīšu
lāpīšana aizstāta ar jaunu asfalta
virskārtu, kas kalpos gadus trīs,
piecus, bet efektu cilvēks uzreiz
pamana. Protams, tas ir dārgāk
nekā lāpīt bedrītes, pilsēta nevar
atļauties to īstenot uzreiz visās

9,7%

51,2%
63,7%

12,7%
8%

2%

2,3% 2%
4,3% 4,7%

4,7% 4,7%
14%

*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs
būtu gatavi
iesaistīties
savas mājas
siltināšanā?
Jevgeņija,
pensionāre:
– Protams, jo
apzinos, ka
tas būtu labi
visiem daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Diemžēl
šobrīd no savas pensijas tam
nevaru atlicināt. Ja, nosiltinot
māju, rēķini par siltumu samazinātos, tas ir izdevīgi, tomēr
rezultāts būtu tikai ar laiku, bet
jāmaksā taču tagad!
Gaļina,
audzina
bērniņu:
– Tas noteikti būtu liels
pluss un reizē
arī ekonomija. Manuprāt,
tādējādi arī
māja ilgāk kalpotu. Vai es būtu
gatava iesaistīties siltināšanā,
atkarīgs no finansējuma, kas jāiegulda. Visticamāk, no dzīvokļu
saimniekiem visu naudu šim
mērķim nevarēs iegūt.
Faina Bor
mane, strādā ķīmiskajā
tīrītavā:
– Es būtu ar
mieru kaut
kādu summu
atvēlēt šīm
mērķim, jo
vēlāk samazinātos siltuma rēķins. Tam gan visiem kopīgi būtu
jāņem kredīts. Šobrīd nevaru iedomāties, cik tas viss izmaksātu,
bet kādus 30 latus mēnesī būtu
gatava maksāt.
Oļegs,
jelgavnieks:
– Mūsu mājā
vajag pamatīgu rekonstrukciju un
visu atjaunot,
nevis siltināt.
Mums ir pietiekami silts, pat logs ziemā jāver
vaļā. Galu galā – te taču nav
Sibīrijas ziemas. Ja kaut ko tādu
dara, lai ES par to maksā.
Larisa,
medmāsa:
– Tiešām nezinu. Tas jau
nozīmē kredītsaistības,
bet uz 30 vai
40 gadiem
neesmu gatava tādas uzņemties. Iespējams,
ka dažus gadus varētu maksāt
ne pārāk augstu summu, bet
mūsu mājai gali jau nosiltināti,
palikuši tikai sāni. Kopumā gan
dzīvoklī ir silts.
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Sarmas iela 4 –
pašvaldības īpašums
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība šo
nedēļ beidzot panākusi
mierizlīgumu par ēku
Sarmas ielā 4 un jau
nākamnedēļ to varēs
pārņemt. Jāatgādina, ka
šo īpašumu visai dīvainā
kārtā par tobrīd zemāku
cenu nekā tirgus vērtī
ba īpašniece Nadežda
Kočkina vēlējās pārdot
savam vīram. Pašval
dība uz to reaģēja un
izmantoja pirmpirkuma
tiesības.
Tas bija gandrīz pirms gada,
kad N.Kočkina nolēma savam
vīram pārod īpašumu par salīdzinoši zemu cenu. Pašvaldības
izpilddirektors Gunārs Kurlovičs
jau tobrīd divstāvu biroju tipa ēku
raksturoja kā labu un piemērotu
būvi pašvaldības funkciju veikšanai. Pie tās izveidota arī neliela
autostāvvieta. «Šādos un līdzīgos
gadījumos pašvaldība nevar izlikties, ka nav pamanījusi iespēju,
un neizmantot pirmpirkuma
tiesības,» toreiz uzsvēra izpilddirektors.
Pašu Sarmas ielas ēkas pirkuma darījumu pašvaldība jau
pirms gada vērtēja kā interesantu.
Proti, divstāvu biroju tipa nama
noteiktā pirkuma summa bija ap
94 000 latu, mājai piegulošās zemes 1632 kvadrātmetru platības
vērtība – 40 000 latu. Domnieki
nolēma, ka pašvaldība izmantos
pirmpirkuma tiesības uz ēku un
tai piegulošo zemi.
Tajā pašā dienā, kad pieņemts

lēmums, potenciālais ēkas pircējs
bija ieradies pašvaldībā ar iesniegumu, ka pirkuma darījums ir
anulēts un tas vispār nenotiks.
«Šāda rīcība liecina, ka darījums
jau no sākuma nav bijis īsti korekts,» spriež izpilddirektors.
Taču pašvaldība neatkāpās un
nekavējoties pārskaitīja noteikto
daļu no īpašuma pirkuma summas. N.Kočkina turpināja nepiekrist pašvaldības pirmpirkuma
tiesībām, un sākās tiesāšanās.
Tikai šonedēļ lietā panākts mierizlīgums – pašvaldība likumīgi iegūs
tiesības uz šo ēku.
«Jau ir veikts īpašuma novērtējums, un tā stāvoklis patiesi ir
labs. Bijušie īpašnieki nomaksājuši arī pagājušā gada parādu par
nekustamā īpašuma nodokli, tā
kā visas saistības no viņu puses
beidzot ir nokārtotas,» uzsver
G.Kurlovičs.
Pašvaldība šo ēku plāno izmantot savu funkciju nodrošināšanai.
«Ja šobrīd esam spiesti īrēt telpas
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tad te varētu pārcelties kāda
no mūsu iestādēm, tā samazinot
izdevumus par telpu īrēšanu, piemēram, Sabiedrības integrācijas
birojs,» spriež G.Kurlovičs.
Jāpiebilst, ka pagaidām pašvaldība negrasās lauzt līgumu
ar diviem esošajiem ēkas nomniekiem.
Šis pēdējo pāris gadu praksē
bija jau otrais gadījums, kad pašvaldība izmantoja pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu, kas tika pārdots par nesamērīgi zemu cenu,
tādējādi apliecinot, ka pašvaldības
attieksme pret dokumentu plūsmu nav nevērīga.

Dalīto atkritumu
konteineri – visā pilsētā
(No 1.lpp.)
Viņa arī min, ka joprojām notiek
cilvēku informēšana par to, kā
jāšķiro atkritumi un kurā konteinerā ko mest. «Sadarbojamies ar
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi, kas šo informāciju bukleta
veidā nodot saviem klientiem, kā
arī sazināmies ar citiem apsaimniekotājiem, lai viņi šo informāciju
nodotu savu māju iedzīvotājiem,»
stāsta direktora vietas izpildītāja.
Viņa gan atklāj – cilvēkiem joprojām nav skaidrības, ka šajos dalīto
atkritumu konteineros nevar
mest tetrapakas, krējuma un jogurta trauciņus, kuriem ir dažādi
piemaisījumi, tie jāmet parastajā
konteinerā.
Šobrīd dalīto atkritumu konteineri vēl nav izvietoti Pērnavas
un Asteru ielas apkaimē, bet jau
tuvāko divu nedēļu laikā tas tiks
izdarīts.
Z.Ķince stāsta, ka tuvojas aprīlis
– Spodrības mēnesis – un tā laikā
pilsētā plānotas aktivitātes, kas
saistītas ar atkritumu šķirošanu.
«Nākamnedēļ mēs ar pašvaldības

vadību tiksimies ar «Latvijas
Zaļā punkta» pārstāvjiem, lai
pārrunātu viņu piedāvātās idejas
Spodrības mēneša aktivitātēm.
Protams, kā ierasts, būs arī lielā
talka. «Latvijas Zaļais punkts»
gatavs piedāvāt visa mēneša
garumā rīkot dažādas akcijas,
piemēram, vienu nedēļu cilvēkus
aicināt vākt mājās sakrājušos
stiklus, citu – lielgabarīta atkritumus. Līdztekus tam aprīlī plānots
viesoties bērnudārzos, skolās, lai
izglītotu skolēnus par atkritumu
šķirošanu, kā arī īstenot citus pasākumus,» skaidro Z.Ķince.
Atgādinām, ka zaļie konteineri paredzēti tīrām un, vēlams,
nesaplēstām stikla pudelēm un
burkām. Dzeltenajos ievietojamas
tīras PET pudeles (minerālūdens,
alus, kvasa u.c. dzērienu plastmasas pudeles), polietilēna maisiņi un
plēve, kā arī tīri un sausi kartona
un papīra iepakojumi, avīzes, žurnāli, grāmatas un rakstāmpapīrs.
Savukārt tumšajos konteineros
– pārējie nešķirotie sadzīves atkritumi.

Šomēnes valsts dotē vakcīnas
pret trakumsērgu
 Ilze Knusle-Jankevica
Šomēnes Jelgavas veterinārajā
klīnikā «Sanarius» un pie privāti
praktizējošas veterinārārstes
Genovevas Viļmanes suņu, kaķu
un mājas sesku saimnieki savus
mīluļus var vakcinēt pret trakumsērgu, nemaksājot par vakcīnu.
Tā kā veterinārārsti izmantos
valsts dotētas vakcīnas, klientiem
būs jāsamaksā tikai par speciālistu darbu. Laikraksts «Jelgavas

Vēstnesis» noskaidroja, ka iedzīvotājiem šis pakalpojums varētu
izmaksāt līdz trīs latiem. Pārtikas
un veterinārā dienesta (PVD) Jelgavas pārvaldes vadītājs Arnolds
Žilvinskis norāda, ka dienestam
bija nelielas vakcīnu rezerves,
kas izsniegtas izlietošanai privāti
praktizējošajiem veterinārārstiem, jo PVD dzīvnieku vakcināciju neveic. Kopā PVD izsniedzis
430 devas gan pilsētā, gan rajonā
praktizējošiem speciālistiem.
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Jādomā par
izmaksu taupīšanu

Īsi
 No 1. marta par vizīti pie
ģimenes ārsta, par konsul
tāciju pie speciālista vai arī
ārstēšanos slimnīcā jāmaksā
vairāk. Piemēram, par ģimenes
ārsta apmeklējumu jāmaksā 1 lats,
par konsultāciju pie speciālista – 5
lati, par ārstēšanos slimnīcā (sākot
no otrās ārstēšanās dienas) – 12 lati
par dienu. No pacientu iemaksām
atbrīvotas visas līdzšinējās pacientu kategorijas – bērni, grūtnieces,
psihiski slimās personas un citi, no
pacienta iemaksas papildu atbrīvoti
arī 1. grupas invalīdi. Savukārt trūcīgajām personām turpmāk jāmaksā
50 procenti no pacienta iemaksas.

 Rīt, 6. martā, pulksten 14
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs
tures un mākslas muzejā no
risināsies atceres pēcpusdiena
«Kāds bagāts mūžs...», kas
veltīta Ģ.Eliasa māsas Maijas

Pašlaik no katlumājas Ganību ielā līdz «Miezītes» elektroapakšstacijai tiek izbūvēts elektrības kabelis,
kas nepieciešams topošās koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai.
(No 1.lpp.)
Tā kā 80 procentu no siltumenerģijas tarifa Jelgavā veido
izdevumi par gāzi, ir skaidrs,
ka maksa par apkuri lielā mērā
atkarīga no katras konkrētās
mājas tehniskā stāvokļa un siltumnoturības. Aplēses liecina,
ka 4. līnijas 1. mājā, kas līdz šim
pilsētā ir vienīgā kompleksi renovētā, siltumenerģijas ietaupījums
sasniedz 50 procentus. Tādējādi
ēku siltināšana ir būtiskākais
risinājums, lai nākotnē samazinātu apkures rēķinus, kaut arī
pašreizējā situācija no iedzīvotāju
maksātspējas viedokļa nav piemērotākā ieguldījumu veikšanai.
Par atbalstu šajā ziņā kalpos
Ekonomikas ministrijas (EM)
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu
programma. To līdzfinansējuma
saņemšanai no ES atvērs aprīļa
vidū.
Evita Urpena no EM skaidro, ka programma segs līdz 50
procentiem no mājas siltināšanai iztērētās summas. Vienam
namam maksimālais atbalsta
apmērs plānots līdz 100 000 latu,
nepārsniedzot 35 latus par kvadrātmetru. Finansējumu piešķirs
energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai,
būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbu
izmaksām dzīvokļu īpašnieku
kopīpašumā esošajās daļās.
Projekti jāiesniedz Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūrā. Vērtēšanā priekšroka
tiks dota projektiem, kas par
mazākiem līdzekļiem varēs sa
sniegt labākus energoefektivitātes
rādītājus, kā arī mājām ar lielāku
dzīvokļu skaitu. Finansējumu varēs saņemt daudzdzīvokļu namu
dzīvokļu īpašnieki atklātas projek-

tu iesniegumu atlases rezultātā.
Ņemot vērā iedzīvotāju ierobežotos līdzekļus, EM sola šogad un
nākamgad programmai piešķirt
papildfinansējumu energoauditu
veikšanai, energoefektivitātes
novērtējumu precizēšanai, kā arī
dzīvojamo māju tehnisko projektu
līdzfinansēšanai.
Mūsu pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks stāsta,
ka vairākas mājas jau izrādījušas
interesi par atbalsta saņemšanu,
bet programmas pirmajā kārtā to
varētu ierobežot renovācijas tehniskā projekta trūkums. Tas gan ir
iekļauts atbalstāmajās izmaksās,
taču, iesniedzot pieteikumu, tam
tāpat kā mājas energoauditam
jābūt izstrādātam. Tomēr tas
nenozīmē, ka nākamajā kārtā
(pavisam paredzētas četras) arī
jelgavnieki nevarētu sekmīgi tikt
pie finansējuma.
Ar programmu var iepazīties
Ministru kabineta mājas lapā internetā (www.mk.gov.lv) un reģionālajā Enerģētikas aģentūrā. Šeit
ikvienam jelgavniekam pieejamas
arī konsultācijas par siltuma
taupības pasākumu efektivitāti.
Pagaidām ar aģentūras direktoru
M.Prīsi par tikšanos iepriekš
jāvienojas pa tālruni 63080205.
Kad aģentūras darbība ritēs pilnā
apjomā, tās speciālisti iedzīvotājiem organizēs tikšanās, skaidros
energoefektivitātes jautājumus
namu vecākajiem un piedalīsies
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs.
Par enerģijas taupības pasākumiem turpina domāt arī SIA
«Fortum Jelgava». Uzņēmuma
valdes priekšsēdētaja Ginta Cimdiņa-Pundure stāsta, ka pilsētā
pirmās koģenerācijas stacijas
būvdarbi un iekārtu montāža
Ganību ielā ir pabeigta. Pašlaik
notiek automatizācijas vadības

sistēmas un elektroiekārtu montāža, kas saistīta ar «Miezītes»
apakšstacijas pārbūvi un kabeļu
izbūvi uz katlumāju. Maijā stacijā
plānots veikt iekārtu ieregulēšanu
un sākt elektroenerģijas ražošanu
pārbaudes režīmā.
Koģenerācijas režīmu speciālisti
atzīst par efektīvāko siltuma un
elektroenerģijas ražošanas veidu,
turklāt šajā procesā tiek izlietoti ap
90 procentu no kurināmā. Līdz ar
to, kā uzsver G.Cimdiņa-Pundure,
koģenerācijas procesā saražotajam
siltumam, kas tiek iegūts kā blakusprodukts elektrībai, ir daudz
zemāka pašizmaksa. Tādējādi
koģenerācijas stacija Jelgavā ļaus
nedaudz samazināt kopējā saražotā siltuma pašizmaksu un mazināt
siltumenerģijas tarifa kāpumu
nākotnē. Konkrētāk par nākotnes
ieguvumiem varēs runāt pēc stacijas nodošanas ekspluatācijā un tās
tarifu apstiprināšanas.
«Fortum Jelgava» vadītāja šo
projektu kā veiksmīgu vērtē arī
tajā ziņā, ka uzņēmumam tā
īstenošanai izdevies piesaistīt ES
un valsts budžeta līdzekļus ap 1,1
miljona latu apmērā (bez PVN).
Tādējādi nedaudz vairāk kā par
ceturto daļu izdevies samazināt
projekta kopējās izmaksas, kas ir
turpat 4,2 miljoni latu bez PVN.
Arī tas nākotnē atstās pozitīvu
iespaidu uz apkures tarifu.
Tā kā dabas gāzes cenas pie
mums ir neprognozējamas un tām
ir tendence augt, «Fortum Jelgava» strādā arī pie jauna siltuma
avota izbūves projekta, kas koģenerācijas režīmā varētu vienlaicīgi
ražot siltumu un elektroenerģiju,
kā kurināmo izmantojot biokurināmā resursus – šķeldu un kūdru.
Projekts vēl ir izpētes procesā, tā
īstenošana varētu notikt nākamajos trīs gados.

Tas viss tapis bērnu rokām!

Ko tik visu spēj mūsu bērni! Par to ikviens
var pārliecināties sestdien, 7. martā, no
pulksten 11 «Jundas» Skolas ielas 2 ēkā,
kur norisināsies lietišķās un vizuālās
mākslas darbu skate, uz kuru novērtēt
skolēnu veikumu var nākt ikviens jelgav
nieks. Tajā aplūkojami māla izstrādājumi,
stikla apgleznojumi, kokgriezumi, mājok
ļa dizains, pērlīšu rotas un vēl citi bērnu
darināti darbi, kas patiesi pārsteidz ar
savu izpildījumu. «Šī ir lieliska iespēja
redzēt to pulciņu dalībnieku darbus,
kuri savu sniegumu nerāda uz lielās ska
tuves, piemēram, rotu darinātāju, ādas
apstrādes pulciņa dalībnieku veikumu,
redzēt to, ko dara automodelisti, jaunie
floristi un citi jaunieši,» stāsta «Jundas»
direktore Silvija Andersone. Viņa arī atklāj, ka dažās darbnīcās būs iespēja ne tikai paskatīties uz
Foto: Ivars Veiliņš
bērnu veikumu, bet arī pašiem pamēģināt kaut ko izveidot.

Eliasas-Cielēnas 120. jubilejai. Bet
līdz 8. martam muzejā apskatāma
izstāde, kurā eksponēti Ģ.Eliasa
gleznotie māsas portreti, kā arī pašas M.Eliasas-Cielēnas mūža nogalē
veidotās skulptūras un citas lietas.
Mākslas zinātniece dzimusi 1889.
gada 6. martā Platones pagasta
Zīlēnos, bet mirusi 1988. gada 9.
decembrī Stokholmā.

 JRPIC Metālapstrādes ap
mācības filiāles audzēknis
Edgars Cintiņš ir izcīnījis pār
liecinošu uzvaru aizvadītajā
nedēļas nogalē Ķīpsalā noti
kušajā metināšanas konkursā
«Jaunais profesionālis 2009»,
tādējādi iegūstot tiesības
piedalīties starptautiskajā
konkursā «Euro Skills 2009».

Uzvarētājs atzīst, ka uz panākumiem klusībā cerējis, taču neesot
bijis pārliecināts, ka izdosies. Metināšanas konkursā piedalījās 17
labākie Latvijas jaunie metinātāji
no deviņām profesionālās izglītības
iestādēm. E.Cintiņa metināto paraugu žūrija novērtēja ar 173 no 183
punktiem, tuvākais sekotājs saņēma
tikai 143.

 Bērnu un jauniešu centra
«Junda» līnijdejotājas nedēļas
nogalē ar panākumiem star
tējušas Baltijas kantrī līnijdeju
atklātajā čempionātā. Rezultā
tā vairāk nekā desmit Eiropas
valstu konkurencē divas jel
gavnieces ieguvušas 3. vietu,
bet skolotājai Siārai Vīgantei
– 1. vieta individuālajās sa
censībās. Savukārt meitenēm
ar dejotājas Laines Arbidānes
veidotu dejas horeogrāfiju – 1.
vieta horeogrāfiju konkursā.
«Pēc paveiktā gandarījums tiešām
ir liels, jo tas ir milzīgs lēciens uz
priekšu. Jāatzīst, ka pēc apbalvošanas visām aiz prieka bira asaras,»
stāsta skolotāja S.Vīgante. Viņa min,
ka šobrīd jau ir doma vasarā piedalīties konkursā Vācijā. Ja labi veiksies
vismaz divos konkursos, tad tiks
mērķēts jau uz piedalīšanos pasaules
čempionātā. Jo, ja meitenes vienās
sacensībās iekļūst labāko pieciniekā,
viņām jāpiedalās vēl divās šāda līmeņa sacensībās, tad drīkst startēt arī
pasaules čempionātā.

 LLU Valodu katedra un
Franču klubs aicina jelgav
niekus uz Franču kultūras
dienu, kas tiks atzīmēta 12.
martā pulksten 15 Jelgavas
pils Sudraba zālē. LLU Sociālo

zinātņu fakultātes profesore Daina
Grasmane informē, ka Franču dienas programmā plānots franču mūzikas koncerts, kuru klātesošajiem
sniegs Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņi un pedagogi, prezentācija «Franču baroka arhitektūra un
dārzi». Būs arī viktorīna «Vai pazīsti
franču kultūru?». Šis pasākums ir
bez maksas, taču par piedalīšanos
jāinformē organizatori pa e-pastu:
sanita.grasmane@apollo.lv vai pa
tālruni 26853519. To iespējams
izdarīt līdz 9. martam.
Ritma Gaidamoviča
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Jelgavas jaunajiem hokejistiem –
bronza
Jelgavas Ledus sporta skolas
direktora kausa izcīņa hokejā
2001. gadā dzimušiem zēniem
1. vieta – «Prizma/Pārdaugava», Rīga
2. vieta – «Valmiera», Valmiera
3. vieta – «Jelgavas Ledus Sporta skola»,
Jelgava
4. vieta – «Brocēni», Brocēni

 Arturs Neikšāns

Jelgavas Ledus hallē noslē
gusies Jelgavas Ledus sporta
skolas direktora kausa izcīņa
hokejā, kurā 2001. gadā dzi
muši un jaunāki hokejisti no
četrām komandām sacentās
par mākslinieces Ievas Straz
diņas ceļojošo kausu. Lai arī
kauss aizceļoja uz Rīgu, jelgav
nieku sniegums ir atzīstams
– izcīnīta 3. vieta.
Jelgavas Ledus sporta skolas direktors
Andris Kudurs laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» norāda, ka turnīru noorganizēt
ierosinājusi jauniešu hokeja trenere un
Latvijas sieviešu izlases vārtsardze Lolita
Andriševska, lai dotu iespēju mazajiem
Jelgavas hokejistiem izjust īsta turnīra
atmosfēru tepat mājās – Latvijā šādu
turnīru gados jauniem hokejistiem ir
gaužām maz. «Citi turnīri tiek organizēti
pēc viena principa – komandas izspēlē
pāris spēļu, saņem medaļas un brauc
mājās. Mēs uzskatījām, ka pasākuma
programmu nepieciešams paplašināt ar
komandu stafetēm, lai uzvara turnīra
kopsummā tiešām būtu komandas kopējo
pūliņu sasniegums, nevis pāris spilgtu
līderu snieguma rezultāts. Tādējādi
turnīra programmā tika iekļautas arī
stafetes, kurās mazajiem hokejistiem
bija jāpierāda savas slidošanas prasmes,
kā arī pārbaudīta vārtsargu meistarība,»
skaidro A.Kudurs.
Hokeja turnīrā pirmo vietu izcīnīja
«Prizma/Pārdaugava», kas aiz sevis atstāja bērnu komandu no Valmieras. Jelgavas
Ledus sporta skolas audzēkņi šīm abām
komandām savstarpējās spēlēs bija spiesti
piekāpties, taču cīņā par 3. vietu pēcspēles
bullīšu metienu sērijā ar 1:0 pārspēja

Jelgavas mazie
hokejisti dra
matiskā cīņā
par trešo vietu
pēcspēles
bullīšu metie
nu sērijā ar 1:0
pārspēja Bro
cēnu koman
du, tādējādi
turnīrā izcīnot
bronzas me
daļu.
Foto:
Ivars Veiliņš
«Brocēnu» komandu, tādējādi izcīnot
bronzas medaļas.
Mūsējiem krietni labāk veicās individuālajās pārbaudījumu sacensībās – astoņnieka slidojumā visātrāko rezultātu
uzrādīja jelgavnieku komandas līderis
Patriks Trasūns, kurš arī tika apbalvots
kā hokeja turnīra rezultatīvākais spēlētājs. Savukārt Jelgavas komandas vārtsargs Artūrs Krūklītis uzvarēja vārtsargu
slidojuma sacensībās, mājiniekiem izcīnot
vēl vienu balvu.
A.Kudurs atzīst, ka turnīrs ir izdevies
un tuvākajā laikā tiks izvērtēts, kā to
rīkot nākamreiz, iespējams, vēl vairāk
paplašinot turnīra programmu. «Cerams,
ka esam iedibinājuši jaunu tradīciju un
jauniešu hokeja turnīri Jelgavā ir uz
palikšanu,» teic Jelgavas Ledus sporta
skolas direktors.

Kamēr bērni ar sirdi un dvēseli spēlēja
hokeju, tribīnēs ne mazāk aktīvi bija
bērnu vecāki, kas atraduši laiku, lai savas
atvasītes varētu klātienē atbalstīt arī tik
nepievilcīgā laikā kā darba dienas vidus.
Artūra Krūklīša mamma Līga laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» teic, ka viņa
uz turnīru ieradusies kopā ar vīru Uldi,
lai atbalstītu dēlu. «Agrāk hokejs man
bija vienaldzīgs. Lai Artūram būtu kāda
laba nodarbošanās, piedāvājām apmeklēt
basketbola nodarbības, taču viņš tomēr
izvēlējās hokeju. Pašā sākumā viņš pat
lika omītei stāvēt vārtos, lai pats var
noslīpēt savu tehniku,» par dēla treniņu
taktiku mājās stāsta mamma. Līdz ar
bērna nodarbošanos hokejs ir aizrāvis
arī vecākus, tāpēc ģimene dažkārt kopīgi
apmeklē Rīgas «Dinamo» un Latvijas
hokeja izlases spēles. «Artūrs ir liels rīdzi-

nieku vārtsarga Martina Pruseka talanta
piekritējs, taču tas laikam ir tikai loģiski,»
piebilst L.Krūklīte.
Savukārt jelgavnieks Klāvs Veinbergs
sākotnēji nemaz nav gribējis hokeju spēlēt, taču vecāki gandrīz vai piespieduši,
jo vēlējušies, lai dēlam ir vismaz kāda
fiziskā nodarbe. «Sākumā viņš visādi
pretojās, taču tad vienreiz aprunājās ar
hokeja treneri, un tā lieta aizgāja. Tagad
Klāvs man trīsreiz dienā prasa, kad
būs nākamais treniņš,» smaida mazā
hokejista tētis Uldis. Klāvs gan turnīrā
šoreiz nepiedalījās, taču pilnā ekipējumā
kopā ar citiem nespēlējošajiem gados
jaunajiem hokejistiem vingrinājās blakus
spēļu laukumiem un mēģināja izjust sacensību atmosfēru. «Viņš šim turnīram ir
vēl mazliet par jaunu, taču viņa laiks vēl
pienāks,» teic tētis.

Savus bērnus atbalstīt bija ieradušies
ne tikai jelgavnieki, bet arī viesi no citām
komandām. Lilija Medne kopā ar vīru
bija atbraukusi no Brocēniem un aktīvi
juta līdzi dēlam Kristeram, kurš sargāja
«Brocēnu» komandas vārtus. Izrādās,
Kristers sācis spēlēt hokeju, lai varētu
kaut kā realizēt savu milzīgo enerģiju.
«Agrāk viņš pa māju vienkārši plosījās,
viss lidoja pa gaisu, bet, tiklīdz sāka spēlēt
hokeju, tā pēc treniņiem mājās viņš ir
apbrīnojami priekšzīmīgs – ļoti mierīgs,
izpilda mājasdarbus un uzreiz dodas
gulēt,» zina stāstīt Lilija.
Kā jau ierasts, bērni zaudējumus uztver
ļoti sāpīgi. «Šādos gadījumos pārējie komandas biedri vārtsargu visādi atbalsta,
uzmundrina un zaudējumā vienmēr
vaino sevi – varat paši iedomāties, kāda ir
sajūta, ka pretinieks vārtos samet astoņas
vai deviņas ripas! Toties, kad tiek izcīnīta
uzvara, Kristers ir ārkārtīgi smaidīgs
un runātīgs un grib vēlreiz un vēlreiz
aprunāties par lielo panākumu,» smaida
viņa mamma.
Arī Lilijai, līdzīgi kā vairākiem citiem
vecākiem, hokejs sākotnēji nav paticis,
jo šķita, ka tas ir pārlieku brutāls sporta
veids, kurā bērni var iedzīvoties dažādās
traumās, taču tagad, apmeklējot treniņus
un spēles klātienē, viņa savas domas
ir mainījusi. Lilija arī pačukst nelielu
noslēpumu, kas palīdzējis motivēt mazos
hokejistus, – agrāk vecāki par katriem
iemestajiem vārtiem sameta pa vienam
latam, ko kā speciālbalvu pasniedza
vārtu guvējiem. Tiesa, treneri gan uz to
skatījušies diezgan šķībi, tāpēc pēc kāda
laika šī tradīcija pārtraukta.

Bendijs – ātrākā spēle uz ledus
 Arturs Neikšāns

Komandas sporta veids,
ko uz ledus spēlē formās
tērpti slidojoši sportisti,
cenšoties pretinieku vārtos
samest pēc iespējas vairāk
golu – šādam aprakstam
atbilst ne tikai hokejs, bet
arī bendijs, kas lielai daļai
jelgavnieku varētu būt pilnī
gi svešs. Taču izrādās, ka nu
jau pāris gadu mūsu pilsētā
ir jaunieši, kam bendijs ir
ne tikai aktīva izklaide, bet
nopietns sports – nesen viņi
atgriezušies no pasaules
čempionāta bendijā, kas
risinājās Zviedrijā.
Jelgavnieks Latvijas bendija izlases
spēlētājs Uldis Bušs atzīst, ka patiesībā starp bendiju un hokeju var vilkt zināmas paralēles. «Var teikt, ka bendijs
ir hokejs ar futbola noteikumiem, bet
ripas vietā ir bumbiņa,» teic Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Soci-

Galvenās atšķirības starp
bendiju un hokeju:
• hokejā spēlē ar melnu ripu, bendijā izmanto sarkanu bumbiņu;
• bendija laukums ir gandrīz divreiz lielāks
par hokeja laukumu – praktiski futbola
laukuma lielumā;
• bendijā spēlētāji sasniedz krietni lielāku
ātrumu nekā hokejā – galvenokārt lielāka
laukuma un citu slidu dēļ;
• izņemot vārtsargus, bendijā vienas komandas sastāvā vienlaicīgi spēlē desmit spēlētāji,
hokejā – pieci;
• bendija nūjas ir īsākas, līkākas, taču arī
smagākas;
• atšķirībā no hokeja bendijā nedrīkst izmantot spēka paņēmienus.

ālo zinātņu fakultātes 2. kursa students U.Bušs, kurš bendiju sācis spēlēt
pirms diviem gadiem, bet hokeju
spēlē kopš astoņu gadu vecuma. Uldi
izmēģināt spēkus bendijā uzaicinājis
viens no labākajiem Latvijas hokeja
tiesnešiem Eduards Odiņš, kurš šobrīd
pilda arī Latvijas Bendija federācijas
viceprezidenta pienākumus. «Es aizbraucu uz pirmo spēli, pamēģināju,
un man tā lieta iepatikās – tā arī viss
sākās. Pēc kāda laika sāku spēlēt bendija klubā «Zemgale», pēc tam notika
Latvijas čempionāts, kam jau sekoja
dalība pasaules čempionātā,» straujo
notikumu attīstību apraksta Uldis.
Viņš teic, ka, salīdzinot ar hokeju,
bendiju spēlēt ir interesantāk. «Bendijs ir krietni ātrāks par hokeju – ir
lielāks laukums, citādākas slidas, tāpēc
spēlējot var uzņemt krietni lielāku
ātrumu. Ne velti bendiju dēvē par
pasaulē ātrāko spēli uz ledus,» teic
U.Bušs. Pa televizoru viņš gan bendiju
neskatītos un dotu priekšroku hokejam, kas skatītājiem esot tīkamāks.

Jelgavnieki – Latvijas čempioni

Kaut arī Latvijā bendijs vēl ir
samērā mazpazīstams, to spēlē arī
Jelgavā, turklāt bendija klubs «Zemgale», kura rindas pārstāv arī Uldis,
ir pašreizējie Latvijas čempioni. Cīņā
par čempiona titulu ar rezultātu 9:7
tika pieveikti «Tēvzemnieki», turklāt
vienus vārtus guva arī Uldis. «Lai
gan spēles aizvadām Jelgavas Ledus
hallē, īsti jelgavnieki komandā esam
tikai divi – es un Kalvis Olte. Mēs arī
spēlējam vienā hokeja komandā «Karāts», kas piedalās Zemgales amatieru
hokeja līgā,» teic jelgavnieks. «Pēdējā
finālmača lielais rezultāts nav pārsteigums, jo rezultivitāte bendijā parasti
ir augstāka nekā hokejā. Vārtsargam

visas spēles 90 minūtes nostāvēt sausā
ir ārkārtīgi grūti, taču visādi brīnumi
gadās,» tā U.Bušs.

Spēka paņēmieni – aizliegti

Lai arī Uldis ir pievērsies bendijam,
hokeju spēlēt viņš nav pārtraucis.
«Ņemot vērā, ka Latvijā bendiju atsāka
spēlēt tikai pirms trīs gadiem, turnīru
ir ļoti maz – praktiski vienīgais turnīrs
ir Latvijas čempionāts, kas notiek tieši
pirms pasaules čempionāta, no kura arī
tiek nokomplektēta Latvijas bendija
izlase. Spēlēt tikai bendiju Latvijas
līmenī praktiski nav jēgas, tāpēc hokeju
neesmu pametis,» tā Uldis. Viņš gan
teic, ka šāda paralēla nodarbe dažreiz
traucē, jo brīžiem jūk noteikumi. «Puse
no Latvijas bendija izlases spēlētājiem
vismaz vienreiz ir saņēmuši noraidījumu, gaisā noķerot bumbiņu. Hokejā
ripas notveršana nav nekas neparasts,
bet bendijā tas nav atļauts! Bendijā nav
atļauti arī spēka paņēmieni – šajā kontekstā vienam no Latvijas spēlētājiem
nesen sanāca diezgan traģikomiska
situācija, kad spēles laikā viņš pretiniekam iegrūda mugurā. Hokejā par
šādu pārkāpumu viņš saņemtu varbūt
divas soda minūtes, par ko neviens
nekad vairs neatcerētos, bet bendijā...
Teiksim tā – viņš tagad izcieš trīs gadu
diskvalifikāciju,» saka Uldis.

Īsākas nūjas

Uldis atzīst, ka viņam vieglāk ir
pārvaldīt hokeja ripu, taču pieļauj
– tas tāpēc, ka hokeju spēlē jau kopš
bērnības. «Bendijā metieni ar bumbiņu ir pilnīgi citādāki, ir arī īsākas
nūjas. Kas hokejā ir metiens no neērtās puses, bendijā – no ērtās puses.
Sākumā bija grūti pielāgoties, taču ar
laiku apradu,» teic sportists. Bendijam
ir arī specifiskas slidas, kas krietni

Foto: no Ulda Buša personīgā arhīva
Jautāts, vai labs hokejists var kļūt par labu bendija spēlētāju, jelgavnieks
Latvijas bendija izlases spēlētājs Uldis Bušs teic, ka bendijs un hokejs tomēr
ir krietni atšķirīgi sporta veidi. «Krievijā reiz notika draudzības mačs bendijā
starp NHL hokejistiem un profesionāliem bendija spēlētājiem. Ziniet, kā
noslēdzās spēle? Hokejisti cieta briesmīgu sagrāvi,» tā Uldis.
atšķiras no hokeja slidām. «Atšķirībā
no hokeja bendija slidu asmenim ir
krietni lielāka saskare ar ledu, turklāt
tām ir tendence durties ledū. Tāpēc,
ja redzat, ka kāds strauji slidojošs
sportists pēkšņi paklūp vai apmet kūleni, tad ziniet – tas ir hokejists, kurš
uzkāpis uz bendija slidām,» jokojot
nosaka U.Bušs.

Trūkst futbola
laukuma plašuma

Sportists arī atzīst, ka Latvijā
diemžēl nav nevienas bendija halles. «Jā, mēs trenējamies un spēles
aizvadām hokeja laukumos, tomēr
atšķirība starp bendija un hokeja
laukumiem ir milzīga. Salīdzinot ar
bendija laukumu, kas ir līdzvērtīgs
futbola plašumiem, hokeja laukums
ir gandrīz divas reizes mazāks. Tādējādi Latvijā mēs praktiski spēlējam
minibendiju, kurā var piedalīties tikai
pieci laukuma spēlētāji un vārtsargs.

Salīdzinājumam – uz lielā laukuma
vienā komandā vienlaicīgi spēlē desmit spēlētāji, neskaitot vārtsargu. Uz
mazā laukuma nav iespējams izpildīt
arī stūra metienus, nav brīvsitienu,
līdz ar to pilnīgi mainās stratēģija,»
norāda U.Bušs. Tieši bendija halles
trūkumu kā mīnusu šī sporta veida
izaugsmei un popularizēšanai Latvijā min Uldis un atzīst, ka regulāras
prakses trūkums uz lielā laukuma
atspoguļojas arī pasaules čempionātā. «Pērn pirms pasaules čempionāta
mums bija iespēja aizbraukt un patrenēties uz lielā laukuma, šogad nebija,
varbūt tāpēc arī nospēlējām vājāk,»
teic jelgavnieks. 2009. gada pasaules
čempionātā Zviedrijā Latvijas izlase B
grupā ierindojās 4. vietā, pēdējā spēlē
piekāpjoties Igaunijai ar rezultātu 4:6.
Pērn tika izcīnīta 3. vieta. «A grupā
mums diemžēl nav ko darīt, vismaz
pagaidām, kamēr mums nebūs savas
halles,» nopūšas U.Bušs.

ekonomika
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Pagājušajā nedēļā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) Jelgavas un apkaimes uzņēmējus aicināja uz diskusiju par
valsts ekonomikas stimulēšanu. LTRK plānu sāka izstrādāt decembra
vidū, kad akceptēja valsts Ekonomikas stabilizācijas programmu
aizdevuma saņemšanai no Starptautiskā Valūtas fonda. Organi
zācija, uzskatot, ka valdības un Saeimas rīcībā nav skaidrības par
tautsaimniecības lejupslīdes apturēšanu un izaugsmes atjaunošanu,
ķērās pie sava plāna. Nedēļas beigās sadarbībā ar citām uzņēmēju
organizācijām ar plānu iepazīstināta plašāka sabiedrība un atbil
dīgās institūcijas.
Tā kā tieši uzņēmēji baro valsti, skaidrs, ka atbalsts uzņēmējdarbībai
un operatīva rīcība būs viens no galvenajiem valdības izaicināju
miem. Līdzšinējā gaita neko labu par situācijas nopietnības izpratni
neliecina.
Uzņēmēji, jautāti par priekšlikumiem, norādot uz iespējamām
represijām, ir atturīgi un labprātāk izvēlas anonīmu formu. «Ko
ierosināt, kad valdība par diviem latiem nopirktās «Parex» bankas
vadītājam mēnesī nosaka 12 000 latu algu. To maksās no valsts
budžeta, nodokļu maksātāju, ne paša nopelnītās naudas. Arī citādi
atjaunotās brīvvalsts laikā necik tālu no boļševiku principa, ka valsti
var pārvaldīt pat mājsaimniece, neesam aizgājuši. Arī mūsu ministri
nepieder pie konkrētās jomas profesionāļiem,» teic uzņēmējs, kurš
savulaik darbojies nozarē, kas nonākusi vienas ietekmīgas grupas
rokās. Tālab pirms gadiem četriem viņš pamatbiznesu vairs nesaista
ar Latviju, skumji piebilstot, ka mūsu valsts joprojām iespēju zeme
ir cilvēkiem, kuru vienīgais tikums ir piederība pie politiskās vai
ekonomiskās elites.
Jāpiekrīt kādas Zemgales pašvaldības vadītājam, ka labajos laikos
visi lielākā vai mazākā mērā esam izlaidušies. Visos līmeņos sistēma
ir pildījusies ar nekompetentiem cilvēkiem. Arī liela daļa uzņēmēju
biežāk izvēlējusies vieglāko – kupi – prodai, ātras peļņas un per
sonīgās labklājības ceļu. Uzņēmuma un tajā strādājošo drošības
spilvens palicis aizmirsts. Sevis pierādīšana ražošanā ne vienam vien
nav bijusi pa spēkam. Arī apstākļos, kad iestājies vakars uz ezera, jo
projām turpinās deķīša vilkšana uz savu pusi. Kā šajā situācijā tomēr
ekonomiku atkal iekurbulēt? Atbildi, šķiet, neviens īsti nezina.
 Anna Afanasjeva
«Larelini» ir viens no diviem linu
pārstrādes uzņēmumiem, kas vēl saglabājušies Baltijā. Igaunijā šī nozare
vairs nepastāv. Arī Jelgavas uzņēmums
gāzes dārdzības un nepietiekamo apgrozāmo līdzekļu dēļ šā gada pirmajos
mēnešos produkciju ražo ierobežotā
apjomā.
Uzņēmuma viceprezidente Māra
Paura, jautāta par situāciju, atzīst,
ka pirmās nozīmīgās pārmaiņas uz
slikto pusi tekstilizstrādājumu tirgu
skāra, kad Eiropa atcēla kvotas Ķīnas
precēm: «Pirms tam līguma noteikumi
ar ārvalstu klientiem bija citi. Priekšapmaksu neprasījām, bet piegādes
dienā apmaksa bija jāveic. Līdz ar
kvotu atcelšanu no šīs kārtības nācās
atteikties. Ķīna, lai nostiprinātos tirgū,
preci sāka dot uz pēcapmaksu ar 60
– 90 dienu termiņu. Tā kā eksportējam
65 – 70 procentus produkcijas, ietekme
bija būtiska.»
Kamēr banku sektoru nebija skārusi

krīze, uzņēmums ar kredītlīnijas palīdzību produkcijas pircējiem, arī tādam
nozarē atzītam sadarbības partnerim
kā «ZARA Houme» no Spānijas, par
noteiktu produkcijas daļu spēja nodrošināt 90 dienu pēcapmaksu. Pēc
«Parex» bankas nonākšanas valsts
pārziņā «Larelini» no sava finansētāja
saņēmuši kredītlīnijas atteikumu.
«Jautājām, vai šāda rīcība saistīta ar
pašu uzņēmumu. Atbilde bija noliedzoša, tika paskaidrots, ka iemesls ir
finanšu krīze un banku savstarpējā neuzticība. Tika piebilsts, ka atteikumu
95 procentos gadījumu saņēmuši līdzīgi
pakalpojumu izmantotāji,» nepilnus
četrus mēnešus vecos notikumus atceras uzņēmumā.
Linu pārstrādātāji uzsver, ka ne
vienam vien ir tik tiešām svarīgi, kad
valstī sāks darboties eksporta garantiju
programma, kas Igaunijā pieejama jau
labu laiku. Pagaidām šajā ziņā nekas
taustāms vēl nav sagaidīts. Ražotājiem,
kam ir noieta tirgus un izejvielas, tas
ļautu uzturēt apjomu. «Arī «Lareli-

Uzņēmēji
neprasa dāvināt

«Arī «Lareliniem» ir klienti, varētu atļauties lielākus apjomus, ja vien būtu pieejams atbalsts. Ir sadarbības līgumi,
ko negribētos zaudēt. Partneriem solām, ka marta beigās būs noteiktais produkcijas apjoms. Ja to neizpildīsim,
partnerus zaudēsim. Nav zināms, vai pēc tam tos izdosies atgūt. Turklāt tas maksās daudz vairāk,» spriež SIA
«Larelini» viceprezidente Māra Paura, piebilstot, ka ražošanas ziņā salīdzinājumā ar kādreizējiem apjomiem uz
ņēmumu var dēvēt par pusdzīvu. Lielāka rosība valda firmas veikalā.
niem» ir klienti, varētu atļauties lielākus apjomus, ja vien būtu pieejams
atbalsts. Ir sadarbības līgumi, kaut
vai ar «ZARA», ko negribētos zaudēt.
Partneriem solām, ka marta beigās
būs noteiktais produkcijas apjoms. Ja
to neizpildīsim, partnerus zaudēsim.
Nav zināms, vai pēc tam tos izdosies
atgūt. Turklāt tas maksās daudz vairāk,» spriež uzņēmumā, piebilstot, ka
situācija Eiropā mainās.
Jā, Ķīna ar cenu politiku un apmaksas noteikumiem tekstila un
lina tirgu ir izkropļojusi. Bet, tā kā
šī nozare nepieder pie pelnošākajām,
arī Ķīnā lina izstrādājumu ražošanas apjomi ir samazinājušies. Otrs
pozitīvs moments mūsu produkcijas
ražotājiem ir tas, ka sadarbībā ar Āzijas valsti jārēķinās ar lieliem piegāžu
termiņiem un kvalitātes problēmām,
ja pasūtītājs pats nav sekojis līdzi
preces saņemšanai.
Uz jautājumu, ko ekonomikas atdzīvināšanas nolūkā darītu ministru
prezidenta vietā, M.Paura īsi teic, ka
nevilktu garumā valdības izstrādāto
uzņēmējdarbības atbalsta programmu
– izstrādātu Ministru kabineta notei-

kumus, lai visi četri atbalsta virzieni
(eksporta subsīdijas, kredītu garantijas, atbalsts inovācijām un struktūrfondu apguve) reāli darbotos. «Tam jau
janvāra beigās vajadzēja notikt.»
Līdzīgi kā citi uzņēmēji, M.Paura
ir neizpratnē par līdzšinējo valstī saņemtās ES naudas izlietojumu. Tāpat
viņai šķiet, ka valdība pārāk baidās,
ka tik kādam kaut ko neuzdāvinātu.
«Uzņēmēji neprasa dāvināt. Neraugoties uz to, ka nepiederam pie lieliem
uzņēmumiem, arī pērn, kas nebija
labākais gads, «Larelini» nodokļos
nomaksājuši ap 170 000 latu. Arī tagad
neprasām miljonus, tikai iespēju palielināt apgrozāmo līdzekļu daļu, kamēr
uzņēmums nav pārtraucis darbību.
Citiem ražotājiem situācija varētu būt
līdzīga,» domā M.Paura, piebilstot, ka
tad, kad darbība tiks pārtraukta, tās
atsākšanai gan būs vajadzīgi krietni
lielāki līdzekļi.
Aukstajos mēnešos linu pārstrādes
uzņēmumā ražošanas apjomi piebremzēti. Darbs vērptuves cehā, kur 24
stundas diennaktī jānodrošina apkure,
lai iegūtu tvaiku, janvārī un februārī
nenotiek. Iemesls prozaisks – augstā

gāzes cena. Pērn janvārī par 1000
patērētājiem gāzes kubikmetriem bija
jāmaksā 147 lati, bet aizvadītā gada
beigās cena uzkāpa debesīs, sasniedzot
299 latus. «Krīzes apstākļos vismaz
39 000 latu par gāzi mēnesī nevaram
atļauties maksāt. Iepriekš pat visaukstākajos mēnešos rēķins nesasniedza
15 000 latu. Arī elektrības tarifi pērn,
kad ekonomika sāka iet uz leju, turpināja augt.»
Pēc virknes uzņēmēju domām, šāda
tarifu politika un vakuums alternatīvu
risinājumu jomā nozīmē bezatbildību
no valsts puses un iegriež vai visiem
ražotājiem, jo vairums neatkarīgi no
nozares pieder pie energoietilpīgajiem.
Bet produkcijas cenu atbilstoši iespaidīgajam pašizmaksas pieaugumam
neviens uzņēmējs noieta dēļ nevar
paaugstināt. Labi, ja to var izdarīt par
dažiem procentiem.
Tukšo laiku «Larelini» izmanto kādreizējās vērptuves telpu atbrīvošanai
un veco, savu laiku nokalpojušo iekārtu
demontēšanai. Par to nolemts rudenī
pēc tikšanās ar interesentiem no Holandes, kas vecās ēkas raduši pārvērst
industriālos parkos.

Ieskats LTRK uzņēmējdarbības stimulēšanas plānā

Uzņēmēju viedokļi
Imants Kanaška,
Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asoci
ācijas valdes priekš
sēdētājs, SIA «Alis»
īpašnieks:
«Pašlaik tirgū valda
sausums. Kreditēšana
ir apstājusies, bet bez
līdzekļiem ekonomikas atdzīvināšana nav
iespējama. Tālab no valdības pēc iespējas ātrāk
tiek gaidīta finanšu instrumentu iedarbināšana gan struktūrfondu apgūšanā un kredītu
garantēšanā, gan eksporta un dzīvotspējīgu
ideju atbalstīšanā. Var izrādīties, ka valdības
plānoto līdzekļu nepietiek.
LTRK izstrādātajā plānā iekļautas daudzas
nodokļu, birokrātijas un represīvo metožu
īpatsvara politikas lietas, par ko uzņēmēji visās
iespējamās vietās ar dažāda ranga ierēdņiem,
valdību un politiķiem runājuši gadiem ilgi.
Praksē tās tā arī palikušas neīstenotas. Tagad,
krīzes situācijā, gadiem nepadarītie darbi no
iekaisuma pārvērtušies par strutainu augoni.
LTRK plānā man kā uzņēmējam pietrūkst termiņu, kuros plānots realizēt konkrētās lietas. Tāpat
neredzu mehānismus, kā priekšlikumus varētu
īstenot. Ja valdība tos akceptētu un nodotu
realizēšanai atbildīgajām ministrijām, nevarētu
sūdzēties. Ja ierosinājumi ies līdzšinējo ceļu, liela
labuma nebūs, daudzas vērā ņemamās idejas
atbildīgo institūciju gaiteņos nozaudēsies.
Ir skaidrs, ka pašlaik sāp visām nozarēm. Bet,
piešķirot atbalstu, svarīgi, lai finansējums tiek
tiem, kur sagaidāms rezultāts. Nelietderīgus
ieguldījumus vairs nevaram atļauties.
Gribētos, lai uzņēmēji šajā laikā būtu vienotāki
un vairāk norādītu uz akūto problēmjautājumu
risinājumiem. Daudzi tagad patiešām aizņemti
ar savas izdzīvošanas meklējumiem, citi vairs
nekam netic. Arī uzņēmēju organizācijām, kuru
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it kā ir daudz, bet beigās ne viens vien ir vīlies,
jo ar savu problēmu palicis viens.»
Aivars Janovskis, SIA
«Latvijas keramika
A» valdes priekšsē
dētājs:
«Katram jācīnās pašam, no runāšanas
lielas jēgas nav. Valsts
uzņēmējus cenšas izspiest līdz pēdējam.
Nevar teikt, ka valdība
uzņēmējdarbības labā
neko nav darījusi, kaut arī netrūkst deklaratīvu
lozungu un populistisku lēmumu, kas praksē
nedarbojas. Tomēr «apakšas» jeb izpildinstitūcijas «augšas» (valdības) pieņemtos lēmumus
nav iemācījušās īstenot. Piemēram, mūsu
uzņēmums februāra otrajā pusē piedalījās
starptautiskajā nozares izstādē Frankfurtē. Tā
kā jau decembra otrajā pusē valstī bija atvērta
ES fondu programma dalībai šādos pasākumos,
ar projektu pretendējām uz ES atbalsta finansējumu. Taču Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa,
no kuras projekta paketei jāpievieno izziņa par
to, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu, darīja
zināmu, ka tā izziņu var izsniegt mēneša laikā.
Kad lūdzām to izdarīt operatīvāk, nācās dzirdēt,
ka tās ir mūsu problēmas. ES atbalsta nauda
palika neizmantota...
Katrs biznesa cilvēks varētu pastāstīt kādu bēdu
stāstu par šādu pārākuma attieksmi ne vienā
vien institūcijā. Bet, kamēr «apakšas» neiemācīsies strādāt pēc būtības un turpinās formālo
pieeju, nav ko cerēt, ka valstī kas sakārtosies.
Vēl viena tendence, kas sākusi dominēt, – aizdomība pret visiem iespējamiem uzņēmēju
atbalsta pasākumiem. Tiklīdz kāda pašvaldība
uzņēmējam piešķir, piemēram, īpašuma nodokļa atlaides, netrūkst tādu, kas uzreiz saskata
kādu korupciju vai savtīgu interešu lobēšanu,

kaut faktiski zem šāda soļa nekādi «skeleti»
neslēpjas un tas pieder pie ierindas atbalsta
instrumentiem. Taču, lai izvairītos no liekām
klapatām, iespējamiem ziņojumiem korupcijas
novēršanas un tamlīdzīgām iestādēm, institūcijas, kuru iespējas ļautu uzņēmējus atbalstīt, no
tā labāk vispār izvairās. Kurš no tā iegūst?»
Žaneta JaunzemeGrende, LTRK prezi
dente, pēc diskusijas
Jelgavā medijiem
pauda pārsteigu
mu:
«Neko tādu nebiju
gaidījusi. Cilvēkus nespēju iedabūt vienotā
sarunas gultnē – viņi
katrs runāja ko citu
un brīžiem pilnīgi atrauti no tēmas. Jāatzīst,
ka ne Liepājā, ne Ventspilī, ne Valmierā ar
uzņēmējiem šāda «parunāšana» nenotika.
Piemēram, Valmierā stundas laikā saņēmām 80
konkrētus priekšlikumus, kā, kam un ko darīt,
lai uzņēmēji varētu strādāt labāk, izmantojot
konkrētu valsts un pašvaldības palīdzību.»
Uzņēmēju diskusija par to, ko un kā darīt, lai
vismaz kaut ko sakārtotu, vairāk atgādināja
cilvēku sarunu, kuri gaida, lai tiem visu gatavu
pienestu uz paplātes. Tikai sarunas beigās izskanēja vairāki racionāli priekšlikumi konkrētai
rīcībai – veikt pilnu valsts funkciju auditu, lai
saprastu, kādas institūcijas dublējas un kā to
novērst. Noskaidrot, kāpēc kavējas struktūrfondu apguve, vienkāršot pieteikšanos ES naudai.
Veicināt iekšējo patēriņu, aizstājot importu, veicot pasūtījumus vietējiem uzņēmējiem. Izvērtēt
un mainīt nodokļu politiku – to paaugstināšana
neveicina patēriņu. Noturēt jau strādājošos
uzņēmumus, tiem, kas sāk jaunu biznesu, gadu
ļaut strādāt, nemaksājot nodokļus. Pārvērtēt
grāmatvedības prasības.

Eksporta atbalsts
• Kompleksa atbalsta sistēma (apgrozāmo
līdzekļu finansēšanai, tehnoloģisko iekārtu
iegādei, ražošanas modernizācijai), kas būtiski
uzlabotu eksportu:
- valsts garantijas aizdevumiem;
- valsts aizdevumi;
- eksporta kredītu garantiju sistēma.
• Uzlabojumi uzņēmējdarbības vidē:
- darbaspēka izmaksu samazināšana
konkurētspējas sekmēšanai, lai kompensētu
lata vērtības pieaugumu pret citu eksporta
tirgu valūtām;
- tiešo nodokļu samazināšana (iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likmi līdz 20%);
- nodokļu sistēmas naudas plūsmas optimizācija
(paātrināt pārmaksātā PVN atmaksu, optimāli
divu nedēļu laikā; vienkāršot nodokļu nomaksas
termiņa pagarināšanas procedūru).
ES fondu apguve
• Pārveidot ES fondu programmas atbilstoši pašreizējai situācijai, priekšroku dodot
stimulējošiem pasākumiem, kas «silda» ekonomiku un dod tūlītējo un tālejošo efektu.
• Izveidot jaunu programmu, lai lētāk, efektīvāk,
kvalitatīvāk un ātrāk ražotu produktu vai sniegtu pakalpojumu.
• Paātrināt naudas plūsmu ES fondu
apgūšanā.
• Izveidot efektīvu, saprotamāku un lētu ES fondu vadības sistēmu, vienkāršot administrēšanu
(viena, nevis 21 institūcija).
Uzņēmumu likviditātes uzlabošana
• Kad iekšējā un ārējā pieprasījuma, savstarpējo
norēķinu kavēšanās un banku piesardzības dēļ
krasi samazinās apgrozāmo līdzekļu apjoms, kā
rezultātā pieaug maksātnespējīgo uzņēmumu
skaits, vismaz 700 miljoni latu no SVF un EK
kredītiem iepludināmi uzņēmumu konkurences
spēju atbalstam. Atbalsta instrumenti jāveido

tā, lai radītu maksimāli labvēlīgu sistēmisku,
nevis fragmentāru efektu.
• Kritēriji pieeju un instrumentu izvēlei:
- atbalstīt stimulēšanas formas, kas palielina
eksporta apjomus vai aizvieto importu;
- atbalsts jāvērš uz dzīvotspējīgiem
uzņēmumiem, diskriminēšana pēc darbības
jomas vai apjoma nav pieļaujama;
- atbalsta instrumenti jāievieš ātri, laika un
resursu taupības nolūkā izvairoties no jaunu
institūciju veidošanas;
- efektivizēt esošās līdzekļu plūsmas starp valsti
un komersantiem (novērst nepieciešamību
uzņēmēmumiem kreditēt valsti nodokļu
sistēmas ietvaros (PVN priekšnodoklis, PVN
atmaksa, UIN avansa maksājumi)).
Inovāciju veicināšana
• Inovāciju fonda izveidošana, kas aizdod
naudu uzņēmējam konkrēta inovatīva un
eksportspējīga produkta vai pakalpojuma
ieviešanai tirgū.
• Iepērkot militāro tehniku, valsts nosaka, ka
valstij, no kuras tiks pirkts, jāpērk no Latvijas
ražotājiem prece par līdzvērtīgu apjomu.
• Nauda seko studentam.
• Zinātnieku un uzņēmēju kontaktforums, lai
zinātnieki var atrast uzņēmumus, kas vēlas realizēt viņu idejas, un uzņēmēji var atrast zinātniekus, kas ir spējīgi izstrādāt konkrētus produktus,
atrisināt uzņēmējam aktuālās problēmas.
Maza un efektīva valsts pārvalde
• Valsts ietekmes ekonomikā samazināšana,
publiskajam sektoram jāpārtrauc komercdarbība.
• Privātā sektora regulēšana jāsamazina līdz
minimumam.
• Valsts pārvaldes lietderības paaugstināšana,
lai pēc funkciju audita un pārdales publiskā
sektora izdevumi nepārsniedz 20% no IKP, bet
valsts pārvaldes izdevumi –10% no budžeta.
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Arī tu vari palīdzēt!
 Sintija Čepanone

22. martā pulksten 15 Jelgavas kultūras namā norisināsies tradicionālais Kristus
ciešanu laika ekumēniskais
labdarības koncerts «Būt
par stikliņu dievnama logā».
Pašvaldība un mūsu pilsētas tradicionālās reliģiskās
konfesijas ikvienu uz to aicina, lai kopīgiem spēkiem
pieciem mazajiem jelgavniekiem sniegtu iespēju stiprināt savu veselību.
«Iepriekšējos gados notikušās labdarības akcijas apliecinājušas, ka
kopā mēs varam paveikt ļoti daudz
un atbalstīt cilvēkus, kam palīdzība
ir nepieciešama visvairāk. Pērn mēs
visi, ziedojot līdzekļus, palīdzējām
piepildīt karstāko Okmaņu ģimenes
bērnu vēlēšanos – pēc vecāku zaudējuma palikt kopā un tikt galā ar atstāto
parādu nastu. Savukārt šogad mums
ir iespēja palīdzēt piecām ģimenēm,
kurās aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem,» teic pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas
vietniece Baiba Pušinska.
Tā, sadarbojoties ar Sociālo lietu
un Izglītības pārvaldi, tapa zināmas
ģimenes, kuras jau pašu spēkiem
stājušās pretī traģēdijai – savu bērnu
slimībai. «Protams, ģimeņu, kurām
būtu nepieciešams līdzcilvēku atbalsts,
ir krietni vairāk, taču apzināmies, ka
visām uzreiz palīdzēt nav iespējams.
Mēs sākam ar mazumiņu – pieciem

bērniem, kuriem veselības problēmu
dēļ liegta iespēja pilnvērtīgi dzīvot,»
tā B.Pušinska. Tieši tādēļ ikviens
aicināts kaut pavisam nelielu summu
ziedot Beloborodovu, Kociņu, Baļu,
Kozirevu un Morozu ģimenes bērniem
– pieciem mazajiem jelgavniekiem ar
funkcionāliem traucējumiem. «Tās ir
ģimenes, kas apliecinājušas – bērns
ir svarīgākais viņu dzīvē. Ģimenes,
kas mazā dēļ gatavas atteikties no
daudzām lietām, bez kurām citi savu
ikdienu varbūt pat nespēj iedomāties.
Ģimenes, kas tic, ka vēl nepieciešams
pavisam nedaudz, lai brīnums notiktu,» B.Pušinska uzsver, ka tās ir patiesi stipras un gādīgas ģimenes, vien
lielo izmaksu dēļ pašlaik tās nespēj
nodrošināt visu nepieciešamo bērna
veselības stiprināšanai.
Ar šīm ģimenēm tikās arī «Jelgavas
Vēstnesis», lai ikvienam būtu iespēja
ielūkoties mazo cilvēku ikdienā. Arī tu
vari viņiem palīdzēt kļūt stiprākiem
un vēl dzīvespriecīgākiem!
Jau pašlaik biļetes uz labdarības
koncertu «Būt par stikliņu dievnama
logā» pret ziedojumiem iespējams
iegūt Jelgavas tradicionālo konfesiju
draudzēs, kultūras nama kasē, kā
arī līdzekļus ieskaitīt domes Finanšu
nodaļas ziedojumu kontā. B.Pušinska
norāda, ka arī pirms koncerta kultūras namā būs izvietota ziedojumu
kastīte.
Kristus ciešanu laika ekumēniskā
labdarības koncerta «Būt par stikliņu
dievnama logā» mākslinieciskā daļa
uzticēta režisorei Lolitai Truksnei.
«Kā nepazaudēt sevi šajā laikā, kad

Biļetes uz Kristus ciešanu laika ekumēnisko labdarības koncertu «Būt par stikliņu
dievnama logā» pret ziedojumiem iespējams saņemt kultūras nama kasē, kā arī
Jelgavas Sv.Annas ev.luteriskajā draudzē;
Jelgavas Sv.Vienības ev.luteriskajā draudzē; Jelgavas Romas katoļu draudzē;
Jelgavas Baptistu draudzē; Jelgavas
S v. A n n a s u n S i m e o n a p a r e i z t i c ī g o
draudzē.

Jau pavisam drīz viņu adoptēs Beloborodovu ģimene – līdz šim puisēns
bija ģimenes aizbildnībā, jo nopietno
veselības traucējumu dēļ adoptēt
viņu neļāva. «Beidzot šī lieta ir iekustējusies,» asarām acīs teic Nadežda
– cilvēks, kuru Vladimirs sauc par
mammu. Un kā nu ne, ja, pateicoties
tieši viņas rūpēm, puisēns var būt
dzīvespriecīgs un būtiski neatšķirties
no saviem vienaudžiem.
«Man jau bija pāri četrdesmit gadiem, kad pieteicās dēliņš. Ar vīru
Sergeju jau bijām izaudzinājuši divas
meitas, beidzot piedzima arī ilgi gaidītais dēls Maksims. Kad viņu baroju
ar krūti, pie kaimiņienes ieklīda kāda
pagrimusi sieviete, kurai grozā līdzi
bija bērns. Puisītis, 19 dienas vecs. Es
viņu ieraudzīju, un man sirds sažņaudzās – acis strutu dēļ nebija redzamas,
ķermenītis pavisam vājš... Es viņu pabaroju,» pirmo tikšanos ar Vladimiru
atceras mamma. Nadežda arī turpmāk
gribējusi uzņemties rūpes par puisēnu,
taču viņa īstā mamma atrunājusies,
ka bērnu viņa nevar nevienam dot, jo
viņai vajadzīga nauda... «Kopš pirmo
reizi ieraudzīju Vovu, domas par viņu
man nedeva miera. Ar vīru sākām
viņu meklēt un atradām Ānē. Atstātu
vecvecmāmiņas gādībā, novārgušu.
Ieraudzīju, ka viņu baro ar atšķaidītu ūdeni, un biju izmisusi. Bet māte
tikai turpināja klāstīt, ka viņai taču
vajadzīga nauda.»
Pārvarot ne vienu vien šķērsli, beidzot Beloborodovu ģimene panāca, ka
drīkst rūpēties par mazo puisīti. Nadežda atceras, ka jau četru dienu laikā

viņš pieņēmās gan svarā, gan spēkā,
arī sastrutojums acīs mazinājās. «Mēs
lūdzāmies par viņu, jo ticam Dievam,»
viņa nosaka, mīļi paskatoties uz savu
dēlu, un Vova viņai uzsmaida. Izrādās,
neviens, pat ārsti, īsti nav ticējuši, ka
Vova kādreiz varētu kļūt tik dzīvespriecīgs un kustīgs. Diagnoze – acu nervu
un smadzeņu atrofija. «Neceriet, ka
viņš izveseļosies! Labāk atbrīvojieties
no viņa, atdodiet bērnunamā, neviens
jūs par to nenosodīs,» to Beloborodovu
ģimene dzirdējusi ne vienu reizi vien.
Taču viņi nepadevās un regulāri bērnu
veda pie speciālistiem un uz rehabilitācijas iestādēm Krievijā, Ukrainā, Igaunijā un tepat Latvijā. Un vēl joprojām to
dara. Tiesa gan – tik, cik rocība atļauj...
«Lai cik smagi būtu, es vienmēr esmu
ticējusi, ka būs labi. Un Dievs deva arī
naudu – vēl nesen vīrs diezgan labi
pelnīja, tāpēc Vovu izvadāt pie ārstiem,
lai gan knapi, tomēr varējām atļauties.
Nu kopš decembra vīrs ir bezdarbnieks,
es nestrādāju, jo kādam ir jābūt kopā ar
zēnu... Ienākumu mums nav,» nosaka
Nadežda, piebilstot, ka pašlaik viņi dzīvo vienā istabiņā pie meitas ģimenes.
Vladimirs ir bērns invalīds, kuram
ir izteikti kustību traucējumi un redzes problēmas. Pateicoties ģimenes
rūpēm, nu viņš mācās jau 1. klasē

«Re, speciāli Robertam uzšuvām cepurīti no porolona
– papildu drošībai. Dažkārt,
kad uznāk kārtējā lēkme,
viņam gadījies pamatīgi sasisties. Tagad cepurīte vismaz
nedaudz viņu var pasargāt
no traumām,» saka trīsgadīgā Roberta mamma Inga
Baļa.

Līdzekļus kā ziedojumus piecām ģimenēm
var ieskaitīt arī Jelgavas domes Finanšu
nodaļas ziedojumu kontā:
a/s SEB banka LV 14 UNLA 0008000142580
ar norādi «Palīdzība bērnam».
Ja persona vēlas palīdzēt kādai konkrētai
ģimenei, veicot pārskaitījumu, jānorāda arī
ģimenes uzvārds.

Dienā, kad ārsts apstiprināja, ka Inga
ir stāvoklī, bērniņš piedzimis viņas
draudzenei. «Atceros, bija tāda ārkārtīgi pacilājoša sajūta. Es nopirku milzīgu
lillā tulpju pušķi un burtiski lidoju pie
viņas,» smaida Inga. Un pēc tam dēliņš
nāca pasaulē Ingas un Anatolija Baļu
ģimenē. «Pirmajā dzīves gadā Roberts
attīstījās kā pēc grāmatas. Taču gada
un trīs mēnešu vecumā viņam pēkšņi
parādījās veselības traucējumi un sākās
epileptiskas krampju lēkmes. Kāpēc
tā notika, mēs vēl joprojām nezinām.
Viens speciālists nosaka vienu diagnozi,
otrs – citu. Epilepsija, personības attīstības, uzvedības traucējumi... Versijas,
kas to izraisījis, ir vairākas, bet mēs
tik un tā nezinām, pret ko cīnāmies,
taču darām visu, lai tā nebūtu,» Inga
piebilst, ka neskaitāmas stundas pava-

Sīkāku informāciju iespējams iegūt pa tālruni 63084674; 63005567 vai 63084679
(kultūras nama kase).

apkārt ir tik daudz negāciju, varmācības, dusmas, naida; kā saglabāt sevi,
nepazaudējot vērtības, mīlestības pilnu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem,
Dievu – tie ir galvenie jautājumi, uz
kuriem rast atbildes palīdzēs tradicionālo reliģisko konfesiju dziedātāji un
mūziķi,» labdarības koncerta ieceri
atklāj L.Truksne. Jāpiebilst, ka tajā
uzstāsies Sv.Annas ev.luteriskās,
Sv.Vienības ev.luteriskās, Romas katoļu, Baptistu, Sv.Annas un Simeona
pareizticīgo draudzes pārstāvji. Savukārt scenogrāfiju koncertam veidos
Anna Ziemele, ikvienam dodot iespēju
ieskatīties caur pasaules logu, vēlreiz
pārdomāt vērtības, kas ir mūžīgas, un
saglabāt tās...

«Domas man nedeva miera»
«Vova» – lieliem burtiem uz
lapas savu vārdu uzraksta
Vladimirs Koroļovs. Tieši
šodien viņam ir dzimšanas
diena – aprit astoņi gadi.
Un šogad viņš jau mācās 1.
klasē. «Man patīk mācīties
– dziedāt, skaitīt dzejoļus,
zīmēt un krāsot. Man patīk
dzeltenā krāsa,» velkot uz
lapas cilpiņas, ko iemācījies
skolā, teic Vladimirs.

«Man ir ļoti, ļoti jāsaņemas, lai
diena vieglāk paiet Robim»

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolā. Taču, lai arī turpmāk Vova
varētu pilnvērtīgi dzīvot, viņam nepieciešamas ne tikai ģimenes rūpes,
bet arī finansiāli līdzekļi. «Viņam
vajadzīgi speciāli apavi – bez maksas
varam dabūt tikai vienu pāri gadā,
taču pašlaik viņam ļoti strauji aug
kāja. Apavi vajadzīgi gan mājām, gan
skolai, gan lai ietu ārā... Lai vienu pāri
uzšūtu, jārēķinās ar kādiem 80 latiem,
nopirkt gatavus var, sākot no 120.
Dārgi. Turklāt viņam nepieciešami
arī palīglīdzekļi stājas uzlabošanai,»
stāsta Nadežda. Jūnija vidū Vladimiram kārtējo reizi būtu nepieciešams
apmeklēt speciālistus Krievijā, lai
stiprinātu redzi, jo pašlaik viņš redz
vien 20 procentu. «Iepriekšējos gados
šim mērķim tērējām vidēji trīs četrus
tūkstošus dolāru. Šogad acīmredzot
būs nepieciešama lielāka naudas summa,» nopūšas mamma.
Kamēr runājam ar Nadeždu, Vova
turpina zīmēt. Viņš uzzīmē upi un
izkrāso rozā, pēc tam zīmē māju, koku
un cilvēku «ar smaidiņu sejā». Viņam
pašam arī patīkot smaidīt un patīk,
ka citi smaida. «Savus zīmējumus uzdāvināšu brālim Maksim,» apņēmīgi
nosaka Vova, kurš, kaut arī aug krievu
ģimenē, ļoti labprāt runā latviski.

Foto: Ivars Veiliņš

«Mammu, viss būs labi»
Piecpadsmit gadus
vecā Anete Kociņa
kartē jau izpētījusi,
kur atrodas Holande.
Uz turieni viņai būtu
jādodas, lai speciālisti
varētu veikt papildu
izmeklējumus un beidzot noteikt diagnozi.
Latvijā līdz šim tas
nav izdevies. «Mēs
lidosim ar lidmašīnu!
Es vienreiz esmu lidojusi – man patika!» ar
mirdzumu acīs teic
meitene. Bet mamma vien
nopūšas: «Protams, lidosim. Ja
vien būs nauda...»
Anetes mamma Agita stāsta, ka meita
labprāt skatās ārā pa logu un pēdējā
laikā aizvien biežāk prasa, kad beidzot
būs pavasaris. Laukā viņa iziet reti, jo
pēdējos trīs gados slimība ir tik strauji
progresējusi, ka izkļūt laukā no dzīvokļa
pašu spēkiem nav iespējams. Anete kopš
bērnības ir vājdzirdīga, turklāt klāt vēl
nākusi labās smadzeņu puses atrofija, kas
meitenei būtiski apgrūtina pārvietošanos.
«Vēl pirms pāris gadiem Anete saviem
spēkiem ar autobusu varēja aizbraukt uz
Valmieru, kur mācījās vājdzirdīgo skolā,
tagad viņa pat nevar aiziet līdz liftam,»
nopūšas mamma. Arī ratiņkrēslā meitene
sēstas nelabprāt – viņa uzticas tikai saviem
spēkiem un cītīgi min trenažiera pedāļus.
«Tas man palīdz kājām. Sākumā varēju
tikai dažas reizes, tagad – jau trīssimts!»
palepojas Anete.
Tieši pirms gada Anete kopā ar saviem
tuvākajiem cilvēkiem nedēļu pavadīja Aglonā. «Mani nokristīja un uzdāvināja lūgšanu
grāmatu. Es to palasu,» teic meitene. Jā,
arī mamma neslēpj, ka Aglonā pavadītais
laiks meitenei nācis par labu – pēc tā viņa
burtiski sākusi starot. «Ja dakteri mums
nevar palīdzēt, cits nekas neatliek – jātic
brīnumam,» saka mamma. Un Anete tic.
Viņa tic, ka viss būs labi, un nesūdzas, ja
tomēr nav tik labi... «Mammu, viss taču ir
kārtībā!» Anete uzmundrina mammu, kaut
gan uzmundrinājums vairāk ir vajadzīgs
viņai pašai. «Viņa man ir tāda liela, liela optimiste...» teic mamma, kura viena audzina
gan Aneti, gan sešus gadus veco Kristiānu,

«Mans dēls grib varēt»
«Man bija priekšlaicīgas dzemdības. Ārsti teica, ka bērns nāks
pasaulē miris, taču pēc dzemdībām es dzirdēju – viņš raud...
Dzīvs!» deviņus gadus senus
notikumus atmiņā atsauc Ija
Kozireva – mamma, kas viena
audzina četrus bērnus, tostarp
deviņgadīgo Dmitriju, kurš pats
par sevi parūpēties nevar.

kuram ir celiakija. Lielā meita Indra nu
kļuvusi patstāvīga un atbrauc ciemos.
Pašlaik Anete mājapmācībā apgūst
6. klases vielu. Divreiz nedēļā pie viņas
nāk skolotāja, lai mācītu latviešu, krievu
valodu, matemātiku un dabas zinības.
«Man ļoti patīk dabas zinības un matemātika, īpaši dalīšana un reizināšana,» teic
meitene. Un tad viņai vēl patīk skatīties
televizoru. «Dažkārt jau man nākas aizrādīt,» neslēpj mamma, taču Anete tikai
pasmaida. Un tad vēl viņai patīk strādāt
ar datoru. Tiesa gan – pirms kāda laika
dators salūzis, un nu Anete vairs nevar
draugos rakstīt vēstules. «Es rakstīju
saviem draugiem, ar kuriem kopā mācījos
Valmierā,» teic Anete. Nu šī iespēja viņai
ir liegta, tāpēc dienas jāpavada kopā ar
citiem draugiem – tiem, uz četrām kājām.
«Man ir suns Olīvija, trusis Lora un divi
kaķi – Pūce ir melnais kaķis, bet Bille
– baltais. Bille no rītiem man uz vaiga
dod bučiņas,» priecājas meitene.
Viņa arī priecājas par gaidāmo braucienu
uz Holandi. Meitenes mamma Agita neslēpj, ka tā ir pēdējā cerība. «Visu šo gadu
laikā Latvijā neviens speciālists nav spējis
noteikt precīzu diagnozi. Un, ja nav zināma
vaina, nav zināms, kā to apturēt. Tagad
mums pavīdējusi cerība, ka palīdzēt varētu galvas smadzeņu speciālisti Holandē.
Būtu nauda, būtu arī zaļā gaisma ceļam...»
nopūšas mamma. Viņa stāsta, ka maksu
par konsultācijām pie speciālistiem segtu
valsts, taču ceļa un uzturēšanās izdevumi
gan jāspēj atlīdzināt pašām. Mamma nestrādā, un niecīgie ģimenes ienākumi par
šādu iespēju ļauj tikai sapņot.
Un atkal Anete smaida – viņa ļoti, ļoti
tic, ka viss būs labi...

Dzīvē sagadījies tā, ka «tētis negrib būt tētis», tāpēc nu rūpes par bērniem gulstas uz
mammas pleciem. Vecākā meita jau mācās
Latvijas Universitātē, taču vienpadsmitgadīgā Margarita, septiņus mēnešus vecais
Deniss un Dima ir atkarīgi no mammas.
Apdarīt mājas soli Ijai palīdz arī vecmāmiņa Ņina, tomēr ģimenei ir grūti. «Tādas
mazas lietas mēs varam izdarīt saviem
spēkiem, bet lielajām pietrūkst naudas.
Nu kaut vai attīstību veicinošas spēles,
mācību palīglīdzekļi – ja būtu nauda, mēs
tos varētu nopirkt, bet tagad jātaisa savām
rokām,» vecmāmiņa rāda rūpīgi izgrieztus
uz lamināta plāksnītēm uzlīmētus burtus.
Tos Dima jau pazīst, jo otrais gads Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolā un
nodarbības mājās devušas rezultātus. Arī
zēna acis jau spēj atšķirt krāsas, kontūras,
tāpēc viņš labprāt izkrāso vecmāmiņas
zīmētos burtus. «Au–sis,» burto Dima un
pats neslēpj prieku par to, ka spējis izlasīt
uzrakstīto un vēl parādīt, kur pašam un kur
mammai ir ausis.
Vecmāmiņa paslavē, ka pēdējā laikā Dima
ir progresējis – viņš labprāt atkārto katru
no jauna dzirdētu vārdu gan krievu, gan
latviešu valodā, māk savilkt kopā zilbes
un no tām izveidot vārdu, turklāt nu viņš
var saskatīt arī izmēros mazākus burtus.

«Burtus es pazīstu. Mans mīļākais burts ir
D, jo tas ir mans burtiņš,» ar savām zināšanām palepojas Dmitrijs un mazliet kautrīgi
pajautā, kāds ir mans vārds. Ņina paslavē,
ka viņam ir arī ļoti laba atmiņa: «Viņš jau
no galvas zina visas pasakas, kuras viņam
lasām priekšā. Kad ejam uz veikalu, viņš
vienmēr atgādina, ka uz viņu var paļauties
un, ja vecmāmiņa kaut ko aizmirsīs, viņš
atgādinās. Un patiesi mums ir gadījušās
situācijas, kad, tikai pateicoties Dimam,
veikalā neesam aizmirsuši nopirkt kaut ko
ļoti būtisku. Un tad viņš ir tik apmierināts,
ka varējis būt noderīgs! Arī mājās viņš grib
palīdzēt, piemēram, gatavot ēst.»
Taujāts par mīļāko ēdienu, Dima kautrīgi
nosaka, ka viņam garšo piparkūkas, un
mamma papildina, ka agrāk viņš ēdis visu,
bet tagad jau dēlam izveidojusies sava gaume. «Gribu kaut ko neparastu!» tā mēdzot
teikt Dima, kad ar viņu pakonsultējas, ko
gatavot vakariņās.
«Varbūt Dima nekad nestaigās kā citi
bērni, veselie, bet arī speciālisti mums ir
devuši cerību. Tātad mums ir iespēja – viņš
var staigāt!» teic Ija, piebilstot – lai cik grūti
būtu, viņa tiešām tic, ka Dimam var palīdzēt. «Reizēm man ir ļoti smagi. Ļoti. Taču
Dima man dod spēku – viņš grib varēt, tāpēc
vispirms ir jāvar man,» nosaka mamma.
Tiesa gan – nereti tā varēšana atduras
pret līdzekļu trūkumu. Nauda nepieciešama daudziem sīkumiem, kas var veicināt
zēna attīstību, līdzekļi vajadzīgi arī zālēm,
taču pašlaik lielākā summa nepieciešama,
lai nodrošinātu pavadoņa uzturēšanos sanatorijā. «Mūsu Dimkam maijā paredzēta
gūžas operācija. Tā ir plānveida, tādēļ būs
bez maksas. Pēc tās nepieciešams rehabilitācijas periods sanatorijā, un arī tā būs
par brīvu. Tiesa gan – tikai Dimam, taču
viņš viens nav spējīgs tikt
galā, tādēļ noteikti jābūt
pavadonim, kas par viņu
ikdienā var parūpēties. Bet
pavadonim par sanatorijā pavadīto laiku jāmaksā
pašam. Mums nav tādas
naudas,» asarām acīs teic
vecmāmiņa. Turklāt rudenī
atkal Dimam būtu iespēja
atveseļoties sanatorijā, un
atkal būs nepieciešami līdzekļi, lai ar zēnu kopā var
būt arī kāds no ģimenes.

dītas, internetā meklējot vismaz kādu
salmiņu, kam pieķerties, – lasa, pēta,
meklē sakarības, speciālistus, pie kā vēl
varētu vērsties pēc palīdzības...
Tikmēr Roberts pa grīdu braukā ar
mašīnīti, šķirsta bilžu grāmatiņas un
ik pa laikam pieskrien pie mammas,
kas viņu samīļo. Tad viņš uzsmaida,
paklikšķina ar mēli un tikai viņam vien
saprotamā valodā kaut ko stāsta. «Es
zinu, ka viņš visu saprot, tikai nevar
izteikties. Un viņš ir ļoti zinātkārs,
sabiedrisks, dzīvespriecīgs čalītis! Tieši
tādēļ jo īpaši smagi ir brīžos, kad viņu
pēkšņi pārņem krampji, viņš zaudē
samaņu, bet es viņam nekādi nevaru
palīdzēt,» mamma atklāj, ka ar dēliņu
ir ļoti cieši saistīti. Ja Inga ir satraukta,
arī Roberts jūtas slikti – vienalga, vai
abi ir kopā, vai mazais ir bērnudārzā.
«Tieši tāpēc man ļoti, ļoti jāsaņemas,
lai diena vieglāk paiet Robim,» tā Inga,
kura atzīst, ka dēliņš kļuvis par viņas
tādu kā garīgo skolotāju – cilvēku, kurš
uz daudzām lietām licis paskatīties
citādāk, izvērtēt prioritātes un... jā,
arī draugus...
Kopš februāra Inga ir aktīva darba
meklētāja, tāpēc pašlaik tētis ir vienīgais naudas pelnītājs. Taču katra
cerība, katra iespēja uzlabot Roberta

pašsajūtu maksā naudu. Gan bērnudārzā «Rotaļa», gan «Jundā» Roberts
piedalās mūzikas terapijas nodarbībās,
rezultātu dod arī reitterapija jeb zirgu
terapija. «Tikai... viena šāda divdesmit
minūšu ilga nodarbība «Vaivaros» maksā gandrīz septiņus latus plus vēl ceļa
izdevumi. Bērniem, kas ir sanatorijā,
šīs nodarbības ir bez maksas, taču
Robi lēkmju dēļ sanatorijā neuzņem,»
bezspēcību neslēpj Inga. Un kur tad vēl
delfīnu terapija! Pagājušā gada nogalē
ģimenei izdevās rast līdzekļus, lai kopā
ar Robi dotos uz Odesu, kur stiprināt
veselību palīdzēja delfīni. «Roberts
pamet bumbu, delfīni to atnes, Roberts
diriģē, delfīni dzied... Bērnam rodas
sajūta, ka delfīni viņu klausa! Pēc tam
var staigāt pa delfīnu, peldēt kopā ar
viņu...» delfīnu terapijas norises gaitu
ieskicē Inga. Viņa neslēpj, ka pēc tām
divām nedēļām, kas pavadītas Odesā,
rezultāts bijis acīmredzams. «To pamanījām ne tikai mēs ar vīru, bet arī citi
cilvēki, kas teju diendienā ir kopā ar
Robertu. Viņš burtiski atplauka, kļuva
priecīgāks, atvērtāks,» gandarījumu
neslēpj mamma. Tiesa gan – kopumā
tas ģimenei izmaksājis ap 700 latu, taču
šādas nodarbības būtu nepieciešams
atkārtot...

«Viņai jādzīvo pašai – jo neatkarīgāka
viņa būs, jo vairāk dzīvē varēs paveikt»
Gabīte, pēc
mammas un
tēta stāstītā,
zina, ka piedzimstot viņa
izskatījusies
pēc mazas
mīļas vecenītes, kurai galvā bijis melns
pižiks – kupls
matu ērkulis.
Ta g a d a b a s
ar mammu
sasmaidās –
mazā vecenīte
jau kļuvusi par
īstu freileni.
Gabriela Moroza
vispirms lepni izslej četrus pirkstus
– tieši tik gadu viņai ir. Mamma Santa Brohūzena un
tētis Sergejs viņu
mīļi sauc par Gabīti, un meitene zina, ka viņa ir savu
vecāku mīlulīte – vienīgais bērniņš
ģimenē, un vecāki dara visu, lai par
spīti slimībai Gabīte allaž būtu priecīga. «Katrai mammai jau ir sava sāpe,
taču vienalga jādara viss, lai bērnam
būtu labi,» Santa saskatās ar Gabrielu
un abas stāsta, ka, piemēram, šodien
abām vēl jāmēro ceļš uz «Vaivariem»,
kur trīs reizes nedēļā Gabīte vingro.
Tad vēl vingrošana poliklīnikā, mūzikas terapijas nodarbības, bērnudārza
«Rotaļa» un «Kustīgo notiņu» «Jundā»
apmeklēšana – katra nedēļas diena
abām ir piesātināta ar dažādiem notikumiem, kas Gabrielai palīdz nostiprināt veselību. Mamma neslēpj, ka tas
ir smags darbs, kas abām jāiegulda, un
viņas katrai lietai ķeras klāt ar lielu
apņēmību. «Mēs zinām, ka tas mums
nāk par labu,» nosaka Santa.
Pavadot laiku kopā ar Gabīti, rodas
priekšstats, ka viņa ir ļoti patstāvīga
meitene, un mamma tam piekrīt.
«Viņai priekšā vēl skolas gadi un visa
dzīve! Mēs abas ļoti daudz ko pārrunājam – Gabīte zina, ka sava dzīve viņai
jādzīvo pašai un jo neatkarīgāka viņa
būs, jo vairāk dzīvē varēs paveikt,»

saka Santa, kurai meitiņa uz vaiga
uzspiež mīļu buču. «Es mammai no
rīta pasaku, ka gulta jāsakārto,» mazliet sakaunējusies nosaka Gabriela,
un mamma paskaidro, ka mazā ir ļoti
saimnieciska – viņai pašai ir sava spēļu
virtuve, savs putekļusūcējs, un tieši
meita ir tā, kas mammai no rītiem
atgādina, ka jāsaklāj gulta.
Gabriela ir ne tikai savas mammas
un tēta mīļā meitiņa – izrādās, viņai
pašai jau ir meitiņa – lelle Gimba.
Taujāta, kā tādu vārdu izdomāja,
Gabriela paskaidro, ka «tas vārds
vienkārši radās galvā, un viss». «Tā
mana meitiņa ir īsta spindzele!» lietpratīgi nosaka meitēns, bet mamma
viņai pasmaida: «Pati jau ar’ tu esi
spindzele!» Un abas stāsta, ka Gabrielai patīk pucēties – tieši viņa ir
tā, kas mammu pamāca, kāda frizūra
jātaisa, kas jāģērbj. «Īsta freilene!»
pasmaida mamma.
Tagad jau Gabriela nepacietīgi sāk
gaidīt vasaru, lai vairāk laika varētu
pavadīt ārā. «Brauksim uz jūru un peldēsim ar laivu!» plānus atklāj Gabriela, kura labprāt arī spēlējas pie mājas
izveidotajos rotaļu laukumos – viņai

patīk šūpoties un šļūkt lejā pa slidkalniņu. Tad vēl viņa labprāt skatās
multfilmas un «lasa» grāmatas. «Par
zvēriem un vāģiem,» nosaka meitene.
Viņa zina – ja cītīgi vingros fizkultūras
nodarbībās, tad no mammas un tēta
dabūs kādu dāvanu, piemēram, mantiņu ar iemīļotās multfilmas varoni.
Ģimene ļoti rūpējas par savu mazo
Gabīti un pastāvīgi meklē papildu
rehabilitācijas iespējas, tomēr... Santa
ir bez darba, jo ar Gabrielu kopā jābūt
diendienā, tāpēc vienīgais pelnītājs
ģimenē ir tētis. «Ir tik daudz vajadzību... Protams, naudas visam nekad
nepietiks, taču mūsu vienīgā vēlme ir
palīdzēt mūsu meitiņai, lai viņa varētu pilnvērtīgi dzīvot,» Santas balss
aizlūst. Viņa rēķina, ka fizkultūras
nodarbībām vien mēnesī aiziet vairāk
nekā 200 latu, taču tā ir tikai neliela
daļa no summas, kas ik mēnesi vajadzīga, lai stiprinātu Gabrielas veselību.
«Pagaidām viņa vēl nejūtas stabili,
nejūtas droši, kontaktējoties ar citiem,
– mums vēl jāpierod pie sabiedrības,
un pie tā mēs mērķtiecīgi strādājam,»
teic mamma. Viņa tic, ka abām kopā
izdosies.

8
Pirmdiena, 9.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 727.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 35.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5020.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.35 «Leģendas un īstenība. Hoans Miro».
Dokumentāla filma.
11.30 «De facto».*
12.05 «Ielas garumā».*
12.35 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1973.g.
13.50 «Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti».
Stopiņu pagasts.*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 8.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 727.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5021.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 11. un 12.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. 15.sērija.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 116.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 462.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Schenker līgas spēle volejbolā. Pusfināls.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 116.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 8.sērija.
20.10 «1000 jūdzes aiz Polārā loka» (noslēguma sērija).*
20.45 «Tējas ceļš debesīs». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Atgriezties rītdienā». ASV daudzsēriju trilleris.
2.sērija.
22.55 «Krējums… saldais».
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
0.10 «24 stundas». ASV seriāls. 17.sērija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». ASV animācijas seriāls.
26.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 127.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 17. un 18.sērija.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 6.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 46.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 5.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 18.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 83.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. 10.sērija.

tv programma
22.05 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «LNT ziņu Top 10».*
0.55 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
1.50 «Policijas akadēmija 6». ASV komēdija. 1989.g.
3.40 «Supernatural». ASV šausmu seriāls. 20.sērija.
4.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 30.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 36.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
9.35 «Māmiņu klubs».
10.15 «Glābējkomanda Cepums».
10.45 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 46.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 17.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 197. un 198.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 59.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 247. un 248.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 91. un 92.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 10.raidījums.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 10.sērija.
22.20 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 10.sērija.
23.20 «Nekā personīga». Raidījums.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 4.sērija.
1.00 «Kobra». Seriāls. 46.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 21.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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Makšķernieku noslēpumi» (ar subt.). *
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
1.35 «Izsole» (krievu val.).

Otrdiena, 10.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 728.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 36.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5021.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Leģendas un īstenība. Muitnieks Ruso».
Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
12.45 «Ilgais ceļš kāpās». Daudzsēriju mākslas filma.
2.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 9.sērija.
15.40 «Kas te – es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 728.sērija.
Darbadienās
plkst.16.45 LTV1
«Mīlas viesulis 2».
Vācijas seriāls.

17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5022.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 13. un 14.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas». Seriāls. 5.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV 7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 16.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 117.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 463.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Schenker līgas spēle volejbolā. Fināls.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 117.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
20.10 «Sikspārņi – dzīve kājām gaisā».
Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «1000 jūdzes aiz Polārā loka» (noslēguma sērija).*
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
0.20 «24 stundas». ASV seriāls. 18.sērija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 27.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 128.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 19. un 20.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 83.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 7.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 47.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 6.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 19.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 84.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Solo dēlam». Austrijas melodrāma. 2005.g.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 16.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 10.sērija.
0.50 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 2.sērija.
1.45 «Bēgošā līgava». ASV komēdija. 1999.g.
4.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 4.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 19.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 247. un 248.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 37.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts. «Mazās raganiņas 2».
14.sērija; «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». 94.sērija;
«Džekija Čana piedzīvojumi». 15.sērija.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 91. un 92.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 47.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 18.sērija.
14.20 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 199. un 200.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 60.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 249. un 250.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 93. un 94.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 16.sērija.
21.20 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 8.sērija.
22.20 «Reālie draudi». ASV spraiga sižeta filma.
1.05 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 47.sērija.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 22.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.
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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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
1.35 «Izsole» (krievu val.).

Trešdiena, 11.marts
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 729.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 37.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5022.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.35 «Leģendas un īstenība. Odiseja Pompidū centrā».
Dokumentāla filma.
11.30 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.10 «Kā mēs tagad dzīvojam».
Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
13.00 «Jauna nedēļa».*
13.50 «Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti».
Brunavas pagasts.*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 10.sērija.
15.40 «Dabas grāmata».*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 729.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5023.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 15. un 16.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. 17.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 118.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
11.45 «Kur palikušas mīļās?» Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 464.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
20 km vīriešiem.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 118.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv».*
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 23.sērija
21.00 Pasaules spēkavīru kauss 2008.*
21.55 «Ātruma cilts».
22.25 «Nākotnes parks».
22.55 «Klonētie». Francijas fantastikas trilleris. 2.sērija.
0.30 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 28.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 129.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 21. un 22.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 84.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 8.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Klauns». Vācijas seriāls. 48.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 7.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 20.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 85.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».

21.00 «Komisārs Reksis 9».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
22.00 «13. rajons». Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
24.00 «Draugi 7». ASV seriāls. 11.sērija.
0.30 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
1.25 «Kompanjoni». ASV traģikomēdija. 2006.g.
3.25 «Amerikāņu dumpinieki». ASV vesterns. 2001.g.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 20.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 249. un 250.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 38.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts. «Mazās raganiņas 2».
15.sērija; «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». 95.sērija;
«Džekija Čana piedzīvojumi». 16.sērija.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 93. un 94.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 48.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
16.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 19.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 61.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 251. un 252.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 95. un 96.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
21.20 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 23.sērija.
22.20 «Spīles» (ar subt.). Krievijas trilleris.
0.55 «Spiegiem jāmirst!» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Kobra». Seriāls. 48.sērija.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 23.sērija.

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

Ceturtdiena, 12.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 730.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 38.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5023.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Province».*
12.40 «Zelta drudzis Sibīrijā». Dokumentāla filma.
13.35 «Vertikāle».*
14.20 «100 g kultūras».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 11.sērija.
15.40 «Juniors TV».*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 730.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5024.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 17. un 18.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 50.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Sievas un meitas». Seriāls. 6.(noslēguma) sērija.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 119.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». Top-Shop piedāvā…»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «Sikspārņi – dzīve kājām gaisā».
Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 465.sērija.

tv programma
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13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km sievietēm.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 119.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
20.10 «Kara piloti». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Neparastās lietas». 4.sērija
21.35 «Ar makšķeri».
22.05 «6.kategorija. Posta diena».
ASV katastrofu filma. 1.sērija.
23.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 29.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 130.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 23. un 24.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 85.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 9.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 8.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 21.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 86.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. 8.sērija.
22.05 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 22.sērija.
23.05 «Pēdējais bruņuvilciens» (ar subt.).
Krievijas kara drāma.
3.00 «13. rajons». Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 21.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 251. un 252.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 39.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.). Seriāls. 95. un 96.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 49.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
17.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 20.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 62.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 253. un 254.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 97. un 98.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
21.20 «Nāvējošais vīruss». Vācijas katastrofu filma.
23.15 «Lasvegasa». ASV seriāls. 18.sērija.
0.15 «Kobra». Seriāls. 49.sērija.
1.10 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 12.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 24.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 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
1.35 «Izsole» (krievu val.).

Piektdiena, 13.marts
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 731.sērija.

9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 39.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 5024.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Vides fakti».*
12.40 «Karpati, kur apstājies laiks».
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. 12.sērija.
15.40 «Mans mazais».*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 731.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5025.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 19. un 20.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Mūķene un komisārs». Vācijas komēdija.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Mūķene un komisārs». Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 120.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā…»
11.25 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 10.sērija.
12.15 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 466.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.*
16.00 «Smalkā dāma». Venecuēlas seriāls. 120.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 12.sērija.
20.10 «Donavas ūdenspolicija».
Vācijas un Austrijas detektīvseriāls. 3.sērija.
21.00 «Ceļā ar kameru».
Ceļojums uz pasaules jumtu. 3.daļa.
21.30 «Zveja» (ar subt.).
22.00 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 4.sērija.
22.55 «Partneri». ASV un Vācijas kriminālkomēdija.
0.40 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
1.25 «112 hronika».*
1.35 NBA spēļu apskats.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns». Animācijas seriāls. 30.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 131.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 25. un 26.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 86.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». 10.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 9.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 22.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 «Lampūni. Nedienas ar Frenku».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
0.50 «Labais gans». ASV drāma. 2006.g.
3.30 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija.
5.30 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 22.sērija.

20.20 «Laimīgais Gilmors». ASV komēdija.
22.10 «Atļauts smieties» (ar subt.).
0.10 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.45 «Dzīvnieku kolekcionāri». Dokumentāla filma.
1.40 «Kobra». Seriāls. 50.sērija.
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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 «K-19» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
15.30 «Atpakaļskaitīšana» (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 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.daļa.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs».
Lielbritānijas humoristisks seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
1.35 «Izsole» (krievu val.).

Sestdiena, 14.marts
LTV 1
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 29. un 30.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata». Tropu nakts Jaungvinejā un
ziedošie augi siltajās Latvijas ziemās.
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 34.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mūķene un komisārs». Vācijas komēdija.
12.30 «Tibo dzimta». Seriāls. 1.sērija.
14.05 Latvijas meistarsacīkstes standartdejās.
15.00 «Līdzās».
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 28. un 29.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Zelta drudzis Sibīrijā». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Trīsstūra, Leņķa, Kvadrāta, Stūrīša,
Riņķa, Loka ielas.*
19.00 «Šahs briljantu karalienei».
Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1973.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Dzīve ar lauvām». Kanādas, Lielbritānijas un
Kenijas biogrāfiska piedzīvojumu drāma.
23.05 Nakts ziņas.
23.10 Salvatores Adamo koncerts.

LTV 7
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» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Tici sev un īsteno sapni».
ZZ stipendiju apbalvošanas ceremonija.*
14.05 «Krējums… saldais».*
14.35 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
16.35 «Berze». ASV drāma.
18.15 «Kara piloti». Dokumentāla filma.
19.10 Pasaules spēkavīru kauss 2008.
20.05 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.35 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 6.sērija.
21.20 «Bonano. Krusttēva laiks».
Kanādas biogrāfiska drāma. 1999.g. 1.sērija.
22.50 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 3.sērija.
23.35 «Bikini meitenes». 1.sērija.
0.05 «Emanuela». Mīlestības mācībstundas.
1.40 NBA spēļu apskats.*

TV3

LNT

5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 253. un 254.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 40.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 97. un 98.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 50.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
18.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 21.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 63.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 255. un 256.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 99. un 100.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».

6.20 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas filma. 4.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 52.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
9.00 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
9.30 «Lesija». ASV, Lielbritānijas, Īrijas un Francijas
piedzīvojumu filma ģimenei.
11.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Krokodilu mednieks».
ASV un Austrālijas piedzīvojumu komēdija.
14.55 «Rīgas sargi». Filma par filmu.
16.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
(ar subt.).*
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 9.sērija.

9
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma.
23.25 «Pazudis tulkojumā». ASV liriska komēdija.
1.25 «Emanuela 2000». Erotiska mākslas filma. 6.sērija.
3.10 «Lampūni. Nedienas ar Frenku».
ASV piedzīvojumu komēdija.
4.55 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 255. un 256.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 41.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 23.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 12.sērija.
9.30 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
10.00 «Bibī Bloksberga un zilo pūču noslēpums».
Vācijas ģimenes filma.
12.10 «Merlins – varenais burvis».
Lielbritānijas fantastikas seriāls. 2.sērija.
13.10 «Dziesmu duelis». Muzikāls šovs.
14.10 «Atļauts smieties» (ar subt.).
16.05 «Laimīgais Gilmors». ASV komēdija.
17.55 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.).
Krievijas un Somijas komēdija. 1980.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dinozaurs». ASV animācijas filma. 2000.g.
21.45 «Mana bijusī superdraudzene». ASV komēdija.
23.40 «Ledene». ASV trilleris.
1.30 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 13.sērija.
2.20 «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. Hruščovs» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.daļa.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.30 «Makšķernieku noslēpumi» (ar subt.).
20.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
20.55 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
21.50 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
22.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
«SMS ar iepazīšanos».

Svētdiena, 15.marts
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 31. un 32.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. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Gavēņa laika trešās svētdienas
dievkalpojums. Tiešraide no Mateja baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 30. un 31.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Karpati, kur apstājies laiks». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province». Kolhoznieks pēc divdesmit.
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
19.20 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Pēdējā iespēja» Kanādas un ASV drāma.
23.10 Nakts ziņas.
23.15 «Ziemeļu puse».*
23.45 «Erkils Puaro». Kā tapa filma.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Medicīna un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas 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 «Tējas ceļš debesīs». Dokumentāla filma. 3.sērija
14.25 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
16.30 «Manas bijušās rēgs». Francijas komēdija. 2007.g.
18.05 «Bonano. Krusttēva laiks».
Kanādas biogrāfiska drāma. 1999.g. 1.sērija.
19.40 «Ceļā ar kameru». “Jukonas skartie”. 5.sērija.
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 7.sērija
21.00 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 5.sērija.
21.45 «Skaistuļu mednieks». ASV romantiska komēdija.
23.15 «TV motors».*
23.45 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Ekstrēms tuvplānā».
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Galvu virs ūdens!» ASV piedzīvojumu komēdija.
12.35 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.) Seriāls. 1.sērija.
13.35 «Sekojot intuīcijai». Francijas detektīvfilma.
15.45 «Dakara 2009». Apskats.
16.25 «Policijas akadēmija 7». ASV komēdija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2». Šovs.
23.50 «Supernatural». ASV seriāls. 21.sērija.
0.50 «Bruklinas likumi». ASV krimināldrāma.
2.50 «Krokodilu mednieks».
ASV un Austrālijas piedzīvojumu komēdija.
4.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 1.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 42. un 43.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 24.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.).
Krievijas un Somijas komēdija.
12.50 «Pasaules neticamākie video 3». 18.sērija.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 12.sērija.
14.15 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
16.10 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 2.sērija.
17.05 «Kobra». Seriāls. 31.sērija.
18.05 «Bruņurupuči nindzjas 2».
ASV un Honkongas ģimenes piedzīvojumu filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.40 PIRMIZRĀDE! Latvijā veidots seriāls. 1.sērija.
21.05 «xXx». Spraiga sižeta filma.
23.20 «Mehāniķis». ASV un Vācijas trilleris.
1.10 «Galvenais mērķis».
Kanādas un ASV spraiga sižeta filma.
2.50 «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 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viss no kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
22.20 «Suņa sirds» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija.
0.35 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
1.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.

Svētdien, 15. martā, plkst.22.20 TV5 «Suņa sirds». Krievijas traģikomēdija
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Par elektrību nav jāmaksā
palielināta PVN likme
kā sociālajā dzīvoklī. G.Drozdova
atzina, ka ar īrniekiem neesot
vienkārši, taču, kad viņi vēršoties
pie biedrības pārstāves, situācija
tiekot skaidrota, bet viņi gribot,
lai to atrisina nekavējoties. Uz
jautājumu par soda naudām un to,
kāpēc rēķinos figurē paaugstināti
elektrības tarifi, kādi valstī nepastāv, G.Drozdova ieteica vērsties
pie grāmatvedes.
Biedrības «A 28» grāmatvede
Sandra Arnicāne arī pati dzīvo
Akadēmijas ielas 28. namā. Viņa
īsumā ieskicē priekšvēsturi. Proti,
biedrība «A 28» mājas apsaimniekošanu pārņēmusi pagājušā gada
septembrī. Iepriekšējā apsaimniekotāja Kaspara Budrēvica darbīKomunālo pakalpojumu rēķins bas laikā namam rapar janvāri liecina, ka elektrības dušās
tarifs par 15.a dzīvoklī patērēto enerģiju ir 0,0817
lati par kilovatstundu,
savukārt par koplietošanas telpu apgaismojumu
– 0,0818 lati. Valstī apstiprinātais tarifs iedzīvotājiem
kopš 1. janvāra ir 0,0743 lati
par kilovatstundu, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli
(PVN).
Kur Akadēmijas ielas namā
radies šāds tarifs, jautājām
apsaimniekotājam, biedrības «A
28» vadītājas vietas izpildītājai
problēGaļinai Drozdovai, kuras koordimas un izveidojušies
nātes pie rēķina norādītas sīkākas dažādu maksājumu parādi. Jauinformācijas ieguvei. Pirmajā reizē tājumu risināšana ar iepriekšējo
viņa ieteica sazināties vēlāk, jo apsaimniekotāju ir biedrības
atradās ārzemēs. Vēlāk skaidroja, kompetencē, tās valdē darbojas
ka komunālais dzīvoklis, kura atse- seši cilvēki. Grāmatvede kopš sepvišķajās istabās mīt neapmierinātie tembra esot noregulējusi naudas
iedzīvotāji, pieder pašvaldībai un plūsmu un panākusi, ka namam
vīri cienījamos gados tajā izvietoti pakalpojumu sniedzējiem vairs
Trīs Akadēmijas ielas 28. mājas
iedzīvotāji «Jelgavas Vēstnesim»
izteica iebildumus par norēķinu
kārtošanu namā. Līdztekus citām
apsaimniekotāja neizdarībām
viņus neapmierina arī elektrības
patēriņa aprēķins. Tāpat cienījamā vecuma cilvēki nav mierā, ka
rēķinus par elektrību un siltumu
viņi nevar kārtot pa tiešo ar pakalpojumu sniedzēju. Vispirms nauda jāpārskaita apsaimniekotājam
– biedrībai «A 28». Tā acīmredzot
iekasēto naudu ne vienmēr savlaicīgi pārskaita tālāk, jo īrniekiem
dažkārt nākas maksāt soda procentus, kaut arī paši maksājumus
veikuši paredzētajos termiņos.

nav parādu.
Jautāta par elektrības tarifiem,
S.Arnicāne skaidro, ka iepriekšējais apsaimniekotājs, pagājušā
gada februārī slēdzot līgumu par
elektrības piegādi, nezināmu iemeslu dēļ parakstījis dokumentu,
saskaņā ar kuru apsaimniekotājs
figurē kā ar PVN apliekama juridiska persona. Tādējādi no šā gada
1. janvāra PVN likme līdzšinējo
18 procentu vietā augusi līdz 21
procentam. Faktiski iedzīvotājiem
kā ar PVN neapliekamām fiziskām personām par elektrību būtu
jāmaksā pazeminātā PVN likme
(tā no 1. janvāra kāpusi no pieciem
līdz desmit pro-

centiem).
Sociālā dzīvokļa iedzīvotājiem situācija esot izskaidrota,
taču acīmredzot viņi to līdz galam
neesot izpratuši.
Biedrības «A 28» grāmatvede
neatbilstības fiksējusi, informējusi
par to mājas valdi un decembra

sākumā ar «Latvenergo» sākusi
šo jautājumu risināt. Divu nedēļu
laikā no elektrības piegādātāja saņemta atbilde, kurā tas piekritis,
ka daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs nav ar PVN apliekama
juridiska persona un iedzīvotājiem
kā elektrības galapatērētājiem
nav jāmaksā paaugstinātā PVN
likme. «Latvenergo» apņēmies
situāciju labot un tuvākajā laikā
tas arī notikšot.
Šonedēļ G.Drozdova jauno biedrības valdes parakstīto vienošanos
ar energouzņēmumu nogādāšot pakalpojumu sniedzējam.
S.Arnicāne lēš, ka martā iedzīvotāji acīmredzot vēl saņems rēķinus
ar paaugstināto PVN likmi, bet
aprīlī tarifs būs atbilstošs fizisko
personu tarifiem. Savukārt par
laiku, kad no iedzīvotājiem iekasēta nepamatotā PVN likme,
tiks veikts pārrēķins. Pašvaldības
dzīvokļa īrniekiem pārrēķins būs
lielāks, jo viņi paaugstinātu PVN
maksāja ne vien par elektrību
koplietošanas telpās, bet arī par
savā dzīvoklī patērēto.
Biedrības valdes pārstāvēm
jautājām, kāpēc konkrētā
dzīvokļa īrnieki par elektrību
ar pakalpojumu sniedzēju nevar
norēķināties patstāvīgi, kā savulaik tas bijis. G.Drozdova teic, ka
viņa īrniekiem piedāvājusi kopā
doties uz energouzņēmumu, bet
tobrīd viņiem neesot bijis laika
to darīt. S.Arnicāne domā, ka
tas patiešām būtu labi, turklāt
dzīvokļa skaitītājs esot saglabā-

jies. Akadēmijas ielas 28. mājā
no 54 dzīvokļiem privātīpašumā
atrodas 51 miteklis, vēl divus
iegādājušās firmas. Acīmredzot
pērn izveidotās apsaimniekošanas
biedrības valde līdz galam vēl nav
iepazinusies ar normatīvo aktu
nosacījumiem. Proti, pastāvošo
norēķinu kārtību savā mājā nosaka dzīvokļu īpašnieki.
To apliecina arī pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis
Ļevčenoks. Pašvaldības komunālā
dzīvokļa īrniekiem viņš paskaidro,
ka neskaidrību gadījumā viņi ar iesniegumu var vērsties pašvaldībā.
Tajā skartos jautājumus izvērtēs
Īpašuma konversācijas pārvaldes
speciālisti. Attiecībā uz soda procentiem V.Ļevčenoks norāda, ka
biedrība par savlaicīgi veiktiem
maksājumiem nedz īrniekiem,
nedz dzīvokļu īpašniekiem tādus
nevar piemērot. Protams, cilvēkam jābūt dokumentālam apliecinājumam (čekam vai darījuma
kvītij), kad maksājums veikts. Ja
apsaimniekotājs pats iekavējis
tālākos norēķinus, pašam arī
jāuzņemas atbildība.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Lūgums palīdzēt!

Katoļu un Akadēmijas ielas apkaimē
pazaudēta rullim līdzīga celofāna pakete. Atradēju lūdzam zvanīt pa tālruni
28282704. Atlīdzība garantēta.

Meklē darbu
Jauniete, jelgavniece vēlas atrast pieklājīgu un labi atalgotu darbu. Ir labas
komunikācijas prasmes. Būšu ar mieru
pieņemt jebkuru darba piedāvājumu,
izplatīšanas un intīmpakalpojumus nepiedāvāt. Tālrunis 27530720 (Egija).

Aizsaulē aizgājuši

IGORS VEISBERĢIS (dz.1953. g.)
MODRIS GUDŽE (dz. 1953. g.)
KATRĪNE SKUJA (dz. 1912. g.)
PĀVELS SAFRONOVS
(dz. 1949. g.)
IVANS PIŠČIKS (dz. 1944. g.)
GAĻINA RAKĻINSKA
(dz. 1925. g.). Izvadīšana 5.03.
plkst.12 Bērzu kapsētā.
FEODORĪTS NIKOLAJEVS (dz.
1938. g.). Izvadīšana 5.03. plkst.13
Bērzu kapsētā.
ZIGURDS ŽVARTS (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 5.03. plkst.14 Zanderu
kapsētā.
INA BRANTE (dz. 1960. g.). Izvadīšana 5.03. plkst.16 no Zanderu sēru
nama uz Bērzu kapsētu.
JĀNIS STŪRMANIS (dz. 1920. g.).
Izvadīšana 6.03. plkst.14 Zanderu
kapsētā.
OĻĢERTS ZEŅĶIS (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 6.03. plkst.16 Bērzu
kapsētā.
LAIMONIS STAŠULS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 6.03. plkst.16 Baložu
kapsētā.
VALDONE ŠMĪDRIŅA (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 7.03. plkst.12 Baložu
kapsētā.

Aicinājums iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā, lai
uzlabotu Lielupes baseina apgabala ūdens kvalitāti
Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – mums netrūkst
ne virszemes, ne pazemes ūdeņu, ir gara jūras piekrastes līnija un
nokrišņu daudzums gadā nodrošina mitru klimatu. Tomēr ūdens ir
«jutīgs» resurss, un kļūmīgas rīcības rezultātā cilvēks to var padarīt
nelietojamu.
Lai pārvaldītu ūdens resursus, Latvijas teritorija ir sadalīta četros upju
baseinu apgabalos: Lielupes, Ventas, Gaujas un Daugavas. Upes baseina
apsaimniekošanas plāns ir dokuments ar ambiciozu mērķi – panākt, lai
visā Latvijā visi ūdeņi virs zemes un pazemē būtu labā stāvoklī, lai ūdeņi
nodrošinātu veselīgu ekosistēmu pastāvēšanu un arī ūdens lietotāju
– cilvēku – vajadzības. To izstrādā Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūra.
Lai nodrošinātu plānu izstrādi, darbs ir ritējis kopš 2000. gada.
Svarīgākie uzdevumi bija apzināt esošo ūdeņu stāvokli un sagatavot
tā raksturojumu un monitoringa programmu papildu datu ieguvei, lai
saprastu, cik labā vai sliktā situācijā esam.
Pašlaik plašāka lasītāju loka vērtēšanai tiek nodots Lielupes baseina
apgabala apsaimniekošanas plāna melnraksts (http://www.meteo.
lv/public/29935.html vai www.lvgma.gov.lv).
Atbilstoši monitoringa datiem lielākajā daļā Lielupes baseina apgabala ir ļoti slikta ūdeņu kvalitāte, 84% no visiem ūdensobjektiem ūdens
kvalitāte neatbilst labai kvalitātei. Ļoti slikta ūdens kvalitāte ir Lielupes
baseina apgabala centrālajā, rietumu un dienvidu daļā, kur ir augsts
lauksaimniecības zemju īpatsvars un jūtama pārrobežu piesārņojuma
ietekme.
Saskaņā ar aprēķiniem Lielupes baseina apgabalā vairāk nekā pusi
(61%) no Nkop slodzes un gandrīz divas trešdaļas (69%) no Pkop slodzes rada cilvēka (antropogēnā) darbība. Lielāko antropogēno slodzi
rada izkliedētais piesārņojums no lauksaimniecībā izmantotām zemēm,
lopkopības sektora un mežsaimnieciskām platībām.
Lielupes baseina apgabalā par būtisku uzskatāma pārrobežu piesārņojuma slodzes ietekme, jo no kopējās teritorijas aptuveni puse atrodas
Lietuvā, kur arī ir ļoti intensīva lauksaimniecība. Tādējādi tiek ietekmēta
arī Rīgas jūras līča ūdens kvalitāte.
Lai sasniegtu labus ūdens kvalitātes mērķus, Lielupes baseina apgabalā
ir nepieciešams veikt dažādus pasākumus daudzās tautsaimniecības
nozarēs, kas ir atšķirīgi katrā ūdensobjektā gan pēc satura, gan pēc
sagaidāmajiem rezultātiem.
Upju baseinu apsaimniekošana ir sava veida mācību process, kas jāīsteno pakāpeniski, meklējot piemērotas pieejas un metodes. Tas prasa jaunu
zināšanu, attieksmju, prasmju un uzvedības attīstīšanu, kas papildināta
ar spēju piemēroties un tikt galā ar nezināmo.
Upju apgabalu apsaimniekošanas plāns ietver pasākumu programmu,
kurā tiek iekļauti pamata un papildu pasākumi, kuru īstenošanai nepieciešami finanšu līdzekļi, kas noteikti skars vietējās pašvaldības, uzņēmējus,
lauksaimniekus, mežsaimniekus, iedzīvotājus un citus ūdens lietotājus.
Visi pasākumu programmā minētie pasākumi jāveic trīs gadu laikā kopš
programmas stāšanās spēkā (2012. gada 22. decembrī).
Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi ikvienam iesaistīties, izteikt savu viedokli
un palīdzēt radīt efektīvu un sasniedzamu Lielupes baseina apgabala
apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūra sadarbībā ar Baltijas
Vides forumu aicina uz Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas
plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks šā gada 10. martā
plkst.12.30 Bauskas rajona padomes telpās.
Papildu informāciju par pasākuma norisi varat saņemt,
zvanot pa tālruni 67357555 vai elektroniski,
rakstot uz e-pasta adresi: dace.vitina@bef.lv.
Papildu informāciju par Lielupes baseina apgabala
apsaimniekošanas plānu var iegūt:
http://www.meteo.lv/public/29935.html vai www.lvgma.gov.lv.
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Turpinot aizsākto rubriku par dažādām sabiedriskajām orga
nizācijām mūsu pilsētā, šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā
iepazīties ar organizāciju, kas darbojas ne tikai mūsu pilsētas
mērogā, bet pārstāv visu Latviju – biedrību «Latvijas Jauno zem
nieku klubs», kas apvieno vairāk nekā 100 jauniešu, no kuriem
daļa jau dibinājuši zemnieku saimniecības, bet daļa strādā pie
tā, lai organizācija nepārtraukti attīstītos.

Jauno zemnieku
klubs ļauj
iemīlēt laukus
 Ritma Gaidamoviča

Jau organizācijas nosaukums
– Latvijas Jauno zemnieku
klubs (JZK) – raisa pārdomas
– vai šeit darbojas tikai zem
nieki, kam kūtī desmitiem
govju un simtiem hektāru
zemes apstrādājami, vai arī
tikai zemnieku atvases?! Nē,
klubā darbojas arī ar lauksaim
niecību nesaistīti cilvēki, kuri
pat savulaik sprieduši, ka lauki
nebūs viņu aicinājums. Taču
šobrīd viņi ir tie, kuri rūpējas,
lai jaunieši nebēgtu prom no
laukiem un saskatītu, ka arī
mazā ciematā ir nākotne, va
jag vien veidot tā vidi.
«Forši ir tas, ka te var iesaistīties
jebkurš jaunietis, nav jābūt zemnieku
saimniecības īpašnieka bērnam vai
obligāti jānāk no laukiem. Galvenais
– kaut nedaudz jāmīl daba. Tiem, kam
attieksme pret laukiem ir apmēram tāda:
ui, lauki man riebjas, diezin vai izrādīs
interesi par mūsu organizāciju,» spriež
JZK valdes priekšsēdētājs students Māris
Šņickovskis. «Jābūt aktīvam cilvēkam
ar mērķi sevi attīstīt. Ir tev saistība ar
lauksaimniecību vai nav, to vērā ņemam
tikai pasākumos, jo ir tādi, kas domāti
jaunajiem zemniekiem, lauku, pilsētas
jauniešiem, kā arī studentiem,» piebilst
JZK izpilddirektore Gunita Atstupena.
Šobrīd klubā aktīvākie biedri ir studenti
no LLU fakultātēm, aktīvistu pulciņš ir
arī Daugavpils universitātē un Rēzeknes
augstskolā, kā arī citās vietās Latvijā.
«Attālums nav noteicošais, jo bieži gadās,
ka tie, kuri ir tālāk, sniedz lielāku atbalstu
nekā tie, kuri ir uz vietas,» saka JZK aktīviste Ramona Brālis, kura ikdienā Rīgā
studē pedagoģiju, dzīvo Rīgas pievārtē,
bet brīvo laiku pavada JZK.

JZK – vadītāju skola

«Bieži vien domāju, kā īsumā pateikt,
ar ko JZK nodarbojas, un nonācu pie secinājuma: šī ir sava veida jauno vadītāju
skola. Jaunieši, organizējot pasākumus,
meklējot sponsorus un darot citas lietas, var iegūt organizatora un vadītāja
iemaņas,» tā Māris. Te katrs var atrast
sev nodarbošanos. «Mēs strādājam divos
virzienos – rīkojam pasākumus jaunajiem
zemniekiem, kuri paši studē un mājās
saimnieko, un organizējam nometnes,
profesionālās orientācijas konkursus,
karjeras izvēles pasākumus un citas
aktivitātes jauniešiem,» stāsta Gunita.
Nereti Jau
nais zem
nieku klubs
ir vienīgā
iespēja, kas
pilsētas sko
lēnam pie
dāvā iepazīt
dzīvo dabu
tās dabiskajā
vidē. Jāatzīst,
ka to novērtē
arī skolēnu
vecāki, raks
tot atzinīgas
vēstules klu
ba biedriem.

Konkursi, projekti un nometnes notiek
gan lauku, gan pilsētas jauniešiem.

Klubs ir kā ideju piestūmēji

«Mēs esam par lauku attīstību. Spilgts
piemērs tam ir darbs ar jauniešiem
laukos, kuri uzskata, ka viņiem tur nav
ko darīt, jāskrien uz pilsētu, tur ir īstā
dzīve. Mūsu mērķis ir ar pasākumiem
likt viņiem aizdomāties, ko varētu darīt
laukos. Pirms laika sākām jauniešiem
rīkot ekskursijas pa saimniecībām, lai
parādītu, ka arī te strādā ar jaunākajām
tehnoloģijām un viss modernais nav tikai
pilsētā. Jau trešo gadu rīkojam konkursu
par lauku attīstības idejām, kur komandas izstrādā projektus par to, ko vēlas
savā pagastā izveidot. Piemēram, Tilžā
jaunieši izstrādāja projektu par vasaras
atpūtas vietu, tagad viņiem ir lapene, ticu,
ka uz Lieldienām viņi uztaisīs arī lielas
šūpoles, kur visiem pagasta iedzīvotājiem
izšūpoties. Līksnā jaunieši izveidojuši projektu, tā gaitā labiekārtojuši fantastisku
parku. Izstrādājot dažādus projektus,
rīkojot pasākumus, viņi jūt, ka ir svarīgi
savam pagastam,» tā Gunita. «Mēs esam
kā idejas piestūmēji. Protams, nevaram
teikt, ka visa valsts uzreiz jutīs, ka nāk
jauno zemnieku vilnis, bet ieguvēji ir kaut
kāda grupa, daļa sabiedrības,» tā valdes
locekle Skaidrīte Dzene.

Zemniekus birojā var sastapt reti

Pirms vairākiem gadiem, kad organizācija izveidojusies, populārākais darbības
virziens bijis prakses iespējas ārzemēs.
«1991. gadā tas bija bums, kad juka kolhozi, cilvēki savā īpašumā ieguva zemi
un vēlējās paši saimniekot. Doma bija,
bet pieredzes – ne, tāpēc daudzi devās
izglītoties uz ārzemēm. Arī šobrīd JZK
piedāvā praktizēties 14 valstīs, jāpiebilst, ka līdz ar krīzi valstī arvien vairāk
jauniešu interesējas par šo iespēju. Taču
tas nekad nebūs mūsu pamatdarbības
virziens,» saka Gunita. Jaunieši atzīst,
ka īstos zemniekus birojā var sastapt reti,
viņi ierodas uz semināriem, pārējā laikā
strādā saimniecībā, bet aktīvi darbojas tie,
kuriem nav savas saimniecības, un bez
tādiem cilvēkiem klubs nemaz nevar pastāvēt. Nevar taču taisīt projektus, ja tev
mājās jāslauc govis!» nosaka Skaidrīte.

Nometnes pilsētas skolēniem

Viens no JZK jaunākajiem darbības
virzieniem ir jauniešu karjeras dienas
laukos, nometnes skolēniem. Te gan
jāmin, ka nometnes nav tādas, kā varbūt
kāds iedomājas – grupiņu pilsētas bērnu
aizsūta vasaras darbos uz lauku saim-

Foto: JV un no JZK arhīva
Latvijas Jauno zemnieku kluba misija – rūpēties par to, lai jauniešos radītu interesi
par laukiem. Tas izdevies ar nometnēm un ekskursijām pa dažādām saimniecībām,
kur skolēni redz, ka maize no graudiem top un ka pienu no govs iegūst.
niecību barot vistas, cūkas un darīt citus
lauku darbus. «Šīs nometnes paredzētas
7. – 9. klašu jauniešiem, tās parasti notiek
dažādās Latvijas profesionālajās skolās,
kur tiek sniegta informācija par skolas
piedāvāto, bet lielāko daļu laika skolēni
viesojas saimniecībās, skatoties, kā tur
strādā. Iespējams, ja mainītu likumdošanu, mēs varētu viņiem dot iespēju pastrādāt, jo jauniešiem ir bijusi šāda vēlme,» tā
Gunita. «Protams, ne jau katrs saimnieks
35 jauniešiem ļaus govīm pupus raustīt,»
piebilst Skaidrīte.

Jaunieši te daudz
ko dara pirmo reizi

saistīts tikai ar lopiem. Arī pats savulaik
apgalvoju, ka lauki mani neinteresē, bet
nu – redz, kur esmu,» stāsta Māris. Bet ir
arī biedri, kuri JZK interesējušies, ar ko
sākt, lai izveidotu savu saimniecību.

Izstrādā jaunus projektus
un sniedz informāciju

Ziemas periodā notiek intensīva gatavošanās pasākumiem vasarā. Patlaban
JZK gaida atbildi par finansējumu Eiropas projektam, kam zaļo gaismu devusi
arī Zemkopības ministrija, «Kampaņa
par svaigu augļu un dārzeņu lietošanas nepieciešamību bērnu un jauniešu
uzturā – izvēlies svaigo!». Šobrīd JZK
kā informators un semināru rīkotājs
iesaistījies arī akcijā «Zaļo pārtikas
grozu sistēmas», kur tiek rīkotas apmācības maziem un vidējiem zemniekiem
ar Pārtikas un veterināro dienestu, lai
saimnieki uzzinātu par dienesta prasībām, lai saprastu, ko nepieciešams
pilnveidot vai uzlabot savā saimniecībā,
lai iegūtu atļauju tirgot savu produkciju.
Kā arī JZK ir informatori, lai cilvēki
uzzinātu par portālu www.zemnieks.
info, kurā zemnieki var piedāvāt savu
produkciju un pircējs var to iegādāties
pa tiešo no laukiem.

«Lielākais ieguvums – sevis attīstīšana,
pilnveidošana. JZK ir tramplīns nākotnē
– tāds ir arī kluba sauklis. Jāteic gan, ka to
nevar izprast, kamēr neesi pamēģinājis,»
atzīst Ramona. «Man šķiet, ka jaunieši,
kas šeit atnāk, ir «kantaini», jo viņi te
pirmo reizi iemācās nosūtīt faksu, runāt
pa telefonu. Pirmais zvans sponsoriem
parasti ir tāds, ka mati stāvus ceļas un
šķiet, ka nekad mūžā neko no šī uzņēmēja
nedabūsim, bet tad nāk trešais un piektais
zvans, un tu jau runā kā profesionālis. Te
iemācās uzrakstīt vēstuli, iesniegumu,
uztaisīt piedāvājumu – visas tās lietas, ko
skolā un universitātē neiemāca,» stāsta
Skaidrīte.
Lauki – pilsētniekiem atpūtai
Taujāti, vai lauki un arī zemnieki būs,
Vārds «zemnieks»
jaunieši ir vienisprātis: kur gan tas viss
izraisa atšķirīgas jūtas
liksies?! Jautājums gan paliekot, kāda
Jaunieši atzīst, ka daudziem, izdzirdot būs ekonomiskā aktivitāte. «Iespējams,
vārdus «zemnieku klubs», skats ir visai būs lielās saimniecības, kas nodarbosies
skeptisks, taču, piedaloties aktivitātēs, tas ar lauksaimniecisko ražošanu, un mazās
mainās. «Piemērs no dzīves par saimnie- saimniecības, kas piedāvās pilsētniekiem
cību Bauskas rajonā. Saimniecības īpaš- nopirkt zemenes, pašiem tās dārzā salanieks ir viens no JZK dibinātājiem, kurš sot, vai arī tā būs vieta nogurušiem pilsētsavam dēlam teica, lai nāk uz JZK, bet niekiem, kuri bez maksas varēs aizbraukt
puisis iebildis: «Nē, nē, es neko negribu uz saimniecību un pastrādāt. Ir bijuši reādzirdēt par laukiem!» Bet tad es ar viņu li piemēri, kad biroja meitenes no Rīgas
parunāju un izstāstīju, kas šeit notiek un zvana mums un jautā, vai ir saimniecības,
kā – tagad viņš ir mūsu biedrs un labprāt kur bez maksas var pakaplēt kartupeļus.
ierodas uz mūsu semināriem un citiem Man šķiet, ka ar laiku lauki būs vieta, kur
pasākumiem, bet ikdienā ir tēva labā pilsētniekiem atpūsties, uzkrāt enerģiju.
roka. Tā ir, ka vārds «zemnieks» izraisa Protams, lauciniekam tā ir ikdiena, bet
atšķirīgas jūtas, taču te nebūt viss nav pilsētniekiem – «ekstra»,» tā Skaidrīte.
Klubs aktī
vi iesaistās
arī vides
aizsardzī
bas akci
jās. Rudenī
jaunieši
jelgavnie
kus aicinā
ja Hercoga
Jēkaba
laukumā
nodot
lielgabarī
ta atkri
tumus un
makulatū
ru.

Jauniešu viedokļi
Māris Šņickovskis, JZK
valdes priekšsēdētājs,
darbojas trīs gadus:
«Atzīšos, arī es uz lauksaimniecību skatījos skeptiski,
taču mamma pirms trim
gadiem pēc kongresa ieteica man aiziet uz JZK, jo viņai šķita, ka man
tas varētu interesēt. Tad nu atnācu, Skaidrīte
te man stāstīja: redzēsi, izbraukāsi Eiropu
krustu šķērsu, iemācīsies daudz ko, bet es tam
neticēju, teicu – ko jūs te ākstāties?! Taču tā ir,
esmu daudz kur bijis, daudz redzējis, ieguvis,
saticies ar interesantiem cilvēkiem. Šobrīd
esmu te nobāzējies – man patīk.»
Skaidrīte Dzene, JZK valdes locekle, darbo
jas četrus gadus:
«Uzrunāja kopmītņu biedri,
kuri šeit aktīvi darbojās.
Nevaru teikt, ka man bija
ārkārtīgi liela interese, bet
mani uzaicināja uz sporta
spēlēm, vēlāk uz kongresu,
kas paplašināja redzesloku.
Tad man piedāvāja strādāt
par izpilddirektori. Mani kā maģistranti tas
ieinteresēja, bet, apņemoties šo amatu, sapratu, ka jāstrādā daudz un alga pati neatnāk.
Tad nu tas kļuvis par manu darbu. Vasarā
nolēmu, ka aiziešu starptautiskajā virzienā
un strādāšu ar praksēm. Ja es nedarbotos
JZK, diezin vai zinātu, ka vēlos dzīvot laukos
un mans sapnis ir audzēt ogas.»
Ramona Brālis, aktīvis
te, JZK darbojas deviņus
mēnešus:
«Ar mani ir pavisam interesanti. Ar mammu bijām
lauksaimniecības izstādē
Rāmavā, tikko pusdienas
paēdušas, pie mūsu galdiņa apsēžas puisis: «Labdien, jaunkundze, ar
ko jūs nodarbojaties?» Pie sevis nodomāju
– ja viņš man grib kanti sist, kāpēc jautā,
ar ko es nodarbojos?! Kautrīgi viņam saku:
«Studēju.» Bet viņš man sāk jautāt, vai es zinot
par Latvijas Jauno zemnieku klubu... Protams,
nezināju, un viņš man iedeva vizītkarti un
īsumā apstāstīja, ar ko tas nodarbojas. Teikšu
godīgi, pēc stāsta tik un tā man nebija skaidrs,
kas tas par klubu, tāpēc atnācu, lai redzētu
savām acīm. Lai arī esmu no Rīgas rajona,
studēju Rīgā, tas man nav šķērslis, jo Jelgava
– Rīga tāds nieks vien ir. Es tā aizpildu savu
brīvo laiku, iegūstu daudz jaunu zināšanu un
atklāju sevī jaunas lietas.»
Gunita Atstupena, JZK
izpilddirektore, darbojas
piecus gadus:
«Atnācu studēt uz LLU un
nevēlējos vecākiem prasīt
naudu, tāpēc pēc pirmā
studiju gada nolēmu, ka
caur JZK varētu braukt
praksē uz ārzemēm, kur saņem stipendiju.
Es divreiz aizbraucu uz Somiju, tad atnācu uz
biroju, kur Skaidrīte mani ieinteresēja ar JZK
pasākumiem un ierosināja dažādas idejas,
kuras vajadzētu īstenot. Tā arī viss sākās. Tā
teikt – JZK karote iesmēlās man mutē. Es
sapratu, ka tā ir tīri garšīga, jo sniedz jaunas
iespējas man, bet es ar saviem darbiem varu
palīdzēt citiem.»

12

notikumi

Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Rolands Lazdiņš, sporta fanu
biedrības «Mītavas patrioti»
biedrs:
«Es lepojos ar futbola klubu «Jelgava» – tas ir manas pilsētas klubs,
kas iznes pilsētas vārdu gan Latvijā,
gan pasaulē. Stāvot tribīnēs, vienalga,
kurā pasaules vietā, un atbalstot tos
vienpadsmit vīrus laukumā, pārņem
pacilājošas sajūtas. Tajos brīžos es ar
lepnumu pārstāvu savu pilsētu, un
tas ir lieliski, ka to var darīt ne tikai
sportisti, bet arī tāds parasts puisis kā
es. Jo skaļāk uzvedas pretinieku atbalstītāji, jo vairāk mēs cenšamies pierādīt,
ka jelgavnieki ir labākie. To mēģinām
panākt ar savu aktīvo darbību, saukļiem un dziesmām. Piemēram, mums
ir dziesma no filmas «Vella kalpi», ko
esam pārveidojuši. Mēs dziedam apmēram tā: vienpadsmit vīri cēlās kaujai un
droši cīnījās, no Jelgavas līdz Liepājai
par viņiem brīnījās. Un kur nu vēl
mūsu sauklis «Jelgava ir spēks»! Tas
izsaka to, kā mēs jūtamies, kā es jūtos
– mēs, kas pārstāvam Jelgavu, esam

Ceturtdiena, 2009. gada 5. marts

Līs atmiņu lietus
Koncerts
«Atmiņu
lietus»,
kas veltīts
dziedātā
jai Norai
Bumbierei,
šogad izska
nēs viņas
dzimšanas
dienas
priekšva
karā, 12.
martā,
pulksten 19.
Šis ir trešais
dzimšanas
dienas kon
certs, kurā
sagatavota
programma
ar ne tik
pazīstamām
Foto: no Noras Bumbieres fonda arhīva dziesmām.

spēks: gan tribīnēs, gan laukumā.
Arī nosaukumu mūsu sporta fanu
biedrībai izvēlējāmies tādu, kas izsaka
visu un atklāj, ka Jelgavai ir dziļa un
sena vēsture. Manuprāt, tieši Jelgavas
senajā nosaukumā Mītava ietilpst visa
mūsu pilsētai piemītošā vēsturiskā
harizma.»

Kultūras pasākumi
 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).
 10. martā pulksten 19 – Ventspils teātra viesizrāde. A.Zeibots «Liliju ezers».
Režisors – Agris Krūmiņš. Biļešu cena – Ls 1,50 (kultūras namā).
 11. martā pulksten 10 – Daugavpils teātra viesizrāde fantāzijas folkloras
stilā pēc R.Blaumaņa lugas «Velniņi» motīviem. Režisors – V.Jansons. Lomās
A.Krastiņa, I.Brakovskis, I.Ivulāne, E.Viļumovs u.c. Muzikanti A.Uškāns, I.Zeile,
A.Ozoliņš. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 11. martā pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde A.Eikborns «Tās sasodītās mīlestības dēļ!». Komēdija 2 daļās. «Mazo» cilvēku – Barbaras, Nikijas,
Hemiša un Gilberta – vētrainās kaislības liek smieties un reizē kavēties rūgtās
pārdomās. Režisors – A.Ozols. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 12. martā pulksten 15 – Franču kultūras dienas pasākums. Programmā
– franču mūzikas koncerts Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagogu un audzēkņu izpildījumā, prezentācija «Franču baroka arhitektūra un dārzi» – lektores
profesores S.Rubene, A.Ziemeļniece. Viktorīna «Vai pazīsti franču kultūru?».
Piedalīšanos apstiprināt līdz 9. martam pa e-pastu: sanita.grasmane@apollo.
lv vai tālruni 26853519 (Jelgavas pils Sudraba zālē (290. telpa)).
 12. martā pulksten 19 – koncerts «Atmiņu lietus», veltīts N.Bumbieres
dzimšanas dienai. Piedalās I.Busulis, G.Ēķe, M.Vilcāne, O.Grinbergs, D.Petkeviča,
I.Krauja, V.Lapčenoks, Z.Muktupāvels, Ž.Siksna, N.Jakušonoks, M.Kukarane,
2008. gada fonda konkursa laureāti. Muzicē grupa «Deficīts» D.Stundiņa vadībā.
Biļešu cena – Ls 5; 3 (kultūras namā).
 13. martā pulksten 18 – Jelgavas krievu kultūras biedrības «Istok» sarīkojums
«Kad dvēsele dzied» (kultūras nama Mazajā zālē).
 14. martā pulksten 19 – Jāņa Paukštello radošais vakars/koncerts visai
ģimenei «Tiem, ko mīlēsim arvien...». Piedalās G.Lazdāns (taustiņinstrumenti,
perkusijas, balss), A.Palkēvičs (taustiņinstrumenti, ģitāra, balss), K.Grundmane
(balss), A.Poļipina (balss). Programmā – dziesmas no jaunā albuma «Vēja
dziesmas», R.Paula melodijas, I.Ziedoņa un J.Petera dzeja. Biļešu cena – Ls 4;
3 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 8. martam – TDA «Lielupe» 50 gadu jubilejai veltīta izstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 No 9. līdz 31. martam – Indras Grasbergas gleznu izstāde «Krāsas un emocijas». Izstādes atklāšana 12. martā pulksten 15 (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).
 Līdz 31. martam – Latvija Ornitoloģijas biedrības biedra Arņa Dimperāna
fotogrāfiju izstāde «Latvijas putni» (kultūras namā).
 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 3. aprīlim – erotiskās mākslas izstāde «Pup – Art I» (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa audzēkņu gleznu izstāde (no Vācijas un citām valstīm) (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. martam – mākslinieka Jāņa Spalviņa darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 7. martā pulksten 14.30 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā augstākajā līgā «Bokova» – «Pirāti», pulksten 15.45 – «Mītava»
– «Olaine», pulksten 18.30 – «Karāts» – «Bauska», pulksten 19.45 – «Zemgale»
– «Igate» (Jelgavas Ledus hallē).
 7. martā pulksten 19 – LBL 1.divīzijas čempionāta spēle BK «Zemgale»
– «Liepāja» (Jelgavas Sporta hallē).
 8. martā pulksten 15 – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām
hokejā pirmajā līgā «Mūsa» – «Stājhokejs», pulksten 17.45 – «Sixspārņi» – «Autonams», pulksten 19 – «Vikingi» – «Ekskursija.lv» (Jelgavas Ledus hallē).
 11. martā pulksten 19 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss
BK «Zemgale» – «Liepājas Lauvas» (Jelgavas Sporta hallē).

 Ritma Gaidamoviča

Jau trešo reizi nākamceturt
dien, 12. martā, pulksten 19
uz Jelgavas kultūras namu ai
cina koncerts «Atmiņu lietus»,
kurā izskanēs ne viena vien
slavenās estrādes dziedātājas
Noras Bumbieres savulaik dzie
dāta dziesma. Tās izpildīs gan
N.Bumbieres bijušie kolēģi,
gan jaunie talanti. Šis koncerts
veltīts mākslinieces dzimšanas
dienai, kas ir nākamajā dienā,
13. martā. Pirmo reizi šajā kon
certā piedalīsies arī estrādes
zvaigzne Margarita Vilcāne.
«Esmu gandarīta, ka manai māsai
veltītais koncerts Jelgavā jau ir kļuvis
par tradīciju un cilvēki to tiešām gaida un
vēlas klausīties savulaik Noras izpildītās
dziesmas. To pierāda gan koncerta «Atmiņu lietus» apmeklējums, kad daļai cilvēku
zālē pat pietrūka vietas, gan citi koncerti,
ko rīkojis Noras Bumbieres fonds. Kaut
arī pēdējie koncerti bija ar vienādu programmu, skatītāju un klausītāju netrūka,»
tā Noras Bumbieres fonda dibinātāja un
mākslinieces māsa Māra Zustrupa.
Viņa stāsta, ka šajā koncertā tiks atzīmēta mākslinieces nu jau 62. dzimšanas
diena un reizē arī fonda trešā gadadiena,
kurā sagatavota programma ar ne tik
pazīstamām dziesmām, ko izpildījusi
N.Bumbiere. «Līdz šim koncertos izskanēja gan «Laternu stunda», gan «Ķiršu
lietus» un citas populāras dziesmas, taču
šajā reizē klausītājiem būsim sarūpējuši
līdz šim mazāk dzirdētas, kā arī vairākus
skaņdarbus, kurus maestro Raimonds
Pauls un citi komponisti sarakstījuši

vēlākos gados. Būs arī daži pārsteigumi Petkeviča, Ira Krauja, Normunds Jaku– viesmākslinieki jeb Noras kolēģi dziedās šonoks, Marta Kukarane (Vanilla), bet
savas dziesmas,» stāsta M.Zustrupa.
viņiem šajā reizē pievienosies divi jauni
solisti – valcēniete Ginta Ēķe un Intars
Desmit jaunie dziedātāji
Busulis, kuri solījušies izpildīt gan Noras,
Savu skanējumu klausītājiem, dziedot gan savas dziesmas,» tā M.Zustrupa. Viņa
N.Bumbieres dziesmas, šajā vakarā rādīs arī atklāj – lai koncerts būtu vēl interedesmit dziedātājas fonda rīkoto jauno santāks, uzaicināts vēl kāds ievērojams
vokālistu konkursu laureāti. «Šogad mākslinieks, kurš ļoti cieši saistīts ar
nolēmām, ka iespēju parādīt savas balsis N.Bumbieri, taču viņa vārdu organizatori
dosim ne tikai katras vecuma grupas vēlas paturēt noslēpumā.
pirmās vietas ieguvējiem, bet uzstāsies arī
trīs grupu pirmo godalgoto vietu ieguvēji. Jaunie talanti tiks meklēti
Mākslinieces dzimšanas dienas vakarā arī citviet Latvijā
uzstāsies jaunākā dalībniece Gerda GrūTaujāta par fonda nākotnes plātupa, no septiņu līdz desmit gadu grupā niem, M.Zustrupa atzīst, ka šobrīd
– Eliāna Sanda Veinberga, kura konkursā fonda dalībnieki cenšas realizēt ideju
ieguva ne tikai pirmo vietu savā grupā, par N.Bumbieres pieminekli pilsētā.
bet atzīta arī par visa konkursa labāko Jau radusies doma, ka akmens vāze ar
dziedātāju, tukumnieks Rihards Januško, krāsainiem marmora ziediem, par kuru
jelgavnieks Jānis Grūtups, vidējo vecuma «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstījis, varētu
grupu pārstāvēs Ketija Agarska, Anete būt ne tikai N.Bumbieres piemiņai, bet viKotoiča un tukumniece Viktorija Ledaka, siem Jelgavas māksliniekiem, kuru vārdi
bet no vecākās grupas ar Noras dziesmām tiktu uzrakstīti uz piemiņas plāksnītes.
uzstāsies rīdziniece Rita Staune, Jelgavas Viņa arī atklāj, ka šobrīd ir doma ne tikai
Mūzikas vidusskolas audzēkne Tīne jelgavniekiem dāvināt šādus koncertus,
Indersone un puisis no Saldus Nauris kur tiek akcentēta latviešu estrādes mūRolavs,» stāsta M.Zustrupa.
zika, bet gan sarīkot veselu koncerttūri
pa Latviju. Šāda koncepcija piemērota arī
Ieradīsies arī Margarita Vilcāne
fonda rīkotajam jauno talantu konkurUn kā gan bez Noras kolēģu uzstā- sam, kas 24. aprīlī norisināsies Mārupē.
šanās! Tiem šajā gadā pievienojušies «Esam lepni, ka tik daudz jelgavnieku
arī vairāki jauni un Latvijā pazīstami prot skaisti dziedāt, taču šajā gadā nolēmākslinieki. «Pirmo reizi, ņemot vērā, mām – iespēja jādod arī pārējiem Latvijas
ka māksliniece ir Latvijā, koncertā pie- bērniem, tāpēc atlase notiks Mārupē, kur
dalīties piekrita arī dziedātāja M.Vilcāne. aicināti piedalīties jaunieši no dažādām
Viņa izpildīs vienu ļoti pazīstamu dziesmu pilsētām. Protams, tas nenozīmē, ka arī
un darbu, ko sacerējis viņas dēls, un tas mazie jelgavnieki nevar piedalīties, turveltīts visām mātēm, sievietēm. Protams, klāt fināls notiks Jelgavā, jo tā ir Noras
piedalīsies arī visas zināmās estrādes pilsēta, kur viņa uzsāka savu karjeru, un
zvaigznes – Viktors Lapčenoks, Žoržs man šķiet, ka tieši noslēgums piederas
Siksna, Zigfrīds Muktupāvels, Daiga mūsu pilsētai,» stāsta M.Zustrupa.

Noras Bumbieres kolēģu atmiņas...
Viktors Lapčenoks,
Noras Bumbieres
ilggadējs dueta
partneris:
«Ir tik patīkami, ka
cilvēki atceras Noriņu.
To pierāda pārpildītie
koncerti. Es domāju,
ja šādi koncerti notiktu
arī citās pilsētās, būtu tikpat liela atsaucība
kā Jelgavā, no kurienes Noriņa nākusi.
Skaidrs ir arī tas, ka tādas dueta partneres,
kāda man bija Noriņa, vairs nebūs. Ar tādu
balss tembru, attieksmi pret dziesmu,
mūziku un darbu... Viņa ir tas cilvēks, kurš
man nozīmēja tiešām daudz, viņa prata
uzklausīt citus, mums bija vienāda attieksme
pret darbu. Vienkārši liktenis mūs saveda
kopā, un esmu par to bezgala priecīgs. Žēl
gan, ka tik īsu laiku... Skatos uz jaunajiem
dziedātājiem, un man ir žēl, ka vairs nav tik
spēcīgu talantu kā agrāk. Tagad dzied visi,
kam nav slinkums, agrāk, ja nebija balss,
nedrīkstēja kāpt uz skatuves, bet tagad visu
nosaka nauda. Lēmējs ir publika, un prieks,
ka «Atmiņu lietū» tā novērtē vecās estrādes
dziesmas. Manuprāt, Noriņa būtu priecīga
gan par jauno talantu konkursu, gan par
viņas piemiņai veltīto dzimšanas dienas
koncertu. Mēs iesim un darīsim, jo man tas
tiešām ir gods.»

Margarita Vilcāne,
dziedātāja:
«Noteikti esat pamanījuši, ka es vairs
tik aktīvi neuzstājos,
bet, kad piezvanīja
Noras māsa, ar lielāko prieku piekritu
piedalīties «Atmiņu
lietū». Tā, manuprāt, būs skaista un
priecīga atkalredzēšanās ar kolēģiem.
Tā atdzīvinās atmiņas, kas saistās ar to
laiku, kad visi kopā strādājām, dziedājām.
Tā ir visa mana jaunība, ļoti aktīvs laiks,
tomēr neilgs kopā ar Noru. Jā, mēs varbūt
nebijām sirdsdraudzenes, taču man ar tik
jauku cilvēku kā Noru patika strādāt. Tā ir
liela nožēla, ka viss beidzās tik ātri, bet,
no otras puses, es neesmu pārliecināta,
vai mēs šajā laikā vēl spētu konkurēt ar
mūsdienu dziedātājiem. Protams, nav
noslēpums, ka līdzīga māksliniece Norai
vēl nav dzimusi. Es noteikti vēl gaidu sievišķā dzimuma pārstāvi, kura sevi nevis ar
izskatu uz skatuves rādītu, kā tas ir tagad,
bet gan ar balsi, un, kad cilvēki to izdzirdētu, uzreiz atpazītu, ka tās īpašniece ir
talantīgā dziedātāja. Tieši balss ir Dieva
dāvana, kuru novēlu dziedātājiem, un
ceru, ka Latvija vēl piedzīvos mākslinieci
ar tādu balsi kā Norai.»

Žoržs Siksna,
dziedātājs:
«Šis koncerts man ir
atmiņas, kas ļauj atgriezties laikā, kad strādājām
kopā ar Noriņu. Mēs abi
esam nākuši no vienas
puses, dzimuši Jelgavā, bērnībā vienā mājā
Augstkalnē dzīvojuši. Tiesa gan – par to paši
uzzinājām tikai vēlāk. Esam pa tām pašām
takām staigājuši. Man ir patiess gandarījums,
ka Noriņas māsa nodibinājusi fondu, kas strādā ar jaunajiem talantiem, – tādējādi netiek
aizmirstas tādas personības kā Nora, kura,
manuprāt, bija labākā vieglā žanra dziedātāja.
Līdz ar šādiem koncertiem dzīvas ir arī maestro
Raimonda Paula dziesmas. Tagad tiek rīkoti šovi,
Eirovīzijas, dzied visi, kuri vien vēlas, taču šis
koncerts ļauj jauniešiem iepazīties ar maestro
komponētiem un Noriņas dziedātiem darbiem.
Nebūtu labi, ja mēs to visu aizmirstu. Ir skumji,
ka Latvijā šobrīd nav neviena māksliniece, kura
varētu līdzināties Noriņai, tagad viss tiek mākslīgi uztaisīts šovos vai arī nopirkts par naudu,
nevienam nav jācenšas, kā to darījām mēs. Tā
teikt – arī mūzikā ir krīze. Bet es ceru, ka nāks
labi dziedātāji ar akadēmisku muzikālo izglītību.
R.Paulam ir labākās melodijas, jāatzīst gan, ka
man nesanāk savu reizi tik labi kā vajadzētu un
kā Noriņai, taču es cenšos.»

