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Pārmaiņu gadu 
rezumējot 
Izdevēja sleja nav mans savrups rakstu darbs, bet gan redakcijas skaidrojums par to, kādi ir 
mērķi, uzdevumi un motivācija.
Latvijā daudzi mūsu kolēģi redakcijās ir zaudējuši lasītāju uzticēšanos, jo žurnālisti ir prasījuši 
atklātību no citiem, taču paši savus nolūkus un mērķus nav publiskojuši. Tamdēļ ir tik daudz 
spriedelējumu un aplamu pieņēmumu par to, ko un kāpēc atbalsta kāds no medijiem Latvijā.
Arī par mums gada laikā nācies dzirdēt daudz nepatiesu apgalvojumu, jo īpaši priekšvēlēšanu 
laikā. Lai gan mēs jau no paša sākuma centāmies būt atklāti, ne visiem bija drosme un vēlme 
mūs sadzirdēt. 

Neesam partijas rupors
Mēs neesam bijuši nevienas partijas rupors ne pirms, ne arī pēc šā gada vēlēšanām. Taču mēs 
bijām un arī turpmāk iestāsimies par pārmaiņām Jelgavas politikā. Mēs bijām un būsim pret 
nedemokrātisku pilsētas vadības stilu, pret politikā pašlaik joprojām dominējošo cinismu.
Ne tikai rīgas politiķi ir vainojami tajās nejēdzībās, kuras šobrīd notiek Latvijā un arī Jelgavā. 
Ne jau tikai rīgas politiķi traucē uzņēmējiem Jelgavā strādāt, ne jau rīgas politiķi negodprātīgi 
un šauras cilvēku grupas interesēs paslepus un savtīgi sadala Jelgavas budžetu.
Laikā, kad valsts nespēj realizēt visas savas funkcijas, vēl lielāka atbildība ir pašvaldības 
vadītājiem. Mēs turpināsim uz šo atbildību norādīt un arī turpmāk vērīgi sekosim līdzi 
pašvaldības amatpersonām, kurām pilsētas iedzīvotāji ir uzticējuši darboties pilsētas 
iedzīvotāju vairākuma interesēs.

Žurnāls biezāks
Jau ar tausti ir jūtams, ka žurnāls kļuvis biezāks. Esam ar katru numuru kāpinājuši lappušu 
skaitu: oktobrī – 32, novembrī – 40, bet decembrī – 48. Un par mūsu attīstību atkal gribu 
pateikties reklāmas devēju atsaucībai. Jā, vairums reklāmu ir maza izmēra, bet to ir daudz. 
Daudzām redakcijām nepatīk ar tik maziem reklāmas laukumiem ķēpāties. Jelgavas 
organizācijām savukārt ir iespēja arī grūtā laikā par samērīgām cenām informēt par saviem 
pakalpojumiem, turklāt ieguvēji no šīs sadarbības ir ne tikai reklāmas devēji, bet arī žurnāla 
redakcija un lasītāji. 

Adventes izaicinājums
Šis ir 2009. gada noslēdzošais žurnāla Jelgavnieki.lv numurs, un, kā iepriekš solījām, tas 
patiešām vairāk atbilst gada nogalei – vairāk pievēršamies Ziemassvētku un Jaungada 
svinībām, nevis lielās un mazās politikas negācijām. 
Lai cik grūts laiks ir šobrīd, lai kādas jaunas grūtības mums sola nākamais gads, Adventes laika 
pārdomas un pēcāk esošie Ziemassvētki lai ir prieka, sevis izzināšanas un izvērtēšanas laiks! 
Kurš gan labāk par pašiem var mūs iepriecināt, saprast un izvērtēt? Kurš, ja ne mēs paši, varēs 
iepriecināt savus tuvākos?

kristians Rozenvalds, 
žurnāla un portāla  

Jelgavnieki.lv izdevējs
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sabiedrība

A n e t e  S t r e l ē v i c A 

F oto :  S o lv i tA  c u k e r e

Pārmaiņas dzīvē ir 
arī sevis izvērtēšana
aivars Gusevs, 
Jelgavas Svētās annas katedrāles dekāns
A. Gusevs dalās pirmajos iespaidos par 
Jelgavu un Svētās Annas katedrāles draudzi: 
«Katram cilvēkam lielākas vai mazākas pār-
maiņas dzīvē ir arī sevis pārvērtēšanas un iz-
vērtēšanas laiks – īss atskats pagātnē un skats 
nākotnē. Cilvēki draudzē ir atsaucīgi un pre-
timnākoši, to var redzēt arī dievkalpoju-
mā – attieksmē pret mācītāju, kas ir iepriek-
šējā dekāna Tāļa Rēdmaņa nopelns. Draudzē 
jūtama stabilitāte un labs garīgais pamats.»

A. Gusevs uzsver, ka grūtie laiki allaž ir 
tie, kas parāda mūsu vainas, un viens no ie-
mesliem, kāpēc esam nonākuši krīzē, ir tas, ka 
esam aizmirsuši – bez materiālās labklājības ir 
jābūt arī garīgai sakoptībai. «Tagad, ja uzma-
nīgi paklausās, runā tikai par naudu, procen-
tiem, patēriņa grozu un tā tālāk, un apcirpts 
tiek viss, kas saistīts ar izglītību, kultūru un ak-
tīvu atpūtu. Bet cilvēks jau nedzīvo no mai-
zes vien – Svētajos rakstos Mateja evaņģēlijā 
ir rakstīts: «Arī no ik vārda, kas nāk no Die-
va mutes.» Cilvēki ir izslāpuši pēc garīgas ba-
rības, tāpēc arī baznīcā lēnām pieaug draudzes 
locekļu skaits,» skaidro A. Gusevs.

Jaunais Jelgavas Svētās Annas katedrā-
les dekāns aicina sabiedrību šo laiku izman-
tot lietderīgi, izvērtējot sevi. «Šajā laikā, ma-
nuprāt, katram cilvēkam jāveic inventarizā-
cija sirdī un dvēselē. Vajadzētu apstāties, no-
mierināties un apskatīties ap sevi un sevī, ne-
ietekmējoties no ārpasaules. Un tad tā aina 
būs skaidra un būs skaidrs, ko un kā tālāk da-
rīt. Bet pats būtiskākais un svarīgākais, manu-
prāt, ir akūti nepieciešams iemācīties sakārtot 
savu dzīves ritmu. Svētajos rakstos Dieva do-
tais trešais Bauslis nosaka: «Tev būs svēto die-
nu svētīt.» Tātad atpūtini savu ķermeni un pa-
baro savu dvēseli, nevis skrien, strādā un no-
pūlies. Lūk, šīs svētās dienas svētīšanas tieši 
tagad ļoti pietrūkst,» uzskata Aivars Gusevs.

«Baznīcai nav tiesību iejaukties valsts lie-
tās un tā to arī nedara, bet savu vērtējumu un 

attieksmi pret atsevišķiem procesiem baznīca 
var izteikt un to arī dara. Baznīca arī veic un 
veiks to diakonijas darbu, ko ir veikusi, pro-
ti, iespēju robežās palīdzēs tiem, kam šī palī-
dzība ir ļoti nepieciešama. Visa līmeņa politi-
ķiem gribētos atgādināt, lai viņi ir ļoti uzma-
nīgi ar Dieva vārda piesaukšanu un lietošanu, 
jo Svētie raksti saka: «Dieva vārds ir abpusēji 
griezīgs zobens,» un to mēs jūtam tagad, kad 
esam izlielījušies par septiņiem treknajiem 
gadiem, bet neesam darījuši to, ko Jāzeps ie-
teica faraonam šajos septiņos treknajos gados 
darīt – atlikt noteiktu daļu septiņiem bada ga-
diem,» skaidro A. Gusevs, norādot, ka gribē-
tos dzirdēt ne tikai par to, ka ir smagi un grū-
ti, bet arī, kā mēs iziesim no šīm grūtībām.

2010. gadā A. Gusevs jelgavniekiem no-
vēl: «Lai jaunais Dieva žēlastības gads katram 
jelgavniekam nes mieru, Dieva svētību, lai 
jaunajā gadā nepazūd, bet nostiprinās tas ga-
rīgais pamats, ko Dievs katrā cilvēkā ir ielicis. 
Lai mēs viens par otru būtu allaž nomodā!»

svarīgi ir nezaudēt 
vispārcilvēciskās vērtības
antons Justs, 
Jelgavas diecēzes bīskaps 
«2009. gadā krīze iespaidojusi katra cilvēka 
dzīvesveidu un ir ļoti maz cilvēku, kurus 
krīze vēl nav skārusi. Visvairāk sirds sāp par 
jauniem cilvēkiem, kuriem ir kredīti un kuri 
nespēj tos nomaksāt. Baznīcā katru pirmdie-
nu un otrdienu ir zupas virtuve, kur ēdienu 
katru reizi lūdz ap 500 mazturīgo cilvēku. 
Īpaši smagi ir redzēt jaunus cilvēkus, kas lūdz 
zupu visai ģimenei ar bērniem. Jūtams, ka 
cilvēkiem trūkst drošības, jo, zaudējot eko-
nomisko stabilitāti, tiek ietekmēta ģimene, 
attiecības un citas dzīves jomas. Baznīcai jā-
palīdz iespēju robežās, cilvēkiem vajadzīgs 
gara spēks, lai nezaudētu cerību uz labākiem 
laikiem. Gribētos lūgt no valdības, lai viņi ne-
izmanto cilvēku postu savu personīgo mērķu 
sasniegšanai,» uzsver A. Justs, aicinot atcerē-
ties, ka šajā laikā būtu jākļūst pieticīgākiem, 
izvērtējot ko katrs varam atļauties.

Bīskaps uzsver, ka svarīgi ir nezaudēt vis-
pārcilvēciskās vērtības, jo katrs cilvēks ir Die-
va radīts un mīlēts: «Dievs mūs visus mīl.» 

Jaunajiem pāriem pirms laulībām jāiziet garī-
gā apmācība un jāgatavojas šim nopietnajam 
solim, tādēļ A. Justs apgalvo, ka tieši mīlestī-
ba ir svarīga, – ja cilvēki mīlēs viens otru, arī 
apkārtējie viņus mīlēs. Viņš uzskata, ka Latvi-
ja ir pilna mīlestības un cilvēki tiecas pēc tās.

A. Justs novērojis, ka baznīcā krīzes lai-
kā cilvēki atļaujas mazākas ziedojumu sum-
mas. Ja agrāk cilvēki ziedojuši banknotes, ta-
gad vairāk atrodamas monētas. Toties baz-
nīcu apmeklē vairāk cilvēki, jo tā ir kā droša 
sala, kur paļauties uz Dievu. Bīskapu ieprie-
cina cilvēku attieksme citam pret citu – tā ir 
laipna, mīloša un saprotoša. Šāda attieksme ir 
īpaši svarīga Ziemassvētku laikā, kad varam 

otru apdāvināt ar mīļu un laipnu vārdu, lai 
otrs justos saprasts.

Toties politiķus bīskaps A. Justs aicina 
uzrunāt un mudināt tautu, jo cilvēki ļoti vē-
las dzirdēt, kā Latvija izies no šīs situācijas. 
«Būtu skaisti, ja cilvēki saņemtu no baznīcas 
garīgu atbalstu, daloties pārdomās par Latvijā 
notiekošo. Mediķiem jābūt iecietīgākiem, iz-
rakstot cilvēkiem zāles, kuras tie var atļauties. 
Skolās jāredz ne tikai bērns, bet arī ģimene 
un apstākļi no kādiem viņš nāk. Uzņēmējus 
aicinu saglabāt maksimāli daudz darba vietu. 
Esmu priecīgs, ka Jelgava izceļas ar ražošanas 
attīstību, visi tikai gaida dotācijas no valsts. 
Vēlu vecākiem mīlēt vienam otru un audzi-
nāt atbildīgus un ticīgus bērnus.»

Gaidot 2010. gadu A. Justs novēl: «Jel-
gavniekiem strādāt un darboties, ceļot Jelga-
vas pilsētas un novada labklājību. Šis ir laiks, 
kad visiem saslēgties un sadarboties – «Roka 
roku mazgā». Sabiedrībā nepieciešams uztu-
rēt ticību un cerību, tādēļ novēlu cilvēkiem 

garīdznieki aicina pievērsties 
garīgām vērtībām

Decembris ir gada pēdējais mēnesis un īstais laiks, kad atskatīties uz aizejošo 
2009. gadu un izvērtēt nākotnes iespējas. Sācies arī Adventes laiks, kas ikvienu rosina 
uz pārdomām, tādēļ vēlējāmies uzzināt Jelgavas garīdznieku skatījumu uz aizvadītā 
gada pārmaiņām un noskaidrot, kā, viņuprāt, tas ietekmējis cilvēkus.

Baznīcu 
apmeklē arvien 
vairāk cilvēku



2009.  g A DA  D e c e M B r I s  •  N r .  27 ( 76 )  5

atgriezties pie Dieva un atcerēties, ka Dievs 
viņus mīl. Tiem, kam iet labi, novēlu pieaugt 
ticībā. Tie, kuriem ir grūti, lai uzticas un pa-
ļaujas uz Dievu.»

neatzīstot kļūdas, 
no tām nevar mācīties
agris ozolinkēvičs, 
Jelgavas Vasarsvētku draudzes mācītājs
Mācītājs A. Ozolinkēvičs aizvadīto gadu vērtē 
kā smagu, it īpaši tiem cilvēkiem, kas piera-
duši dzīvot ērti, jo iet uz leju vienmēr it grūti. 
Toties viņš ir pārsteigts, ka daļa cilvēku ar šīm 
grūtībām tiek galā pārsteidzoši labi, jo redz 
mērķi un iekšēji saglabā ticību.

«Ceru, ka cilvēki atgriezīsies pie garīgām 
vērtībām, jo pirms krīzes par galvenajām tika 
izvirzītas materiālās vērtības. Šis ir laiks, kad 
analizēt. Pašlaik ir vērtību krīze, cilvēki ir ap-
jukuši un krīze dod iespēju pārvērtēt, jo līdz 
šim cilvēki vairāk dzinās pēc materiālā la-
buma. Latvijas neatkarības gados cilvēkiem 
Dievs bija uz lūpām, bet tagad tauta iet pa mis-
ticisma taku, meklējot garīgumu maģijā, bet 
netiecas pie Dieva. Tas ir bīstami sabiedrībai, 
jo notiek Dieva eksistences noliegšana.»

Mācītājs atklāj novērojumus, ka krīzes 
sākumā cilvēku skaits draudzē nav mainījies, 
bet tagad sākot parādīties arvien jauni cilvē-
ki, kas meklē palīdzību draudzē. Viņš uzver, 
ka ir svarīgi, lai cilvēki atrastu pareizo palī-
dzības avotu, proti, no Dieva. «Mantkārība ir 
visa ļaunuma sakne,» uzsver A. Ozolinkēvičs, 

aicinot cilvēkus izvērtēt šo principu visās dzī-
ves jomās. «Protams ir skaidrs, ka bez naudas 
dzīvot nevar un pašlaik ir jārēķinās ar lieliem 
izdevumiem, bet svarīgi ir iemācīties pel-
nīt un nebūt mantkārīgam. Nauda nedrīkst 
būt mērķis, bet līdzeklis. Ja uzņēmumam par 
mērķi tiks izvirzīta, piemēram, kvalitāte, tad, 
to sasniedzot, nauda pati plūdīs.»

Runājot par politiķiem, viņš atzīst, ka visu 
laiku gaida, kad valstsvīri atzīs savas kļūdas un 
atvainosies par tām, jo, neatzīstot savas kļūdas, 
no tām nevar mācīties, kas nozīmē, ka neno-
tiek pārmaiņas. Turklāt plašsaziņas līdzekļiem 
arī jāuzņemas atbildība par notiekošo, jo tie in-
formē sabiedrību, bet pagaidām, kā apgalvo 
A. Ozolinkēvičs, nav redzēta konkrēta notiku-
mu analīze. Viņš arī atzīst, ka kristīgās baznīcas 
arī nav bijušas uzdevumu augstumos, jo nav 
pietiekami skaidri paudušas savu nostāju. «Cil-
vēka dabā ir sāpināt citam citu, bet mēs vairs 
nemākam atvainoties un pateikt «piedod». Ie-
spējams, ka esam pārāk iedomīgi un pārāk 
augstās domās par sevi,» secina mācītājs.

A. Ozolinkēviča novēlējums pilsētnie-
kiem: «Jelgavniekiem gadu mijā gribu novē-
lēt ticību, cerību un mīlestību! Lai cilvēki to 
nemeklē tur, kur tās nav, bet atrod pie paša tā 
avota – Dieva. Ja cilvēks pats mainās un dzī-
vi sāk uztvert citādāk, mainās arī cilvēka ap-
kārtējā pasaule, sabiedrība mainās. Novēlu, 
lai pilsētā cilvēkiem ir pilnas sirdis ar īstu mī-
lestību, kas nāk no Dieva, lai cilvēkos ir Dievs 
un lai cilvēki pazīst Dievu personīgi.»

mūsu problēmu sakne 
ir netīras sirdis
andris Jūrmalis, 
Jelgavas baptistu draudzes mācītājs 
«Ir aizvadīts īpašs Dieva dots laika posms – 
vēl viens gads. Ticu, ka daudzi šo laiku iz-
mantoja ar uzmanību un pazemību Dieva 
priekšā, bet tai pašā laikā bija daudzi, kuri 
ļāvās, lai šī laika notikumi un apstākļi vien-
kārši nes kā pa straumi. Daudziem ir un būs 
ko atcerēties par šī gada svētībām, bet daudzi 
šo gadu lādēs, saucot to par neveiksmīgu. 
Nav iespējams viennozīmīgi pateikt, kāds šis 
gads ir bijis. Tiesa gan, mums ir gribējies vie-
noties vienā krīzes dziesmā par naudu, tomēr 
ne visi pagājušajā gadā pielūdza mantu!

Tie ir meli, ka esam nonākuši grūtībās 
finansiālu problēmu dēļ. Problēmu sakne 
ir netīras sirdis, no kurām izriet netīras do-
mas, netīras runas, netīri darbi un galu galā – 
draņķīga dzīve. Es drīzāk uzskatu, ka vairu-
mam cilvēku šis laiks ļāva saprast, kas nav 
vērtības, un ar Dieva ziņu saņemt impul-
sus, ka ir iespējama pavisam citādāka dzīve, » 
pārliecināts ir mācītājs A. Jūrmalis.

Turklāt viņam ir liels prieks ik svētdienu 
redzēt ļaužu piepildītu dievnamu. Protams, 
šajā laikā notiek daudz Dieva brīnumu. Ir vai-
rāki cilvēki, kuri vēl nesen paši smējušies par 
Bībeli un kaut kādu pestīšanu, bet tagad pie-
dzīvojuši Dieva dziedināšanu viņu sirdīs un 
atjaunotu ģimenes dzīvi. Daudzi cilvēki saka: 
«Ja kāds pirms gada būtu sacījis, ka drīz sē-
dēšu baznīcas solā un lūgšu Dieva palīdzību, 
es pret šo cilvēku nebūtu izturējies saudzīgi!» 
A. Jūrmalis: «Neviena krīze nav tikai tāpat 
vien, nezin no kurienes un nezin kāpēc. Manā 
dzīvē Dievs ir devis vislielākās mācības un ga-
rīgu atjaunošanos tieši caur zaudējumiem un 
grūtībām. Cilvēks dzīvi nevar saprast un svē-
tīgi nodzīvot bez ticības Dievam un bez at-
tiecībām ar Dievu, Kungu Jēzu Kristu. Kris-
tus ir reāla persona, kuras palīdzību pieņemt 
ir mūsu vienīgā izglābšanās iespēja.»

Mācītājs A. Jūrmalis ieteiktu sabiedrisko 
domu veidojošajām grupām būt atbildīgām: 
«Pasaule ir pilna ļaunuma! Kā bangaina jūra 
pasaules posts un grēki rauj cilvēkus iznīcī-
bā. Mēs nedrīkstam būt bezatbildīgi par uzti-
cēto dzīvi, talantiem, varu, ieņemamo stāvok-
li sabiedrībā, dvēseles vērtību. Mēs katrs no-
nāksim Dieva priekšā un saņemsim pēc tā, kā 
būsim dzīvojuši, kam ticējuši un kam kalpoju-
ši. Ir laiks mosties no grēka un paviršības un 
Kristus žēlastībā atvērt garīgās acis, lai aptver-
tu kas notiek un ko no mums pieprasa Dievs.»

A. Jūrmaļa sveiciens gadu mijā: «Jelgav-
nieki, jūs tiekat daudz pieminēti aizlūgšanās! 
Zinu, ka ar Dieva palīdzību un svētību Jelga-
vā daudziem var būt laimīgās mājas, un mēs 
nākotnē spēsim dzīvot ar labām atmiņām par 
2010. gadu. Vēlu piedzīvot Kristus mīlestību 
un par piedzīvoto neklusēt!» 
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Par budžetu apjomu 
runāt pāragri
Andris Rāviņš (Zaļo un Zemnieku savie-
nība): «Pašlaik pašvaldībā notiek darbs pie 
iestāžu budžetu izdevumu daļas sastādīšanas. 
Par pilsētas budžeta 
apjomu pirms valsts 
budžeta pieņemšanas 
runāt ir pāragri, jo 
nav zināmi pašvaldī-
bas budžeta kontrol-
dati. Mūsu uzdevums 
ir maksimāli piesais-
tīt Eiropas Savienībās 
struktūrfondu līdzek-
ļus, lai turpinātu esošos un sāktu jaunus pil-
sētvides uzlabošanas projektus. Projektu rea-
lizācijā tiek iesaistīti uzņēmumi un ar darbu 
nodrošināti tajos strādājošie. Jelgavai ir ap-
stiprināta pilsētas ilgtermiņa attīstības stratē-
ģija un notiek tās realizācija.»

Var ietaupīt, samazinot 
ierēdņu skaitu
Ludmila Gineite (politisko partiju apvienī-
ba Saskaņas centrs) uzskata, ka pašvaldības 
budžetā tāpat kā iepriekš galvenais uzsvars 
jāliek uz izglītības un 
sociālo jautājumu risi-
nāšanu, jo tie bijuši un 
būs ļoti svarīgi.

«Manuprāt, priori-
tātei jābūt izglītībai, jo 
citādāk mums nav nā-
kotnes. Tāpat liela uz-
manība jāpievērš so-
ciālo problēmu risinā-
šanai, kā arī svarīgi ir veicināt mazā biznesa 
veidošanu, lai pilsēta attīstītos un tiktu radī-
tas jaunas darba vietas. Svarīgi, lai bērnu ve-
cākiem būtu, kur strādāt, jo, strādājot skolā, 
redzu, ka arvien grūtāk kļūst risināt sociālos 
jautājumus,» norāda Ludmila Gineite.

Deputāte uzskata, ka pašvaldība 2010. 

gada budžetā varētu ietaupīt, samazinot ie-
rēdņu skaitu. Turklāt jābūt arī plānam, kā 
piesaistīt Eiropas Savienības projektu līdzek-
ļus, sākot ar izglītības jomu. Ir jāmeklē dažādi 
risinājumi finansējuma piesaistei.

«Pašvaldības budžetu pieņemt būs ļoti 
grūti, jo arī valsts budžets tiek sastādīts ar lie-
lām grūtībām. Tiek samazināta summa, kuru 
pašvaldība saņems no pilsētas iedzīvotāju no-
dokļu maksājumiem. Arī pašvaldības ienā-
kumi katru mēnesi samazinās, jo veikalos ir 
mazāk pircēju un liels skaits uzņēmumu tiek 
slēgti, pašvaldībai ir grūti atrast līdzekļus,» 
uzsver Ludmila Gineite.

Prioritāte – jelgavnieku 
sociālā drošība
Dainis Liepiņš (partija LPP/LC) Jelgavas 
pašvaldības budžetā par prioritāti nešaubīgi 
izvirza visa veida drošību.

«2010. gada paš-
valdības budžetā par 
prioritāti būtu jāiz-
virza iedzīvotāju so-
ciālā drošība – gan 
ielās ar municipālās 
policijas palīdzību, 
gan pabalstos. Jāiz-
beidz bezjēdzīga bu-
džeta līdzekļu tērē-
šana privāto uzņēmumu interesēs, piemē-
ram, Jelgavas Nekustamā īpašuma pārval-
dē (JNĪP) un Jelgavas Ledus sporta skolā. 
Dīvaini, ka JNĪP nespēj sevi atpelnīt. Tur-
klāt vairāk nekā 300 tūkstoši latu, kas atvē-
lēti Jelgavas Vēstneša uzturēšanai, ir cinisms 
pret pilsētas iedzīvotājiem, jo nevienā citā 
pašvaldībā netērē tik daudz līdzekļu, lai iz-
dotu preses izdevumu.

Es nesaku, ka nav jāatbalsta uzņēmēji, bet 
tas jādara saprātīgi, jo, piemēram, vai Ledus 
sporta skolai vajag iegādāties 2,5 reizes dārgā-
ku ledu nekā nepieciešams? Arī turpmāk daudz 
naudas tiks ieguldīts privātajās struktūrās, ja sa-
biedrību tas apmierina un tā pret to necīnīsies.

Pašvaldībai ir iespēja atrast līdzekļus kul-
tūrai un sportam, lai bērni pēc skolas būtu 

nodarbināti un tas arī veicinātu drošību, ja 
vecāki zinātu, kur atrodas un ar ko nodar-
bojas viņu bērni. Pie varas esošie nezina, ko 
dara, viņi izmanto budžetu, lai spēlētos ar 
varu,» neizpratnē ir Dainis Liepiņš.

Deputāts apgalvo, ka budžeta pieņemša-
na nebūs ne viegla, ne grūta, – ja 80 procenti 
popozīcijā esošo deputātu pat neiesaistās dis-
kusijās, tad opozīcijas viedokli būs vienkār-
ši noraidīt. Tā esot varas izrādīšanas spēle, no 
kuras cieš sabiedrība.

«Budžets tiks vienkārši pieņemts, jo trūkst 
politiskās konkurences – diskusijas vispār ne-
notiek. Izskatās, ka viss jau iepriekš sarunāts 
vai arī cilvēkiem ir spēcīga pārliecība, ka Jel-
gavā ļoti liela nozīme ir materiālajai ieintere-
sētībai, turklāt cilvēki neuzdrošinās paust savu 
viedokli, jo baidās no represijām, kas pēc tam 
sekotu. Diskusijās par budžeta pieņemšanu es 
neklusēšu, jo pārstāvu savus vēlētājus un ir sa-
biedrības daļa, kas domā citādāk nekā Andris 
Rāviņš,» sarunu noslēdz Dainis Liepiņš.

Jāsamazina dotācijas un 
nodokļu atvieglojumi
Maksims Galkins (partija PCTVL): «Liela 
vērība jāpievērš sociālajai jomai, jo nāka-
mais gads būs ļoti sarežģīts mums visiem. 
Daudzi mūsu pilsē-
tas iedzīvotāji paliku-
ši bez darba, sabied-
rībā arvien vairāk un 
vairāk pieaug neziņa 
par savu nākotni un 
šajā situācijā pilsē-
tas pašvaldībai jābūt 
gatavai palīdzēt 
sa viem iedzīvotājiem. 
Pēc iespējas vairāk līdzekļu jāiegulda izglītī-
bas jomā, lai bērni un jaunieši varētu saņemt 
pienācīgu izglītību un vēlāk spētu konkurēt 
darba tirgū kā labi un zinoši speciālisti,» pār-
liecināts ir Maksims Galkins.

Deputāts norāda, ka nākamajā gadā paš-
valdībai būtu jātaupa maksimāli daudz lī-
dzekļu, jo, iespējams, izdevumi pārsniegs ie-
nākumus.

2010. gada budžeta prioritāte – 
sociālā sfēra

Jelgavas pašvaldības Finanšu komiteja ir smaga uzdevuma priekšā – jāizskata 2010. gada 
budžets. Gandrīz visi komitejas locekļi par prioritāti nākamā gada budžetā izvirza sociālās 
sfēras sakārtošanu un pabalstu nodrošināšanu trūcīgajiem iedzīvotājiem. Vairums 
aptaujāto deputātu uzsver, ka 2010. gada budžeta sastādīšana būs smags process, jo 
plānotais budžeta apjoms varētu būt ievērojami mazāks nekā iepriekšējos gados.
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«Jāsamazina dotācijas Jelgavas Autobusu 
parkam un Jelgavas Nekustamā īpašuma pār-
valdei, jo šie uzņēmumi paši var sevi uzturēt. 
Vismaz uz pusi jāsamazina Zemgales INFO bu-
džets. Daži uzņēmumi saņem no pašvaldības 
pārāk lielus nekustamā īpašuma nodokļu at-
vieglojumus. Pilsētā ir aģentūras, kas īsti nepil-
da savas funkcijas, un, manuprāt, tās nav vērts 
uzturēt,» ir pārliecināts Maksims Galkins.

Deputāts neuzskata, ka pieņemt 2010. 
gada budžetu būs grūtāk nekā iepriekšējos 
gados, jo vienmēr rodas domstarpības, ap-
spriežot tik svarīgus jautājumus.

neapgrūtināt uzņēmīgu 
cilvēku dzīvi
Jurijs Strods (apvienība Tēvzemei un brīvī-
bai/LNNK un partija Visu Latvijai!) uzskata, 
ka galvenais 2010. gada budžetā ir sabalan-
sēt ienākumus un iz-
devumus, jo plānots, 
ka budžeta apjoms 
varētu būt krietni 
mazāks nekā iepriek-
šējos gados.

«Nākamgad par 
svarīgāko jāizvirza so-
ciālo jautājumu tēma, 
jo tiek zaudētas dar-
ba vietas un līdz ar to zūd ienākumi. Esmu par 
to, lai pabalstus piešķirtu, cilvēkus nodarbinot 
pašvaldībai noderīgos darbos vai pašvaldībai 
jāveic pasūtījumi, kurus var izpildīt arī zemi 
kvalificēti darbinieki,» stāsta Jurijs Strods.

Deputāts gan uzver, ka pagaidām ir grū-
ti runāt par prioritātēm un iespējām ietaupīt, 
kamēr nav skaidri zināms valsts budžets un 
cik no tā tiks piešķirts pašvaldībai. Kā svarī-
gu iespēju veicināt uzņēmējdarbību un mazi-
nāt birokrātiju, Jurijs Strods ierosina izveidot 
interneta mājaslapu, kurā saskaņā ar pilsētas 
Attīstības plānu būtu iespējams uzzināt vie-
tas, kurās var nodarboties ar konkrētu uzņē-

mējdarbību. Tas nozīmētu, ka ikviens darbo-
ties gribošs cilvēks bez ierēdņu starpniecības 
varētu atrast piemērotu vietu sava uzņēmu-
ma veidošanai saskaņā ar pilsētas plāniem.

«Pašvaldības uzdevums ir neapgrūtināt uz-
ņēmīgu cilvēku dzīvi. Vēl tiek apsvērta iespēja, 
ka pašvaldība varētu samazināt uzņēmuma ne-
kustamā īpašuma nodokļa slogu, ja iela, uz ku-
ras atrodas uzņēmums, tiek slēgta satiksmei il-
gāk par mēnesi,» skaidro Jurijs Strods.

iespējams, tiks samazinātas 
algas pašvaldībā
Andris Ķipurs (partija Jaunais laiks): «Par 
prioritāru jomu, manuprāt, vajadzētu iz-
virzīt sociālo palīdzību – pašlaik ir ļoti liels 
bezdarbs, sākusies 
apkures sezona, tāpēc 
dzīvokļu pabalstiem 
un malkas pabalstiem, 
noteikti vajadzētu būt 
prioritātēm.

Taču grūti spriest 
par jomām, kurām 
tiks atvēlēts mazāk lī-
dzekļu, jo pie budže-
ta sastādīšanas vēl tiek strādāts un nav zinā-
mi pašvaldības ienākumi. Kaut gan, manuprāt, 
deputātiem būs grūti pieņemt lēmumu par bu-
džeta apstiprināšanu, jo būs ļoti daudz dom-
starpību. Manas provizoriskās aplēses par nā-
kamā gada budžetu liecina, ka pilsētas budžets 
varētu samazināties par 20-25 procentiem.

Tiesa, pozitīvs ir fakts, ka pašvaldība to-
mēr strādā, lai mazinātu strauji augošo bez-
darbu, un bezdarbnieki tiek nodarbināti da-
žādos sabiedriski derīgos darbos, tādējādi pa-
līdzot viņiem nomaksāt parādus par apku-
ri un citus rēķinus. Pakāpeniski arī veidojam 
plānu, lai sekmētu investīciju piesaisti pilsē-
tai – tā ietvaros strādājam pie ēku siltināšanas 
projektiem un rūpnieciskās attīstības. Pastāv 
ļoti liela iespējamība, ka tiks samazinātas al-

gas pašvaldībā strādājošajiem, taču par to vēl 
pāragri spriest, jo tas viss atkarīgs no pašval-
dības ieņēmumiem.»

esam ieinteresēti nodarbināt 
bezdarbniekus
Vilis Ļevčenoks (Zaļo un Zemnieku savienī-
ba): «Manuprāt, prioritārās jomas ir divas: iz-
glītība un sociālā palīdzība. Izglītība ir mūsu 
nākotne, bet sociālā 
sfēra tomēr vienmēr 
būs svarīga. Protams, 
budžets jāpalieli-
na sociālajai palīdzī-
bai, izglītībai, kultū-
rai un sportam, bet 
tikai iespēju robežās. 
Manuprāt, budžetu 
pieņemt būs pagrūti, 
jo katrs deputāti pārstāv savu jomu, un katrs vē-
lēsies pēc iespējas vairāk to atbalstīt. Kopumā, 
salīdzinot ar šā gada budžetu, nākamajā gadā 
tas varētu samazināties līdz pat 10 procentiem.

Esam ieinteresēti nodarbināt bezdarb-
niekus, taču tas nav izdarāms lokāli, jo esam 
piesaistīti Eiropas Savienības projektiem un 
šīs problēmas risināšana ir atkarīga no visas 
valsts. Lai sekmētu investīciju piesaisti, esam 
jau agrāk izstrādājuši Jelgavas attīstības stra-
tēģiju un pie tās arī pieturamies.

Turpmāk plānota Dobeles šosejas re-
konstrukcija, bērnudārzu un skolu siltināša-
na, Lielupes krasta sakopšana un citi darbi. 
Jelgavas Vēstnesi gan nevajadzētu iznīcināt, jo 
tomēr tas ir objektīvākais laikraksts, kas in-
formē jelgavniekus par domes darbu un no-
tikumiem pilsētā.

Runājot par pašvaldības darbinieku algu 
samazināšanu – esam to jau samazinājuši, 
mēnesi esam pavadījuši bezalgas atvaļināju-
mā un tagad gaidām Saeimas lēmumu par 
algu samazināšanu, ja tas tiks pieņemts, pie tā 
arī pieturēsimies.» 
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Uzticības persona 
beidzot arī valdē
Dainis Liepiņš LPP/LC valdē partijas kon-
gresā ievēlēts nesen, 14. novembrī, pēc parti-
jas vadītāja Aināra Šlesera ierosinājuma. Jau 
pirms kongresa A. Šlesers aicināja palieli-
nāt reģionu pārstāvju ietekmi partijā, valdē 
ievēlot vairāk cilvēku, kas sekmīgi startējuši 
pēdējās pašvaldību vēlēšanās. LPP/LC valdē 
iepriekš bija 28 cilvēki, bet medijos un par-
tijas mājaslapā viedokļus lielākoties pauda 
tikai trīs zvaigznes – A. Šlesers, Ivars God-
manis un LPP/LC Saeimas frakcijas vadī-
tājs Andris Bērziņš. No reģioniem valdē 
bija tikai divi cilvēki – Kārlis Greiškalns 
no Valmieras un Jānis Neimanis no Grobi-
ņas. D. Liepiņš LPP/LC valdē ievēlēts pirmo 
reizi, izturot diezgan pamatīgu atlasi. No 
nodaļu izvirzītajiem 56 valdes locekļa kan-
didātiem līdzšinējā valde atstāja tikai 20, 
no kuriem A. Šlesers atsijāja vēl piecus, par 
kuriem balsoja kongress.

D. Liepiņam ar A. Šleseru gan nav bijis 
problēmas sastrādāties arī līdz šim. D. Lie-
piņš ir viens no cilvēkiem, kuriem A. Šle-
sers «uzticas un ir pārliecināts par viņa spē-
jām» pārvaldīt vai konsultēt dažādus uzņē-
mumus, par kuriem A. Šlesers bijis politis-
ki atbildīgs. Pēc A. Šlesera ieteikuma D. Lie-
piņš kļuva par Rīgas Centrāltirgus valdes 
priekšsēdētāju.

Tikai pašvaldību 
organizāciju vadībā
Lai arī Jelgava ir viens no spēcīgākajiem Zaļo 
un Zemnieku savienības (ZZS) un tajā ietilp-
stošās Latvijas Zemnieku savienības (LZS) 
bastioniem, kur nereti notiek arī LZS kon-
gresi, neviens no pilsētas domniekiem nav 
ne vienas, ne otras organizācijas valdē. Jel-
gavas domnieki, kas ievēlēti no ZZS, ir LZS 
biedri. ZZS valdē gan ir divi cilvēki, kas ir 
no Jelgavas, bet ne no domes – Saeimas de-
putāte, bijusī izglītības un zinātnes ministre 
un Baiba Rivža un Kārlis Boldiševics, kurš 
konsultējis ZZS Saeimas frakciju, bet kura 
galvenā un ienesīgā nodarbe ir pārstāvniecī-
ba valsts uzņēmumos.

Reģionu deputāti, tai skaitā no Jelgavas, 

kas ir viena no lielākajām ZZS vadītajām paš-
valdībām, sniedzot arī ierosmes valsts līmeņa 
lēmumiem, piemēram, par administratīvi te-
ritoriālo reformu, skolu reformu u.c. Partijas 
nodaļām pēc ZZS Saeimas frakcijas vadītāja 
Augusta Brigmaņa teiktā esot liela patstāvība, 
par ko liecina arī tas, ka ZZS pašvaldību vēlē-
šanās veidoja vēlēšanu apvienības gan ar la-
bējām partijām, kas centrālajā varā bija po-
zīcijā, gan tām, kas opozīcijā. Līdzīgi nodaļas 
reģionos lemjot par koalīcijas izveidi, centrs 
tiekot iesaistīts vien tad, ja pašas partijas lūdz 
padomu vai palīdzību sazināties ar citas par-
tijas vadību.

Jelgavas mērs Andris Rāviņš kontaktus 
ar centrālo varu pašlaik aktīvi īsteno caur 
Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, lai gan arī 
ar ZZS vadītāju Raimondu Vējoni A. Rā-
viņš ir ticies un apspriedis lielās politikas 
jautājumus. Būdams asociācijas priekš-
sēdētājs, A. Rāviņš, jo īpaši valsts budže-
ta veidošanas laikā, regulāri tiekas ar val-
dības pārstāvjiem, tai skaitā premjeru Val-
di Dombrovski (Jaunais laiks), sarunās ak-
tualizējot lielo pašvaldību esošās un poten-
ciālās problēmas, rosina normatīvo aktu iz-
maiņas. A. Rāviņš ir arī viena no valdības 
tā saucamā sociālā partnera – Latvijas Paš-
valdību savienības – priekšsēdētāja viet-
nieks.

Ilggadējais LZS vadītājs Augusts Brig-
manis teic, ka ar reģionu deputātiem kon-
takti tiek uzturēti regulāri – domes sēdēs, 
tematiskajās tikšanās reizēs, partijas vadī-
bai braucot uz reģioniem u.tml. Par būtisku 
saiknes uzlabojumu viņš min nedēļas ap-
kārtrakstu ar Aivara Berķa specifiski saga-
tavotu politisko aktualitāšu un partijas cen-

trālo institūciju lēmumiem, viedokļiem, kas 
pa e-pastu tiek nosūtīts partijas biedriem. 
Novārtā gan atstāta ZZS mājaslapa, ko vēl 
novembra beigās rotāja uzraksts Mājaslapa 
šobrīd atrodas atvaļinājuma režīmā. Uz tik-
šanos vasaras nogalē un kurā aktuālākā ziņa 
bija 52 stundas pēc vēlēšanām. Svaigas ziņas 
ir LZS mājaslapā, kurā gan galvenokārt at-
spoguļotas ZZS ministru aktivitātes, budže-
ta aktualitātes, arī kādi augšas lēmumi par 
jautājumiem, kas skar pašvaldības, bet gan-
drīz nav iniciatīvu no pašvaldībām, tai skai-
tā Jelgavas, kas būtu paceltas valsts mērogā. 
Līdzīgi gan tas ir arī citām partijām. R. Vē-
jonis, kas ir no Zaļās partijas, citus Jelga-
vas domes deputātus kā vien A. Rāviņu no-
saukt nevarēja, sakot, ka viņi vairāk kontak-
tējas ar LZS.

Jautāts par to, kā iespējamā valdības mai-
ņa pēc 2010. gada valsts budžeta pieņemšanas 
atsauktos uz Jelgavas domes koalīciju, R. Vē-
jonis bilda, ka «valdības gāšana pašlaik ir vis-
mazāk nepieciešama», bet arī nekādas saru-
nas par to, vismaz ar viņu, neesot notikušas. 
Bet šādā gadījumā varētu arī būt kaut kādi 
signāli no centra par sadarbību veidošanu ar 
partijām.

Galkinam darbaudzinātājs 
saeimā
PCTVL vienīgā Jelgavas domes deputāta 
Maksima Galkina saikne ar partijas centru 
vairāk notiek caur PCTVL Saeimas depu-
tātu Valēriju Buhvalovu, kurš ir no Jelga-
vas, un kuru PCTVL līdzpriekšsēdētājs un 
Saeimas frakcijas vadītājs Jakovs Pliners 
sauc par M. Galkina darbaudzinātāju. Ar 
viņu M. Galkins pēc J. Plinera teiktā «arī 
bieži apspriež jautājumus, lemj, kā balsot». 
J. Pliners ir vienīgais partijas centra pārstā-
vis, kurš oficiāli atzīst, ka vadība ietekmē 
vietējo deputātu balsojumus, kas, iespējams, 
ir tādēļ, ka PCTVL ne tikai Saeimā, bet lie-
lākoties arī pašvaldībās ir opozīcijā un viņu 
lēmumiem nav tik izšķiroša nozīme. Pats M. 
Galkins apgalvo, ka dažkārt atbalsta koalī-
cijas lēmumus, jo īpaši sociālajā jomā. M. 
Galkins partijā neesot īpaši aktīvs un ar ini-
ciatīvām neizceļas.

Partijas mājaslapā vispār reģioniem nav 
pievērsta liela uzmanība, tajā pārsvarā tiek 
ziņots, ko dara Tatjana Ždanoka Briselē un 

latvijas politika
Jelgavas mērogā

Jelgavas domes deputāti nav tie 
ietekmīgākie cilvēki savu partiju 
elitē. Izņemot vienīgi Daini Liepiņu 
(LPP/LC), neviens no Jelgavas 
domniekiem nav pārstāvēts savas 
partijas centrālajā valdē. 

Valdības gāšana 
pašlaik ir vismazāk 

nepieciešama
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kādi Saeimas frakcijas priekšlikumi kārtējo 
reizi parlamentā nav atbalstīti.

maz ideoloģijas, 
vairāk projekti
Jelgavā pārstāvēto partiju programmas ir vājš 
partiju pamatprogrammu atspulgs, pamatā 
tikai, lai nesasolītu kaut ko, kas būtu klajā pret-
runā ar partijas definēto ideoloģiju, bet ne 
vairāk. Piemēram, ZZS un LPP/LC Jelgavas 
domes priekšvēlēšanu programma vairāk lī-
dzinājās remontdarbu plānam un solījumiem 
pilnveidot, attīstīt un uzlabot visu pašvaldības 
pamatfunkciju izpildi. Ideoloģiski caurstrāvo-
tāka ir PCTVL programma, kur uzsvērti sociālā 
taisnīguma, vienlīdzības, līdztiesības jēdzieni 
un viscaur vijās krievu interešu aizstāvība.

Par Jelgavas domē pārstāvēto partiju 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Saskaņas centrs 
un Jaunais laiks vietējo deputātu mijiedarbī-
bu ar partijas centru informējām žurnāla Jel-
gavnieki.lv novembra numurā. 

viedoKļi

raimonds Vējonis, 
ZZs priekšsēdētājs
Zaļā partija un LZS 
katra vairāk darbojas 
savas partijas 
ietvaros, un ZZS to 
lēmumus reģionos 
neietekmē, tie tiek 
pieņemti autonomi, 
atbilstoši savas 
partijas vadlīnijām. 
ZZs valdē ir katras partijas virzīti pārstāvji, caur 
kuriem apvienības lēmumi tiek novadīti tālāk, 
bet speciāla sadarbība ar LZs valdi nav, kontakti 
ar Augustu Brigmani un Mārtiņu rozi, kas ir gan 
ZZS, gan LZS valdē, tāpat notiek ikdienā.
Pārņemot ZZS vadību, uzsvēru, ka ar reģioniem 
jāsadarbojas daudz plašāk, jāizmanto šo 
cilvēku resursi. Plānoju tikties ar pašvaldību 
pārstāvjiem, reģionu vadību, lai aktivizētu 
sadarbību starp ZZS vadību un reģioniem.
Iespēju robežās centram jāpalīdz risināt 
reģioniem kādi sāpīgi jautājumi, bet, kopš 
vadu ZZS, neviens ar šādiem lūgumiem vēl nav 
nācis. Kad tiek veidotas valdības, ir kaut kādi 
signāli no centra arī uz reģioniem par partiju 
sadarbību, bet pats līdz šim neesmu bijis tajā 
īpaši iesaistīts.

Ainārs Šlesers, 
LPP/Lc 
priekšsēdētājs
Jau pirms 
kongresa valdei 
un rīgas nodaļai 
atklāti teicu, 
ka valdē jābūt 
ievēlētiem 
tikai tiem 
cilvēkiem, kuri 
ieguvuši sabiedrības atbalstu, kuriem 
ir Saeimas vai pašvaldības deputāta 
mandāts, cilvēki, kas veiksmīgi startējuši 
iepriekšējās vēlēšanās un kuri pašlaik ir 
aktīvajā politikā. reģioni valdē turpmāk 
būs nopietnāk pārstāvēti, ieskaitot arī 
daini Liepiņu. ar reģionu pārstāvjiem 
reizi trijos mēnešos tiekamies partijas 
domes sēdē, reģionu cilvēki piedalās 
arī atsevišķās valdes sēdēs. Valdes 
sēdes notiek reizi nedēļā, tādējādi 
līdz ar reģionu pārstāvju nopietnāku 
pārstāvniecību tajā, reģionu loma partijā 
būtiski pieaugs.

Jakovs Pliners, 
PCTVL valdes 
līdzpriekšsēdētājs 
un saeimas frakcijas 
vadītājs
Partija nav firma, kurā 
vadības un padoto 
saite ir ļoti cieša un kur 
ikviena vadības pavēle 
tiek izpildīta. PCTVL 
valdē no katra reģiona 
ir pa pārstāvim, sēžu protokoli tiek nosūtīti 
teritoriālajām organizācijām. Līdzīgi vietējo 
sapulču protokoli tiek atsūti uz centru, tādējādi 
zinām, kas notiek katrā vietā. Valdes un biroja 
sēdes ir atklātas, ikviens tajās var izteikt savu 
viedokli. daudzus jautājumu saskaņojam pa 
e-pastiem. Par nodaļu izvēlēto stratēģiju parasti 
neoponējam, par taktiku – bieži vien.
Ir gadījumi, kad saskaņojam jautājumus, kad 
reģioni prasa mums padomu. Bet, tā kā visi mūsu 
deputāti, kas ir tikai sešās pašvaldībās, ir opozīcijā, 
pamatnostādne ir atbalstīt visu pozitīvo, kritizēt 
visu negatīvo, neļaut mierīgi dzīvot valdošajai 
koalīcijai, piedāvāt savus risinājumus katrā 
reģionā un likumprojektiem Saeimā.
Nevaru teikt, ka PCTVL Jelgavas domes 
deputāts Maksims galkins būtu aktīvs partijā.
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Mā r i S  PA P ē d i S 

F oto :  l e l d e  B r i ģ e

 Ko, jūsuprāt, devusi administratīvi 
teritoriālā reforma, kas Jelgavas novadā ap-
vienojusi 13 pašvaldības?

Pēc novada izveidošanas nekavējoties 
uzsākts darbs pie tā, ko solīju iedzīvotājiem 
pirms vēlēšanām. Pēc apvienošanās ir radu-
sies iespēja sekmīgi apgūt Eiropas Savienī-
bas projektus – tas, manuprāt, ir šīs reformas 
vienīgais būtiskais ieguvums. Esam uzsāku-
ši 75 projektus, kas saistīti ar ēku siltināšanu, 
ceļu rekonstrukciju un novecojušo ūdensva-
du un kanalizācijas cauruļu nomaiņu.

Neilgā laikā bija jāiesniedz vēl pieci vai 
seši projekti no visa novada, mēs to sekmī-
gi paveicām, jo esam izveidojuši ļoti spēcīgu 
projektu nodaļu. Pagastam vienam pašam si-
tuācijā, kādā bijām pirms reformas, to izda-
rīt bija sarežģīti, jo pagastos trūka kvalificē-
tu speciālistu. Vēl par pozitīvo novada izvei-
dē. Pašvaldība projektu nevar iesniegt, ja ir 
nodokļu parādi. Pašlaik, esot kopējā novadā, 
pagasta pārvalde var aizņemties no kaimi-
ņa un parādu nomaksāt. Uzsākot darbu, Jel-
gavas novadam nebija nokārtotas finansiālās 
saistības ar Jelgavu 100 tūkstošu latu apmērā 
par skolēniem, kas apmeklē izglītības iestā-
des Jelgavā. Pašlaik ar Jelgavu saistības ir no-
kārtotas – novads to varēja atļauties, bet katra 
pašvaldība atsevišķi to nebūtu varējusi. 
 Vai līdzās ieguvumiem ir arī zaudē-

jumi?
Latvijas likumdošana ne tikai nosaka, bet 

zināmā mērā ierobežo pašvaldību darbu, tā-
dēļ jādomā, kā samazināt birokrātiju un paāt-
rināt lēmumu pieņemšanas procesu, no kura 
ieguvējs būtu katrs mūsu novada iedzīvotājs. 
Pašlaik ir tā, ka cilvēks uzraksta iesniegumu 

pagasta pārvaldē, pārvaldnieks to nogādā no-
vada pašvaldībā, jautājums tiek izskatīts ko-
mitejā, pēc tam atbilde novada domes lēmu-
ma veidā tiek nosūtīta pagasta pārvaldei. Pā-
rāk liela birokrātija!

Turpmāk daudzas funkcijas deleģēsim pa-
gastu pārvalžu vadītājiem. Piemēram, novada 
domes sēdēs tiek izskatīti jautājumi par zemes 
nomu kādā no pagastu pārvalžu teritorijām. 
Šādos gadījumos būtu lietderīgi noteikt zemes 
platības lielumu līdz kādai lēmuma pieņemša-
nu varētu deleģēt pagasta pārvaldei. 

Lai nodrošinātu vienotu sociālo pabalstu 
sistēmu Jelgavas novadā, iepriekšējā domes 
sēdē tika apstiprināta koncepcija par sociāla-
jiem pabalstiem. Pirms reformas katrā paš-
valdībā bija apstiprināti atšķirīgi pabalstu vei-
di un apjoms. Novada pašvaldības koncepcija 
sociālo pabalstu jomā pašlaik ir pieci obligātie 
valsts noteiktie pabalsti, bet, ja finansiālā situā-
cija uzlabosies, lemsim par papildus iespējām. 
 Vai jūs nenomāc kādreizējo pašvaldī-

bu aizņēmumu slogs? 
Novada aizņēmumu slogs ir tikai 4,4 pro-

centi. Pašvaldība drīkst aizņemties līdz 
20 procentiem no kopējā budžeta, tomēr Jel-
gavas novada pašvaldība uzskata, ka 15 pro-

centi ir aizņēmumu kritiskā robeža, lai veido-
tu sabalansētu budžetu.

Trijās pārvaldēs šādi aizņēmumi uz 15 pro-
centu robežas tomēr ir – divās Eiropas Savie-
nības projektu realizācijai, par kuriem finansē-
jums tiks atdots pašvaldībai. Kalnciems ir aiz-
ņēmies, ar mērķi sakārtot apkures sistēmu, tā-
dēļ aizņēmums būs jāatmaksā pašiem. Ņemot 
vērā nelielo novada kopējo aizņēmumu apjo-
mu, Kalnciemam varēs aizdot finansējumu, 
piemēram, Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta finansētā atklātā projektu konkursa 
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldī-
bu ēkās projektam un nākamajā gadā Kalncie-
mā varēs siltināt Veselības un sociālās aprūpes 
centra ēku, pirmsskolas izglītības iestādi un 
skolu par finansējumu attiecībā 85 pret 15.

Diemžēl daži mani bijušie kolēģi rīkoju-
šies mazliet negodīgi, jo vairākas pašvaldības 
novadā ienāca ar parādiem, domājot, izvei-
dos novadu, gan jau visu sakārtos.

Ja valstī kopumā būtu labvēlīgāka ekono-
miskā situācija, arī pašvaldībām būtu vairāk 
iespēju finanšu līdzekļus ieguldīt infrastruk-
tūras sakārtošanā. Pašlaik nopietni jāizvērtē 
finansiālās iespējas un jāstrādā atbilstoši tām, 
ar skatu nākotnē. 

bažas rada medicīna un 
sabiedriskais transports
 Kuras jomas novadā sagādā vislielā-

kās problēmas?
Bažas rada un radīs medicīna un ne ti-

kai Sesavā, kā tas pēdējā laikā izskanējis, bet 
arī pārējos pagastos. Kādreiz pagasti feldšeru 
punktus varēja uzturēt par pusvelti, neprasīja 
nomas maksu, apmaksāja transporta un deg-
vielas izdevumus mediķiem. Novadam tādu 
iespēju turpmāk vairs nebūs.

Mani satrauc sabiedriskais transports, 

Ziedonis Caune: 
Novada prioritāte pašlaik 
ir sociālā sfēra

Šā gada 1. jūlijā Latvijā mainījās teritoriālais iedalījums un valsts 
kartē parādījās Jelgavas novads, par kura pirmo vadītāju jeb 
domes priekšsēdētāju deputāti ievēlēja kādreizējo Vircavas 
pagasta padomes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni (Zaļo un 
Zemnieku savienība).
Jaunā gada priekšvakarā Ziedoni Cauni aicinājām izvērtēt jau 
padarīto un ieskicēt turpmākos plānus. 

Jelgavas novadā 
no vairāk nekā 

50 reisiem
dienā rentabls ir 

tikai viens vai divi
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kura plānošana no 1. janvāra pāriet plānoša-
nas reģionam, bet tajā ir pieci rajoni. Līdz šim 
pamatīgi izvērtējām katra reisa nepieciešamī-
bu, neļāvām slēgt nerentablos reisus, meklē-
jām risinājumu. Vai reģionam būs līdzīga at-
tieksme?

Jelgavas novadā no vairāk nekā 50 reisiem 
dienā rentabls ir tikai viens vai divi. Diemžēl 
valsts nepilda savas funkcijas un dotāciju ne-
rentablajiem reisiem pašvaldība nesaņem pil-
nā apmērā, tādēļ tālāk cieš uzņēmējs, kuram 
pašvaldība pārskaita šo finansējumu un kurš 
veic pasažieru pārvadājumus Jelgavas nova-
da teritorijā. Piemēram, 32 tūkstošu latu vie-
tā Satiksmes ministrija mēnesī piešķir 22 tūk-
stošus – 10 tūkstoši latu katru mēnesi netiek 
piešķirti. Veidojas apburtais loks. 

Mani gan vairāk uztrauc ceļi – tuvojas 
ziema. Repšes kungs uzsver, ka ceļi nav jātī-
ra katru dienu. Absurds! Pašvaldība ir noslē-
gusi līgumus par ceļu tīrīšanu un svarīgākais 
uzdevums ir nodrošināt bērnu nokļūšanu uz 
skolu. Mazliet gan biedē, ka finansējuma va-
rētu nepietikt visai ziemai, tiesa, rudenī nelie-
lu rezervi paredzējām.
 Ko novads var darīt sabiedriskā 

transporta uzlabošanā?
Neko. Vēl vairāk. Ministru kabinetā ta-

pis dokuments, kurā teikts: ja novados būs 
maršruti, kurus valsts nespēs dotēt, tos vaja-
dzēs dotēt pašvaldībām. Tas ir pilnīgi nepie-
ņemami. Zemgales plānošanas reģiona sēdē 
pašvaldību vadītāji kopīgi parakstīja vēstuli 
Satiksmes ministram, ka to nedrīkst pieļaut, 
jo sabiedriskā transporta nodrošināšana ir 
valsts funkcija. 

Godīgāk būtu, ja pārdalītu starppilsētu 
maršrutu lotes. Tagad rentablākos maršrutus 
Jelgava-Bauska, Jelgava-Dobele vai Bauska-
Dobele veic kāds zināms uzņēmējs, jo ir no-

drošināts finansējums, bet pārējiem atstāj tos, 
kur finansējums nav nodrošināts. Pārvadāju-
miem Bauskas, Jelgavas un Dobeles novados 
Zemgales plānošanas reģions varētu izvei-
dot aģentūru. Būtu godīgi, ja būtu gan starp-
pilsētu, gan vietējie maršruti, proti, gan ren-
tablie, gan nerentablie. Novada iedzīvotājiem 
šis jautājums nav skaidrs, kāpēc vietējā paš-
valdība nevar sakārtot sabiedriskā transpor-
ta maršrutus. Ministriju mēs varam iespai-
dot tikai politiski. Tā nav mūsu funkcija, bet 
naudas šim mērķim mums nav, ja arī gribē-
tu to darīt.

izveidos policijas 
atbalsta punktus
 Novembrī domes sēdē spriedāt par 

vienotas pašvaldības policijas izveidi. Cik 
vispār droši dzīvot Jelgavas novadā?

Lielākās problēmas sagādā Kalnciems 
un Eleja, kur vienkopus ir lielāks iedzīvotāju 
skaits, ciematos apdzīvotība nav tik blīva. Tā-
pēc arī tur tiks veidoti policijas atbalsta pun-

kti, novada pašvaldībai ir vienošanās arī ar 
Valsts policiju.

Elejā varētu tikt piesaistīts kāds privātais 
partneris. Apsardzes firmas nevēlas apsargāt 
objektus tālākos pagastos, tikai tuvākos – Virca-
vā, Svētē, jo uz citiem nespēj noteiktā laikā aiz-
braukt. Mēs tikāmies ar apsardzes firmu vadītā-
jiem un viņi piekrita, ka Elejā veidojam atbalsta 
punktu, kurā ir pašvaldības policists, valsts po-
licists un apsardzes pults. Tuvākiem pagastiem 
tādējādi tiks nodrošināta papildus drošība.

Mēs veidosim četrus atbalsta punktus – 
Elejā, Platonē, Kalnciemā un vēl vienā pagas-
tā. Policisti patrulēs divatā, izmantojot kopī-
gu transportu.

Vēl viena nopietna problēma, par kuru 
arī lēmām domes sēdē, ir saistīta ar komu-
nālo saimniecību. Veidosim vienu lielu ko-
munālo saimniecību, jo katrā pašvaldībā bija 
sava. Pagaidām izveidosim piecus atbalsta 
punktus un no tiem nākamā pusgada laikā – 
vienu lielu. Veidosim centralizētu grāmatve-
dības un uzskaites sistēmu. Tādējādi tiks pa-
nākta līdzekļu ekonomija un optimizēta ko-
munālās saimniecības sistēma kopumā. 
 Kādas prioritātes izvirzīsiet, sastādot 

nākamā gada budžetu?
Iepriekšējā novada domes sēdē jau teicu, 

ka, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāci-
ju valstī, prioritāte būs sociālā sfēra, sociālo pa-
balstu nodrošināšana. Ja būs nepieciešams, sa-
mazināsim pašvaldības darbinieku atalgojumu, 
bet valsts noteiktos pabalstus maksāsim. Iespē-
ju robežās iedzīvotājiem ir jāpalīdz. Pabalsti jau 
nav lieli, bet zināms atspaids tie tomēr ir.

Daļa cilvēku gan savus pabalstus zaudēs, 

Ziedonis Caune: «nākamajā gadā 
novada pašvaldības budžetu sola 
samazināt par 30 procentiem, 
tas nozīmē, ka no 20 miljoniem 
samazinājums būs seši miljoni 
latu. tas ir pietiekoši nopietni.»

▶▶
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jo pirms apvienošanās bija pašvaldības, kurās 
pabalstus varēja maksāt vairāk. Bija pagasti, 
kas neņēma kredītus, neko nebūvēja, dzīvoja 
gana labi un piešķīra dažādus sociālos pabal-
stus, maksāja brīvpusdienas utt. Citi pagasti 
līdzekļus ieguldīja infrastruktūras uzlaboša-
nā un šādus pabalstus nemaksāja.

Nākamajā gadā pašvaldības budžetu sola 
samazināt par 30 procentiem, tas nozīmē, ka 
no 20 miljoniem būs seši miljoni latu samazi-
nājums. Tas ir pietiekoši nopietni.

Otrā prioritāte būs skolēni, jaunieši un 
bērni.

Mums bija daži pagasti, piemēram, Sesava 
un Zaļenieki, kuri visiem skolēniem pusdie-
nās nodrošināja zupu. Tomēr bija bērni, kas 
to zupu pat īsti negribēja ēst. Tajā pašā laikā 
sociālie pabalsti nebija īpaši pieprasīti. Tagad 
mazturīgajiem jāiet uz sociālo dienestu, jāuz-
raksta iesniegums, un mēs viņu bērnam pie-
šķiram brīvpusdienas. Uzņēmējiem, kuri no-
drošina skolēnu ēdināšanu, tagad ir garanti-

ja, ka būs jāpagatavo noteikts skaits pusdienu, 
kuras apmaksās novada pašvaldība. Arī turp-
māk brīvpusdienas būs, taču tikai tiem, kas at-
bilst noteiktai iedzīvotāju kategorijai.

Mums ir sagatavoti daudzi projekti, taču 
mēs dodam priekšroku tiem, kuros vairāk var 
izmantot Eiropas finansējumu, mazāk pašval-
dības budžeta līdzekļus. Īstenojam ūdens un 
kanalizācijas cauruļu nomaiņu, jo tās novadā ir 
katastrofālā stāvoklī. Diemžēl ekonomiskā si-
tuācija valstī ir nelabvēlīga, un ne vienmēr ie-
dzīvotājiem ir finansiālas iespējas nodrošināt 
komunikāciju nomaiņu katram savā mājā, dzī-
voklī. Nereti izveidojas situācija, kad pēc cau-
ruļu nomaiņas un atdzelžošanas stacijas ierīko-
šanas cilvēki ir neapmierināti par tā ūdens kva-
litāti, kuru viņi saņem katrs savā dzīvesvietā.  

nākamajā mācību gadā 
skolas neslēgs
 Pēdējā laikā atskanējušas runas, ka 

arī nākamajā gadā tiks slēgtas skolas. Vai 
tas skars arī Jelgavas novadu?

Nē! Nākamajā mācību gadā skolas ne-
slēgsim. Kā būs turpmāk, grūti pateikt.

Nesen biju visās trijās problemātiska-
jās skolās Lielplatonē, Lielvircavā un Glūdā. 
Tikos ar pārvaldniekiem un skolu direkto-
riem – izrunājām, kā visi kopā strādāsim, lai 
tās saglabātu.

Vislielākās problēmas ir ar Lielplatones 
skolu, kurā mācās ļoti maz bērnu. Viņus gan 

varētu pārņemt Elejas skola, bet tad muižas 
ēka paliktu tukša. Nevaram to pamest, lai pēc 
tam kurinātu un sargātu. Savukārt Lielplato-
nes skolā ir arī pirmsskolas izglītības iestāde.

Visvairāk bažījos, vai pārvaldes varēs no-
drošināt saimniecisko darbību. Aprēķinājām, ka 
skolotāju algām pietiks no tā finansējuma, kuru 
piešķir valsts. Pārliecinājos, ka pagastu pārval-
des naudu saimnieciskai darbībai atradīs.
 Kas notiks ar Zaļenieku arodvidus-

skolu?
Pašlaik valsts piešķir nelielu finansējumu, 

bet vai tas būs pēc gada vai diviem? Mēģinā-
sim panākt, lai ministrija vēl kādu laiku šo nau-
du garantē. Vienojāmies ar Jelgavas mēru And-
ri Rāviņu, ka Jelgavā un Zaļeniekos vienu un 
to pašu profesiju apguve netiks dublēta. Tagad 
mēs konkurējam un cīnāmies par katru au-
dzēkni. Zaļeniekos mācīs elektriķus, tur ir spē-
cīga bāze, Jelgavā un tās apkaimē tādas nav. 
 Kā Jelgavas novada dzīvi ietekmē tas, 

ka tā administratīvais centrs atrodas Jelgavā?
Novada iedzīvotājam, atbraucot uz Jel-

gavu, ir iespējas saņemt visus pakalpojumus. 
Piemēram, Sesavas pagasta pārvalde atrodas 
Bērvircavā, uz kurieni nokļūšana ir daudz sa-
režģītāka. Atbraucot uz Jelgavu pie ārsta, ie-
dzīvotāji var nokārtot dažādus jautājumus arī 
novada pašvaldībā un saņemt pakalpojumus, 
kas no 1. janvāra viegli pieejami.

Novads ir mākslīgi izveidots, taču izmai-
nīt to vairs nav iespējams.
 Ar pilsētas vadību sadzīvojat labi?
Jā. Nav jau ko dalīt. Domes ēka reģistrēta 

Zemes grāmatā un pieder novadam, nekādas 
problēmas nesaskatu.

Uzņēmējiem var iedot 
teritoriju un telpas
 Kā dome var palīdzēt jaunu ražotņu 

un jaunu darba vietu radīšanā novadā?
Varbūt labi, ka atrodamies līdzās pilsē-

tas domei, jo ne vienmēr tai ir iespējas uzņē-
mējiem piedāvāt zemi pilsētā. Varētu vēlēties 
lielāku aktivitāti no uzņēmēju puses, lai gan 
pašvaldība šajā situācijā uzņēmējiem maz ko 
var palīdzēt. Varam sakārtot ceļu uz objektu, 
ko citu? Gāzi un elektrību pievilkt nevaram, 
arī lielas nodokļu atlaides piemērot nevaram. 
Varam palīdzēt ar zemi un telpām – bijušām 
fermām, kaltēm, rūpnīcām.

Kalnciemā, piemēram, intensīvi attīstās 
bijušās ķieģeļu rūpnīcas teritorija. Tagad tur 
saimniekos vairāki uzņēmēji. Kādreiz Kaln-
ciems bija mazāk attīstīta ekonomiska zona, 
kurā pienācās nodokļu atlaides. Tagad, esot 
Jelgavas novadā, Kalnciemam šādu atlaižu 
vairs nav. Mazajiem novadiem ir nodokļu at-
laides, taču lielajiem – Jelgavas, Dobeles un 
Bauskas – šādu iespēju diez vai piešķirs. Uz-
ņēmējus Kalnciems ļoti interesē, jo visu lai-
ku bija nodokļu atlaides gan kredītu saņem-
šanai, gan visam pārējam.
 Ko jums izdevies izdarīt, kopš esat 

novada domes priekšsēdētājs?
Viss bija jāveido pilnīgi no jauna. Dobe-

les un Bauskas novadi veidojās uz pilsētu bā-

zes, bet mums Jelgavā ir tikai domes ēka.
Manuprāt, šo vairāk nekā simt darba die-

nu laikā izdevies izveidot stabilu komandu, 
kas sekmīgi strādā. Pārvaldēs gan ir daudz 
jaunu cilvēku, kas vēl mācās, bet novada paš-
valdībā strādā labi speciālisti. Projekti un ju-
ridiskie pakalpojumi kļuvuši kvalitatīvāki, lē-
mumi ir juridiski korekti un pareizi.

Izveidota stabila būvvalde, cilvēkiem 
praktiski vairs nav sūdzību. Projekti, kas tika 
iesākti pirms reformas, turpinās – ūdensvadi, 
kanalizācija, ceļi par cukura naudu, skolu sil-
tināšana. Tas ir darbs, kuru veicam kopš jūli-
ja. Esam izsludinājuši daudz un dažādu pro-
jektu konkursus. Gājēju celiņi cilvēku dro-
šībai Svētē, Zaļeniekos tūlīt būs arī Vilcē un 
Vircavā. Protams, nevar visu vienā dienā iz-
darīt. Bet viss tiek darīts iedzīvotāju labā. Se-
šos pagastos nākamajā gadā pabeigsim mai-
nīt ūdens un kanalizācijas caurules.

Sakārtots arī sociālais dienests. Ne jau 
visi ir apmierināti, taču tas ir normāli.

Galvenais, ka izveidota komanda, ar kuru 
var strādāt kopā.

Galvenās prioritātes – sociālā 
sfēra, ēku siltināšana un ceļi
 Kādus mērķus esat izvirzījis turpmā-

kajiem četriem gadiem?
Sociālā joma, energoefektivitāte un ceļi – 

būtu labi, ja šīs jomas četru gadu laikā izdo-
tos sakārtot.

Apgūt pēc iespējas vairāk Eiropas finan-
sējumu ūdens un kanalizācijas saimniecības 
attīstībai, energoefektivitātes paaugstināša-
nai, kas ietver sevī ēku siltināšanu un ceļu sa-
kārtošanu. Sakārtojot ūdens un kanalizācijas 
saimniecību, par to nevajadzētu satraukties 
vismaz gadus 30. 

Protams, daudz naudas vajadzētu iegul-
dīt izglītības sistēmas un tās materiāli tehnis-
kās bāzes pilnveidošanā.
 Jelgavas pusē allaž aktīva bijusi kul-

tūras dzīve.
Tās kultūras tradīcijas, kas bija katrā pa-

gastā, noteikti jāsaglabā. Neviens kultūras 
nams netiks slēgts, tie visi tiks renovēti. Pēc re-
monta jauni tautas nami atvērti Svētē un Sesa-
vā – tie ir pirmie darbi, ko izdarījusi jaunā paš-
valdība. Kultūras dzīve pagastos nedrīkst ap-
sīkt, tā netiks koncentrēta vienā vietā, jo kat-
rā pagastā ir savas tradīcijas. Tāpat arī sportā. 
Sporta zāles sabūvētas, tās ir jāizmanto.

Esam noslēguši kopīgu līgumu ar Ozol-
nieku novadu par sadarbību kultūrā, izglītī-
bā un sportā.
 Pamazām tuvojas gada beigas. Ko jūs 

novēlētu Jelgavas novada iedzīvotājiem?
Saviem ļaudīm gribu novēlēt priecīgus 

Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Lai 
katrā ģimenē būtu vismaz maza eglīte un uz 
galda smaržotu piparkūkas. Protams, sirdīs ir 
daudz rūgtuma, taču pašvaldības pie daudz 
kā tagad notiekošā nav vainīgas, drīzāk gan 
valdība. Dzīvosim tālāk ar cerību! Jelgavas 
novada pašvaldība darīs visu, kas tās spēkos, 
lai cilvēku dzīve kļūtu labāka. 

Kalnciemā 
intensīvi attīstās
bijušās ķieģeļu 

rūpnīcas teritorija
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saskaņā ar nodarbinātības valsts 
aģentūras (nva) mājaslapā publicētajiem 
statistikas datiem šā gada oktobrī 
bezdarba līmenis Jelgavā sasniedza 
12,2 procentus, bet Jelgavas un ozolnieku 
novados – 13,4 procentus. tas nozīmē, 
ka Jelgavā, Jelgavas un ozolnieku 
novados ir vairāk nekā 7200 reģistrēto 
bezdarbnieku, informē nva Jelgavas 
filiāles vadītājs māris narvils.

Jāpiebilst, ka bezdarba līmenis Jelgavā ir 
viens no zemākajiem valstī, kritiska situācija 
ir Rēzeknē, kur šīs līmenis ir 21,5%, bet visze-
mākais bezdarba līmenis ir Tukumā – 10%.

darbu atraduši 2095 cilvēki
NVA Jelgavas filiāles koordinējošā eksper-
te Jūlija Lovkova norādīja, ka nav iespējams 
pateikt, cik daudz cilvēku atradušo darbu ar 
NVA palīdzību, jo vakances meklē arī cilvēki, 
kas nav reģistrējušies, bet no reģistrētajiem 
bezdarbniekiem kopš gada sākuma līdz 1. no-
vembrim darbu ir atraduši 2095 cilvēki.

Pašlaik darba devēji piesaka atsevišķas va-
kances, kurās ir nepieciešamas atbilstošas zi-
nāšanas, izglītība un darba pieredze. Piemē-
ram, darbu var saņemt instrumentu asinātājs 
kokapstrādē, lakotājs kokapstrādē, kur darba 
devējs prasa vismaz piecu gadu darba piere-
dzi, galdnieki koka guļbūvē, ar atbilstošu pie-
redzi šajā jomā, tirdzniecības konsultanti ar 
savu transportlīdzekli, kā arī ķīmijas un fizikas 
skolotāji. Rīgas firma regulāri piesaka inter-
vētāju vakances individuālā darba veikšanai. 
Darba devēji atsevišķos gadījumos piesaka arī 
slēgtās vakances, veicot atlasi. Šogad ar NVA 
atlases palīdzību darbu atraduši pieci kartona 
iepakojuma ražotnē strādājošie, divi pārdevēji 
jaunatvērtā gaļas veikalā, viens pārdevējs tikko 
atvērtajā piena produktu un maizes izstrādāju-
mu veikalā, viens grāmatvedis, seši strādnieki 
kokapstrādē, sargs autostāvvietā un citi.

Atrod darbu ar nVA palīdzību
«No gada sākuma līdz 1. novembrim NVA or-
ganizētajā neformālajā apmācībā bijuši iesaistīti 
697 bezdarbnieki un profesionālajā apmācībā – 
342 bezdarbnieki. Praktisko apmācību pie darba 
devēja pagaidām apguvis 21 bezdarbnieks. Šā 
gada 10 mēnešos pēc profesionālās apmācības, 
pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināša-
nas darbu atradis 31 bezdarbnieks no problēmu 
grupām, 106 problēmu grupu bezdarbnieki pēc 
neformālās izglītības apgūšanas, bet 187 bez-
darbnieki kopumā pēc dažādu apmācības pasā-
kumu beigšanas,» atklāj Jūlija Lovkova.

Jūlija Lovkova paskaidroja, ka šajā gadā 
populārākās profesijas profesionālajā apmā-
cībā ir komercdarbības pamati, lokmetinātājs 

MAG, apsardzes darbs, nagu kopšanas speciā-
lists un informācijas ievadīšanas operators. Ne-
formālajā apmācībā pieprasītākās ir angļu valo-
da ar un bez priekšzināšanām, vācu valoda bez 
priekšzināšanām un B,C,D,E kategorijas auto-
vadītāju tiesību iegūšana. Šobrīd visvairāk pie-
teikumu profesionālajā apmācībā ir uz metinā-
tāju amatu – 84, grāmatvežiem – 66, komerc-
darbības pamatiem – 25 un lietvežiem – 27 pie-
teikumi. Neformālajā apmācībā saņemto pie-
teikumu skaits: valsts valodas vidējais līmenis – 
149, valsts valoda zemākais līmenis – 98, valsts 
valodas augstākais līmenis – 33, angļu valoda 
bez priekšzināšanām – 380, datorapmācība bez 
priekšzināšanām – 265, C kategorijas autova-
dītāja kursiem – 168, datorapmācība ar priekš-
zināšanām – 95, vācu valoda bez priekšzināša-
nām – 52, vācu valoda ar priekšzināšanām – 36, 
B kategorijas autovadītāja kursiem – 31 un klien-
tu un pacientu reģistrācijai – 21 pieteikums.

darbu piedāvā arī pašvaldības
«Bezdarbniekiem ir iespēja pieteikties darbā 
kādā no pašvaldības organizācijām un 
saņemt par to 100 latu stipendiju. Jelgavā 
kopumā tiek nodarbināti 283 bezdarbnieki, 
Jelgavas novadā – 260 un 43 tiks piesaistī-

ti darbiem decembrī. Ozolnieku novadā no-
darbina 28 bezdarbniekus un 10 tiks piesais-
tīti decembrī.

Visvairāk bezdarbnieki tiek nodarbinā-
ti Jelgavā – Zinātniskajā bibliotēkā, Sociālo lie-
tu pārvaldē, aģentūrā Kultūra, JPPA Pilsētsaim-
niecība, Zemgales EKO, kā arī Jelgavas un Ozol-
nieku novada pašvaldību pārvaldēs. Stipendi-
ju bezdarbnieki visbiežāk veic palīgstrādnieka, 
aprūpētāja, remontstrādnieka, sētnieka un ap-
kopēja darba pienākumus,» norāda Jūlija Lov-
kova, piebilstot, ka atsaucība no bezdarbnieku 
puses ir pietiekoši liela, orientējoši vēl 830 bez-
darbnieku pretendē uz dalību šajā pasākumā.

nav ziņu, cik bez pabalsta
Uz jautājumu, cik no reģistrētajiem bezdarb-
niekiem vairs nesaņem bezdarbnieku pabal-
stu, Jūlija Lovkova atbildēja: «Šos datus mēs 
neesam tiesīgi izpaust, jo par pabalstu piešķir-
šanu un izmaksām atbild Valsts Sociālās ap-
drošināšanas aģentūras Jelgavas nodaļa, tas 
jāprasa viņiem.» Vēršoties ar jautājumu pie 
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Jel-
gavas nodaļas vadītājas Daces Oltes, saņēmām 
atbildi, ka viņiem šādas informācijas neesot 
un viņi nezinot, kur tādu iespējams iegūt. 

Jelgavā bez darba – 12,2 procenti
sabiedrība
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Šogad no 1. janvāra līdz 1. novembrim bijuši 
62 degvielas zādzības gadījumi (58 pilsētā, četri 
rajonā), kamēr pērn to skaits sasniedza 97. Par 
degvielas zādzību šogad ierosinātas 19 kri-
mināllietas, no tām 12 izbeigtas pierādījumu 
trūkuma dēļ, divas atklātas, bet trīs vēl nav at-
klātas. Pārējos 43 gadījumos kriminālprocess 
nav ierosināts, jo abas puses panākušas sav-
starpēju izlīgumu, proti, autovadītāji par nesa-
maksāto degvielu tomēr norēķinājušies.

Taisnojas, ka aizmirsuši 
samaksāt
Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārval-
des Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
vecākais inspektors kapteinis Aivars Freibergs 
norāda, ka vislielākās grūtības sagādā autovadī-
tāja vainas pierādīšana un nodarītā klasificēša-
na par zādzību, jo, kad pārkāpējus vai aizmār-
šas notver, viņi taisnojas, ka nav zaguši degvie-
lu, bet gan aizmirsuši par to samaksāt vai arī, 
ka notikušajā vainojama pašu DUS darbinieku 
neuzmanība vai nolaidība.

«Vairums gadījumu, kad esam atraduši au-
tovadītāju, kurš palicis parādā par degvielu kā-

dam benzīntankam, viņš taisnojas, ka dažādu 
apstākļu dēļ esot aizmirsis samaksāt,» skaidro 
A. Freibergs. «Otrs populārākais attaisnojums 
vēsta, ka vadītājs pēc spēkrata uzpildīšanas ie-
gājis benzīntanka veikalā, kaut ko nopircis, 
bet maksāšanas brīdī pie kases nolicis naudas 
summu, ar kuru norēķināties gan par izvēlēta-
jām precēm, gan par degvielu. Un pārējais tad 
nu esot DUS darbinieka ziņā – vai viņš pajautā 
un pieskaita naudu par degvielu, vai nē. Ja tas 
netiek izdarīts, šoferi taisnojas, ka nav pievēr-
suši uzmanību, vai nauda par degvielu ir pie-
skaitīta, norādot, ka esot nolikuši uz tādu nau-
das zīmi, ar kuru noteikti bija jāpietiek, lai no-
rēķinātos par pirkumiem un degvielu. Turklāt 
viņi neesot pievērsuši uzmanību nedz izdota-
jam atlikumam, nedz arī čekam. Tādēļ dau-
dzos gadījumos šie autovadītāji apgalvo un sa-
šutuši jautā, kādēļ vēlreiz jāmaksā par degvielu, 
ja viņi jau reiz to esot izdarījuši.»

«Visbiežāk degvielu zog Statoil DUS Aka-
dēmijas ielā un Rīgas ielā, no citiem benzīn-
tankiem sūdzības vai iesniegumus esam sa-
ņēmuši ļoti reti vai vispār nemaz,» stāsta in-
spektors. «Manuprāt, tajā vainojama degvie-
las uzpildes kārtība – varbūt vajadzētu at-
griezties pie vecās kārtības, kad par degvie-
lu vispirms jāsamaksā un tikai pēc tam to var 

ieliet. Piemēram, Statoil DUS Satiksmes ielā 
šāda sistēma darbojas pēc pulksten 22, taču 
likumpārkāpēji degvielu zog dienas laikā. Ir 
arī vēl citas iespējas, kā izvairīties no degvie-
las zagļiem, piemēram, ārzemēs automašīnas 
uzpilda paši DUS darbinieki.»

Gadās arī patiesi 
aizmāršas
«Tiesa, gadās situācijas, kurās autovadītāji pa-
tiešām ir bez vainas,» turpina Aivars Freibergs. 
«Atceros, reiz skatījāmies videoierakstu, kurā 
bija redzams, ka kāds autovadītājs piebrauc 
pie degvielas uzpildes tanka un ieliek automa-
šīnas degvielas tvertnē uzpildes pistoli. Kamēr 
bāka pildās, viņam kāds piezvana pa mobilo 
tālruni. Kamēr notiek saruna, automašīna ir 
uzpildīta. Vadītājs, turpinot runāt pa telefo-
nu, izņem uzpildes pistoli, iesēžas automašī-
nā un aizbrauc. Taču pēc kāda laika viņš at-
griežas, ieskrien DUS un samaksā par iepil-
dīto degvielu. Tātad šajā gadījumā cilvēks pa-
tiešām bija aizmirsis to izdarīt, taču pēc kāda 
laika savu aizmāršību laboja. Būtu labi, ja šādi 
rīkotos visi transportlīdzekļu vadītāji, taču tā 
diemžēl nav. Daļa šoferu rīkojas viltīgi, aizbil-
dinoties, ka nav zaguši degvielu, bet gan aiz-
mirsuši par to samaksāt.»

Krīzes laikā degvielu no 
benzīntankiem 
zog mazāk

Kaut gan kriminogēnā situācija pēc daudzu 
policijas pārstāvju teiktā valstī aizvien 
pasliktinās, atsevišķu likumpārkāpumu 
skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 
sarucis. Arī degvielas zādzības no degvielas 
uzpildes stacijām (DUS).
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degvielas zagļi 
kļūst nekaunīgāki
Degvielas zādzības no benzīntankiem iespē-
jamas tāpēc, ka DUS nesadarbojas ar polici-
ju. Stāsta VP Zemgales reģiona pārvaldes Jel-
gavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas in-
spektors leitnants Uldis Janševskis: «Bieži vien 
cietušo DUS pārstāvji gaida, ka visu izdarī-
sim mēs – noķersim pārkāpēju un piespiedī-
sim viņu samaksāt naudu par degvielu vai ie-
rosināsim kriminālprocesu. Taču visbiežāk ie-
sniegumus par šādiem gadījumiem no DUS 
saņemam tikai mēneša beigās. Paiet vēl kāda 
nedēļa, kamēr mēs varam sākt strādāt. Tādē-
jādi informācija jau ir novecojusi un izmeklē-
šanu tikai apgrūtina. Turklāt, ja agrāk pieķer-
tie autovadītāji bieži vien savu vainu atzina un 
norēķinājās ar DUS par nesamaksāto degvielu, 
tagad, kad arī viņu naudas makus ietekmējusi 
ekonomiskā krīze, viņi kļuvuši daudz nekau-
nīgāki, mēģinot pierādīt, ka nav vainīgi. Tikai 
tad, kad esam atraduši neapšaubāmus pierādī-
jumus, viņi atzīst savu vainu.»

seju aizsedz ar 
beisbola cepurītes nagu
Policijas inspektors arī atklāja, kā tiek 
apzagta kāda DUS. Pagājušajā gadā bieži 
bija vērojama šāda aina: benzīntankā 
iebrauc automašīna, no kuras izkāpj pasa-
žieris, kura seja ir aizsegta ar beisbola ce-
purītes nagu. Viņš ātri ieliek uzpildes pistoli 
degvielas tvertnē. Spēkrata dzinējs tikmēr 
netiek noslāpēts. Kad zināms daudzums 
benzīna iepildīts, viņš iesēžas automašī-
nā un tā lielā ātrumā aizbrauc. Gadījumi, 
kad likumpārkāpēji seju piesedz ar beisbo-
la cepurītēm vai citādāk, notikuši visbiežāk. 
Taču tas nav bijis par šķērsli policistiem no-
skaidrot vainīgās personas, jo gandrīz visi 
vainīgie autovadītāji vai viņu sabiedrotie 
agri vai vēlu ir atrasti.

DUS apzaguši arī kravas automašīnu va-
dītāji, tādējādi radot ievērojamus zaudēju-
mus, jo smagajām automašīnām degvielas 
tvertnes ir līdz 200 litriem un vairāk.

Ierasta lieta ir doties zagt degvielu ar 

zagtām automašīnu numurzīmēm. Šogad 
gan zagtu numurzīmju izmantošana kriet-
ni sarukusi. 

notiesā par mīksto 
rotaļlietu zādzību
Pēc pagājušajā gadā konstatētiem 97 degvielas 
zagšanas gadījumiem ierosināti 26 krimināl-
procesi, 11 pārkāpumus likumsargiem neizde-
vās atšķetināt, taču tikai viena lieta nonāca līdz 
tiesai, un tā pati nebija par degvielas zagšanu, 
bet gan par deviņu mīksto rotaļlietu zādzību 
kādā DUS, kad autovadītājs tās sameta golfā 
un aizbrauca. «Bijuši arī gadījumi, kad šoferi 
iepilda automašīnā degvielu, bet pie kases 
konstatē, ka nav naudas, lai par to norēķinātos. 
Tad viņi ķīlā atstāj kādu personu apliecinošu 
dokumentu un sola pēc iespējas ātrāk atgriez-
ties. Vairumā gadījumu tā arī notiek, taču ir 
gadījies, kad DUS darbiniekiem iesmērēti zagti 
dokumenti,» atklāj U. Janševskis. «Bijuši arī 
vairāki mēģinājumi par degvielu norēķināties 
ar svešām bankas vai DUS kartēm.» 

uzziņa

Kā zog degvielu Jelgavā
Kādā DUs degviela iepildīta Ford markas 
automašīnā, kura, kā vēlāk noskaidrojās, 
bijusi jau pārdota, iespējams, rezerves 
daļās, taču kāds to izmantoja, lai nozagtu 
degvielu. Otrā gadījumā nezināms 
autovadītājs degvielu iepildīja automašīnā, 
kurai bija piestiprinātas Lietuvas valsts 
reģistrācijas numurzīmes, bet trešajā 
reizē pārkāpumu izdarīja kāds džipa 
Range Rover vadītājs, kurš spēkratam bija 
pieskrūvējis zagtas numurzīmes. Pašlaik 
policija izmeklē lietu, kurā degviela tikusi 
iepildīta braucamrīkā, kam bija pieliktas 
numurzīmes no kādas Jūrmalā dzīvojošas 
sievietes automašīnas.

iespējams, ka degvielas zādzības no degvielas uzpildes stacijām samazinātos vēl 
vairāk, ja par degvielu vispirms vajadzētu norēķināties un tikai pēc tam to varētu ieliet. 
piemēram, Statoil dus satiksmes ielā šāda sistēma darbojas pēc pulksten 22, taču 
likumpārkāpēji degvielu zog dienas laikā.
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Lai gan reklāmas efektivitāti daudzi reklām-
devēji nemēra vai nevar to izdarīt, bieži vien 
ir viens kanāls, kuru viņi uzskata par visla-
bāko. Jāpiebilst, ka arī uzņēmumi, kas sniedz 
reklāmas izvietošanas pakalpojumus, nevar 
precīzi definēt savu auditoriju.

reklāmas apjoms pieaug
Lauksaimniecības tehnikas remonta veicēja un 
rezerves daļu tirgotāja Serviss Zemgaļi tirdznie-
cības pārstāvis Mārtiņš Ritums atklāj, ka rek-
lāmai pārsvarā izmanto internetu un drukā-
tos medijus. «Par atsaucību spriest ļoti grūti. 
Klientu paliek vairāk, taču, iespējams, viņi par 
mūsu pakalpojumiem ir dzirdējuši no citiem, 
nevis pamanījuši reklāmu. Agrāk izmantojām 
arī nacionālos laikrakstus Latvijas Avīzi un 
Dienas Bizness, taču tagad tie pārsvarā ir reģio-
nālie mediji, jo nevaram vairs atvēlēt reklāmai 
tik daudz līdzekļu,» pieredzi klāsta M. Ritums.

Jāpiebilst, ka Jelgavā pieejamos izdevu-
mos un portālos reklāmas tiešām netrūkst. 
Arī žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redaktors 
Māris Papēdis un laikraksta Zemgales Ziņas 
reklāmas nodaļas vadītāja Tamāra Bāra atzīst, 
ka publicēto reklāmu un sludinājumu skaits 
tikai pieaug, starp reklāmas devējiem ir gan 
ražotāji, gan dažādu pakalpojumu sniedzēji.

reklāmu piegādā 
tieši pastkastē
Arī uzņēmuma Miros pārstāvis Mihails 
Ivanovs, kurš saimnieko vairākos optikas vei-
kalos Rīgā un vienā Jelgavā, atzīst, ka labprāt 
publicē sludinājumu laikrakstos. «Plāno-
jam izmantot arī citus reklāmas veidus, taču 
tam nepieciešami lielāki ieguldījumi. Optikas 
veikals Jelgavā meklē jaunas telpas, uz kurām 
ceram pārvietoties aprīlī, tad arī izvietosim 
vides reklāmu. Pagaidām nevēlamies iegul-
dīt tajā līdzekļus, jo tik un tā atradīsimies citā 
vietā,» skaidro M. Ivanovs.

Viņš atklāj, ka pašlaik uzņēmums plāno 

jaunu reklāmas kampaņu sadarbībā ar Latvi-
jas Pastu – vēstules, kuras nonāks jelgavnieku 
pastkastītēs. Uzņēmuma pārstāvis gan atzīst, 
ka šāda veida reklāma izmaksā diezgan dār-
gi, taču, ja tā būs efektīva, tiks izmantota vēl-
reiz. «Pēc sludinājuma izvietošanas laikrakstā 
Jelgavā efekta nebija vispār, tāpēc jādomā, kā 
pastāstīt par sevi,» rezumē M. Ivanovs.

Jāpiebilst, ka reklāmas ievietošanu iedzī-
votāju pastkastītēs izmanto daudzi uzņēmu-
mi, īpaši lielveikali. To iespējams darīt gan 
pašu spēkiem, gan izmantojot Latvijas Pas-
ta, Zemgales Kurjerpasta, Post Service un citu 
uzņēmumu pakalpojumus.

Var reklamēties 
Jelgavas televīzijā
«Reklāmas iespējas ir – televīzija raida katru 
darbdienu no pulksten 21 stundu līdz trīs 
stundas Jelgavas un Dobeles apkārtnē. Par 
reklamēšanos jārunā individuāli, varu vien 
minēt, ka cenas ir demokrātiskas, daudz 
zemākas nekā citās televīzijās,» stāsta Jelga-
vas televīzijas pārstāvis, VTV Grupas valdes 
priekšsēdētājs Jānis Galviņš.

Tiesa, viņš neatklāj, kāda auditorija ir te-
levīzijai, jo pētījumi un mērījumi šajā jomā 
nav veikti – reģionālajām televīzijām šim 
mērķim trūkst līdzekļu. «Var vadīties tikai 
pēc tā, kādi cilvēki zvana tiešraižu laikā – tie 
noteikti nav jaunieši, bet jelgavnieki darbspē-
jas vecumā – ap 40 gadiem, arī dažāda līme-

ņa vadītāji un biznesmeņi,» stāsta J. Galviņš.
Viņš atklāj, ka ir nodibināta Reģionālo te-

levīziju asociācija, kas reklāmdevējiem piedā-
vā raidlaikus ne tikai Jelgavas, bet arī citās te-
levīzijās. «Interese ir, taču reklāmas ir maz,» 
tā J. Galviņš.

Vides reklāma – 
pakalpojumu sniedzējiem
Zemgales veselības centra (ZVC) mārketinga 
vadītāja Elīna Buldinska par efektīvāko rek-
lāmas veidu uzskata publikācijas laikrakstos 
un žurnālos ar centra speciālistu komentā-
riem par dažādām aktuālām tēmām. «Tāpat 
svarīga arī informācija, ko izvietojam savā 
mājaslapā. Kā reklāmas kanālus izmantojam 
arī vietējos laikrakstus un žurnālus, dažādus 
katalogus, nozares portālus, sižetus nacionā-
lajā televīzijā,» stāsta E. Buldinska.

Jautāta, cik bieži ZVC izmanto vides rek-
lāmu, tā pārstāve atzīst, ka reklamēties āra 
baneros var, lai atgādinātu par sevi. «Taču ik-
dienā šāda reklāma izmaksā pārāk dārgi,» re-
zumē E. Buldinska.

Media Jelgava projektu vadītāja Dace 
Birzmale, kas Jelgavā piedāvā vides reklāmu – 
reklāmbanerus gar Rīgas ielu vai uz māju fasā-
dēm, kā arī izgaismotus stendus Stacijas par-
kā, Lielajā un Pasta ielā, atzīst, ka šos reklāmas 
veidus uzņēmumi visbiežāk pērk, lai pavēstī-
tu par kādām īpašām akcijām vai jaunu veika-
lu atvēršanu. Vasarā klientu bijis mazāk, taču 
pašlaik jelgavnieki reklāmas iespējas izman-
to vairāk. «Vides reklāma domāta autobraucē-
jiem vai garāmgājējiem. Reklāma paliek cilvē-
ka atmiņā un agri vai vēlu viņš atcerēsies to, 
ko ir redzējis,» atklāj D. Birzmale, piebilstot, 
ka reklāmas izvietošana tiek saskaņota ar paš-
valdību. «Ja klientam ir vēlme izvietot baneri 
uz kādas mājas fasādes, vispirms sazināmies 

Jelgavnieki reklāmas 
izvietošanas paradumos 
ir konservatīvi

sabiedriskā transporta pieturvietās 
reklāmu izvieto lieli uzņēmumi, 
pasūtot reklāmas kampaņas 
vairumā – daudzās pilsētās uzreiz.

Hercoga Jēkaba laukumā izvietoto 
gaismas diožu ekrāna īpašniekam 
pasludināta maksātnespēja, tāpēc 
iespējas izvietot reklāmu pilsētas 
centrā pagaidām ir miglā tītas.

Katrai precei un pakalpojumam ir ne tikai sava cena, 
bet arī savs pircējs. Lai to atrastu, uzņēmumi izmanto 
reklāmu. Jelgavas reklāmas tirgus neaprobežojas tikai ar 
sludinājumiem presē un baneriem jeb reklāmkarogiem 
internetā, taču reklāmdevēji priekšroku dod tieši tiem.
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ar mājas vecāko, tad ar mājas apsaimniekotāju 
un, visbeidzot, ar pašvaldību. Ja no visiem sa-
ņemam pozitīvas atbildes, klients var izvietot 
savu reklāmu,» procesu apraksta D. Birzmale.

ekrāns reklāmu 
vairs nepārraida
Pirms kāda laika pilsētas uzņēmumi reklā-
mas izvietošanai izmantoja vēl vienu vides 
reklāmas objektu – Hercoga Jēkaba laukumā 
izvietoto gaismas diožu ekrānu, kas jau 
ilgāku laiku nestrādā. Maijā pret uzņēmu-
mu Street Media, kas pārraidīja reklāmas 
pilsētas centrā, Jelgavas tiesā uzsākts mak-
sātnespējas process. Septembrī uzņēmuma 
valdes locekle Kristīna Solopova portālam 
Jelgavnieki.lv izteica cerības, ka ekrāns varētu 
atsākt savu darbu, taču 28. septembrī paslu-
dināta uzņēmuma maksātnespēja, tāpēc ie-
spējas izvietot reklāmu pilsētas centrā pagai-
dām ir miglā tītas.

reklāma jāsaskaņo 
ar pašvaldību
Mazāk vietējie uzņēmumi izmanto sabied-
riskā transporta pieturvietas – tur reklāmu 
izvieto lieli uzņēmumi, pasūtot reklāmas 
kampaņas vairumā – daudzās pilsētās uzreiz. 
Tāpat ne tik populārs reklāmas veids ir Jel-
gavas autobusu parka autobusi – reklāmu 
uz tiem pārsvarā izvieto lieli tirdzniecības, 
īpaši būvmateriālu centri, savukārt autobusu 
salonos visbiežāk izvietotas afišas par pasāku-
miem, kuru organizē pašvaldības aģentūras.

Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga 
Klismeta informē, ka reklāmu, arī autobusu 
pieturās, izvietošanas kārtību Jelgavā nosaka 
saistošie noteikumi Par reklāmas nesēju, rek-
lāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Jelgavā. Atbilstoši 
tiem reklāmas ir jāsaskaņo ar pilsētas galveno 
mākslinieku vai atsevišķos gadījumos ar domes 
Estētikas komisiju. Savukārt reklāmu izvietoša-
nas likumību uzrauga pašvaldības policija. 
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Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā nesen bija skatāma izstāde Lins lina 
galā ar precizējošu nosaukumu No pūra 
krekla līdz pieprasītai eksportprecei. Ekspozī-
cija veidota, sadarbojoties muzeja darbinie-
kiem un SIA Larelini.

Izstāde pamudināja apciemot šo uzņē-
mumu un uzzināt, ko profesionāļi domā par 
linu pārstrādes nozares stāvokli Latvijā.

SIA Larelini prezidents Valērijs Lukaše-
noks pastāstīja, ka linu kombinātam nekad 
nav bijis gana, pat tad, kad tos vēl audzēja 
Latvijā. Patlaban linus piegādā Polija, kur sē-
jumi pagaidām vēl ir pietiekami plaši. Agrāk 
linus iepirka Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, 
vēlāk arī Francijā un Beļģijā.

Vienīgais linšķiedras 
pārstrādātājs Latvijā
SIA Larelini vēsture sākas ar 1996. gadu. Tajos 
gados Latvijas linu maksimālais īpatsvars ie-

pirkumā bija 25 procenti, lai gan parasti tas ir 
ap 10 procentiem.

Ļoti žēl, ka aizgājušas nebūtībā daudzas 
mazās rūpnīciņas, kas nodarbojās ar linu au-
dzēšanu un šķiedras pirmapstrādi. Deviņ-
desmito gadu sākumā Latvijā bija sešas šādas 
pirmapstrādes ražotnes – Krāslavā, Preiļos, 
Rēzeknē, Ludzā, Balvos un Rūjienā.

Jelgavas linu kombināts vienmēr bijis vie-
nīgais linu šķiedras gala pārstrādātājs un tāds 
ir arī patlaban. Ja ir linu dzija, jebkura aus-
tuve, kam ir stelles, ar lielākām vai mazākām 
sekmēm var izgatavot audumu. Arī Latvi-
jā darbojas nelielas darbnīcas ar trim četrām 
koka stellēm, kur amatu meistari ražo izstrā-
dājumus ar folkloras motīviem.

Jelgavas linu kombināts ražo augstas kvali-
tātes dažādu veidu plāno dziju ar tā dēvēto mit-
ro paņēmienu. Savulaik kaimiņos, Lietuvā, bija 
trīs šādas ražotnes: Pluņģē, Paņevēžā un Bir-
žos. Tagad Pluņģe ir pilnībā slēgta, Paņevēža 
pārcieš bankrota procedūru, strādā tikai Birži.

Igaunijā bija viens uzņēmums Pērnavā, 
to pārpirka īri, no visa apstrādes cikla atstā-
jot tikai vērpšanu. Investori veica modernizā-
ciju, pāris gadu veiksmīgi strādāja, šobrīd par 
viņu sekmēm gandrīz nekas nav zināms.

Interesanti, ka, piemēram, Polijā šķiedru 
ražo paši zemnieki – viņiem tā ir izdevīgāk, 
taču produkcijas kvalitāte nav augsta. Strādāt 
ar šādu šķiedru mēģinājuši arī Larelini. «Sā-
kumā šķita, ka nekas no tās nesanāks, taču ar 
laiku iemanījāmies un tagad esam ļoti apmie-
rināti,» apgalvo V. Lukašenoks.

Jelgavas linu kombināts ražo un pārdod 
dziju (gan rupjo, gan balināto), no kā var pa-
gatavot audumu (krāsotu, balinātu vai vien-
kārši mazgātu) un šuj no tā dažus izstrādāju-
mus. Galvenokārt tās ir tekstilijas mājai: gul-
tasveļa, aizkari, galdauti, salvetes, komplekti 
pirtij. Kombināta produkcijas sortimentā ir 
tūkstošiem nosaukumu.

Jelgavnieku trumpis – 
mobilitāte un operativitāte
Kopumā kombināta tirgus daļa Latvijas tek-
stilnozarē ir neliela, taču tā arī ir tā priekš-
rocība. Ne tikai pie mums, bet arī Eiropā 
kopumā tekstilnozare piedzīvo ne tos labākos 

laikus, jo parādījies varens konkurents – 
Ķīna. Tas, ka Rietumeiropā tekstilrūpniecība 
būtībā ir beigusi pastāvēt, ir ķīniešu ekspansi-
jas rezultāts. Likt tai pretī mūsdienās var tikai 
mobilitāti un iespēju izpildīt apjomā nelielus 
pasūtījumus.

Nav šaubu, ka Ķīna var saražot un piegādāt 
ciešamas kvalitātes produkciju, turklāt lētāk 
nekā mēs. «Ja klientam patīk ķīniešu audums, 
bet viņš vēlas kaut ko mainīt, Ķīnas biznesme-
nis būs gatavs to darīt. Taču pasūtījumam jābūt 
vismaz 50 tūkstošu metru apjomā, bet mini-
mālais izpildes termiņš būs 12 nedēļas. Turpretī 
pasūtītājs vēlas tikai 10 tūkstošus metru un jau 
mēneša beigās! Ķīna ir tālu un izpildīt šādu uz-
devumu nevar, lai kā arī vēlētos. Šo nišu ieņe-
mam mēs,» turpina V. Lukašenoks.

Pēdējos gados Larelini produkcijas pārdo-
šanas apjoms ir aptuveni miljons latu. V. Lu-
kašenoks uzskata, kas tas ir maz, taču tam ir 
savi iemesli. Krīze ir beigusies, kombināts rāp-
jas ārā no trekno gadu bedres. Ar tādām grū-
tībām, kādas kombinātam ir tagad, agrāk sa-
skarties nav gadījies. Līdzīgi bijis tikai deviņ-
desmitajos gados, kad divus gadus dīkā stā-
vējušais uzņēmums tika pārņemts ar milzī-
giem parādiem un 530 tā darbinieku bija trīs 
gadus jāuztur. Arī tagad nav viegli. Iemesls ir 
vienkāršs: iepriekšējos gados algu pieaugums 
vairākkārt apsteidza darba ražīgumu. Cilvēki 
aizplūda uz neražojošajām nozarēm: tirdznie-
cību, pakalpojumiem, būvniecību, kur lielā-
koties no rokas rokā gāja kredītu nauda.

Latviju glābs tikai 
darba produktivitāte
V. Lukašenoks stāsta: «Mēs izrādījāmies kon-
kurētnespējīgi algu ziņā, jo rūpniecībā tādu 
naudu nopelnīt nebija iespējams. Strādnie-
ki nesaprata, kāpēc tā – būvniecībā strādājo-
šie taču pelnīja 700 latus un pat vairāk! Sākām 
izjust darbinieku trūkumu, kritās ražošanas 
apjomi, turklāt kļuva dārgāki resursi un viss, 
kas vien var kļūt dārgāks. Zaudējām krietnu 
tiesu apgrozījuma. Var teikt, ka 2003.-2004. 
gadā strādājām ievērojami labāk nekā 2005.-
2007. gadā. Tagad pamazītēm sākam atveseļo-
ties.» Tā kā cilvēku trūka un tie nebija apmieri-
nāti ar algām, zuda darba motivācija un paslik-

Jelgavnieki vienīgie saglabājuši 
linu pārstrādiDiemžēl audzēt linu kultūru mūsu 

valstī pārstājuši jau pirms gadiem 
diviem, un zilo linu ziedu liesmas 
palikušas tikai labi zināmajā Raimonda 
Paula dziesmā. Taču valstī vienīgais 
linu šķiedras pārstrādes uzņēmums 
SIA Larelini tāpēc nav apstājies.

Jelgavas linu kombināts ražo un pārdod 
dziju, no kā var pagatavot krāsotu, 
balinātu vai vienkārši mazgātu audumu 
un šuj no tā dažus izstrādājumus.

sia Larelini prezidents 
valērijs lukašenoks: 

«2003.-2004. gadā strādājām 
ievērojami labāk nekā 
2005.-2007. gadā. tagad 
pamazītēm sākam atveseļoties.»
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tinājās darba disciplīna. Bezdarbam pieaugot, 
kombināta administrācija pakāpeniski risina 
šīs problēmas. Strādātgribētāji rindā nestāv, jo 
pieņemam tikai speciālistus. Mugurkaulu veido 
tie, kas reiz šeit jau ir strādājuši. Taču tie visi ir 
pirmspensijas vecumā vai jau pensionāri.

«Kad pensijas tika samazinātas par 70 pro-
centiem, mēs atkal zaudējām daudz piere-
dzējušu darbinieku. Mums šādu cilvēku bija 
daudz, tie aizgāja. Patlaban kombinātā strā-
dā aptuveni pusotra simta cilvēku. Tie ir vecā-
kā un vidējā gadagājuma ļaudis, ir arī jaunie, 
taču ne jau viņi veido Larelini seju. No pieciem 
jaunpienācējiem beidz apmācību un paliek 
strādāt divi. Trīs vai nu aiziet paši, sapratuši, ka 
viņiem nepadodas (tas tomēr ir akorda darbs), 
vai arī mēs paši redzam, ka cilvēks bremzē citu 
darbu un ir profesijai nepiemērots.

Katram darbiniekam ir savs potenciāls. 
Ierindas strādnieks, īpaši galvenajā – vērp-
šanas – ražotnē patlaban var nopelnīt vairāk 
nekā 400 latu. Tajā pašā laikā citi saņem mi-
nimālo algu, un dažam labam mēs līdz tai vēl 
piemaksājam – un ne jau tāpēc, ka izcenoju-
mi mazi, bet tāpēc, ka attieksme pret darbu ir 
cita. Savulaik gājām, un arī tagad ejam, ražo-
jošo darbinieku skaita palielināšanas un ap-
kalpojošo skaita samazināšanas ceļu. Tas dod 
rezultātu. Latviju glābs cilvēku darba produk-
tivitāte,» stāstījumu pabeidz V. Lukašenoks.

Četrus Kalvīša valdības treknos gadus 
valsts dzīvoja pāri saviem līdzekļiem, un ta-
gad par to ir grūti jānorēķinās – jādzīvo tā-
lāk un jāatlīdzina reiz noēstais. Taču, par spīti 
visam, 2009. gadā Larelini joprojām pieņem 
darbā cilvēkus. 

faKti

 SIa Larelini atrodas Jelgavā, Lapskalna 
ielā, kur 1889. gadā fabrika sāka ražot linu 
dzijas un diegus, bet 1918. gadā brāļi Hofi 
uzstādīja angļu vērpjamās mašīnas, un jau 
1922. gadā manufaktūra sāka eksportēt 
produkciju uz eiropu. Otrā pasaules 
kara laikā rūpnīcu nopostīja. 1949. gadā 
to atjaunoja linu jēlauduma ražošanai, 
paplašināja un atvēra arī profesionāli 
tehnisko skolu.

 Mūsdienās Larelini ir vienīgais uzņēmums 
Latvijā, kas specializējas linu pārstrādē. Šī 
ir tradicionāla nacionāla nozare mūsdienu 
prasībām atbilstošā līmenī. Uzņēmums veic 
pilnu ražošanas procesu: iepērk linšķiedru, 
visu pārstrādā, krāso, balina, auž, ir iespējas 
kalandrēt (tas piešķir linam zīdainu faktūru). 
Uzņēmumā ir arī šūšanas darbnīca. Tiek 
ražotas dzijas, diegi, auklas, dažādi audumi – 
tehniskie, palagiem, aizkariem, apģērbiem, 
kā arī šūti mājas tekstilizstrādājumi. 
Izgāztuvē nonāk tikai spaļi un putekļi, viss 
pārējais tiek pārstrādāts.

 Uzņēmuma sadarbības partneri ir 
vairākās valstīs. Francijā pieprasīti ir 
krāsainie audumi, Vācijā – gultas veļa. 
Lielu pasūtījumu veikusi Zara (spānija). 
Melni balti pelēkā līnija izstrādāta tieši 
pēc tās pieprasījuma. 

 Latvijas tirgum ir savas īpatnības. 
Šeit precei ir sezonas raksturs. Vasarā 
pērk audumu apģērbiem, ziemā – 
vairāk gultas veļu. Pēdējā laikā aizvien 
lielāks pieprasījums ir pēc mājas tekstila 
audumiem, jo jaunie viesu nami, 
viesnīcas un kafejnīcas tiek iekārtotas, 
izmantojot linu auduma izstrādājumus. 
arī iedzīvotāju vidū pieprasījums aug. 
dabiskus linu palagus, pirts komplektus 
vai aizkarus cilvēki novērtē aizvien 
vairāk. Notiek arī veiksmīga sadarbība ar 
Stendera ziepju fabriku.

 Latvijā uzņēmumam ir divi firmas veikali, 
izstrādājumi atrodami veikalos visā valstī.

ar Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja gādību saglabātas senatnīgas 
linu apstrādes ierīces.
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Andris Pokulis stāsta, ka pirmā saskarsme ar uz-
ņēmumiem, kas nodarbojas ar digitālo druku uz 
cietiem materiāliem, notikusi Lielbritānijā. Drīz 
vien radās ideja arī Latvijā izveidot firmu, kas 
specializētā mājaslapā piedāvā digitāli apdrukā-
tas, personalizētas mēbeles. Andrim bija atbils-
toša izglītība, kas iegūta Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Meža fakultātē, un pieredze 
darbā Latvijas finiera mārketinga vadībā.

sadarbība ar 
Jic biznesa inkubatoru
2006. gadā arī Latvijā parādījās iespēja nepie-
ciešamajā kvalitātē apdrukāt plātņu materiālus. 
No drauga nākusi informācija par iespējamo 
sadarbību un atbalstu no JIC Biznesa inkubato-
ra. Sazinoties un tiekoties ar tā izpilddirektoru 
Agri Ķipuru, izrunātas sadarbības iespējas, līdz 
nolemts pieteikties dalībai Biznesa inkubatorā.

Inkubatorā uzņēmums darbojas vairāk 
nekā gadu, saņemot finansējumu produktu 
izstrādes, grāmatvedības, juridisko, mārke-
tinga un reklāmas pakalpojumu realizēšanai. 
Inkubators sniedzis lielu atbalstu sarežģītās 
mājaslapas izveidē. Ikdienā 7 Ozoli Furnitu-
re izmanto inkubatora telpas, sekretariātu, bi-
roja aprīkojumu, sakarus, un tas viss ar būtis-

ki atvieglotiem nosacījumiem. Atbalsts tika 
sniegts arī dalībai starptautiskajā mēbeļu iz-
stādē Rīgā oktobra sākumā.

mēbeles ar 
individuālu raksturu
SIA 7 Ozoli Furniture piedāvā vēl nebijušu 
iespēju – mājaslapā www.7ozoli.lv var iegādā-
ties digitāli apdrukātas mēbeles un dāvanas, 
kurām pircējs pats var izveidot virsmu 
dizainu no sava datora. 

Katrs var sarūpēt patīkamu dāvanu sev 
vai tuviem cilvēkiem vēl šā gada nogalē. Pa-
sūtījuma izpildes termiņš ir divas nedēļas A4 
formāta grāmatām un 3-4 nedēļas galdiņiem.

Visas mēbeles radītas un ražotas Latvi-
jā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un videi 
draudzīgus materiālus.

Šī ir unikāla iespēja pieskaņot mēbeles 
dzīves stilam, izveidot personalizētas mēbe-
les dāvanai vai izmantot apdrukātas mēbeles 
sava uzņēmuma korporatīvā stila akcentēša-
nai. Lielisks risinājums par pieņemamu cenu.

Uzņēmuma turpmākajā attīstībā lielāka 
vērība tiks pievērsta bērnu mēbelēm.

Trīs jomas 
apvieno vienā
SIA 7 Ozoli Furniture mēbeles izceļas ne 
tikai ar individuālu raksturu, bet arī ar savu 

dizainu un funkcionalitāti, par ko liecina ie-
kļūšana žurnāla Deko konkursa Gada balva 
dizainā 2008 finālā.

Ražošana notiek sadarbībā ar uztica-
miem partneriem, izmantojot videi drau-
dzīgus materiālus un tehnoloģijas. Apdru-
kāt var līdz diviem metriem platas detaļas. 
Izmaksas nosaka drukas kvadrātmetri. Pēc 
drukāšanas mēbeles tiek lakotas. Līdz ar to 
tiek garantēta ražojumu kvalitāte ilgtermiņā. 
Tiklīdz klients pasūta vairākas mēbeles, viņš 
saņem atlaides.

SIA 7 Ozoli Furniture klienti ir ne tikai 
gados jauni datorlietotāji, bet arī cilvēki labā-
kajos gados, kas vēlas personalizēt savas ide-
jas. Fotogrāfijas var nosūtīt arī pa e-pastu un 
SIA 7 Ozoli Furniture izveidos vēlamo virsmu 
dizainu.

Uzņēmējs Andris Pokulis pārliecināts: 
«Vairums cilvēku apdrukātas mēbeles uz-
skata par ekskluzīvu preci, bet es uzdroši-
nāšos iebilst, ka tā tas nav. Mūsu uzņēmu-
mam ir veiksmīgi izdevies apvienot poli-
grāfiju, mēbeļu ražošanu un IT nozari, lai 
apdrukātas mēbeles būtu pieejamas pla-
šākai sabiedrības daļai. Esmu pārliecināts, 
ka daudzi mēbeļu pircēji arvien vairāk dos 
priekšroku individuāliem mēbeļu virsmu 
dizainu risinājumiem pretstatā masu pro-
dukcijai.» 

sia 7 Ozoli Furniture valdes loceklis andris 
pokulis: «Esmu pārliecināts, ka daudzi 
mēbeļu pircēji arvien vairāk dos priekšroku 
individuāliem mēbeļu virsmu dizainu 
risinājumiem pretstatā masu produkcijai.»

Mēbeles var veidot no sava datora

Žurnāla Jelgavnieki.lv novembra 
numurā iepazīstinājām ar JIC Biznesa 
inkubatora darbību Jelgavā. Turpmāk 
vairāk pastāstīsim par uzņēmumiem, 
kas darbojas Biznesa inkubatorā. 
Šoreiz uz sarunu aicinājām SIA 7 Ozoli 
Furniture valdes locekli Andri Pokuli.
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Jelgavas pils lielajā aulā noritēja 
konkursa Zelta rapsis noslēguma 
pasākums un kooperatīvās sabiedrības 
LATRAPS gada balle. Par konkursa 
uzvarētāju kļuva mūsu novadnieks 
Toms Knope, sesavas pagasta zemnieku 
saimniecības Rudeņi īpašnieks.

Kooperatīvās sabiedrības Latraps izpilddi-
rektors Edgars Ruža ir apmierināts ar šā gada 
veikumu, lai gan raža bijusi zem vidējā līmeņa.

«Esam atgriezušies 2007. gada līmenī. Pēc 
pagājušā gada lieliskās ražās un augstās iepir-
kuma cenas, daudziem kooperatīva biedriem 
šis ir straujas piezemēšanās gads. Taču tagadējā 
ekonomiskajā situācijā iepirkuma cena tomēr 
turas augsta. Šogad no graudu iepirkumu tir-
gus izstājās Kesko Agro Latvija un tā piegādā-
tāji pārnākuši pie mums. Līdz ar to mums paš-
laik ir ļoti liels darba apjoms. Graudu ekspor-
tu intensīvi turpināsim arī visu decembri, līdz 
ar to gada rezultātus varēsim apkopot tikai de-
cembra beigās,» tā pašreizējo situāciju rakstu-
ro E. Ruža. Saviem kooperatīva biedriem, Jel-
gavas un Jelgavas novada ļaudīm Edgars Ruža 
novēl izturību, sapratni un vēlmi kooperēties, 
atbalstot citam citu. KS LATRAPS 10 gadu dar-
ba pieredze tam ir lielisks piemērs. 

Konkursa Zelta rapsis 2009 noslēguma 
pasākums sižetiski bija veidots kā ceļojums 
ar atjaunotu biodīzeļa lokomotīvi. Lokomotī-
ve vakara gaitā apstājas septiņās pieturās, kas 
filozofiski sevī ietvēra LATRAPS pamatvērtī-
bas. 

Konkursā Zelta rapsis 2009 uzvar 
sesavas zemnieks

KonKursa Zelta rapsis 2009 
uzvarētāji

1. vieta – ZS Rudeņi, Bērvircava, sesavas 
pagasts, Jelgavas novads, īpašnieks Toms 
Knope;
2. vieta – SIa Delaferma, Jelgavas novads, 
īpašnieks Uģis cēbers;
3. vieta – ZS Rubuļi, Zaņas pagasts, Saldus 
novads, īpašnieks Sergejs Virts.

galvenās balvas ieguvējs Toms Knope 
bija priecīgs par uzvaru: «Konkursā 
piedalījos pirmo gadu, jo bijis ieinteresēts 
uzzināt savas saimniecības ekonomiskās 
efektivitātes rādītājus. Par uzvaru konkursā 
nojautu, bet līdz pēdējam brīdim nebiju 
pārliecināts. esmu priecīgs par paveikto, 
kā arī par sadarbību ar LLU ekonomikas 
fakultāti, kuras veiktos aprēķinus saņēmu 
šajā vakarā. Jelgavniekiem novēlu izturību 
un naudu, ko var nopelnīt, čakli strādājot!»

Latvijas rapša audzētāju pamatvērtības

Lepnums un prieks par padarīto darbu. Kopā var redzēt tālāk, paveikt vairāk. Šo pieturu 
prezentēja KS LATRAPS valdes priekšsēdētājs gunvaldis Sproģis, novēlot visiem laimi un 
veselību, ko jelgavniekiem varētu palīdzēt atvilkt LATRAPS lokomotīve.
Apņēmība. To prezentēja edgars ruža, kas uzsvēra, ka jau 10 gadus uzņēmums ir apņēmības 
pilns sakārtot lauksaimniecības nozari. Ks biedriem ir jāapņemas izturēt, pārvarot tagadējās 
grūtības, un lieliem apņēmības pilniem soļiem jādodas uz priekšu.
Ticība. Šo pieturu prezentēja Līga ruža, Ks LATRAPS  lauksaimniecības daļas vadītāja un agronoms 
konsultants gints Neimanis, akcentējot, ka LATRAPS ikdienā vienmēr ir bijusi ticība idejai un tam, ka 
labi nodomi materializējas, kā, piemēram, konkursā Zelta rapsis, kurš kļuvis par ikgadēju tradīciju.
racionalitāte. Šī pamatvērtība ir konkursa mērķis – noskaidrot, kurš no rapša audzētājiem 
to dara racionālI. Šo pamatvērtību prezentēja Zelta rapša 2008 uzvarētājs Jānis Kaņeps, ZS 
Orhidejas īpašnieks.
Attīstība. Šo procesu kooperatīvā prezentēja lauksaimniecības nodaļas vadītāja vietnieks Ģirts 
Ozols, uzsverot, ka attīstība ir notikusi – vairāk konkursa dalībnieku, vairāk konkursa atbalstītāju 
un šogad ir cits uzvarētājs.
Perspektīva. Visi vakara dalībnieki perspektīvā uzzinās, kas ir šā gada konkursa uzvarētājs, bet 
visiem kopā KS LATRAPS ir spēks. 2009. gadā konkursā Zelta rapsis piedalījās 32 zemnieki no visas 
Latvijas. Lielākā daļa no viņiem saimnieko Jelgavas, Bauskas un Dobeles rajona laukos.
spēks. Šajā pieturā tika nosaukti visi drosmīgākie un spēcīgākie 2009. gada rapša audzētāji. 
Visas konkursa kārtas izturēja un vērtēšanai pakļāvās 25 rapšu audzētāju saimniecības. Tika 
nosauktas nomināciju Kuplākais rapsis, Varenākais lauks, Visgarākais rapsis, Saulainākais rapsis, 
Sakņainākais rapsis un Zarainākais rapsis uzvarētāji un pasniegtas specbalvas, ko bija sarūpējuši 
pasākuma atbalstītāji.

konkursa uzvarētāji toms knope, uģis Cēbers un sergejs virts.

latRaps izpild direktors Egdars Ruža 
prezentē staciju Apņēmība. 
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Kvalitatīvi apavi no īstas ādas
Ideja par apavu veikala izveidi Oksanai 
Eisānei radās jau sen, taču pagāja aptuve-
ni pusotrs gads, lai to realizētu. Uzņēmē-
ja uzsver, ka katrs apavu pāris veikalā meklē 
tieši savu nēsātāju, jo tie ir tikai pa vienam no 
katra izmēra.

«Kvalitatīvus apavus var noteikt galve-
nokārt pēc četriem kritērijiem: vai tie izga-
tavoti no īstas ādas, kāda ir to virsma, ode-
re un zole. Eleganti sieviešu apavi savu kvali-
tāti pierāda ar to, ka izgatavoti no ādas – no 
virspuses līdz pat zolei, nevis no sintētikas. 
Šie kritēriji arī nosaka apavu cenu, tādēļ, jo 
augstāka kvalitāte, jo augstāka cena,» skaid-
ro O. Eisāne. «Diemžēl pie mums cilvēki vēl 
to nesaprot un nespēj novērtēt. Proti, bieži 
vien, ienākot veikalā, viņi izbrīnīti vaicā, kā-
dēļ apaviem ir tik lielas cenas, norādot, ka par 
tādu pašu naudu citur var nopirkt pat vairā-
kus pārus. Tad nu mēģinām izskaidrot atšķi-
rību starp mūsu piedāvājumu un tirgū vai ci-
tos veikalos nopērkamajiem apaviem. Turklāt 
mēs droši varam pierādīt, ka mūsu cenas at-

taisno preces kvalitāti, uzrādot apliecību jeb 
ražotāja zīmi, ka apavi patiešām izgatavoti 
Itālijā, ko savukārt noteikti nevarētu izdarīt 
tie tirgotāji, kuri iepērk lētus apavus citās val-
stīs, bet pircējiem mēģina iestāstīt, ka tie arī 
nākuši, piemēram, no Itālijas, turklāt vēl uz-
skrūvējot ievērojami lielāku uzcenojumu.»

Apavu izvēlē ieguldīts liels 
darbs
«Jāuzsver, ka piedāvājuma izstrādē tiek ie-
guldīts ļoti liels darbs un laiks, jo lielāko daļu 
apavu, kurus vēlamies izlikt pārdošanā, ra-
žotājiem jāpasūta jau aptuveni pusgadu ie-
priekš. Tas tādēļ, ka divas galvenās apavu iz-
stādes Itālijā, kurās savas kolekcijas izrāda 
labākie apavu izgatavotāji, notiek tikai divreiz 
gadā,» turpina veikala vadītāja. «Tad rūpīgi 
jāizvēlas, kādus modeļus piedāvāt mūsu pir-
cējām, jāseko līdzi jaunākajām modes ten-
dencēm, kā arī jāapmeklē citas apavu izstā-
des, kur var sastapt šīs jomas profesionāļus 
un tādējādi iegūt priekšstatu par to, kas vēl 
būtu jāņem vērā apavu izvēlē. Tādēļ es vēlreiz 
gribu norādīt, ka mūsu cena, kas šķiet pārāk 
augsta, attaisno ieguldītos pūliņus un piedā-
vātās preces kvalitāti.»

decembrī pieejamas 
iepazīšanās cenas
«Jāpiebilst, ka Itālijā krīze īpaši nav jūtama, tur-
pretim Latvijā tās dēļ daudzi nevar atļauties ie-
gādāties kvalitatīvus apavus. Tādēļ droši var 
teikt, ka šejienes iedzīvotājus apavu izvēlē gal-
venokārt ietekmē tieši cena. Par spīti tam, es tik 
un tā lielu uzmanību pievēršu modes tenden-
cēm un jaunākajām aktualitātēm, lai preču sor-
timentu padarītu plašāku,» piebilst O. Eisāne.

Sarunas nobeigumā veikala īpašniece, 
kura pati ir kvalitatīvu un modernu apavu 
cienītāja, atklāj, ka brīžiem viņu apbēdina tas, 
ka daudzas daiļā dzimuma pārstāves nav ie-
pazinušas šādus apavus, nesaprot to vērtību 
un cenas atbilstību. «Taču tas noteikti ir tādēļ, 
ka lielai daļai šejienes iedzīvotāju nav ar ko 
salīdzināt šo kvalitāti. Tamdēļ viņiem to grū-
ti pieņemt,» piebilst Oksana Eisāne, kura to-
mēr ir optimisma pilna, uzsverot, ka pat eko-
nomiskā krīze viņu nav nobiedējusi turpināt 
attīstīt savu biznesu Jelgavā.

Decembrī veikalā Apavi no Itālijas ir pie-
ejamas iepazīšanās cenas, kad apavus var iegā-
dāties ar 20 procentu atlaidi, turklāt pircējām 
ir iespēja tikt pie klientu kartes, kas katram 
pirkumam turpmāk piemēros īpašu atlaidi. 

Jelgavu sasnieguši kvalitatīvi apavi 
no itālijas
Jelgavnieces veikalā Apavi 
no Itālijas raiņa ielā 15 
var iegādāties kvalitatīvus 
apavus, kas uz Jelgavu 
atceļojuši no Itālijas, turklāt 
sortiments veidots no 
kolekcijām, kuras divreiz 
gadā grandiozā izstādē 
vienā no pasaules modes 
un stila metropolēm – 
Milānā – izrāda Itālijas 
labākie apavu ražotāji. veikala Apavi no Itālijas īpašniece oksana Eisāne (pa labi) nebaidās no ekonomiskās 

krīzes un ir optimisma pilna turpināt attīstīt savu biznesu Jelgavā.
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tuvojoties svētkiem, vēlamies izbaudīt arī 
īpašu svētku gaisotni. tādēļ cenšamies to 
radīt gan tirdzniecības vietās, gan birojos, 
gan, protams, katrs savās mājās.

Svinībās neiztikt arī bez profesionāļu padoma 
un palīdzības. Firmas Piroteks Balt īpašnieks 
Pāvels Kuļbačnijs stāsta, ka viņa vadītais uz-
ņēmums jelgavniekiem svētku noskaņu 
palīdz radīt jau kopš 1993. gada, kad tika 
uzsākta pirotehnikas tirdzniecība sadarbībā 
ar kādu Eiropas kompāniju. Arī pirotehni-
kas gudrības Pāvels apguvis Eiropas rūpnīcā. 
Uzņēmējs atceras, ka pirmais veikals Paulīne 
atradās centrā, Katoļu ielā, blakus tagadējai 
pasta ēkai, kur uzņēmums strādāja trīs gadus. 
Pēc tam tika uzcelts un ekspluatācijā nodots 
jaunais veikals Ozolniekos. «Šo nodarboša-
nos iesāka mana mamma,» saka Pāvels, «bet 
es to turpinu jau otrā paaudzē.» P. Kuļbačnija 
vadītais uzņēmums, kas izpleties visā Latvijā, 
piedāvā nevainojami organizēt un vadīt 
kāzas, dzimšanas dienas ballītes, korporatī-
vos pasākumus un citas svinības.

Uzticiet svinību noformējumu 
profesionāļiem
«Viss nācis ar ilggadēju pieredzi darbā ar 
klientiem,» uzsver uzņēmuma vadītājs. Viņa 
vadītajā kolektīvā visi darbinieki ir ar vairāk 
nekā piecu gadu darba pieredzi, pilnībā 
pārzina uzņēmuma piedāvājumu un var kon-
sultēt klientus.

Svētku noskaņas radīšanai svinībām ir 
nepieciešams atbilstošs noformējums. Gau-
mīgi izdekorēta svinību vieta, neapšaubāmi 
radīs labu garastāvokli, ieviesīs jautrību un 
patīkamu svētku atmosfēru.

Pāvels iesaka svinību noformējumu ar ba-
loniem labāk uzticēt profesionāļiem. Pirmkārt, 
pieredzējušie dizaineri varēs precīzi pieskaņot 
krāsu gammu, izprojektēt ar hēliju pildīto ba-

lonu vītņu un figūru izkārtojumu, ņemot vērā 
visas jūsu vēlmes un pasākuma tematiku. No-
formējumā tiks izmantoti tikai kvalitatīvi ma-
teriāli un pašiem rīkotājiem nevajadzēs nofor-
mēt telpas. Lūgums gan iepriekš ar konsultan-
tu visu izrunāt nedēļu pirms pasākuma, lai Pi-
roteks Balt var veikt pasūtījumus.

Veikala darbiniekiem ir pieredze un ra-
došas idejas, kā izrotāt telpas, kāpnes, ieejas 
durvis, kolonnas un mašīnas. Piedāvājumā ir 
arī balonu vītnes, figūras, virtenes, sveces, pi-
rotehnika, telpu rotājumi – gandrīz viss, ko 
vien var vēlēties.

nodrošina kvalitatīvu 
pasākuma organizāciju
Jebkura pasākuma krāšņs un iespaidīgs noslē-
gums ir uguņošana. Debesis var izpušķot ar 
visu varavīksnes krāsu ugunīm. Uzņēmums 
piedāvā arī pieredzējušu pirotehniķu pakal-
pojumus un konsultācijas. SIA Piroteks Balt 
veikalā Ozolniekos salūta bateriju cenu am-

plitūda ir no trim līdz 200 latiem – tās visas 
atšķiras ar sprādzienu daudzveidību. Katru 
gadu sortiments tiek papildināts ar jauniem 
pirotehnikas bateriju modeļiem un veidiem. 
Ar piedāvājumu var iepazīties arī internetā – 
www.piroteks.lv.

Pirotehnikas, tāpat kā svētku rotājumu 
vai dāvanu, iegāde ir atkarīga tikai no klienta 
budžeta iespējām.

 «Mūsu galvenais uzdevums – novelt atbil-
dību no jūsu pleciem un nodrošināt kvalitatī-
vu pasākuma organizāciju. Mums katrs klients 
ir svarīgs!» piemetina Pāvels Kuļbačnijs.

Pirms darbu uzsākšanas Piroteks Balt 
darbinieki līdz vissīkākām detaļām saska-
ņos pasākuma scenāriju un iestudējumu, pie-
meklēs vietu pasākuma rīkošanai, uzaicinās 
pasākuma vadītāju, kā arī uzņemsies pasāku-
ma pilnu tehnisku un administratīvu nodro-
šinājumu.

Bet jums atliek tikai uzaicināt viesus un 
baudīt svētku noskaņu. 

svētku rīkošanu 
uzticiet 
profesionāļiem

veikala darbiniekiem ir pieredze 
un radošas idejas, kā izrotāt 
telpas, kāpnes, ieejas durvis, 
kolonnas un mašīnas.



24  2009.  g A DA  D e c e M B r I s  •  N r .  27 ( 76 )

futbols

Mā r i S  PA P ē d i S 

F oto :  k r i š j ā n i S  g r A n t i ņ š

Pagājušajā sezonā mūsu sastāvā vismaz uz 
kādu minūti laukumā izgāja 31 spēlētājs, no 
kuriem kādi 18 spēlētāji sāka spēli, bet pārējie 
vairāk vai mazāk izgāja uz maiņām.

redjko piedalījies 
visās spēlēs
Vislielāko spēles laiku simtprocentīgi visās 
spēlēs no sākuma līdz beigām laukumā aiz-
vadīja tikai viens spēlētājs – Valērijs Redjko, 
kurš arī bija komandas līderis un guva visvai-
rāk vārtu (vienpadsmit) komandā. Šī statisti-
ka, iespējams, varēja būt citāda, jo viņa gal-
venais konkurents vārtu gūšanā bija Kārlis 
Kinderēvičs, bet viņš sezonas vidū guva ļoti 
smagu savainojumu un līdz sezonas beigām 
izkrita no ierindas. Tiesa, Valērijs deviņus 
vārtus guva ar 11 metru soda sitieniem, 
taču kopā ar Vitāliju Lapkovski bija labākie 
aizsardzībā.

Labākais vārtsargs – 
Čumakovs
Runājot par vārtsargu līniju, jāteic, ka sezonas 
sākumā mūsu vārtus pārsvarā sargāja Šarūns 
Kazlausks, taču mēs līdz galam nebijām ap-
mierināti ar viņa sniegumu. Stabilitāte vārtos 
parādījās tikai tad, kad augusta beigās atgrie-
zās Aleksandrs Čumakovs, mūsu ilggadējais 
pamatvārtsargs, kurš parādīja savu līmeni un 
klasi un apliecināja, ka viņš šosezon pelnīti 
ieņēma savu vietu. Iespējams, ja viņš būtu 
stāvējis no sezonas sākuma, mēs nebūtu zau-
dējuši svarīgus punktu un priekšlaicīgi būtu 
izcīnījuši pirmo vietu. Bet nevar jau zināt, 
kā būtu… Nākamajā sezonā plānojam, ka 
Aleksandrs pāries trenera darbā, būs kluba 
vārtsargu treneris un pildīs arī otrā vai trešā 
vārtsarga funkcijas. Pašlaik domājam, ka pa-
matvārtsargu piesaistīsim no malas. Mums 
ir arī jaunais, talantīgais vārtsargs Edgars 
Andrejevs, un Aleksandrs palīdzēs šiem spē-
lētājiem augt savā meistarībā un vajadzības 
gadījumā ieņems arī vietu vārtos.

Labākais pussargs – 
bormakovs
Pussargu līnijā varētu izcelt malējo pussargu 
Pāvelu Bormakovu, kurš aizvadīja ļoti labu 
sezonu, kā arī centra pussargu Igoru Lapkov-
ski. Ar savu pieredzi diezgan daudz palīdzēja 
Viktors Rezjapkins. Aizvadītā sezona viņam 
varbūt nebija tā veiksmīgākā, jo sezonas 
sākumu viņš izlaida traumas dēļ. Viņš ļoti ilgi 
ārstējās, un sezonas vidū, atgriežoties sastāvā, 
bija vajadzīgs laiks, lai, kā saka, uzņemtu 
formu. Viktors ar savu pieredzi daudz deva, 
lai komandas rezultāti augtu, un viņa spēle 
būtu pietiekami stabila. Sezonas gaitā pussar-
gu līniju pastiprināja arī Vitālijs Petkēvičs no 
Ventspils, tādējādi radot konkurenci mūsu 
pussargam Aivaram Ķerim, un atkarībā no 
spēles, deva iespēju variēt ar sastāvu.

Uzbrucēji varēja 
spēlēt labāk
No uzbrucējiem simtprocentīgi labi nenospē-
lēja neviens. Tāpēc arī pirms nākamās sezonas 
gribam pastiprināt uzbrukuma līniju. Kārlis 
Kinderēvičs pirms traumas, protams, aizvadīja 
daudzas ļoti spilgtas spēles. Pēc Kārļa traumas 
lielāko smagumu iznesa Jānis Čaplinskis, kas 
visu sezonu spēlēja pietiekami centīgi, taču 
viņam pietrūka vārtu guvumu. Viena lieta ir 
centīgums, otra – vārtu guvums, kas uzbrucē-
jam ir ļoti svarīgi. Tas ir tas rezultāts. Var teikt, 
ka mēs uzminējām ar to, ka sezonas otrajā 
pusē komandas pamatsastāvam piesaistījām 
bijušo Latvijas izlases uzbrucēju Ēriku Pelci, 
kurš no uzbrucējiem parādīja viskvalitatīvā-
ko sniegumu. Labi sagatavojoties nākamajai 
sezonai, viņa sniegums būs vēl augstvērtīgāks.

Jelgavnieku garais 
rezervistu soliņš
Vēl viens plus bija mūsu diezgan līdzvērtīgais 
rezervistu soliņš. Mums bija vairāki spēlētā-
ji, kurus mēs mainījām, lai pastiprinātu spēli. 
18 spēlētāji visas sezonas garumā deva priekš-
rocības. Mums nebija neviena pozīcija, kurā 
būtu izjutuši spēlētāju trūkumu.

Gribu pateikties visiem spēlētājiem par 

smago darbu, ko viņi izdarījuši. Sešu gadu 
laikā, ejot soli pa solim, nevis sapulcējot spē-
lētājus, esam sasnieguši virslīgu.

Interesanti, ka no 11 pamatsastāva spēlē-
tājiem, kas sezonas pēdējā spēlē izgāja pret 
Liepāju, septiņi pirms sešiem gadiem bija tajā 
sastāvā, ar kuru mēs izcīnījām 11. vietu pir-
majā līgā. Man ir liels prieks, ka spēlētāji aug 
līdzi ar komandu. Un no 11. līdz 1. vietai viņi 
aizgāja, ieguldītā darba dēļ.

Protams, jāapzinās, ka jaunais izaicinā-
jums virslīgā prasa, lai sastāvs mazliet tiktu 
pārveidots. Mūsu pirmās līgas komanda dos 
iespēju spēlēt visiem tiem, kas izcīnījuši šo 
vietu. Un tajā pašā laikā katram ir jauns izai-
cinājums tomēr tikt tajā sastāvā.

Tas ir jauns izaicinājums arī kluba vadībai 
un trenerim, lai augtu jaunā kvalitātē. Man, 
protams, liels prieks, ka nākamajā sezonā lai-
kam kļūšu par vienīgo latviešu treneri virslīgā, 
jo futbolā pārsvarā ir krievvalodīgie. Man tas 
noteikti būs jauns izaicinājums. Mums ļoti no-
pietni jāstrādā, lai atbilstu virslīgas līmenim, 
lai līdzjutēji mūs atbalstītu katrā spēlē un lai 
mēs apzinātos, ka esam izdarījuši visu iespē-
jamo. Var pietrūkt meistarības, bet nevar pie-
trūkt vēlēšanās un pašatdeves katrā spēlē. Ja tā 
notiks un mēs katru spēli aizvadīsim par vi-
siem 100 procentiem, arī sezonas uzdevums 
tiks izpildīts. Par to es nešaubos.

Jelgavā ir ap tūkstoš 
futbolistu
Jelgavā 300 bērni darbojas futbola klubā Viola 
un apmēram 120-150 bērni ar futbolu no-
darbojas Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolā. Futbola kluba Jelgava divās pieaugušo 
komandās ir ap 50-60 spēlētāju. Vēl diezgan 
aktīvs segments Jelgavā ir amatieru turnīrs 
Zemgale Open, kurā piedalās 24 komandas. 

Jelgava atgriežas
futbola elitē

Ar uzvaru un čempiona titulu futbola klubs Jelgava pielika 
skaistu punktu sešu gadu startam Latvijas čempionāta 1. līgā. 
Nākamajā sezonā jelgavnieki spēlēs virslīgā.
FK Jelgava galvenais treneris Dainis Kazakevičs vērtē pagājušo 
sezonu.
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Tiesa, ne visas komandas ir no Jelgavas, taču 
kādi 200 jelgavnieki tur spēlē. Saskaitot kopā, 
iznāk, ka aptuveni tūkstoš cilvēku Jelgavā spēlē 
futbolu. Es nerēķinu Lauksaimniecības uni-
versitātes studentu aktivitātes starp fakultātēm 
utt. Nu labi, arī visi studenti nav jelgavnieki. 
Bet tik un tā aptuveni tūkstoš cilvēku nodar-
bojas ar futbolu pietiekami regulāri. Tas ir labs 
skaitlis. Bērnu interese par futbolu ir pietieka-
mi augsta, mēs pat visus, kas grib darboties, 
nevaram uzņemt, jo nav vietas, kur viņiem 
trenēties. Tā ir galvenā problēma. Ziemā nav 
sporta zāļu, bet vasarā ir viens stadions, kurā 
visas komandas trenējas un spēlē. Ceru, ka, 
ar Zemgales Olimpiskā centra nodošanu eks-
pluatācijā, Jelgavā būs vieta, kur nodarboties 
ar futbolu. Paredzēti divi laukumi – sintētis-
kais un zaļais. Sintētiskais laukums domāts 
treniņiem, bet uz zaļā laukuma spēlēs galvenā 
komanda – FK Jelgava.

  
Kazakevičs futbolā jau 
no astoņiem gadiem
Esmu dzimis 1981. gadā. Nodarboties ar 
futbolu sāku astoņu gadu vecumā Jelgavas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā pie nu jau 
nelaiķa trenera Gunāra Jansona, pēc tam 
trenējos pie Vladimira Kačanova un Vladi-
mira Jermoškina. Spēlēju sporta skolas jau-
natnes komandās un vienu sezonu biju arī 
pirmās līgas komandā. Futbolista karjeru 
beidzu diezgan ātri pēc ļoti nopietnas ceļgala 
traumas. Diez vai es būtu kļuvis par izcilu 
futbolistu, līdz vidējam līmenim būtu ticis, 
bet ne augstāk.

Man ir UEFA B trenera licence, kas tagad, 
trenējot virslīgas komandu, jāpaaugstina līdz 
A kategorijai. No 14 gadu vecuma jau palīdzēju 
trenēt skolas puikas un 21 gada vecumā kļuvu 
par pirmās līgas komandas treneri. 19 gadu ve-

cumā mani 1985. gadā dzimušie audzēkņi kļu-
va par valsts čempioniem. Tā kā mana pieredze 
jau ir diezgan liela. Tiem, kas seko līdzi futbola 
gaitām, būtu grūti pateikt manu vecumu.

Trenera darbs iekrita arī tajā posmā, kad 
Jelgavā vēl bija vecā futbola sistēma, un manā 
laikā tā visa arī izjuka. Un tad vienu brīdi bija 
tukšums, jo treneri, kas vēl strādāja, pama-
zām finišēja. Un es biju tas cilvēks, kas to lie-
tu Jelgavā atkal mēģināja palaist.

Tagad esmu Jaunatnes centra direktors 
un trenēju arī bērnus. Esmu izveidojis tādu 
kā domubiedru grupu, kurā ir vairāki treneri 
un mani bijušie audzēkņi. Mūsu sistēma pa-
kāpeniski attīstās un pašlaik Jaunatnes centrs 
ir lielākais Zemgales reģionā.

Mums ir arī vairāki dažādu vecumu Lat-
vijas izlases kandidāti un izveidota laba tre-
niņu bāze. Manuprāt, mēs varēsim izvirzīties 
par stabilu futbola līderi visā reģionā, kļūstot 
par reģionālā futbola bāzi. Tāds ir mūsu mēr-
ķis, uz kuru mēs ejam.

Mērķu ir daudz un, manuprāt, mēs esam 
uz pareizā ceļa, tikai jāstrādā ir ļoti daudz, jo 
neviens darbs nekur nepazūd. Jāsaprot, ka ti-
kai ar titānisku darbu un maksimālu futbo-
la mīlestību un uzticēšanos savam darbam, 
mēs varam ko panākt. Tāpēc mēs virzīsimies 

uz to, lai Jelgavā futbols būtu populārs sporta 
veids, lai pēc iespējas vairāk bērni nodarbo-
tos ar futbolu, lai mūsu pieaugušo komanda 
priecētu jelgavniekus. Pienāks laiks, kad FK 
Jelgava būs pilsētas pazīstamības zīme.

Pēc nostabilizēšanās virslīgā, 
jāskatās uz eiropu
Manuprāt, mūsu nākamais mērķis pēc nosta-
bilizēšanās virslīgā, varētu būt arī Eiropas 
kausa izcīņas turnīrs. Ar pareizu darba orga-
nizāciju un vienotību, domāju, mēs to panāk-
sim. Gan spēlētāji, gan treneri, gan bērni, gan 
bērnu vecāki, gan pašvaldība ar savu atbalstu.

Pašlaik pašvaldība mums sniedz vislielā-
ko atbalstu. Tas ļauj eksistēt un varbūt arī pa-
rāda sportiskos rezultātus, bet nopietnai at-
tīstībai vajadzīgs pavisam cits līmenis. Pro-
tams, ir vajadzīgi arī lielie uzņēmumi, kuriem 
būtu interesanti atbalstīt sportu gan profesio-
nālo, gan bērnu un jauniešu sportu. Bet tas ir 
laika jautājums, jo pašreizējā krīze nebūs mū-
žīga. Viss sakārtosies. Un arī Jelgava vienmēr 
bijusi slavena ar to, ka ir ražotāju pilsēta. Ma-
nuprāt, šīs tradīcijas tiks turpinātas, un visa 
pilsētas ekonomiskā dzīve palīdzēs attīstīties 
gan kultūrai, gan sportam. Un, protams, arī 
futbola klubam Jelgava. 

treneris dainis kazakevičs: 
«manuprāt, mūsu nākamais 
mērķis pēc nostabilizēšanās 
virslīgā, varētu būt arī Eiropas 
kausa izcīņas turnīrs. ar 
pareizu darba organizāciju 
un vienotību, domāju, mēs to 
panāksim.»

Komentārs

Komanda izvirzīto mērķi 
ne vien sasniedza, bet pat 
pārsniedza, uzskata FK 
Jelgava valdes priekšsēdētājs 
Ainārs Tamisārs, piebilstot, 
ka komanda darīs visu, lai 
noturētos Latvijas futbola elitē.
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Tā ir spēle lieliem un maziem, jauniem un arī 
ļaudīm ar sirmot sākušiem deniņiem. Turklāt 
arī daiļā dzimuma pārstāves aizraujas ar šo 
dinamisko un atraktīvo sporta veidu.

Kur vien raugies, kur vien klausies, ļaudis 
nebeidz vien apspriest grūtos laikus. Jā, nav 
patlaban tās baltākās dienas. Taču ar gauša-
nos vien nekas nemainīsies. Arī sportā.

Azartiskiem ļaudīm 
šķēršļi neeksistē
Katram ikdienā savas iešanas un darīšanas. 
Vieni ir pārlaimīgi, ka joprojām ir darbs. Citi 
meklē iespēju rast vēl kādu darbošanos, lai 
veiksmīgi tiktu galā ar ikdienas rūpēm. Taču, 
tuvojoties vakaram, prāts kļūst nemierīgs un 
skats tomēr arvien biežāk pievēršas pulkste-
ņa ciparnīcai. Latvijas Krājbankas ledus hallē 
Jelgavā gaida kārtējais hokeja treniņš, nedēļas 
nogalēs – bezkompromisa cīņas ZAHL 
čempionātā.

Neviens viņiem neliek vilkt kājās sli-
dzābakus, tērēt neskaitāmas minūtes, lai ie-
ģērbtos hokejistu ekipējumā. Neviens neliek 
triekties kilometru desmitus no citām tuvu-
mā esošajām pilsētām, lai izjustu spēles azar-
tu. Viss pašu priekam, pašu veselībai.

Cits varbūt pasmīkņās, sak, zinām mēs 
tos hokejistus, zinām, kādās traumās var 
iedzīvoties. Tiesa, kam negadās. Taču pie 
sasistas rokas vai kājas var tikt, arī mierīgā 
garā ejot pa ielu. Kāds varbūt klusībā no-
pūtīsies, kad komandām jāapmaksā ledus 
īre gan treniņiem, gan sacensībām, arī ties-
nešu darba apmaksa ir pašu spēlētāju ziņā. 
Taču vēlāk gūtais gandarījums pēc veik-
smīgi aizvadītas sacīkstes, arī pēc zaudēju-
mā gūtajām atziņām šo nopūtu vērš vēl ne-
manāmāku.

Vienīgā dāma 
stiprinieku vidū
ZAHL čempionātam pieteikušās sešpadsmit 
komandas, un sacensību galvenais tiesnesis 
Visvaldis Danenbergs skaidro, ka organizē-
tāji nolēmuši – pirmajā riņķī katra komanda 
spēlēs ar katru. Pēc tam tiks izveidotas trīs 
līgas, ņemot vērā gūtos rezultātus. Starp citu, 
čempionāts risinās arī Veterānu līgā, kurā 
pieteiktas piecas komandas.

Dalībnieku pārstāvētās komandas liecina 
par hokeja izplatību Zemgales pusē. Čempio-
nātā piedalās Bauskas un Elejas, Olaines un 
Tērvetes un vēl daudzas citas vienības. Ko-
manda Stājhokejs ir Latvijas stājhokeja izla-
ses pamatkodols. Un ZAHL ir lieliska iespē-
ja, kur risināt taktiskos un tehniskos gājienus 
pirms nozīmīgām starptautiskām cīņām. Sa-
vukārt komanda Vikingi var lepoties ar Lat-
vijas valstsvienības ilggadējo uzbrucēju Lailu 
Dekmeijeri-Trigubovu.

«Atvaino, ka uzreiz nevarēju atsaukties 
tālruņa zvanam, jo baroju dēliņu,» saka Lai-
la. «Jaroslavam nupat palika četri mēneši. 
Taisnība, ZAHL sezona vēl nebija sākusies, 
kad jau septembrī sāku vieglus treniņus. Sa-
protu, ne katra jaunā māmiņa tā rīkotos. 
Taču mans vīrs Vitālijs trenē Vikingu ko-
mandu, un nevarēju mierīgi nosēdēt mājās. 
Atzīšos, vienības kolēģiem vismaz pagai-
dām nav īpaši liela labuma no manas spēles, 
taču negribu apgalvot, ka mačos konkuren-
ti, ieraugot čempionātā spēlējošo vienīgo 
sievieti, pēkšņi atkāpjas un paver man brī-
vu ceļu. Pašai vien jāizcīna vieta zem saules. 
Kas pieskata dēliņu, kad viņa vecāki ir tre-
niņos vai spēlēs? Izmantojam auklītes pa-
kalpojumus, vai tagad laimīgā kārtā uz ne-
ilgu brītiņu Latvijā atgriezies mans tētis, un 
viņš bauda mirkļus ar mazdēlu. Nē, nē, vēl 
neesmu domājusi par pirmo slidu iegādi Ja-
roslavam...»

Kopā uz ledus un 
ārpus laukuma
Komandas Tērvete dalībnieki var lepoties ar to, 
ka viņu vārtus sargā 1952. gadā dzimušais Vla-
dimirs Kačanovs. Lielisku piemēru saviem ko-
lēģiem rāda Latvijas Krājbankas ledus halles 
līdzīpašnieks Rodijs Trankalis, kurš čempio-
nātā aizstāv komandas Mītava krāsas, un Jelga-
vas tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis, 
kurš stiprina komandas Bokova rindas.

«Ar hokeju sāku nodarboties vien tad, kad 
Jelgavā uzbūvēja ledus halli,» stāsta Juris Sī-
lis. «Man vienmēr patikuši daudzi sporta veidi. 
Kopā ar kolēģiem spēlēju arī basketbolu, vasa-
rā – futbolu. Savulaik esmu trenējies peldēšanā, 
startējis orientēšanās sacensībās, spēlējis tenisu 
un galda tenisu. Aktīva sportošana man sagā-
dā prieku un rod enerģiju ikdienas darbam. Bo-
kovas komanda bija viena no pirmajām, kas iz-
veidojās uzreiz pēc ledus halles uzbūvēšanas un 
bija viena no tām, kas savās rindās uzņēma spē-
lēt gribošus, taču ne tik varošus cilvēkus. Esmu 
priecīgs, ka tik daudz gadu saglabājies koman-
das kodols un esam spējuši divreiz kļūt pat 
ZAHL pirmās līgas čempioniem. Mēs koman-
dā gūstam prieku no tā, ko darām, un mums ir 
interesanti būt kopā uz ledus un ārpus lauku-
ma. Esam cīnījušies arī izbraukuma spēlēs, rī-
kojuši daudz aizraujošu pasākumu kopā ar ģi-
menēm. Jau no pirmsākumiem spēlēju uzbru-
cēja pozīcijā. Ja man izdodas izveidot veiksmī-
gu uzbrukumu, gūstu pozitīvas emocijas. Ne jau 
vienmēr uzvaram, taču, ja zaudētā spēle bijusi 
saistoša, kombinācijām bagāta, arī ir laba sajū-
ta. Vissvarīgākais, protams, ir spēlēt kā vieno-
tai komandai, neatkarīgi no katra pozīcijas lau-
kumā. Mani skaistākie gūtie vārti? Šķiet, tie bija 
šogad zaudētajā spēlē pret komandu Mūsa.»

Katrai komandai jau izveidojies savs uz-
ticamo atbalstītāju pulks. Un ZAHL čempio-
nāta dalībnieki visiem spēkiem cenšas, lai ne-
pieviltu savu līdzjutēju uzticību. 

amatieru hokeju 
spēlē arī grūtos laikos

Pavaicājiet ikvienam 
Zemgales amatieru 
hokeja līgas (ZAHL) 
dalībniekam, kur 
šajos grūtajos laikos 
smelties enerģiju 
un dzīvesprieku, 
saņemsiet gandrīz 
vienādu atbildi: 
hokejā.

hokejs
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amatieru hokeju 
spēlē arī grūtos laikos

paver noslēpumainības un mistikas plīvuru, ko 
radījuši Rērihu, H. Blavatskas un citu neapstrī-
damu autoritāšu, kā arī E. Muldašova un viņam 
līdzīgu zinātnieku ezoteriķu pētījumi.

Pirmo civilizāciju 
meklējumos

Autors šajā aizraujoša-
jā grāmatā pēta senās 
civilizācijas, to rakstu-
ru, kultūras mantoju-
mu un liek padomāt, 
vai vēlāk izveidoju-
sies Rietumu civili-
zācija un tās ideāli 
patiešām ir univer-
sāla vērtība?
Pirms piectūkstoš gadiem sākās lielākā revo-
lūcija cilvēces vēsturē, – pirmā pilsētu civili-
zācija radās Mezopotāmijā, vēlāk arī Ēģiptē, 
Indijā, Ķīnā un Amerikā. 
Šo seno civilizāciju ideāli daudzējādā ziņā 
nosaka sabiedrības dzīvi arī mūsdienās. 
Maikls Vuds savā darbā Pirmo civilizāciju mek-
lējumos uzdod daudzus intriģējošus jautāju-
mus: Kas ir civilizācija? Vai civilizācija nozīmēja 
vienu un to pašu indiešiem, ķīniešiem un grie-
ķiem? Ko senās kultūras vērtības mums māca?

Slepkavas no kosmosa
Pieaugot zināšanām par 
kosmosu, arvien asāk 
tiek uzdots jautājums par 
Zemes drošību. Tikai dažu 
pēdējo gadu laikā astrono-
mi ir atklājuši simtus tūk-
stošus asteroīdu, komētu 
un bolīdu, kas varētu 
apdraudēt mūsu zemi. 
Autors saistoši stāsta par 
jauniem zinātniskiem pētī-
jumiem un projektiem, kuri varētu savaldīt šos 
slepkavas no kosmosa.

Pasaules izcilākie izgudrotāji 
un zinātnieki

Grāmatā stāstīts par sla-
veniem izgudrotājiem 
un zinātniekiem, atklā-
jot viņu uzvaras triumfu 
un zaudējumu rūgtumu. 
Aptverts laikposms 
pirms mūsu ēras līdz 
pat mūsdienām.

* Izdevniecības Avots grāmatas tagad var 
iegādāties arī mājaslapā www.avotsabc.lv

Ilustrētā svešvārdu 
vārdnīca

Ilustrētā  svešvārdu vār-
dnīca domāta plašam 
lasītāju lokam. Tajā ie-
vietots ap 25 000 cit-
valodu cilmes vārdu 
un terminoloģisku 
vārdkopu, kas sasto-
pami periodiskajos 
izdevumos, popu-
lārzinātniskajā, politiskajā, ekono-
miskajā literatūrā, radio un televīzijā, kā arī 
daiļliteratūrā.

Latviešu valodas skaidrojošā 
vārdnīca

Šī latviešu valodas 
leksikas skaidrojošā 
vārd nīca ir jauns izde-
vums, kas veidots pēc 
tiem pašiem princi-
piem kā 1987. gadā 
izdotā (1998. gadā at-
kārtoti) autoru ko-
lektīva rakstītā vār-
dnīca. Daļēji izmantoti arī ie-
priekšējā vārdnīcā dotie vārdu skaidrojumi 
un piemēri. Tie ir precizēti un laboti, ņemot 
vērā laika gaitā notikušās pārmaiņas tehnikā, 
zinātnē, sabiedriskajā dzīvē un kultūrā, arī 
parādību sabiedriskajā uztverē un izpratnē. 
Vārdnīcā ietverti daudzi jauni vārdi un daudzi 
vārdi pilnīgi pārstrādāti. Savukārt vārdi, kas 
zaudējuši aktualitāti, no vārdnīcas svītroti.

Šambalas kods. 
Ceļojums pa aizliegtajām 
pasaulēm

Šī grāmata sniedz 
unikālu iespēju pabūt 
Rietumtibetas grūti 
pieejamās ielejās, kur 
atrodas leģendām 
apvītā Šambala. Autora 
minētie fakti un ori-
ģinālfotogrāfijas, ko 
viņš uzņēmis 2004. 
gadā, kad notika 
pasaulē pirmā veiksmīgā uzkāpšana Āzijas vis-
svētākajā kalnā – Kailāsa kalnā, visā pilnībā 
maina priekšstatu par pašu jēdzienu Šambala. 
Pazīstamais Maskavas profesors, ārsts un ce-
ļotājs Jurijs Zaharovs zina, kā atšifrēt mīklaino 
Šambalas kodu: to var sevī atklāt katrs. Kā tas iz-
darāms, uzzināsit, izlasījuši šo grāmatu. Autors 

Sērija Kas? Kur? Kad?

Vēsture
Grāmata iepazīstina ar 
agrīno civilizāciju attīs-
tību un antīko senatni, 
ar vēstures un kultūras 
nozīmīgākajiem noti-
kumiem laikposmā no 
viduslaikiem līdz pat 
mūsdienām. Sniegto 
informāciju labāk izprast palīdzēs bagātīgais 
ilustrāciju klāsts. Labs uzziņas materiāls vi-
dusskolās un erudītiem cilvēkiem.

Tehnika
Grāmata sniedz atbildes 
uz vairāk nekā 1700 jau-
tājumiem par tehnikas 
attīstības vēsturi laik-
posmā no agrīno civi-
lizāciju pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Infor-
māciju papildina bagātīgs ilustrā-
ciju klāsts. Labs uzziņas materiāls vidusskolās 
un erudītiem cilvēkiem.

dabaszinātnes
Grāmatā sniegta profe-
sionāla un vienlaikus 
viegli saprotama infor-
mācija par svarīgākajām 
atziņām, datiem un per-
sonībām astronomijā, 
bioloģijā, fizikā, ģeolo-
ģijā un ģeogrāfijā. Labs uzziņas ma-
teriāls vidusskolās un erudītiem cilvēkiem.

Neatklātie dabas un zinātnes 
noslēpumi

Garīgo apvārsni pa-
plašinošs ekskurss 
Visuma vēsturē ar tā 
mīklainajiem Liela-
jiem sprādzieniem, 
daļiņām un viļņiem, 
kā arī citām sarežģī-
tām, vēl neizskaid-
rotām parādībām. 
Grāmatā tiek ap-
skatīti šādi jautāju-
mi: Kā radās visums? Kā radās dzīvība uz 
Zemes? Kas ir gravitācija? Kas notiek zemes 
dzīlēs? Kā mēs apgūstam valodu? Vai kāda 
posma trūkst?

reklāma

Izdevniecība Avots piedāvā 
grāmatas dāvanām
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Līdzās ķiploku un sīpolu virtenei virtuvē, tā 
ik dienas sniedz smaržīgu, garšīgu veselības 
un mundruma devu gan lieliem, gan maziem. 
Tējas glītais iesaiņojums un atraktīvais no-
saukums priecē acis un silda sirdi. Izlasot uz 
paciņas, ka tējas tiek audzētas un pārstrādā-
tas tepat netālu – Dobeles novada Krimūnu 
pagastā, devāmies iepazīties ar tējas ražotā-
jiem – Rūķīšu mājas saimniekiem. Rūķīšu 
nosaukumu saimnieki nopirkuši kopā ar 
veco 1936. gadā celto lauku māju. Nu mājas 
iebrauktuvi rotā glīts, kokā grebts nosau-
kums, bet dārza rūķi noraugās atbraucējos no 
visiem piemājas krūmiem un dobēm.

Sastopot zemnieku saimniecības Rūķīšu 
tēja īpašniekus – saskanīgo saimnieku pāri 
Raimondu un Ivetu Lignickus, pārņem sajū-
ta, ka daudz labu domu un vārdu viņiem ik 
dienu velta pateicīgie dabiskas, pilnvērtīgas 
un veselīgas Latvijā audzētas tējas cienītāji.

no vienas tonnas iegūst 
130 kilogramus tējas
Zemnieku saimniecība Rūķīšu tēja ir viena 

no lielākajām Latvijā audzētu ārstniecī-
bas augu ražotājām. Raimonds Lignickis 
stāsta, ka ārstniecības augus Rūķīšos audzē 
jau kopš 1997. gada, bet uzņēmums dibināts 
2000. gadā. Divus gadus vēlāk parādījās arī 
pirmā produkcija ar uzņēmuma zīmolu – at-
raktīvu rūķi. «Nekādas reklāmas kampaņas 
neesam taisījuši, viss nācis pamazām un ar 
lielu darbu,» secina saimnieks. Patlaban ap-
tuveni 30 veidu viengadīgo un daudzgadīgo 
tējas augu izvietojušies 20 hektāru platībā, no 
kuriem kumelītes vien aizņem 10 hektārus. 
Pusotra hektāra platībā tiek audzētas avenes. 
Kad ogas gatavas, tās kopā ar lapām un laks-
tiem pārstrādā tējā, kas lieliski palīdz pret sa-
aukstēšanos. Divu hektāru platībā aug dzied-
nieciskie smiltsērkšķi, kurus ievāc augusta 
beigās un septembra sākumā.

Visus augus Rūķīšos ievāc to ziedēšanas 
sākumā un joprojām to dara ar rokām, vienī-
gi kumelītes netiek vāktas ar rokām. Vācot ar 
rokām, var panākt augstāku tējas kvalitāti.

Uzņēmums darbu un iztikšanu nodroši-
na ne tikai pašu ģimenei, bet arī pagasta ie-
dzīvotājiem. Ziemas periodā te strādā līdz 
10 darbiniekiem, bet vasarā, kad tējas jāie-
vāc, tiek piesaistīti papildspēki. Visbiežāk 

pie darba tiek skolēni un līdz ar viņiem dar-
binieku skaits dubultojas. Gadā tiek ievākts 
ap 60-65 tonnām smaržīgās masas, kura pēc 
divu dienu žāvēšanas 50 grādu temperatūrā 
sarūk no 8 līdz 10 tonnām. Lai izprastu iegul-
dītā darba apjomu, jāmin, ka no vienas ton-
nas novākto augu zaļās masas pēc žāvēšanas 
iegūst aptuveni 130 kilogramus tējas.

Katru nedēļu var 
dzert citu tēju
Saimnieki atzīst, ka pirmie desmit darba 
gadi bijuši visgrūtākie. Daudz strādāts, ek-
sperimentēts, mainīts. Piemēram, lai ieau-
dzētu dzelteno kaķpēdiņu, pēc stādiem vaja-
dzējis braukt uz Krāslavas rajonu. Un tā aug 
tikai grantainā augsnē. Daudzām kultūrām 
atdeve ir tikai divus trīs gadus pēc iestādīša-
nas. Katru gadu kāds jauns augs tiek ņemts 
klāt. Arī tēju sastāvs tiek nemitīgi dažādots 
un uzlabots. Saimnieks smejas: «Jo tēja ne-
garšīgāka, jo vērtīgāka. Augstvērtīgām vielām 
parasti ir sīva un rūgta garša. Tēju vislabāk 
saldināt ar medu vai kaltētām ogām.»

Jautājot, vai tējas maisījumu uzraksts uz 
paciņas patiesi atbilst saturam, Raimonds 
Lignickis atbild pārliecinoši: «100 procenti!» 
un izskaidro, ka tēju nosaukumi nav no gaisa 
ņemti. Piemēram, tējas maisījuma Tonuss gal-
venā sastāvdaļa ir piengatavībā novāktas au-
zas. Tās lieliski palīdz pret stresu un sniedz 
mundrumu ilgtermiņā. Daži no tēju maisī-
jumu nosaukumiem, piemēram, Otrā jaunī-
ba, Tēja vīriešiem, Tēja sievietēm, Miera tēja 
skan gana intriģējoši. Tēju maisījumu sastāvs 
un attiecības norādītas uz katras paciņas. Lie-
lākoties šie ingredienti ir labi pazīstami – ku-
melītes, pelašķi, piparmētras, nātre, asinszāle, 
vīgrieze, baldriānu sakne. Ir arī mazāk zinā-
mi augi – ehinācija, melisa, meža malva, sirds 
mātere, Islandes ķērpis, ārstniecības salvija, 

veselība

Rūķīšu tēja ar Latvijas 
lauku vasaras smaržu

Rūķīšu tēja, ko iespējams nopirkt Jelgavas aptiekās, 
Vivo centra veikalā AyurNaturalis, lielveikalos Elvi un 
Otto, ir iecienīta daudzās jelgavnieku mājās. Aptiekās 
šīs tējas var arī iepriekš pasūtīt.
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trejkrāsu vijolīte, ābolmētra u.c. Islandes ķēr-
pi, piemēram, saimnieki brauc ievākt uz otru 
Latvijas galu. Islandes ķērpis ir ļoti augstvēr-
tīgs produkts: pēc garšas rūgts, uz zemes ir 
zaļš, bet pažuvis iegūst sudrabainu nokrāsu, 
aug puduros.

Saimnieks uzsver, ka Rūķīšu tēju sastāvā 
nav drogu ar ļoti spēcīgu iedarbību, piemē-
ram, biškrēsliņu ziedu, struteņu. Tāpēc Rū-
ķīšu tējas var dzert droši. Tikai jāpiebilst, ka 
tējas kultūra prasa tējas šķirnes ik pārdienas 
mainīt un lietot dažādu augu uzlējumus.

Rūķīšu tēja ražošanu uzsāka ar piecām 
viendabīgajām tējām. Tagad uzņēmuma sor-
timents jau tuvojas 50 tējām ar dažādiem sa-
stāviem un atšķirīgu garšas buķeti. Gadā ir 
52 nedēļas, tātad gandrīz katru nedēļu varam 
pamēģināt citu tēju. Vēlamais dabīgo tēju rea-
lizācijas termiņš ir divi gadi.

«Mūsu gada raža ir 8-10 tonnas gatavās 
produkcijas. Tas ir ļoti daudz, rēķinot, ka no 
tonnas zaļās masas pēc žāvēšanas gala pro-
dukts veido tikai 130 kilogramus tējas.

Šā gada jaunais piedāvājums ir tējas mai-
siņos, kas nodrošina papildus ērtības lietotā-
jiem,» stāsta Raimonds Lignickis.

Rūķīšu tēja izejvielas 
no Ķīnas neieved
Rūķīšus bieži apmeklē ekskursantu grupas. 
Tūristi var degustēt tējas un pārrunāt to pa-
gatavošanas smalkumus, iepazīties ar saim-
niecību un ražotni. Saimniece Iveta teic, ka 
apmeklētājiem vislabākais laiks gan esot 
jūnijs un jūlijs, kad vislabāk var izbaudīt 
augu reibinošo aromātu. Lūgums apmeklē-
tājiem iepriekš pieteikt savu ierašanās laiku, 
lai saimnieki varētu izbrīvēt laiku un, atbrau-
cot, tēja jau kūpētu galdā. Dabīgajām tējām 
nepieciešamas 40 minūtes, lai tēja labi ievil-
ktos un iegūtu dziedniecisko spēku. Ietei-

cams braukt 10 cilvēku un lielākās grupās, jo 
saimnieku aizņemtības dēļ ne vienmēr būs 
laiks individuālai sarunai. Tālruņa numurs 
un cita informācija ievietota uzņēmuma mā-
jaslapā www.rukisuteja.lv.

Rūķīšos tējas tiek gatavotas ar mīlestību 
pret savu darbu, arvien uzlabojot tēju kvali-
tāti un domājot par tējas lietotāju labsajūtu 
un ērtībām. Sadarbības partneri no kaimiņu 
saimniecībām piegādā tik vien kā ogas, ābo-
lus un citas sīkas, bet svarīgas tējas sastāv-
daļas. Raimonds Lignickis ir gandarīts, ka 
95 procenti no Rūķīšu tējas izejvielām tiek iz-
audzētas un pārstrādātas pašu saimniecībā. 
Līdz ar to var garantēt augstus tēju kvalitātes 
rādītājus. Nākamā gada pavasarī ekspluatāci-
jā tiks nodota jaunā tējas ražotne, kas pavērs 
arī jaunas iespējas ražošanas nozaru pilnvei-

došanā. Saimnieki jau divpadsmit gadu garu-
mā iegulda rūpīgu un godprātīgu darbu sava 
uzņēmuma pakāpeniskā attīstībā, atsakoties 
no kārdinājuma iepirkt lētas izejvielas Ķīnā. 
Tāpēc droši var teikt, ka Rūķīšu tēja ir ne tikai 
garšīga un veselīga, bet ienes arī Latvijas lau-
ku vasaras smaržas mūsu ikdienā. 

Rūķīšu saimnieki 
iveta un Raimonds 
lignicki atzīst, 
ka tējas tiek 
gatavotas ar 
mīlestību, arvien 
uzlabojot tēju 
kvalitāti un 
domājot par tējas 
lietotāju labsajūtu 
un ērtībām.
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F oto :  A r h ī v S

Pirts procedūras ir populārs komunikācijas 
veids, kura aizsākumi meklējami Austrumu 
zemēs, bet arī mēs esam raduši ar draugiem 
kopā gan pērties, gan lietas izrunāt.

Jau daudzus gadus jelgavnieku Arnol-
du Strazdiņu, Latvijas Amatniecības kameras 
meistaru un ekspertu, pazīst visos valsts no-
vados. Ilgajos darba gados iekrājušās zināša-
nas un pieredze arī dažādu piršu būvēšanā.

Pirms īstenot sen lolotu sapni par savu 
pirtiņu, Arnolds Strazdiņš ikvienam jelgav-
niekam iesaka apmeklēt aktīvās atpūtas cen-
tru Joker klubs Rīgā. Šeit ūdens relaksācijas 
centrā vienuviet var izbaudīt sešus populārā-
kos pirts veidus, lai saprastu, kura pirts sniedz 
labsajūtu un ir vispiemērotākā jūsu veselībai.

somu pirts
Aizvien lielā cieņā ir somu pirts ar saunu, kur 
iespējams dziļi izkarsēt un izsviedrēt organis-
mu 70-90 grādu temperatūrā. Augstākā tem-
peratūrā pirtī iet nebūtu vēlams, jo tad efekts ir 
pretējs – ķermeņa poras aizveras, jo tiecas sagla-
bāt mitrumu, turklāt palielinās slodze sirds un 
asinsvadu sistēmai. Šeit ļoti svarīgas ir kontras-
tējošas ūdens procedūras, kas atdzesē organis-
mu, iekustina asinsriti un sniedz mundrumu.

Krievu pirts
Austrumu pirtij ir senas tradīcijas un tā 
arvien ir populāra Baltijas valstīs un Krievijā. 
Austrumu pirts atšķiras no Rietumu pirtīm 
ar ūdens  tvaiku, ko iegūst, lejot ūdeni uz sa-
karsētiem akmeņiem. Optimālā temperatū-
ra mitrajā tvaika pirtī ir 55-65 grādi, nepār-
sniedzot 70 grādu atzīmi. Pirtī gājējiem ļoti 
jāuzmanās, lai, uzmetot garu, neapplaucē-
tos. Tādēļ nevajadzētu izvietot pirts akmeņus 
pretim ieejas durvīm, jo ienācējam brīdis, 
kad uz sakarsētiem akmeņiem tiek uzliets 
ūdens un veidojas karsta tvaika vilnis, var 
būt ļoti bīstams. Dziedniecisku efektu panāk 

ar pareizu pēršanos un masāžu, tādējādi no 
organisma tiek izvadītas šlakvielas, atjaunota 
asins cirkulācija un enerģētiskā plūsma orga-
nismā. Pēršanās procesā ļoti svarīgi ir pareizi 
izvēlētas pirts slotiņas. Liela nozīme ir arī 
pirtnieka pieredzei un spējām. Vīriem prasās 
stiprāks pēriens, bet sieviešu maigajai ādai 
piemērota glaudīšana ar slotiņām.

melnā dūmu pirts
Visā Latvijā un īpaši Latgales pusē vēl arvien 
iecienītas ir melnās dūmu pirtis ar akmens 
krāvumu. Šādām pirtīm dūmenis nav nepie-
ciešams, jo pēršanās telpā ir lūka, pa kuru 
dūmi tiek izvadīti ārā. Uguns tiek kurta zem 
akmens krāvuma, uz tā novieto metāla ūdens 
trauku, kas sasilst. Blakus novieto traukus ar 
aukstu ūdeni, ko izmanto pirts procedūras 
laikā. Kad akmeņi ir uzkarsuši, tiek izgrābti 
pelni un pēršanās var sākties.

infrasarkanā sauna
Modernās infrasarkanās saunas katram or-
ganismam nav piemērotas. Dabiska pirts 
un pēršanās tomēr ir labāka, atzīst Arnolds 
Strazdiņš.

Turku pirts
Latvijā var baudīt arī eksotisko turku pirti, 
kurā nav augsta temperatūra – aptuveni 
50 grādi C. Turku pirts ir ar apaļiem, flīzētiem 
griestiem, kas nodrošina, lai no griestiem ne-
pilētu atdzisis tvaika kondensāts. Pirtī lāvas ir 

no dabīga akmens marmora, kurām pa apakšu 
plūst sakarsētas dūmgāzes, kas uzkarsē lāvu. 
Dziedniecisko procedūru veido karsēšanās un 
ķermeņa masāža uz siltas akmens lāvas.

Var nopirkt arī tā saucamo turku mucu 
un karsēties ar tvaika mašīnas palīdzību.

Turku pirts priekšrocība ir tā, ka tajā nav 
liela slodze sirdij, labi atveras un iztīrās ķer-
meņa poras.

Pirts arī vienai personai
Pirts vietu var atrast pat nelielā dzīvoklītī. 
Arnolds Strazdiņš stāsta, ka «Rīgā izbūvējām 
pirtiņu vienai personai dzīvokļa bijušajā pie-
liekamajā kambarī. Pašlaik tiek piedāvātas arī 
gatavas nelielas kabīnes, kurās var sasēsties 
3-4 cilvēki.»

Ceļot jaunu māju, vieta pirts krāsnij jā-
paredz pēc iespējas tuvāk ārdurvīm, bet lāvas 
funkcionāli izvietojot telpas vienā malā.

Kas jāzina, būvējot pirti
«Eksperta darbā esmu saskāries ar nepilnī-
bām un kļūdām pirts izbūvē,» stāsta Arnolds 
Strazdiņš. «Bieži gadās redzēt nepareizi ie-
liktas pirts durvis – tām vienmēr jāveras uz 
ārpusi. Otra veselībai bīstama kļūda ir, kad 
sametina metāla krāsni un metāla dūmvadu, 
kas nāk ārā no krāsns. Tādējādi saunas telpā 
veidojas grila efekts. Metāls dod ļoti intensī-
vu starojumu un atstāj dedzinošu efektu uz 
pirtī gājēju ādu. Tāpēc metāla dūmvads jāno-
sedz ar aizsargekrānu.»

aukstā laikā pērsimies karstā 
pirtiņāAukstais laiks, mazkustīgs dzīvesveids un 

ikdienas stress liek meklēt veidus, kā brīvajā 
laikā baudīt siltumu, labsajūtu un atjaunot 
veselību. Ne velti mūsu senči ik sestdienas 
vakaru devās uz pirtiņu, bet svētdienas rītā 
uz baznīcu. Tātad rūpējās gan par miesas, 
gan gara tīrību, gan dzīvoja harmoniski un 
slimoja mazāk.

dziedniecisku efektu panāk ar 
pareizu pēršanos un masāžu, 

tādējādi no organisma tiek 
izvadītas šlakvielas, atjaunota 

asins cirkulācija un enerģētiskā 
plūsma organismā.
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Vēdināšanai pirtī būtu vēlams iebūvēt 
vēdlodziņu, kam jābūt no ugunsdrošiem ma-
teriāliem. Tas pats attiecas uz mitruma un 
karstuma izturīgiem gaismas ķermeņiem 
saunas telpai. Šādus gaismas ķermeņus var 
nopirkt elektropreču veikalos un nodaļās.

Saunas telpā ļoti svarīga ir gaisa pieplūde. 
Pie grīdas diagonāli telpai jāizvieto vēdināša-
nas lūkas. Grīdā jābūt arī ūdens notecēm, ku-
ras sauc par trapiem.

No ugunsdrošības viedokļa ļoti bīstami 
ir izvietot koka pirts lāvas un koka sienas ap-
šuvuma dēlīšus pie pašas kurtuves, jo pastāv 
liels aizdegšanās risks. Tiem jābūt vismaz vie-
na metra attālumā no krāsns, ja krāsnij nav 
aizsargekrāna.

Vēl svarīgi ir prasmīgi apšūt metāla kar-
kasus un akmeņu krāvumus ar koka margām, 
lai garāmejot neapdedzinātos, bet tiem jābūt 
novietotiem ugunsdrošā attālumā no krāsns.

Liela ugunsbīstamība ir nepareizi iestrā-
dātiem pakotajiem skursteņiem. Pārbūvējot 
par pirti vecu ēku, skursteņi noteikti jāpār-
bauda un arī regulāri jātīra.

Pirms pirtiņas izbūvēšanas tomēr būtu vē-
lams pakonsultēties ar speciālistu. Svarīgi ir ko-
pīgi ar meistaru novērtēt pirtskrāsns jaudu, kam 
jāatbilst telpas kubatūrai. Ja krāsns jauda būs 
par lielu, pirtī būs par karstu, bet, ja par mazu, 
tad nepiesils līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Pirtis atšķiras arī ar siltuma noturību, 
piemēram, guļbūvēs dažkārt sienām nevei-
dojot papildus apšuvumu, jārēķinās ar lielāku 

siltuma zudumu pirti kurinot. Savukārt zem 
koka apšuvuma paklājot foliju, telpas siltu-
ma noturība un siltumu noturošais termosa 
efekts palielinās.

Pareizi izbūvētā pirtī griestiem jābūt 
15 centimetrus virs augšējā lāvā sēdoša cilvē-
ka galvas. Pareizi izrēķinot kāpienu augstumu 
lāvām, viszemākais ir pirmais pakāpiens, bet 
starp otro un trešo pakāpienu augstumam jā-
būt tādam, lai pirtniekam, kājās stāvot, tre-
šā lāva būtu vēdera augstumā. Tikai tad pirt-
nieks varēs labi un parocīgi veikt savu darbu.

Pirts lāvām vēlams izvēlieties liepu un ci-
tas mīkstās koksnes. Jo cietāka koksne, jo vai-
rāk tā uzkarst. Piemēram, uz ozola lāvas nav 
iespējams nosēdēt – karsta kā panna.

Pirts grīdām neiesaka izvēlēties gludās 
flīzes, kas ir ļoti traumatiskas, jo mitras kļūst 
slidenas, kā arī durvis ar stiklojumu.

Uzmetot garu, augu aromātiskās eļļas un 
ekstraktus noteikti jāatšķaida, iepilinot pāris 
pilienus ūdenī.

Droši var lietot pirts medus maisījumus, 
kas ir gan dabiski, gan veselīgi un skaistumu 
kopjoši.

Pēc pirts ādu vēlams ieziest ar mitrinošu 
ķermeņa pieniņu.

mielasts ar pirti nav 
savienojams
Lai pirts apmeklējums nāktu par svētību, pirtī 
gājējiem derētu atcerēties, ka svētku mielasts 
ar pamatīgu izēšanos un alkohola lietoša-
nu gan nebūtu savienojams ar iešanu saunā. 
Vienā dienā abus nevajadzētu apvienot. Tā 
var izrādīties nepanesama slodze jūsu sirdij.

Pirtī nevajadzētu doties uzreiz pēc ēša-
nas. Pirms un pavisam noteikti pēc pērša-
nās jādzer zāļu tējas, jo organisms sviedrē-
joties zaudē daudz šķidruma. Tomēr nevaja-
dzētu pārcensties ar sviedrējošajām aveņu un 
liepziedu tējām. Ieteicami ir īpašie pirts tējas 
maisījumi, kuru sastāvā visi ārstnieciskie augi 
ir sabalansēti. 

uzziņa

Varam būt lepni, ka arī Latvijā, 
blakus Somijai un Krievijai, pirts 
kultūra un tradīcijas ir saglabājušās 
cauri gadsimtiem un izveidojušās 
par ikdienas dzīves vērā ņemamu 
sastāvdaļu.
Ieskatoties mājaslapā www.pirtis.lv, 
Jelgavā un tās apkaimē var atrast 
23 piedāvājumus, starp kuriem noteikti 
atradīsim sev tīkamāko.
Vieglu garu!
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kokapstrādes darbnīcas Amatnieki 
skaistie un gaumīgie darinājumi jau 
10 gadus labi pazīstami ne tikai Jelgavas 
novada Elejas puses iedzīvotājiem. 

Amatnieku saimniece Gaļina Sirēviča stāsta, ka 
bizness aizsācies pavisam nejauši. Pirms dau-
dziem gadiem Rīgas centrāltirgū veiksmīgi 
izdevās pārdot vīra Daiņa Lēgenberga pirmo 
lielo pašdarināto svečturi, kuru Piena paviljo-
nā pamanījis kāds garāmgājējs un piedāvājis 
nopirkt. Šis gadījums licis sarosīties, sākt gatavot 
un tirgoties ar koka virtuves priekšmetiem, jo 

tikko bija parādījušās teflona pannas. Lai gan 
Dainim bija labs metinātāja arods, tomēr eko-
nomiskās pārmaiņas deviņdesmitajos gados ro-
sinājušas sava rūpala veidošanu. Pēc pārcelša-
nās uz mantoto lauku māju Elejā, abi ķērušies 
pie amatniecības darbnīcas izveides. Sākumā 
darinājuši dažādus mājsaimniecības izstrādā-
jumus – koka karotes, lāpstiņas, piestas, mīklas 
ruļļus, gaļas dēlīšus, aizkaru stangas.

Tagad Amatnieki var lepoties ar jau 
10 gadu pieredzi koka izstrādājumu izgata-
vošanā. Šo gadu laikā audzis un paplašinājies 
piedāvāto darinājumu klāsts.

Kopā ar saimniekiem kopīgi izstaigājot 
darbnīcas plašās telpas, visur skatienu piesaista 

ar mīlestību, rūpību un gaumi darinātie priekš-
meti. Te var skatīt oriģinālus māju nosauku-
mus, dažāda veida drēbju pakaramos, koka 
galdus, solus un krēslus, gaismas ķermeņus ar 
kokgriezumiem un dažādus interjera elemen-
tus – svečturus, paplātes, puķu statīvus.

Te ikviena saimniece var atrast vai izvēlēties 
dāvanai visu virtuvei nepieciešamo: cukura un 
sāls traukus, dažāda izmēra un konfigurācijas 
karotes, traukus produktu glabāšanai un maizes 
kastes. Ir iespēja pasūtīt arī skaistus koka tove-
rus ar vāku kāpostu skābēšanai un mucas alum, 
pēc kurām pašlaik atkal ir pieprasījums.

Treknajos gados aizsākuši, Amatnieki tur-
pina klientiem piedāvāt koka izstrādājumus 
pirts labiekārtošanai. Šeit top viss viesu uz-
ņemšanai pirtiņā, sākot no drēbju pakara-
mā, gaismas ķermeņiem, galdiem, soliem, lā-
vām, kubliem, mucām, ķipjiem, kausiem, pa-
liktņiem saunai, redelēm līdz pat mobilām 
saunām uz riteņiem.

Iebraucot Amatniekos var iegādāties vai 
pasūtīt gaumīgas dāvanas visiem dzīves ga-
dījumiem – kāzām, sālsmaizei, laulību jubi-
lejām un citiem godiem.

Amatniekos labprāt uzņem katru ciemi-
ņu, arī ekskursantu grupas un ārzemniekus, 
kas iegriežas pa ceļam uz Rundāles pili.

Pirms došanās uz Amatniekiem, lūgums 
iepriekš sazināties ar saimniekiem pa tālruni 
29204482 (Dainis Lēgenbergs) vai 26892959 
(Gaļina Sirēviča). 

atpūta

kokapstrāde – prieks dvēselei 
un iztikšana ģimenei

 Amatnieki, Jelgavas novads, 
elejas-Bauskas šosejas 6. kilometrs
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lai gan latvijas iedzīvotāji ceļojumos 
dodas aizvien mazāk, ir pietiekami 
daudz cilvēku, kas apmeklē vismaz 
kādu kaimiņvalsti. tāpēc pirms došanās 
ceļā būtu nepieciešams zināt dažas 
lietas, kas noderēs problemātiskās 
situācijās, lai neaizēnotu ieplānoto 
atpūtu.

«Pirms doties uz kādu valsti, svarīgi uzzināt 
par to pēc iespējas vairāk, kā arī atrast un 
saglabāt Latvijas vēstniecības koordinātes 
šajā valstī,» uzsver jurists Samirs Askerovs. 
Ja braucienā dodaties, izmantojot ceļoju-
ma aģentūras pakalpojumus, rūpīgi jāizlasa 
līgums, kurā noteikti jābūt iekļautiem visiem 
organizētāju solītajiem pasākumiem. Pretējā 
gadījumā var gadīties, ka galamērķī par dau-
dziem pakalpojumiem tiks pieprasīta papil-
dus samaksa.

dokumentiem 
jābūt kārtībā
Lai gan esam Eiropas Savienības un Šenge-
nas līguma dalībvalsts, pirms došanās ārpus 
Latvijas, piemēram, uz Lietuvu, vajag pār-
liecināties, vai līdzi ir derīgs personu aplie-
cinošs dokuments. S. Askerovs, skaidrojot 
likumu, apliecina, ka pietiek ar autovadītāja 
apliecību, taču praksē nereti robežsargi pie-
prasa uzrādīt pasi un vadītāja apliecību par 

dokumentu personas apliecināšanai neuzska-
ta: «Ja izbraucat uz ilgāku laiku, jāpārliecinās, 
vai, esot ārzemēs, pasei nebeigsies derīguma 
termiņš, jo tas var radīt liekas problēmas – 
vajadzēs meklēt vēstniecību, gaidīt pagaidu 
dokumenta izsniegšanu, tādējādi iespējams 
nokavēt atpakaļreisu.»

Latvijas pilsoņiem pārvietošanās Eiro-
pas Savienības valstīs ir vienkārša, taču citā-
dāk ir nepilsoņiem. Viņiem iepriekš vajadzē-
tu noskaidrot, kurās valstīs nepieciešamas vī-
zas un tās laikus iegādāties, pretējā gadīju-
mā no Latvijas izkļūt izdosies, bet galamēr-
ķī – neielaidīs.

Ceļotājam vajadzētu būt vismaz mini-
mālām svešvalodas zināšanām, teiksim, an-
gļu valodā vai līdzi paņemta vārdnīca, ja ne-
pieciešams kaut ko pajautāt vietējiem iedzī-
votājiem.

Apdrošināšana 
palīdzēs ķibelēs
Pirms ceļojuma tikai retais aizdomājas, ka 
galamērķī var atgadīties kaut kas nepare-
dzēts, – pret šādiem negadījumiem iespē-
jams aizsargāties apdrošinoties. Noteikti jā-
noskaidro, vai, piemēram, nonākot slimnī-
cā ārzemēs, rēķins par to būs jāmaksā pašam 
un tikai pēc atgriešanās mājās naudu būs ie-
spējams saņemt no apdrošinātāja, vai arī ap-
drošināšanas polise derēs kā garants ārst-
niecības iestādē un pašam ceļotājam nekas 
nebūs jāmaksā. «Citādi var sanākt, ka slimnī-

cā liks samaksāt, bet pacientam liekas naudas 
nebūs. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ būtu 
nepieciešams iepriekš noskaidrot, vai kon-
krētajā valstī atrodas izvēlētās apdrošinā-
šanas sabiedrības pārstāvniecība,» skaidro 
S. Askerovs.

Jāpiebilst, ka ikvienam Latvijas iedzīvotā-
jam ir iespējams bez maksas saņemt Eiropas 
veselības apdrošināšanas karti, kas segs ne-
pieciešamos ārstniecības izdevumus. Šo karti 
var saņemt visās Veselības obligātās apdroši-
nāšanas valsts aģentūras nodaļās.

Ir vairākas valstis, kurās pieprasa, lai tū-
ristam līdzi būtu potēšanas pase, bet S. Aske-
rovs uzskata, ka to vajadzētu ņemt līdzi vien-
mēr, jo turienes mediķi zinās, kā rīkoties, ja 
kaut kas atgadīsies. Gados vecākiem cilvē-
kiem līdzi vajadzētu paņemt arī izziņu no 
sava ārsta par slimībām un medikamentiem, 
ko pacients lieto, lai nepieciešamības gadīju-
mā palīdzību būtu iespējams sniegt atbilstoši 
diagnozei. Šāda izziņa noderētu ikvienam, ie-
kļaujot tajā arī alerģijas.

dāvanu var arī 
nepārvest
Dodoties mājup, gribas ko pārvest atmiņai no 
ceļojuma vai iepriecināt kādu tuvu cilvēku, 
tomēr ne vienmēr iecerēto lietu var ievest 
mūsu valstī. Piemēram, no Āzijas valstīm 
cilvēki nereti vēlas atvest pudelē iebalzamē-
tas čūskas, tomēr Latvijā šādas lietas ievest 
aizliegts.

Vedot neatļautus priekšmetus, nede-
klarējot tos vai pārsniedzot ievešanai atļau-
to daudzumu, var iekulties nepatikšanās, tā-
dēļ labāk iepriekš noskaidrot, ko varat ie-
vest. To iespējams uzzināt Latvijas Republi-
kas Valsts robežsardzē, piezvanot pa tālru-
ni 67075616. 

Kas jāzina, 
dodoties uz ārzemēm

padomi drošai  
ceļošanai

 Lidostā nedrīkst piekrist izlīdzēt 
nepazīstamām personām, kuras lūdz 
piereģistrēt savu somu uz jūsu vārda, jo ir 
pārsniegts atļautais bagāžas daudzums – 
nekad nevar zināt, kas bagāžā paslēpts, 
bet pēc tam pierādīt jūsu labās sirds alibi 
būs ļoti grūti.

 No braucieniem vajadzētu saglabāt 
pirkumu čekus – tie ne tikai pierādīs 
pirkumu, bet arī ļaus novērst pārpratumus, 
ja kaut kas nebūs pareizi aprēķināts, 
norēķinoties ar kredītkarti.

 Nebūtu ieteicams ņemt līdzi lielu 
skaidras naudas daudzumu, kā arī 
ceļojuma galamērķī iesaistīties sarunās 
ar vietējiem iedzīvotājiem vai, vēl ļaunāk, 
iejaukties kautiņos, jo nekad nevar zināt, 
kādi ir vietējo mērķi.

 Likumu nezināšana neatbrīvo no 
atbildības, tādēļ, piemēram, Kubā 
neriskējiet pārdot mobilo tālruni, jo par to 
var draudēt pat divu gadu cietumsods.

tūrisms
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Ziemassvētki rūķu ciemā
Pašlaik nometnes Lediņi darbinieki cītīgi gata-
vojas Ziemassvētkiem, kad klusajā un mierīga-
jā laikā Lediņi pārvērtīsies par Rūķu ciemu, kas 
laipni vērs durvis bērniem vecumā no 5 līdz 10 
gadiem, aicinot viņus uz kopīgiem piedzīvoju-
miem noslēpumiem bagātajā Rūķu ciemā.

Šogad čaklie rūķi sava namiņa durvis vērs 
24. decembrī, aicinot bērnus piedalīties kopīgos 
pasākumos, cept piparkūkas, pašu rokām no 
meža veltēm meistarot dāvaniņu mājiniekiem, 
kā arī saņemt dāvanu, apciemojot Rūķa ciema 
Sala papuku. Dalības maksa Ls 6 no bērna.

Līdz 22. decembrim Rūķu ciema piedzī-
vojumam vēl var pieteikties bērnu grupas (ne 
mazāk kā desmit bērni vienā grupā). Gaidīti 
tiek ne vien bērni no Jelgavas, bet arī no visas 
Latvijas. Rūķu ciema piedzīvojumiem iespē-
jams pieteikties pa tālruni 63023893.

Pavasara brīvlaiks svaigā gaisā
Pavasara brīvlaikā nometne Lediņi aicina mazos 
rakarus, kas sasnieguši jau skolas vecumu, iz-
priecāties svaigā gaisā, kā arī iegūt jaunus 
draugus un brīvlaiku nepavadīt sēžot dīkā. 

Pavasara nometnei var pieteikties jebkurš 
interesents atbilstošā vecumā, kuri laipni ai-

cināti uz kopīgiem pavasara priekiem svaigā 
gaisā. 

Pavasara nometne piedāvās tematiski izplā-
notas aktivitātes, sportisku, veselīgu un intere-
santu brīvdienu pavadīšanu ar zupas gatavoša-
nu uz ugunskura, skautu maizīšu cepšanu un 
kopīgu laika pavadīšanu savu vienaudžu vidū.

Visus nometnes dalībniekus no Jundas uz 
Lediņiem un atpakaļ nogādās ar autobusu.

Nometnes dalības maksa ir 1,50 lati dienā.

Lieldienu šūpošanās Lediņos
Lieldienas ir ģimenes svētki ar kopīgām 
svētku brokastīm, olu krāsošanu un pamatī-
gu izšūpošanos, lai vasarā odi nekostu.

Lediņi piedāvā ģimenēm ar draugiem un 
citiem interesentiem Lieldienu rītu (no pulk-
sten 10 līdz 13) pavadīt nometnes Lediņi svētku 
gaisotnē, kopīgi ripinot olas, šūpojoties, iepe-

rot vienam otru ar pūpolu zariem un piedalo-
ties vēl daudzās citās Lieldienu aktivitātēs. Le-
diņi laipni gaidīs ikvienu, lai pacienātu ar pašu 
tecinātu bērzu sulu un kopīgiem spēkiem do-
tos meklēt Lieldienu zaķa paslēptās olas.

Lieldienu nometne Lediņos ir bez maksas.

Vasaras nometne vasaras garumā
Sākoties vasarai, Lediņi ik nedēļu savā pulkā 
gaida jaunus dalībniekus, kuru skaits bieži 
vien pārsniedz pat 100 skolēnu. Vasaras 
nometne ir ne tikai piedzīvojums bērniem, 
bet arī atbildīgs darbs nometnes rīkotājiem, 
skolotājiem un viņu palīgiem, kas kopā ar 
kuplo dalībnieku pulku piedalās dažādās 
vasaras aktivitātēs, kurās arī iekļauts āra 
peldbaseina apmeklējums un degunu sildīša-
na saulītē, šūpojoties šūpolēs.

Taču, lai vasara būtu lietderīgi pavadīta, 
Lediņi nometnes dalībniekiem piedāvā pieda-
līties arī dažādās interesantās nodarbībās un 
darboties darbnīcās, kas palīdzēs attīstīt gan 
bērnu iemaņas, gan gūt lietderīgu pieredzi.

Vasaras nometne prasa ļoti lielu atbildību, 
tādēļ nometnes dalībniekiem jāsarūpē gan ve-
cāku parakstīti līgumi, gan viss nepieciešamais 
dalībai nometnē. Dalībnieku labsajūtai Lediņi 
sarūpēs gan pusdienas un launagu, gan auto-
busu, kas no rīta nogādās līdz nometnes vietai, 
savukārt vakarā atpakaļ Jundā.

Vasaras nometne dalībniekus pārsteigs ar 
īpašu vasaras tēmu un pārdomātu programmu, 
kas radīs īpašo Lediņu nometnes noskaņu.

Lediņi gatavo arī kādu īpašu pārsteigu-
mu un notikumu, proti, katru ceturtdienu 
dalībniekiem būs iespēja palikt pa nakti Le-
diņos un piedalīties nakts piedzīvojumā, cept 
ugunskurā desiņas un no rīta kopīgi ēst bro-
kastis. Nakts piedzīvojums katram dalībnie-
kam maksā papildus Ls 5.

Dalība vasaras nometnei Lediņos ir 30 lati 
nedēļā un pieteikties tai varēs maija beigās. 

gatavošanās Ziemassvētkiem

klusajā un mierīgajā laikā Lediņi pārvērtīsies par Rūķu ciemu.

Ziemassvētkiem 
un ne tikai

Lediņi aicina uz Bērnu un jauniešu centra Junda 
nometne Lediņi arī šajā mācību gadā 
aicina piedalīties dažādos skolēnu 
brīvdienu pasākumos, kuros piedāvā 
daudz interesantu pasākumu gan 
sākumskolas un pamatskolas bērniem, 
gan ģimenēm, gan arī bērniem un 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
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veikali Rūķītis Jelgavā turpina strādāt ar 
kvalitatīvām precēm bērniem, cenšoties 
ieklausīties pircēju vēlmēs un vajadzībās. 
Ziemassvētku gaidās tiek papildināts 
preču sortiments, kā arī domāts par 
dažādiem svētku piedāvājumiem.

SIA Rūķītis pārstāv trīs bērnu preču veikalus 
Jelgavā – specializēto rotaļlietu veikalu, zīdaiņu 
preču veikalu bērniem vecumā līdz pusot-
ram gadam, kā arī apģērbu un apavu veikalu 
bērniem līdz aptuveni 14 gadu vecumam.

«Ar precēm bērniem strādājam jau kopš 
1992. gada, un 17 gadu garumā cenšamies rū-
pīgi pētīt pircēju pieprasījumu, tāpēc jau vai-
rāk vai mazāk izstrādājies princips, pēc kura 
izvēlamies preces veikaliem. Zinām, ka pir-
cējs vispirms izvēlas kvalitatīvu preci, tāpēc 
to arī nodrošinām. Ir zīmoli, ar kuriem strā-
dājam jau ilgus gadus un nedomājam no tiem 
atteikties, jo uzticamies,» stāsta SIA Rūķītis 
valdes locekle un direktore Aija Rancāne.

Aktualitāte – 
izglītojošās rotaļlietas
Visos Rūķīša veikalos bērniem var atrast 
gandrīz visu nepieciešamo, nav tādas preču 
grupas, kuras nebūtu pārstāvētas, jo veikalu 
darbinieki strādā, lai spētu apmierināt visas 
klientu vajadzības. «Cenšamies preces veikalā 
grupēt pēc ražotāja, lai klientam vieglāk izvēlē-
ties tieši viņa vēlmēm un arī maciņam atbilsto-
šāko. Pēdējā laikā vecāki arvien vairāk interesē-
jas arī par preces izcelsmes valsti, jo vēlme pēc 

kvalitatīvas, bērnam drošas un ekoloģiski tīras 
produkcijas tikai pieaug,» tā Aija Rancāne.

Diezgan pieprasītas ir koka rotaļlietas, 
pašas jaunākās ir firmas Carro ražotās, taču 
veikalā ir pieejamas arī ekoloģiski tīrās Latvi-
jā ražotās koka rotaļlietas Varis Toys.

Veikala direktore stāsta, ka uz Ziemas-
svētkiem bērni vairāk gaidot tieši rotaļlietas, 
tāpēc tiek plānotas arī akcijas un interesanti 
piedāvājumi klientu ērtībām. Piemēram, paš-
laik ir 50 procentu atlaide galda spēlēm.

Patlaban ļoti aktuālas ir izglītojošās rotaļ-
lietas latviešu valodā. Visjaunākais no tiem 
ir Fisher-Price ražotais bērnu mobilais tele-
fons ar latviešu valodā ierunātiem tekstiem – 
bērniem tagad ir iespēja ar rotaļlietu palīdzī-
bu mācīties un uzzināt daudz jauna latviešu 
valodā. Populāra un pieprasīta ir arī šīs pa-
šas firmas ražotā rotaļlieta Gudrais kucēns, 
kā arī Lexi Book ražotais bērnu dators latvie-
šu valodā. Vēl aktuāla ir magnētiskā tāfele ar 
latviešu alfabēta burtiem, uz kuras bērni var 
sākt apgūt savu lasīt un rakstīt prasmi. Veika-
lā pieejami arī baloni, uz kuriem apsveikumi 
dzimšanas dienā un citos svētkos rakstīti lat-
viski, kas citur ir liels retums.

Viss, lai bērnu 
sapostu svētkiem
«Pašlaik aktuālais ir jauns svētku apģērbu pie-
vedums. Līdz Ziemassvētkiem tas, protams, 
tiks papildināts, taču jau tagad mūsu veikalos 
ir viss, lai bērnu uz svētkiem varētu apģērbt 
pilnībā,» stāsta veikala direktore. «Piemēram, 
zēnu svētku krekli pieejami dažādās krāsās, 
ne tikai ierasti baltajā. Tāpat pieejami arī 
tauriņi un kaklasaites, īsi sakot, pilns kom-
plekts, lai bērnu varētu sapost uz svētkiem.»

Veikalā iepērkas galvenokārt jaunie vecā-
ki, taču netrūkst arī vecvecāku, pusaudžu un 
citu, kas vēlas iepriecināt kādu bērniņu, izvē-
loties piemērotu dāvanu veikalos Rūķītis. Dā-
vanām visbiežāk izvēlas rotaļlietas, iecienītas ir 
arī grāmatas. Tās Rūķīša veikalos var iegādāties 
jau pašiem mazākajiem bērniņiem – no biezā-
ka kartona un čaukstoša materiāla. Tāpat, pro-
tams, pieejamas pasaku un izglītojošas grāma-
tas, kā arī grāmatas krievu valodā.

«Nozīmīgākais mums ir pircēju vērtē-
jums. Ir patīkami, kad dzirdam labas atsauks-
mes vai redzam, ka klienti atgriežas vēlreiz. 
Mēs patiesi novērtējam pircēju uzticību,» teic 
Aija Rancāne. 

Rotaļlietas 
priecē 
bērnu sirdis

Rūķīša veikalos bērniem var atrast gandrīz visu 
nepieciešamo.
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Gadu no gada Eiropā nemainīgi visvairāk dā-
vinātās lietas gada nogalē ir ziedi, šampanie-
tis, saldumi un juvelierizstrādājumi.

Lai neapmulstu juvelierizstrādājumu 
veikalā, skatot tur piedāvāto rotu daudzvei-
dību, uz sarunu aicinājām Juri Sarmu, SIA 
Sudraba rota īpašnieku, juvelieri un kon-
sultantu ar vairāk nekā 40 gadu darba pie-
redzi.

Veikals Sudraba rota piedāvā plašu zel-
ta un sudraba izstrādājumu klāstu visām 
gaumēm. Juris Sarma atzīmē, ka agrāk cil-
vēki pirka dārglietas, lai droši ieguldītu 
naudu. Tagad gan nav īstas skaidrības, kur 
ieguldīt, jo «neko nevar zināt». Tomēr zelt-

lietas allaž ir viens no drošākajiem ieguldī-
juma veidiem, kas daudziem palīdzējis arī 
grūtā dzīves brīdī.

Zeltu pērk aizvien vairāk
Saviem mīļajiem arvien vēlamies uzdāvināt 
lietas, kas ir patiešām vērtīgas. Juris Sarma 
stāsta, ka veikalā Sudraba rota juvelieriz-
strādājumu cena patlaban patiešām ir pie-
ņemama un rotaslietu kvalitātei atbilsto-
ša: «Pārskatot savas dārglietu lādītes, ik pa 
laikam to saturu varam pārvērst naudā vai 
jaunos izstrādājumos ar izdevīgumu sev 
pašiem. Mēs, piemēram, iepērkam zeltu 
par 7,40 latiem gramā, bet, ja iegādāsieties 
mūsu produkciju, cena būs jau 11 lati gramā. 
Optimizējot savu darbību, esam slēguši 
veikalu Lielajā ielā, bet par prieku pircē-

jiem, varu teikt, ka tagad vienā veikalā pie-
dāvājam divreiz vairāk preču.

SIA Sudraba rota Latvijas tirgū darbojas 
jau kopš 1993. gada un tagad mēs atrodamies 
Jelgavā, Kanclera nama (Katoļu ielā 7) otra-
jā stāvā. Izgatavojam un palīdzam jelgavnie-
kiem izvēlēties rotaslietas jau 15 gadus. Pēc 
daudzajos darba gados novērotā, var secināt, 
ka rotaslietas modē ir vienmēr.»

Sudrabs, salīdzinot ar citiem dārgme-
tāliem, ir plaši pieprasīts un pieejams ikvie-
nam. Jāatceras, ka tas jākopj, jo sudrablietas 
var palikt tumšas atkarībā no to nēsētāja ve-
selības stāvokļa, kā arī nonākot saskarsmē ar 
dažādām ķīmiskām vielām (smaržas, dezo-
doranti, krēmi, ārstniecības un mazgājamie 
līdzekļi). Sudraba iedarbība uz katru cilvēku 
ir ļoti individuāla.

Deviņdesmitajos gados sudraba cena kri-
tās, bet zelta izstrādājumus, attīstoties jau-
nām liešanas tehnoloģijām, sāka izgatavot 
automāti. Līdz ar to zelta un sudraba izstrā-
dājumu cena izlīdzinājās. Šajā laikā parādī-
jās arī mākslīgie akmeņi, piemēram, cirkoni, 
kurus nespeciālists neatšķirs no briljantiem. 
Tad arī latvieši sāka vairāk iegādāties zeltu, 
nevis sudrabu, kā pirms tam.

modē eklektiskas rotaslietas
Pašlaik pasaulē rotaslietu modi diktē ten-
dences, kas nāk no Itālijas. Populāra ir ek-
lektika, kas sevī nes dažādu stilu sajaukumu 
un apvienojumu. Vienā izstrādājumā kopā 
tiek savienoti dažādi stili, metāli, akmeņi, 
stikli. Pie mums šādas rotas var nopirkt jau 
pusotru gadu, bet nevarētu teikt, ka tās būtu 
populāras.

Tagad visi vēlas pirkt balto sudrabu, nevis 
oksidēto, kas melnē. Arī Sudraba rotas vei-
kalā var iegādāties ne vien briljantus, bet arī 
dārgakmeņus no visas pasaules.

Zelta rotaslietas – 
vislabākā dāvana 

un ieguldījums

Gada nogalē pošamies uz svinīgiem banketiem, Ziemassvētku eglītēm 
bērniem, apmeklējam kultūras pasākumus un balles. Šajā laikā arī vērīgi 
pārcilājam savu dārglietu lādīti, klusībā lolojam sapni par kādu skaistu 
rotaslietu un gatavojam svētku pārsteigumus saviem mīļajiem.
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Taču briljanti arvien ir modē. Seko-
jot amerikāņu modei, daudzi jaunie pāri ta-
gad pasūta laulības gredzenus ar iestrādātiem 
briljantiem. Tāpat pieprasīti ir tumši sarka-
nie granāti, topāzi un zilie tirkīzi. Juvelieris 
Juris Sarma novērojis, ka dārgakmeņos labāk 
orientējas cittautieši, kas piemeklē konkrētus 
akmeņus, atbilstošus savai horoskopa zīmei.

Veikalā pieejami arī dažāda izmēra bril-
janti un pēc klienta vēlmes tos var iestrādāt 
rotaslietās – zīmoggredzenos, auskaros, ku-
lonos.

Arvien populārāks kļūst bismarka pi-
nums, kuru kakla ķēdītēm un aprocēm izvē-
las gan vīrieši, gan sievietes. Jo vienkāršāks 
pinums – pancers, kaisers, enkurpinums – jo 
izturīgāka būs ķēdīte. Tās var gan pasūtīt, gan 
iegādāties gatavas. Jebkuru pasūtījumu Sud-
raba rotā izpilda divu nedēļu laikā.

Runājot par pašlaik visā pasaulē populā-
ro violeto krāsu un dārgakmeni ametistu, jā-
saka, ka tas ik pa brīdim atkal ir modē. Ame-
tistam tiek piedēvētas spējas palīdzēt atturē-
ties no alkohola lietošanas un ātrāk atskurbt.

rotas izceļ sievietes skaistumu
Kristībām tiek piedāvātas sudraba karotī-
tes un bērniem piemēroti sudraba krustiņi, 
izturīga pinuma ķēdītes par pieņemamām 
cenām.

Iesvētībām kā dāvanu parasti pasniedz 
dažādas sudraba un zelta ķēdītes ar piemēro-
tiem krustiņiem, aproces. Krustiņus katrs var 
izvēlēties atbilstoši konfesijai un gaumes izjū-
tai. Krustiņos nereti tiek iestrādāti granāti vai 
briljanti. Granāti ir dažāda sārtuma pakāpes 
nedārgi un skaisti dārgakmeņi, ko iegūst Če-
hijas Tatros. Senāk tos lika sudrabā, bet tagad 
arī zeltā. Ir sastopams arī zaļais granāts.

Kāzu gatavošanās laikā būtu vēlams kon-
sultēties ar speciālistu vismaz mēnesi pirms 

laulību ceremonijas. Vēl aizvien modē ir sade-
rināšanās un laulību gredzeni no zelta ar iestrā-
dātu balto zeltu. Jaunie pāri laulību gredzenus 
var izvēlēties pēc plaša kataloga. Sudraba rota 
izgatavo arī personificētus gredzenus pēc inter-
netā atrasta dizaina. Juris Sarma smaidot atce-
ras kādu interesantu pasūtījumu, kad pēc jau-
nā pāra vēlmes gredzenos tika iegravēta precī-
za iemīlējušos siržu kardiogramma.

Sievietes, pēc Jura Sarmas novērojuma, 
nereti baidās atļauties kaut ko vairāk, bai-
dās būt pamanāmas, bet tieši tāda jau ir ro-
taslietu funkcija – padarīt viņas pamanāmas 
un skaistas. Īpaši vajag iedrošināt liela augu-
ma sievietes, kas nereti izvēlas sīkas un smal-
kas rotaslietas, kas disharmonē ar viņu au-
gumu. Labāk, lai ir viena skaista un pama-
nāma, nevis vairākas sīkas un smalkas ķē-

dītes. Garas kaklarotas vizuāli padarīs iz-
smalcinātākas zoda un kakla līnijas. Lai iz-
celtu gara kakla skaistumu, vispiemērotā-
kās būs pieguļošas kaklarotas vai ķēdītes. 
Kaklarotas akcentē kaklu un dekoltē zonu, 
auskari – seju, bet aproces un gredzeni pie-
saista skatienu rokām. Izvēloties juvelieriz-
strādājumus, jāņem vērā, ka smalki gredze-
ni padarīs mazas rokas izsmalcinātas. Tie-
viem un īsiem pirkstiem nevajadzētu pirkt 
gredzenu ar milzīgu akmeni. Sievietes ir ra-
dītas tam, lai viņām dāvinātu juvelierizstrā-
dājumus. Sievietes skaistums, papildināts ar 
skaistu rotu palīdzību, ir nepārvarams spēks, 
kam nespēj pretoties neviens vīrietis.

«Rotaslietas sievietei nekad nevar būt par 
daudz! Katra sieviete intuitīvi izjūt un ar ro-
taslietām cenšas izcelt savu skaistumu. Seju 

seju īpaši izceļ skaisti, kustīgi auskari. Juris sarma: «sievietes baidās atļauties 
būt pamanāmas.»

▶▶
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īpaši izceļ skaisti, kustīgi auskari. Redzot 
šādu sievieti, vīrietis nevar novērst skatienu,» 
apgalvo juvelieris Juris Sarma.

Jāņem vērā katra 
individuālā gaume
Vīriešiem kaklasaites piespraudes ir gan kā 
akcents, gan pilda savu tiešo funkciju. Kungiem 

var dāvināt gan zelta, gan sudraba piespraudes 
ar un bez akmeņiem un gravējumiem. Zelta 
piespraudi parasti izvēlas svinīgiem un nopiet-
niem dzīves gadījumiem, apaļām dzīves jubile-
jām. Sudraba piespraude piemērota ikdienai, ja 
darba specifika prasa ierašanos uzvalkā. Vīrieši 
iecienījuši arī dažāda veida zīmoggredzenus, 
masīva pinuma aproces un kakla ķēdītes. Vī-

riešiem arvien modē ir zelta zīmoggredzeni ar 
melno oniksu un tajā iestrādātiem cirkoniem. 
Sudraba rotā ir pieejami un pasūtāmi arī zelta 
un sudraba Nameja gredzeni. Par dāvanu vīrie-
šiem šeit var izvēlēties arī ekskluzīvus automa-
šīnu atslēgu piekariņus un sudraba biķerus.

«Jauniešiem piedāvājam visu atbilstoši viņu 
gaumei un jaunākajām modes tendencēm. Sud-
raba rotā pieejami Eiropas Savienības kvalitātes 
prasībām atbilstoši un veselībai nekaitīgi pīr-
singi, ķēdītes ap kāju potītēm, gredzentiņi kāju 
pirkstiem, avangardiskas un stilīgas rotaslietas. 
Jauniešu modē ir dažādu stilu un metālu sajau-
kumi, taču svarīgi ievērot mēra un gaumes sajū-
tu vienota tēla izveidē. Tāpēc pirms rotaslietu iz-
vēles aicinu klientus trešdienās un sestdienās uz 
bezmaksas konsultāciju. Jelgavā esam atraduši 
savu nišu, piedāvājot kvalitatīvas rotaslietas par 
patīkamu cenu, bet pēc pasūtījuma varam veikt 
arī ekskluzīvus darbus,» uzsver Juris Sarma.  
Izvēloties juvelierizstrādājumus, jāņem vērā 
katra individuālā gaume: to viegli noteikt pēc 
tām rotām, kuras jau ir.

Pēdējos divos mēnešos zelta cena pasaulē 
paaugstinājusies par 20 procentiem, bet Sud-
raba rota turpina pārdot zeltlietas par veca-
jām cenām. Nākamās iepirkuma partijas jau 
būs par jauno cenu. Tas nozīmē, ka ieguldī-
jums zeltlietās vienmēr būs izdevīgs. 

Jo vienkāršāks pinums, jo izturīgāka būs rotaslieta.sudraba karotītes būs piemērotas kristībām.
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svētkos ikviens vēlas justies īpašs un 
svinīgāk nekā ikdienā. ar svētku tērpu 
mēs ne tikai sev liekam justies citādāk, bet 
arī apkārtējos modinām svētku noskaņu. 
tērps, tāpat kā piparkūkas, mandarīni un 
izrotāta eglīte, piešķir pacilātu un svinīgu 
noskaņojumu Ziemassvētku vakaram un 
Jaungada svinībām.

Ziemassvētku vakaram ģimenes lokā ar drau-
giem vai baznīcā nebūt nav jātērpjas greznā 
balles kleitā un smokingā, taču arī ikdienas 
drēbes var papildināt ar kādu rozīnīti. Ir taču 
patīkami, ja, svinot svētkus savā ģimenē bez 
viesiem, uzpošam sevi un savus bērnus, tādē-
jādi arī mazajiem rādot piemēru, ka svētkus 
mēs nepavadām mājas vai ikdienas tērpā, 
bet pošamies īpaši. Skaisti ģērbjoties svētku 
vakarā, mēs radām sev un līdzcilvēkiem īpašu 
gaisotni un piepildītu svētku sajūtu.

Ziemassvētku vakars 
ģimenes lokā
Lielākā daļa ģimeņu Ziemassvētku vakaru svin 
savās mājās tuvāko lokā. Autorei interesanta 
liekas kādas ģimenes tradīcija Ziemassvētkos 
visiem pārģērbties par rūķīšiem. Tiesa, šī tra-
dīcija vairāk piederas ģimenēm ar pirmsskolas 
vecuma bērniem. Lai gan, kur teikts, ka ģimenes 
ar lielākiem bērniem nevar darīt ko līdzīgu? Tas 
allaž ir jautri un atmiņā paliekoši. Līdzīgas tra-
dīcijas varam ieviest arī savās ģimenēs, sevišķi 
Jaungadā, kad ir karnevālu laiks.

Izvēloties apģērbu svētku vakaram mājās, 
vīrieši varētu ģērbt, piemēram, kādu klasis-
ku kreklu vai pievilcīgu džemperi un bikses 
bez žaketes. Sievietes parasti tērpjas svārkos 
un blūzē vai kleitā. Arī mājas svinībās neaiz-
mirstiet par aksesuāriem – krellēm, jostām, 
neparastiem auskariem vai rokassprādzēm, 
kas radīs svētku tērpam pabeigtības un pil-
nības sajūtu. Sievietēm nevajadzētu piemirst 
skaistas zeķubikses, kas ir pieejamas dažādos 
rakstos un bez tiem visās varavīksnes krā-
sās un atdzīvinās vispelēkāko kleitiņu. Bēr-
ni vienmēr ļoti gaida Ziemassvētkus un Jaun-
gadu, tad nu, vecāki, posīsim arī savas atva-
ses svētku noskaņās. Bērns būs sajūsmā, ja 
Jaungadā sarūpēsiet viņam karnevāla tērpu, 
lai mazais var pārtapt par kādu zvēru vai pa-
saku varoni. Tērpu var meistarot vecāki, no-
pirkt kādā lielveikalā vai lēti iegādāt mazlie-
toto apģērbu veikalā.

Pasākumos neiederas 
ikdienas drēbes
Krietni vairāk jāpiedomā par apģērbu, dodo-
ties uz kādu Ziemassvētku vai Jaungada pa-
sākumu vai balli. Tad vīriešiem piedienētu 
svētku uzvalks vai fraka, atkarībā no tā, kas 

norādīts ielūgumā. Ja vīrietim norādīts ieras-
ties frakā, sievietei noteikti jābūt garā vakar-
kleitā. Ja vīrietim jāierodas uzvalkā, sievie-
tei būtu vēlams ierasties vakarkleitā, kuras 
garums ir nedaudz zem ceļgala. Kostīms ar 
biksēm sievietei būtu piemērotāks pasāku-
miem, kuri notiek pirms pulksten pieciem 
pēcpusdienā, vakarā piemērotāka būs kleita 
vai svārki un grezna blūze.

Pievērsiet uzmanību tam, ka ziemas lai-
kam vairāk piedienētu tumšas krāsas ap-
ģērbs. Aksesuāriem tādos pasākumos neva-
jadzētu būt kliedzošiem, bet elegantiem un 
gaumīgiem. Zeķubikses vai zeķes ballei labāk 
izvēlēties miesas krāsā vai melnas un aut tās 
kurpēs ar slēgtu purngalu. Sievietēm laikus 
jāpadomā, vai tērpam būs klāt somiņa vai nē. 
Jaungada balles ir īstais laiks krāšņai, vizuļo-
jošai un greznai somiņai, kas lieliski papildi-
nās tērpu. Somiņas un kurpju krāsai vēlams 
būt līdzīgā tonī, lai tērpā valdītu harmonija.

modē – pelēcīgas 
un vēsas krāsas
Jelgavas dizainere Evita Bosa stāsta, ka sievie-
tēm ziemas periodā modē ir pelēka, melna un 
plūmju violeta krāsa ar dažādiem spīdumiem 
un akcentiņiem vintage stilā (vintage clothes 

tulkojumā no angļu valodas – no 1920. līdz 
1990. gadam ražoti apģērbi, bieži vien lietoti). 
Svētku apģērbam ārpus telpām un ikdienā 
var pieskaņot sezonai atbilstošus elementus, 
piemēram, adītas beretītes ar kādu spīdīgu 
dekoru, arī adītu džemperi. Vīriešiem pašlaik 
modē ir krekli pelēcīgi zilā krāsā, uzval-
kos arī valda vēsas krāsas – vēsi pelēka, vēsi 
tumši zaļa. Bērniem modē ir dažādi adījumi, 
arī zābaki ar vilniņu, kas redzama gar zābaka 
augšmalu. Tāds piedāvājums lielākoties ir 
pieejams mūsu lielveikalos.

Modē atgriezusies arī lakāda, taču ne 
kurpēs, bet vakara somiņās. Evita Bosa min, 
ka melna lakāda labi izskatās kopā ar plūmju 
violetu un pelēku krāsu vienalga kādā kombi-
nācijā. Vēl daudz uzmanības šogad pievērsts 
sīkiem aksesuāriem vintage stilā ar dažādiem 
kristāliem, brošām, matu sprādzēm utt. Evita 
iesaka – ja apģērbu vai aksesuārus svētkiem 
tomēr pērkat, iegādājieties arī kaut ko no Lat-
vijā ražotā.

Galvenais tomēr ir, lai jūs svētku tērpā 
justos ērti un pārliecināts par sevi, tad svēt-
ki noteikti izdosies sirsnīgi, nesaspringti un 
skaisti. Dizainere Evita Bosa iesaka pirms do-
šanās uz balli tērpu un kurpes izmēģināt mā-
jās, kādu laiku ar tiem pastaigājot. 

Kā ģērbties svētku vakarā
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gatavošanās Ziemassvētkiem

S o lv i tA  c u k e r e 

F oto :  M i k u S  M e d Z i n i S

Ražotne Baltic Candles Ltd. ir trešais lielā-
kais savas nozares uzņēmums Eiropā. Par 
Dobeles sveču ražotāju ikdienu stāsta korpo-
ratīvo klientu menedžeris Raivis Stols.
 Kā tagadējā ekonomiskajā situācijā 

klājas jūsu uzņēmumam?
Strādājam daudz un ražīgi – 24 stun-

das diennaktī un septiņas dienas nedēļā. 
Gada laikā atpūšamies vien pāris nedēļas pēc 
Jāņiem un pirms Ziemassvētkiem. Ik dienas 
saražojam 20-25 tonnas sveču. Lai šo apjomī-
go darba procesu nodrošinātu, esam investē-
juši jaudīgās sveču lejamās mašīnās un uzņē-
mumā pašlaik nodarbinām 400 darbinieku. 
Esam otrs lielākais darba devējs Dobelē aiz 
Dobeles dzirnavnieka, bet pie sasniegtā nedo-
mājam apstāties. Noieta tirgus mūsu produk-
cijai ir tik plašs, ka nespējam izpildīt visus pa-
sūtījumus.
 Kas nodrošina lielo pieprasījumu pēc 

jūsu produkcijas?
Vispirms, tas ir pastāvīgais darbs pie pro-

duktu daudzveidības un daudzkrāsainības 
papildināšanas. Pašlaik jau pieejamas sve-
ces vairāk nekā 500 krāsu toņos – matētas, ar 

metālisku mirdzumu, glancētas, ar atspīdu-
mu. Sveces skaistums ir tās degšana, bet ne 
mazāk svarīgs ir arī liesmiņas atspīdums.

Lepojamies ar sveču kvalitātes augstajiem 
standartiem, ko spējam nodrošināt, – kvalita-
tīvas sveces nedrīkst pilēt.

Pirms katras jaunas sadarbības sākuma 
mūsu produkti tiek testēti īpašās laboratori-
jās, lielo klientu pārstāvji veic kvalitātes au-
ditus mūsu ražotnē. Esam viens no diviem 
uzņēmumiem Eiropā, kurš ražo arī stearī-
na sveces no videi draudzīga produkta – pal-
mu eļļas. Stearīna sveces iegūst arvien lielā-
ku popularitāti Skandināvijas valstīs un arī 
Vācijā.

Mūsu direktoram no Dānijas Jenam To-
rupam Togersenam ir vairāk nekā 20 gadu 
pieredze šajā biznesā. No sava vadītāja esam 
iemācījušies darbā izmantot personiskuma 
principu – piegādātājus un klientus sveicam 
jubilejās, ievērojam viņu intereses, atbalstām 
vaļaspriekus, piemēram, kopīgi skatāmies 
futbola mačus.

Sava darba rezultātu varam izteikt trīs 
vārdos – kvalitāte, serviss un laba cena.
 Cik veidu sveču jūs piedāvājat?
Ir četri galvenie sveču veidi. Vienas ir 

šķidrā parafīna sveces, kuras, pārvērstas pul-

vera sniegpārsliņās, presēs zem liela spiediena 
tiek atlietas formās. Automāts vienā stundā 
saražo ap 3000 sveču. Pēc tam sveces pārklā-
jot ar metāla pulveri, lakām, uzlīmēm, drukā-
jot zīmējumu vai uzspiežot virsū klišejas, mēs 
radām pievienoto vērtību.

Ļoti iecienītas pašlaik ir raupjās rustikas 
faktūras sveces, kas tiek lietas speciālās for-
mās.

Visi zina karsti lietās sveces, kuras iegūst, 
sakarsējot parafīnu aptuveni 90 grādu tempe-
ratūrā. Tā tiek iegūta spīdīga un atstarojoša 
sveču struktūra.

Bet svētku dāvanām pircēji bieži izvē-
las nestandarta formas sveces, kuras darina 
mākslinieki, tās atlejot silikona formās.

Ražojam arī aromātiskās sveces, kuras 
vairāk populāras ir Francijā.

Pašlaik piedāvājam jau vairāk nekā 15 000 
dažādu sveču produkciju.
 Ziemassvētku noskaņa nav iedomā-

jama bez svecēm..
Jā, Advente un Ziemassvētki mūsu biz-

nesā ir pļaujas laiks. Ziemassvētku sveces sa-
viem klientiem sākām izsūtīt jau augustā, bet 
pašlaik jau domājam par nākamās vasaras 
sveču sortimentu, kura piegādes sāksies jan-
vārī. Tirgus situācija liek raudzīties pusgadu, 
gadu uz priekšu. Gluži kā vecajā labajā latvie-
šu teicienā par ragavām, kuras gatavo vasarā, 
bet ratus ziemā.
 Kur iepērkat izejmateriālus?
Lai gan Krievijas tirgus un sadarbības 

partneri ir problemātiski, tomēr izejmateriā-
lus, galvenokārt parafīnu, iepērkam no kom-
pānijas Lukoil Krievijā. Strādājam arī ar Ķīnu, 
bet no turienes nākušais izejmateriāls ir cie-
tāks un prasa papildus apstrādi, tādējādi sa-
dārdzinot ražošanas izmaksas.

Ziemassvētku sveču liesmas 

no dobeles
Jau 13 gadus Latvijas tirgū ir pārstāvēts 
Dobeles uzņēmums Baltijas sveces, kas 
pēdējos piecus gadus pazīstams ar anglisko 
nosaukumu Baltic Candles Ltd., jo 98 procenti 
uzņēmuma produkcijas tiek eksportēti.
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 Piedāvājam
Balzāma baltegle, Abies balsamea
Korejas baltegle, Abies koreana
asā egle, Picea pungens
Sudrabegle, Picea pungens glauca
serbijas egle, Picea omorika (vairāk)
Melnā egle, Picea mariana
Ķīnas asā (skarbā) egle, Picea asperata
Kanādas egle, Picea glauca
Kanādas egle, Picea glauca Conica
 egļu augstums
1. grupa: 60-80 cm
2. grupa: 80-100 cm
3. grupa: 100-125 cm
 Vairumtirdzniecības cena
4, 5 un 6 lati (ar PVN) atkarībā no iegādātā daudzuma

 Kas ir jūsu klienti?
Mūsu klienti pārsvarā ir lielas ārval-

stu kompānijas Zviedrijā, Somijā, Norvēģi-
jā, Francijā un Vācijā. Taču neesam aizmir-
suši arī savus tautiešus, lai gan vietējais tirgus 
nav liels. Tikko atvērām jaunu firmas veikalu 
Jelgavā Pilsētas pasāžas pirmajā stāvā. Mums 
ir vēl divi veikali – viens pie ražotnes Dobelē, 
otrs tirdzniecības centrā Spice Rīgā.
 Kādas ir sveču modes tendences?
Skandināvijas valstis, kas diktē modes 

tendences sveču tirgū, arvien vairāk atgrie-
žas pie ekoloģiska produkta – stearīna sve-
cēm bez krāsvielām un smaržvielām.

Pasaulē vēl aizvien populāras ir sveces 
violetā un rozā krāsā. Bet arī latviešu pircē-
jiem ir savas dīvainības. Nekur pasaulē Ad-
ventes un Ziemassvētku laikā nepasūta un 
nepērk sveces dzeltenā krāsā, jo tās piedien 
Lieldienu laikam un vasarai. Taču latvieši tie-
ši otrādi – gada tumšākajos mēnešos pārsva-

rā izvēlas sveces spilgtos un saulainos toņos – 
dzeltenas, sarkanas, oranžas.
 Vai pašreizējā situācija valstī ietek-

mējusi arī strādājošos jūsu uzņēmumā?
Par saviem darbiniekiem rūpējamies, ne-

vienu neatlaižam, bet arvien piedāvājam jau-
nas darba vietas. Augstie kvalitātes standar-
ti prasa arī augstu ražošanas kultūru, tāpēc 
darba vide ir veselībai nekaitīga un droša. Sa-
viem darbiniekiem esam izbūvējuši dušas tel-
pas, ģērbtuves un virtuves. Arī nākamgad do-
mājam paplašināties, jo iegādāsimies trīs jau-
dīgas mašīnas sveču ražošanai. Līdz ar to at-
kal būs jaunas darba vietas.

Šis gads mums bijis ražīgs un veiksmīgs. 
Ar ticību un jaunām iecerēm raugāmies nā-
kotnē un to pašu novēlam mūsu sadarbības 
partneriem un pircējiem, kurus ar savu dar-
bu cenšamies iepriecināt. Bet Ziemassvētkus, 
tāpat kā vairums latviešu, pavadīsim cerīgās 
pārdomās pie aizdegtām svecēm. 

Ziemassvētkos – 
eglīte podā

A n e t e  S t r e l ē v i c A

Ziemassvētku vakarā gandrīz ikkatrā 
jelgavnieka mājā tiks iedegta mazāka 
vai lielāka svētku eglīte. platones 
pagasta stādaudzētavas Dimzas 
saimnieks Guntis vītoliņš atklāja, ka 
lieliska alternatīva egles ciršanai ir 
ilgtermiņa ieguldījums – eglīte podā.

«Ziemassvētkiem izdevīgāk iegādāties podā 
augošu eglīti, jo pavasarī to var iestādīt dārzā. 
Ievērojot dažus ieteikumus, gandrīz visas 
eglītes pārdzīvo ziemu – tā jātur tālāk no ra-
diatoriem un citiem siltuma avotiem, podā 
vēlams turēt ledu vai sniegu, lai eglīte nesa-
plaukst pirms laika. Pēc svētkiem to vēlams 
dažas dienas paturēt vēsumā, piemēram, ko-
ridorā vai verandā, bet pēc tam egli var droši 
nest ārā un pavasarī stādīt zemē. Pat ja šie ie-
teikumi netiek ievēroti, apmēram 50 procen-
tu eglīšu iztur ziemu un pavasarī tās var stādīt, 
savukārt, ja tiek ievēroti visi ieteikumi gandrīz 
visas eglītes pārziemo,» norāda guntis Vīto-
liņš, iesakot eglīti podā iegādāties jau tagad, 
lai pirmssvētku drudzī tā nav steigā jāmeklē, 
turklāt tagad ir lielāka izvēle un tieši pirms 
Ziemassvētkiem eglīšu cenas mēdz pieaugt.

guntis Vītoliņš stāsta, ka jaunā mēnesī 
cirstai eglītei skujas nenobirst ilgāk, bet vecā 
mēnesī cirsti koki, tos izmantojot būvniecī-
bā, mazāk pūst un pie pareizas kopšanas var 
kalpot līdz divām reizēm ilgāk. Eglītei pirms 
ievietošanas traukā vēlams atjaunot cirtuma 
vietu, nozāģējot vai nocērtot dažus centimet-
rus no kāta, lai tā labāk var uzsūkt ūdeni. Eglītes 
stabilitātei to var piekārt auklā pie griestiem 
un galu iemērkt traukā, kas pildīts ar ūdeni. Ja 
egle tiek šādi nostiprināta, nav jāuztraucas, ka 
bērni dauzoties to varētu apgāzt, turklāt egle ir 
ūdenī un skujas ilgāk nenobirst. Vēl egles sta-
bilitātes nodrošināšanai var izmantot trauku, 
kas pildīts ar samitrinātām smiltīm.

Baltic Candles Ltd. korporatīvo klientu menedžeris Raivis stols: «latvieši gada 
tumšākajos mēnešos pārsvarā izvēlas sveces spilgtos un saulainos toņos – 
dzeltenas, sarkanas, oranžas.»
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Lai svētku uguņošana neizvērstos par traģēdi-
ju, bet gan būtu priecīgs notikums, uz sarunu 
aicinājām SIA Svētku aģentūra galveno piro-
tehniķi Ilmāru Āboliņu, lai uzklausītu spe-
ciālista ar 25 gadu pieredzi ieteikumus, kā 
sarīkot drošu uguņošanu.

Ilmāra Āboliņa veidotais uguņošanas šovs 
priecē mūs gadu no gada 18. novembra svēt-
kos Daugavmalā. SIA Svētku aģentūra šāgada 
oktobrī Lietuvā kļuva par starptautiskā piro-
tehniķu konkursa laureātiem. Viņu sniegumu 
pilsētas svētkos iepazinuši arī jelgavnieki.

Ilmārs Āboliņš uzskata, ka «latviešu kul-
tūrā jau kopš Skroderdienām Silmačos tiek 
runāts par spridzināšanu. Var pat teikt, ka 
latvieši savā ziņā ir piromāni, jo uguns klāt-
būtne ir visos svētkos, gan vasarā, gan ziemā. 
Ziemā vienīgi laika apstākļi ir ugunij drošā-
ki. Pirotehnikas klāsts ir tik plašs, tāpēc bez 
priekšzināšanām un laba konsultanta neiz-
tikt. Lai uguņošana nestu svētku prieku, jāat-
ceras dažas pavisam vienkāršas lietas.»

drošas uguņošanas 
priekšnoteikumi
 Droša pirotehnikas lietošana nav sa-

vienojama ar alkohola lietošanu! Tiem, kas 
lietojuši alkoholu, uguņošanā jāpiedalās kā 
skatītājiem.
 Pirotehniku jāiegādājas vienīgi sertifi-

cētos veikalos, nevis tirgū zem letes vai liel-
veikalā.
 Pat vissīkāko neskaidrību gadījumā 

jautājiet padomu. Ja pēc instrukcijas izlasīša-
nas, skaidrība par pirotehnikas izstrādājuma 

drošu lietošanu nerodas, labāk vēlreiz pārjau-
tāt speciālistam.
 Pārliecinieties, vai izstrādājums nav 

mehāniski bojāts, jo pēc aizdedzināšanas tāds 
var sprāgt!
 Jāievēro drošības attālumi starp piro-

tehnikas elementiem, skatītājiem un uguns-
nedrošiem objektiem. 35-50 metru rādiusā ap 
pirotehnikas palaišanas vietu ir uguns nedro-
šā zona. Lai palaistu pirotehniku starp mājām, 
attālumam starp tām jābūt 75-80 metriem.
 Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstā-

dot pirotehnikas izstrādājumus, jāņem vērā 
vēja stiprums un virziens. Skatītājiem jājūt 
vējš no mugurpuses jeb, kā saka, – pakausī, jo 
visi izdedži lido pa vējam.
 Jāuzmanās no kokiem, vadiem un jum-

tiem. Tāpat kā stiprs vējš, arī tie var mainīt 
pirotehnikas lidojuma virzienu, un tas vien-
mēr kļūst neprognozējams.
 Pirotehnikas izstrādājumus drīkst iz-

ņemt no iepakojuma un attīrīt degauklas ti-
kai īsi pirms lietošanas.
 Uguņošanas lietas nedrīkst atstāt bez 

uzraudzības pat labi zināmās vietās. Labāka-
jā gadījumā tās kāds nozags, sliktākajā – atra-
dīs pusaudzis, kam kabatā noteikti būs sērko-
ciņi vai šķiltavas.
 Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un 

neļaujiet to darīt citiem.
 Nedrīkst izjaukt gatavos pirotehnikas 

izstrādājumus.
 Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus 

jāsagatavo un tuvumā jānovieto ugunsdzēša-
mais aparāts vai vismaz spainis ar ūdeni. Ātra 
uguns nodzēšana var izglābt dzīvību un pa-
sargāt materiālās vērtības.
 Pirotehnika jāglabā sausā, ugunsdrošā 

un bērniem nepieejamā vietā – arī tad, ja tas 
ir viņa dzimšanas dienas salūts.
 Pirotehniku drīkst iegādāties no 18 

gadu vecuma, bet demonstrēt salūtu citiem – 
no 21 gada vecuma.

Pirotehnikas izstrādājumu 
palaišana
 Pirms pirotehnikas palaišanas pārlieci-

nieties par stabilu, stingru pamatu – asfalts, 
betona plāksne, akas vāks vai taciņa būs pie-
mēroti. Nedrīkst likt irdenā sniegā, jo piro-
tehnikas paka var apgāzties. Tā no sāniem jā-
nostiprina ar ķieģeļiem, malkas šķilām, ak-
meņiem vai betona klučiem.
 Aizdedzināšana jāveic no vēja puses un 

pēc aizdedzināšanas nekavējoties jāatkāpjas.
 Izdedžu krišanas zonā nedrīkst būt 

viegli uzliesmojoši priekšmeti, jumti un au-
tomašīnas.
 Lai droši palaistu pirotehniku, nepiecie-

šams stabils un nedziestošs uguns avots – lod-
lampa, jaudīgas šķiltavas vai gara brīnumsvece.
 Ja apstājas izstrādājuma darbība, kate-

goriski aizliegts liekties tam pāri vai mēģināt 
to iedarbināt vēlreiz. 20 minūtes neaiztiekam, 
tad varam nest uz veikalu apmainīt.
 Raķetes pirms šaušanas jāievieto stabi-

li vertikāli nostiprinātā, piemēram, zemē ier-
aktā pudelē vai vārtu staba caurulē. Jums ne-
pieciešamas tieši tik daudz pudeļu vai cauru-
ļu, cik raķetes gribat izšaut. Pārbaudiet, vai ra-
ķete neieķīlējas un varēs aizlidot. Nav pieļau-
jams, ka viena raķete tiek šauta, bet pārējās guļ 
turpat līdzās uz zemes, gaidot savu kārtu. Vie-
nīgā bīstamā dzirkstele uzkritīs tieši uz degau-
klām, un tad raķetes pašas izvēlēsies trajekto-
riju, kas diez vai jums būs tīkama. Kategoriski 
aizliegts aizdedzinātu raķeti turēt rokās.
 Petardes (trokšņa pirotehnika) pēc aiz-

dedzināšanas piecu sekunžu laikā jāaizmet 
drošā attālumā – no sevis un citiem, lai neno-
darītu kaitējumu rokām. Trokšņa pirotehni-
ku nedrīkst lietot telpās un aizliegts aizdedzi-
nāt nodzisušu degli.
 Uguns strūklakas un tamlīdzīgus iz-

strādājumus vispirms jānovieto uz zemes un 
tikai pēc tam jāaizdedzina.
 Romiešu sveces ir izstrādājums, kas 

pielādēts ar secīgiem, šaujošiem lādiņiem. To 

esiet uzmanīgi ar uguns puķēm!
Decembris un gadu mija ir bagāta ar uguņošanu. 
Katrreiz, kad debesis piepilda krāšņas uguns 
puķes, ar aizturētu elpu gan bērni, gan 
pieaugušie gaida brīnumu. Uguņošanai 
beidzoties, vēl mirkli stāvam kā sastinguši un tad 
skaļi priecājamies: «Tas tik bija salūts!»

ilmārs āboliņš: 
«latviešu kultūrā jau 
kopš Skroderdienām 
Silmačos tiek runāts 
par spridzināšanu.»
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Gadget Mania ir gadžetu un oriģinālu dāvanu veikals. Pie mums jūs vienmēr atradīsiet dāvanu 
vai kādu jauku suvenīru. Meklējiet mūs www.gizmos.lv vai Pulkveža Brieža ielā 6, rīgā.

gadžets (no angļu valodas Gadget) ir kāds priekšmets, kas sevī apkopo

• jaunākās tehnoloģijas un zinātniskos izgudrojumus gandrīz visās sfērās, sākot no vis-
vienkāršākajiem un beidzot ar jaunākajiem NAsA un citu pasaulē zināmu kompāniju 
sasniegumiem;

• citādāku, ārpus pieņemto normu un stereotipu nestandarta dizaina pieeju.

Ikviens priekšmets ir unikāls, katrā ir individuāla un neaizmirstama rozīnīte. Un tieši tāpēc 
jums nevajadzēs kārtējo reizi mocīties ar jautājumu: «Ko lai dāvina dzimšanas dienā?!», jo 
lielākā daļa gadžetu ir ideāla dāvana gan pašiem jaunākajiem, gan mūsdienīgiem jaunie-
šiem un viņu vecākiem. Arī pieaugušajiem ir brīži, kad gribas visu mest pie malas un kaut 
uz neilgu laiku atgriezties bērnībā.

Tas vēl nav viss. Katram gadžetam ir 
vairākas funkcijas, kuras sākotnēji pat 
varbūt nevar pamanīt. gadžeti spēj pār-
steigt un būt neatkārtojami dizaineru, 
bāru un kafejnīcu īpašnieku, diskoklubu 
un restorānu atradumi. Tāpēc uzmanīgi 
lasiet aprakstu un skatieties paskaidrojo-
šos video pie katra gadžeta.

Mūsu galvenie mērķi – iedvesma, izklai-
de un smaids! Mēs cenšamies tos realizēt 
par visiem 100 procentiem.var lietot, piesienot vertikāli pie staba vai vie-

nu trešdaļu ierokot zemē.
 Galda pirotehniku jādedzina uz uguns-

droša pamata, jāizvairās no viegli uzliesmo-
jošiem materiāliem.
 Brīnumsvecītes mēdz strauji uzkarst 

un degt nelīdzeni, un straujāks zibsnis var 
būt par iemeslu izbīlim, caurumiem sintētis-
kās drēbēs un tūlīt pēc tam – degošam paklā-
jam vai indīgiem dūmiem.
 Nevienu pirotehnisku izstrādājumu tā 

darbošanās laikā nedrīkst turēt rokās.

Pēc uguņošanas
 Pirotehniskos izstrādājumus, kas nav 

nostrādājuši, atkārtoti aizdedzināt aizliegts. 
Nenostrādājušos pēc 20 minūtēm neizjauk-
tus neitralizē, iemetot ūdenī.
 Jāpārliecinās, lai pēc uguņošanas zemē 

nepaliktu kvēlojam neviena dzirkstele, jo, kā 
zināms, – no dzirksteles izceļas liesma.

Uguņot var jebkuros 
laika apstākļos
Vai uguņošanas laikā raķetes mēdz uzves-
ties citādāk nekā pirotehniķis ieplānojis? «Ja 
ar pirotehniku viss ir kārtībā, tā parasti ne-
notiek – īpaši, ja ievēro drošības tehnikas no-
teikumus,» uzsver Ilmārs Āboliņš. Ja lādiņi 
ir sausi un pareizi sapakoti, salūts var notikt 
gandrīz jebkuros laika apstākļos: lietū, snieg-
putenī un stiprā vējā.

Ja pirotehnika nopirkta specializētā vei-
kalā, tās kvalitāte ir garantēta. Ja izstrādājums 
nav nostrādājis, to var nest atpakaļ uz veikalu. 
«Mēs pieņemam šos izstrādājumus, paretam 
tādi gadās, un zinām, kā tos pareizi likvidēt. 
Pircējs var dabūt atpakaļ naudu vai līdzvērtīgu 
preci,» tā pirotehniķis Ilmārs Āboliņš.

Pirms uguņošanas vecākiem vajadzētu 
izvērtēt, vai mazulis ir pietiekami liels, lai ne-
gūtu psiholoģisku traumu. Arī mājdzīvnie-
kus vajadzētu pabarot un ievest pagrabā, ie-
slēgt šķūnītī vai piesiet pie būdas. Pēc uguņo-
šanas mazuļus un dzīvnieciņus vajag samīļot 
un nomierināt. Lai izdodas! 

sia Svētku aģentūra sniegumu 
iepazinuši arī jelgavnieki.
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Taču Jelgavas Ziemassvētku vecīši atzīst, ka 
šis darbs dažreiz ir ļoti smags un nepatei-
cīgs, bet tik un tā aicina ticēt brīnumam, kas 
atnāks 31. decembra pusnaktī.

Uzmanības centrā – 
mazais salavecis
Jaunā Rīgas teātra un Dailes teātra aktie-
ris Aleksandrs Radzevičs atceras, ka par īstu 
Salaveci kļuvis 1996. gadā, kad mājās atradis 
dzeltenu sieviešu lietusmēteli. «Iedomājos, ka 
no tā varētu pagatavot kādu masku. Pagata-
voju cepuri, bārdu. Lai gan izskatījās diezgan 
briesmīgi, pirmais pasākums notika Rīgā, to 
vadīja Egils Zariņš un auditorija bija diezgan 
liela,» stāsta A. Radzevičs, piebilstot – lai arī 

pierasts Ziemassvētku vecīti redzēt sarkanā 
vai zilā tērpā, arī dzeltens apģērbs tika uz-
tverts normāli.

Aktieris atzīst, ka visvairāk atmiņā paliek 
emocionāli smagi pasākumi, nevis jautrākie: 
«Atceros, kā apmeklēju veco ļaužu pansionā-
tu, kurā dzīvo īpaši smagi slimnieki. Bija ļoti 
grūti apstaigāt istabiņas un runāt ar šiem cil-
vēkiem, zinot, ka priekšā vēl ir istabiņas, ku-
rās ir vecīši ar vēl briesmīgākām slimībām.»

Tāpat īpaši ir svētki bagātnieku ģimenēs. 
«Mēs sarunājam labu honorāru, mani ieved 
mājas pagalmā, vārti automātiski aiztaisās, 
ienāku istabā, bet bērns neko nav sagatavojis. 

Viss beidzas ar to, ka vecāki aicina mani vir-
tuvē iedzert viskija glāzi, samaksā honorāru 
un uztaisa kopīgu bildi. Es biju vajadzīgs ti-
kai tāpēc, lai pēc tam rādītu fotogrāfijas drau-
giem – redz, pie mums bija ieradies Ziemas-
svētku vecītis,» par ne tik skaistiem svētkiem 
stāsta A. Radzevičs.

Aktieris atzīst, ka viena no galvenajām 
rakstura īpašībām, kurai jāpiemīt Salave-
cim – ir humora izjūta, īpaši, ja strādā ar pie-
augušajiem vai pusaudžiem. «Bija jāvada kla-
ses vakars skolā. Mani uzaicināja vecāki, bet, 
kad ienācu klasē un sāku darboties, sapratu, 
ka neesmu skolēniem vajadzīgs. Jautāju, vai 
tiešām tā ir un saņēmu apstiprinošu atbildi. 
Arī no šādām situācijām jāmāk atrast pareizo 
izeju,» atzīst A. Radzevičs, piebilstot, ka kon-
taktu vieglāk atrast ar mazāku kompāniju, jo 
lielā auditorijā ir daudz vairāk darba vērtētā-
ju. «Es varu redzēt tikai pirmās rindas, taču 
arī tie, kas atrodas tālāk, vērtē, ko un kā es 
daru. Es esmu uzmanības centrā, tāpēc jā-
strādā ļoti precīzi,» smej A. Radzevičs.

Aleksandrs atzīst, ka svarīgs šova ele-
ments ir arī viņa mazais augums, jo bērni un 
arī pieaugušie bieži vien ir ļoti pārsteigti, ie-
raugot netipiski mazu Ziemassvētku vecīti. 
Šogad aktieris vēl nav saņēmis piedāvājumus 
vadīt eglītes, taču atzīst, ka, vienojoties par ab-
pusēji izdevīgiem nosacījumiem, gatavs strā-
dāt un dāvāt prieku un optimismu citiem.

Grib izģērbt 
Ziemassvētku vecīti
Pasākumu organizators un Jelgavas Jaunā 
teātra aktieris Ingus Vidiņš atklāj, ka Ziemas-
svētku vecīša lomu viņam 2000. gadā pie-
dāvāja aktīvs Ozolnieku kultūras darba or-
ganizators Raitis Krūmiņš. I. Vidiņš pārsva-
rā darbojas bērnudārzos un skolās, sadarbo-
jas ar pašvaldības aģentūru Kultūra. «Ja tie 
ir bērni, tad vieglāk darboties ar četrus līdz 
sešus gadus veciem, ja pieaugušie, tad man 
vairāk patīk krievu publika, lai gan arī latvieši 
ir diezgan pateicīga auditorija,» tā I. Vidiņš.

Ziemassvētku vecītis atzīst, ka nereti ve-
cāki ir tie, kas sabojā pasākumu. «Bērni pa-

rasti ir atklāti, taču, ja vecā-
ki sāk kontrolēt un komentēt 
mūsu darbošanos, viss var no-
iet greizi, jo bērni klausa vecā-
kus un svētku sajūta pazūd,» 
stāsta Ingus Vidiņš.

Ingus atzīst, ka arī šajā dar-
bā neiztikt bez kurioziem. Īpa-
ši bez pārteikšanās, ko biežāk 
pamana pieaugušie, nevis bēr-
ni. «Gadās, ka, stāstot pasaku, 
sanāk divdomīgi stāstījumi, tad 
vecāki sāk smieties, bet bērni 
to nepamana. Taču jābūt apzi-
ņai, ka viss jāizdara pēc labākās 
sirdsapziņas – nedrīkst iet pie 
bērna nopīpējies vai pēc alko-
hola lietošanas, arī tērpam jā-
seko līdzi,» stāsta I. Vidiņš. Jau-
tāts, vai priekšnesumu laikā nav 
bijuši lieli kuriozi, piebilst, ka 
bijušas arī daudz nepatīkamā-
kas situācijas. «Strādāju uzņē-
muma ballītē, lielākā daļa pub-
likas bija sievietes, kuras jau bija 
manāmā reibumā un izdomāja, 
ka Ziemassvētku vecītis ir jāizģērbj. Tas ne-
maz nebija smieklīgi, jo sievietes bija daudz,» 
nianses atklāj I. Vidiņš.

Viņš atgādina, ka pasūtītājam jārēķinās – 
Ziemassvētku vecītis strādā no 40 minūtēm 
līdz stundai, nevis izklaidē viesus visu vakaru. 
«Viens cilvēks nevar noturēt uzmanību ilgāk 
par stundu, tāpēc ikvienam, kas plāno pasā-
kumus, iesaku vispirms vienoties par darbu, 
ko aktieris veiks pasākumā, lai pēc tam ne-
būtu jādzird pārmetumi. Ziemassvētku vecī-
tis nav arī tas, kas saskandinās glāzes kopā ar 
viesiem un nesēžas pie viena galda,» par dar-
ba kultūru stāsta I. Vidiņš, kurš jelgavnie-
kiem novēl ticēt, arī Ziemassvētku vecītim.

Var arī iespert 
Ziemassvētku vecītim
Velis-A ceremoniju vadītājs, I. Vidiņa teātra 
kolēģis Aldis Barons Ziemassvētku vecīša 
ampluā darbojas desmit gadu. «Galvenais ir 

Katra gada nogalē ir personāži, kas ikvienam atnes brīnuma un pasakas 
sajūtu. Iemirdzas svecīšu gaisma eglītē, skan jautro rotaļu melodija un 
ierodas viņš – Ziemassvētku vecītis vai Salavecis – sirms kungs ar bārdu un 
dāvanām, kas uzklausa katra mazāka vai lielāka jelgavnieka labos un ne tik 
labos darbus un dāvā cerības liesmiņu nākamajam gadam.

Šis darbs bija 
fiziski un 

emocionāli smags

Īstie Jelgavas Ziemassvētku vecīši – 
optimisma un humora pilni
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nebūt saldajam, nepatiesajam, kas ātri darbo-
jas ar vienu bērnu un tad ar nākamo, lai ne-
lauztu ticību. Jo arī pusaudži un pieaugušie 
tic Ziemassvētku vecītim, pieņem šo spēli,» 
stāsta A. Barons.

Viņš uzskata, ka ikdienā skolā bērni ir pā-
rāk saspringti, tāpēc, piedaloties spēlēs, viņi 
jūt brīvību: «Tad bērni var arī iespert vecītim, 
bet vecāki vai skolotāji pat nepievērš tam uz-
manību un neaizrāda – Ziemassvētku vecī-
tim pašam ar visu jātiek galā. Taču, protams, 
labo bērnu ir daudz vairāk. Bērni ilgi gaida šo 
tikšanos, kad redzi viņu acis, kūsti pats.»

Ar smaidu A. Barons atklāj, ka šogad ir 
divreiz pieejamāks nekā iepriekš, jo pasūtīju-
mu pasākumu vadīšanai ir daudz mazāk. «Lai 
Adventes svecītes atnes jelgavniekiem svētī-
bu, mieru un izturību. Lai arī Ziemassvētku 

vecītis ir pagānisks tēls, tam jātic – viņš dzīvo 
ilgu jo ilgu mūžu un redzējis labākus un slik-
tākus laikus, un zina, ka viss būs labi,» ticēt 
skaistajam aicina A. Barons.

Galvenais ir iegūt 
bērnu uzticību
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra direktors un re-
žisors Arvīds Matisons jau vairākus gadus ne-
darbojas Ziemassvētku vecīša ampluā. «Tagad 
man ir citas prioritātes. Šis darbs bija fiziski un 
emocionāli smags. Es izvirzu sev augstu latiņu 
un uzskatu, ka darbs jādara ar pozitīvām emo-
cijām. Ziemassvētku vecītis ir domāts bērniem, 
nevis vecākiem, lai gan vecāki dažreiz domā 
citādāk,» atklāj A. Matisons.

Viņš uzskata, ka galvenais ir iegūt bērnu 
uzticību un nepārspīlēt. «Galvenais notikums 

ir dāvanas saņemšanas mirklis, tāpēc bērni 
pēc sirsnīgas rotaļāšanās un konkursiem ne-
drīkst būt noguruši. Bērni gatavojas, mācās 
dzejoļus, tāpēc jāļauj viņiem izpausties. Pro-
tams, bijuši gadījumi, kad mazāki bērni uz-
traucas un aizmirst dzejolīšus. Šādā situācijā 
Ziemassvētku vecītim jāprot mazais nomie-
rināt un jāvienojas, ka uz nākamā gada svēt-
kiem bērns iemācīsies dzejoli un viss sanāks,» 
darba nianses atklāj A. Matisons.

Režisors stāsta, ka Ziemassvētku brīnu-
mam tic visi – gan mazāki, gan lielāki bēr-
ni. «Tāpēc Ziemassvētku vecītim viss jāizda-
ra ļoti labi, lai sajūta nepazūd. Ja nevari – ne-
drīksti būs par Ziemassvētku vecīti,» strikts ir 
A. Matisons, novēlot, lai brīdis, kad ierodas 
sirmais kungs, aizrauj ikvienu un brīnums 
neizpaliek. 

arvīds matisons jau vairākus gadus nedarbojas 
Ziemassvētku vecīša ampluā, taču ir pārliecināts, ka visi, 
neatkarīgi no vecuma, tic brīnumam.

aleksandrs Radzevičs atzīst, ka visvairāk atmiņā paliek 
emocionāli smagi pasākumi, nevis jautrākie.

aldis Barons ir pārliecināts, ka galvenais ir būt patiesam 
un nelauzt bērnu ticību Ziemassvētku vecītī.

ingus vidiņš uzskata, ka šajā darbā neiztikt bez kurioziem, īpaši bez 
pārteikšanās, ko biežāk pamana pieaugušie, nevis bērni.
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fotozibšņi

Foto: Anete strelēvica, Lelde Briģe, 
Laima Kacena un rolands Bartaševics

latvijas lauksaimniecības 
universitātē notika sociālo 
zinātņu fakultātes un valsts 
asinsdonoru centra rīkotā 
donoru diena, kurā 172 cilvēki 
nodeva 77,4 litrus asiņu.

tirdzniecības centrā Pilsētas pasāža durvis 
vēris veikals Piena un maizes nams, kurā 
jelgavnieki var iegādāties uzņēmuma 
Daugava piena produktus stikla iepakojumā, 
Aiviekstes piena produktus ekonomiskajā 
iepakojumā, kā arī maizi un konditorejas 
izstrādājumus Sērene.

ar Ziemassvētku 
un Jaungada egles 
uzstādīšanu Hercoga 
Jēkaba laukumā 
23. novembrī sākusies 
Jelgavas pošana gada 
nogales lielākajiem 
svētkiem. pilsētas 
izgreznošanai, svētku 
rotājumu uzstādīšanai un 
citām ar svētkiem saistītām 
izmaksām šogad atvēlēti 
15 843 lati, kas ir mazāk 
nekā pērn.

Jelgavniekiem bija iespēja iepazīt turcijas bagāto kultūru 
un tradīcijas Zemgales nevalstisko organizāciju centra un 
organizācijas Do It Creative rīkotajā tematiskajā vakarā 
starpkultūru nedēļas ietvaros.

Jelgavas spīdolas ģimnāzijas skolēni apmeklēja Ģederta Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, kur ar viņiem tikās ltv 
publisko debašu raidījuma Kas notiek Latvijā? autors un vadītājs 
Jānis domburs.
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ar daudz laba vēlējumiem un sirsnīgiem pateicības vārdiem 28. novembrī noslēdzās ādolfa alunāna Jelgavas teātra 50 gadu jubilejas 
svinības. skatītājus priecēja latviešu teātra tēva Kuplejas un anekdotes un pirmā latviešu operete Mucenieks un Muceniece.

Jelgavu 
apmeklēja Ķīnas 
tautas Republikas 
vēstnieks latvijā 
Čengs venju un 
vēstniecības 1. 
sekretārs Guo 
Hongliangs. 
vizītes laikā viesi 
apmeklēja arī 
Ģederta Eliasa 
Jelgavas vēstures 
un mākslas 
muzeju.

Jelgavā notika 9. Studentu dienas teātra sporta 
turnīrs.
Jelgavas studentu teātra komanda Nekas un 
improvizācijas teātra studijas Laiva dalībnieki.

14. novembrī savu turpmāko dzīvi ar oksanu 
saistīja viens no latvijas triāla elites braucējiem – 
artūrs Grīnfelds. Jaunajam vīram bija jāsēdina 
sieva uz triāla motocikla un jāpārved pāri tiltam, 
lai simboliski ievestu viņu savā klubā.

Jelgavas spīdolas 
ģimnāzijā 
viesojās no 
Ziemeļamerikas 
atceļojuši 
indiāņu jaunieši, 
kuri uzstājās ar 
tradicionālajām 
indiāņu 
dziesmām un 
dzeju.
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sludinājumi

1 istabas dzīvokli aspazijas ielā, Jelgavā. 39.3 m2. 
cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Pārlielupē, Jelgavā. divu stāvu 
māja – 2. stāvs. 38 m2, krāsns apkure. T. 63025848.

1 istabas dzīvokli Draudzības ielā, Kalnciemā, Jel-
gavas novadā. 29.8 m2, 4/5. cena Ls 5900. Ir iespē-
jama nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis.  
www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolnieku novadā. 
33.8 m2. cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izman-
tojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli aizkrauklē. Lēti. Vai mainu. 
T. 29814199.

2 istabu dzīvokli Jaunatnes ielā, Ānē, Jelgavas 
novadā. 39,9 m2, 5/5. cena Ls 6900. Ir iespēja-
ma nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis.  
www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Pētera ielā, Jelgavā. 41.9 m2, 5/5. 
cena Ls 11 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Atmodas ielā, Jelgavā. 56.9 m2, 4/5. 
Cena Ls 11 300. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, Jelgavā. 50,2 m2, 
8/9. cena Ls 10 500. Ir iespējama nomaksa. Izmanto-
jiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Blaumaņa ielā, Jelgavā. 41,5 m2, 3/5. 
cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Ausmas ielā, Dobelē. 51,8 m2, 1/3. 
cena Ls 9800. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

3 istabu dzīvokli Asteru ielā, Jelgavā. 70 m2, 1/5. cena 
Ls 16 300. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

neKustamie īpašumi

pārdod

1 istabas dzīvokli Mātera ielā, Jelgavā. 26,7 m2, 5/5. 
cena 8200. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli ganību ielā, Jelgavā. 35,9 m2, 1/5. 
cena Ls 8500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Pumpura ielā, Jelgavā. 39,2 m2, 4/5. 
cena Ls 6900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Brīvības bulvārī, Jelgavā. 42.8 m2, 
1/5. cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Lielajā ielā, Jelgavā. 28.8 m2, 2/5. 
cena Ls 8500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.
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3 istabu dzīvokli Pasta ielā, Jelgavā. 58,8 m2, 2/5. 
cena Ls 15 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

3 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, Jelgavā. 62.9 m2, 
3/9. cena Ls 12 500. Ir iespējama nomaksa. Izmanto-
jiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

3 istabu dzīvokli Puķu ielā 5, Jelgavā. 8/9, 60 m2, sil-
tinātas ārsienas, PVC logi, lamināts, jauni radiatori, 
iebūvēta virtuves iekārta, santehnika, labā stāvoklī, 
Baltkom, Lattelecom. T. 29195757.

3 istabu dzīvokli Aspazijas ielā, Jelgavā. 78,8 m2. Cena 
Ls 18 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

3 istabu dzīvokli elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
Ls 9900. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

3 istabu dzīvokli dārza ielā, Jaunbērzē, dobeles novadā. 
66.4 m2, 1/3. cena Ls 8000. Ir iespējama nomaksa. Iz-
mantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

Pusmāju Aucē. 2 istabu dzīvokli 1. stāvā, 1 istabas 
dzīvokli 2. stāvā, kopā 78 m2. Ķieģeļu māja, labs 
remonts, tualete, ūdens iekšā, viens kaimiņš. Cena 
Ls 7500. T. 26137646.

piedāvā īrēt
2 istabu dzīvokli ar mēbelēm, centrā. Ls 50 + komu-
nālie pakalpojumi. T. 26164669.

2 istabu dzīvokli Palīdzības ielā 1, Jelgavā. Ir mēbeles. 
Nav dārgi. steidzami. T. 29479349.

Stāvvietu traktoriem, ekskavatoriem, autofurgo-
niem. Telpas autoservisam, noliktavām. T. 63021654.

saimniecība

pārdod
Jauktu lapukoku malku (skaldītu). 14 Ls/sterā. Bez-
maksas piegāde. T. 25995121.

skaldītu malku. T. 29166277.

Kartupeļus un citus dārzeņus 0,10 Ls/kg. Iespējama 
piegāde. T. 29176517.

paKaLpojumi
arhitekts piedāvā visu veidu arhitektūras projektē-
šanu un saskaņošanu. Pārskaņoju izmaiņas projektā 
(rekonstrukcija, jaunbūve). Nikolajs. T. 29683422.

VId lēmumu apstrīdēšana. Juridiskie pakalpojumi. 
T. 27404949.

Biznesa plānu izstrāde. T. 27404949.

Juridiskie pakalpojumi, pārstāvība tiesās. Likvidācija, 
maksātnespēja. T. 27404949.

iepazīšanās
simpātiska (46 gadus veca) sieviete ar humora 
izjūtu, strādā un dzīvo Jelgavā. Vēlas satikt mate-
riāli patstāvīgu, saprotošu vīrieti vecumā no 46 līdz 
48 gadiem, kurš vēlētos nopietnas, ģimeniskas sais-
tības. Lūgums zvanīt vakarā. T. 26089442.

Patstāvīga, mīļa (47 gadus veca) sieviete nopietnai 
kopdzīvei vēlas satikt labi situētu, saprotošu vīrieti 
(jelgavnieku) vecumā no 46 līdz 49 gadiem, kurš ne-
atteiktos palīdzēt saimnieciskos darbos privātmājā. 
Piezvani man! T. 29929445.

dažādi
Dziednieces ritas Burkovskas privātprakse Jelgavā. 
Palīdz atbrīvoties no depresijas, alkohola atkarības, 
liekā svara, muguras un locītavu slimībām. Pareģoju-
mi. Palīdzība arī no attāluma. T. 26733836.

Jautra, atraktīva svētku pasākumu vadītāja priecēs 
jūs kāzās, ballēs, jubilejās, bērnu svētkos. Bērniem – 
muzikālās programmas kopā ar dažādiem pasaku 
tēliem. T. 28391385; 63027671.

Tava bērna dzimšanas dienas ballīte noteikti būs vēl 
interesantāka, ja uz to ieradīsies draudzīgā mikipe-
le no disnejlendas. Iesim jautrās rotaļās, dziedāsim, 
dejosim un priecāsimies uz nebēdu. T. 28391385; 
63027671.

Ingeborga Pilsa, Stefans Palmers un Luiss Bisšops

Pasaules virtuve. Eiropa, Āfrika
Jāņa Rozes apgāds izdevis unikālu pavārgrā-
matu, kurā apkopotas visu Eiropas un Āfrikas 

valstu raksturīgākās recep-
tes. Ikvienu recepti ilustrē 
apetīti rosinošas ēdienu fo-
togrāfijas. Līdzās informāci-
jai par ēdiena pagatavoša-
nas laiku, procesu un sa-
stāvdaļām, īsā ievadtekstā 
uzzināsiet interesantus 
vēsturiskus faktus vai 
ziņu par kādu no ēdiena 
sastāvdaļām. 

Pasaules virtuves otrajā daļā, kas klajā nāks 
pavasarī, būs apkopotas Āzijas, austrālijas, 
Jaunzēlandes un Klusā okeāna salu, ameri-
kas un Karību reģiona valstu receptes.

Edelgards Ābenšteins un Janīna Fīdlere

Berlīne. Māksla un arhitektūra
Jāņa Rozes apgāda jaunums Berlīne. Māksla 
un arhitektūra ir izsmeļošs un pārskatāmi 
strukturēts ceļvedis, kas ļauj iepazīt Vācijas 
galvaspilsētas bagātīgo kultūras vēsturi un 
dinamisko 21. gadsimta kultūras dzīvi.
grāmatā apkopoti:
 ievērojamākie apskates objekti,
 esejas par dažādām vēstures un kultūras 
tēmām,
 pilsētas kartes,
 tematiski pastaigu maršruti,
 bagātīgi ilustrēts ieskats Ber-
līnes arhi tek tūrā,
 ērti pārskatāma terminu 
vārdnīca,
 slavenāko Berlīnes iedzīvo-
tāju biogrāfijas,
 detalizēts rādītājs.
Līdz šim Jāņa Rozes apgādā iznākuši romas, 
Venēcijas un Ēģiptes mākslas un arhitektū-
ras ceļveži. Pavasarī gaidāma grāmata Parīze. 
Māksla un arhitektūra.

Dagmāra Geislere

Vanda. Atriebība aulekšiem
Jāņa Rozes apgādā iznākusi jau ceturtā Vandas 
piedzīvojumu grāmata, kurā aizraujoši aprak-
stīti desmitgadīgās meitenes piedzīvojumi. 
Vanda, kurai vairāk par visu patīk 
dzīvošanās pa āru, kanēļ maizītes 
un melleņu pankūkas, nebūt nav 
sajūsmā par zirgiem. Tomēr tieši 
zirgaudzētavā viņai jāpavada 
vesela nedēļa, kamēr mamma 
ir komandējumā, bet tētis – ce-
ļojumā. Vandai zirgi liekas par 
lielu, jāšanas skolotājs – par ie-
domīgu un meitenes – lecīgas kazas, toties 
viņas draugi – Katija un Fabiāns – iejūtas ap-
brīnojami ātri. It kā ar to vēl nepietiktu, atriebī-
bas plānus kaldina arī meiteņu nīdēju banda. 
Tomēr neviena neģēlība nepaliek nesodīta...
Par citiem Vandas piedzīvojumiem uzzini grā-
matās Vandas slepenās piezīmes, Vanda – ļoti 
slepeni un Vanda un meiteņu nīdēju banda.
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decembra afiša

Izdevniecība Avots 
piedāvā

Vakars romantiskās  
noskaņās divatā

grāmatiņa rosina padomāt, kā 
pie iedegtām svecēm pavadīt 
romantisku vakaru divatā 
ar mīļoto cilvēku. Piedāvā-
tas dažādas erotisku ēdienu 
un dzērienu receptes, rak-
sturoti produkti, kas veicina 
dzīves sparu un liek asinīm 
liesmot...

Tauriņu pieskāriens
Dzejniece Māra Šnē jaunajā 
dzejoļu krājumā dāsni dalās 
ar mums savās izjūtās, palai-
žot vaļā mīlestības tauriņus, 
lai tie lido uz visām debess 
pusēm, ienesdami gaismu 
ikvienā sirdī.

Paustas ilgas pēc bērnī-
bas, alkas izjust prieku, mī-
lestību, atbrīvot dvēseli no 
skumjām, raugoties balta-
jās svecīšu liesmās.

massvētku vecītis pasakainajā riņķadancī 
Ķepa pie ķepas, ļipa aiz ļipas. Jelgavas pilsētas 
domes dāvana mazajiem jelgavniekiem. Ieeja 
ar ielūgumiem.

ceTUrTdien, 10. decembrĪ
 Plkst. 10, 12 un 14 Jelgavas kultūras 
namā – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrā-
de Septiņi rūķīši (krievu valodā). Jelgavas pil-
sētas domes dāvana mazajiem jelgavniekiem. 
Ieeja ar ielūgumiem.

sesTdien, 12. decembrĪ
 Plkst. 16 Jelgavas Svētās Annas katedrā-
lē – labdarības koncerts Ticība. Cerība. Mīles-
tība. Piedalās Jelgavas Baptistu draudzes ko-
ris, Jelgavas Svētās Annas katedrāles koris, 
diriģenti M. Caune un A. Jansons, koncert-
meistars M. Treijs. Programmā Bahs, Hende-
ļis, Reinbergers. Ziedojumi Jelgavas daudz-
bērnu ģimenēm.

sVĒTdien, 13. decembrĪ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – Dau-
gavpils Oranžā kora koncerts. Jaunā kon-
certprogramma Atver acis. Biļešu cena Ls 5, 
4 un 3.
 Plkst. 17 Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes Lielajā aulā – Jelgavas kristīgo 
draudžu ekumēnisks koncerts. Gaismai pre-
tim. Piedalās Jelgavas kristīgo draudžu pries-
teri, mācītāji un muzikālie kolektīvi.

Pirmdien, 14. decembrĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – 20 ra-
doši skanīgu izrāžu un dziesmu gadi. Ingūna 
Lipska Saldā pasaka. Muzikāla izrāde par mī-
lestību – lieliem un maziem. Piedalās Ozol-
nieku tautas nama muzikālais teātris Nianse. 
Biļešu cena Ls 1.

TreŠdien, 16. decembrĪ
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – gru-
pas Cosmos pasaku koncerts. Pasaku kon-
certi veltīti visai ģimenei. Programmā bēr-
nu sarakstītās pasakas no albuma Pasaki 
man un Tev un populārākās dziesmas no 
iepriekšējiem albumiem. Biļešu cena Ls 9, 
8 un 6.

PieKTdien, 18. decembrĪ
 Plkst. 9.30 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs-
tures un mākslas muzejā – konference – zi-
nātniskie lasījumi Zemgales vēstures lappuses 
pārlapojot.
 No plkst. 12 līdz 18 TC Pilsētas pasāža – 
Ziemassvētku labdarības akcija Dāsnums 
mūžam neizsmeļams.
 Plkst. 18 Jelgavas Svētās Annas katedrā-
lē – R. Lazdiņas privātvidusskolas Punktiņš 
audzēkņu Ziemsvētku koncerts.

sesTdien, 19. decembrĪ
 No plkst. 10 līdz 16 Hercoga Jēkaba lau-
kumā – Ziemassvētku tirdziņš. Pieteikumus 
sūtīt līdz 14. decembrim.
 Plkst. 14 Jelgavas Svētās Annas katedrā-

lē – Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu Zie-
massvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – bērnu 
un jauniešu deju kolektīva Vēja zirdziņš ho-
reogrāfisks uzvedums Diega bundža. K. Vec-
vagara mūzika. Mākslinieciskā vadītāja 
A. Skrastiņa. Biļešu cena Ls 2, 1,50 un 1.
 Plkst. 20 Jelgavas pilī – Ziemassvētku 
balle. Interesēties LLU Studentu klubā pie 
A. Prūses, mobilais tālrunis 264098504.

sVĒTdien, 20. decembrĪ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – kon-
certs. Piedalās Jānis Grodums ar grupu, 
LNSO stīgu kvartets Dzintara Beitāna vadībā 
un Jelgavas 4. vidusskolas zēnu koris. Prog-
rammā grupas Līvi dziesmas, kā arī populā-
ras Ziemassvētku dziesmas un klasiskā mūzi-
ka. Biļešu cena Ls 6, 5 un 4.
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – kluba 
Pīlādzītis sarīkojums.

OTrdien, 22. decembrĪ
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Zie-
massvētku eglīte bērniem. Jūs gaidīs Ziemas-
svētku vecītis un pasaku tēli. Biļetes cenā Ls 6 
iekļauta arī dāvana.  

TreŠdien, 23. decembrĪ
 Plkst. 16 Jelgavas Svētās Annas katedrā-
lē – vokālās studijas Solo Ziemsvētku kon-
certs.

PieKTdien, 25. decembrĪ
 Plkst. 15 Jelgavas Svētās Annas katedrā-
lē – Ziemassvētku koncerts Kristus ir dzimis. 
Ziemassvētku dziesmu kopā dziedāšana sve-
ču gaismā piedalās Jelgavas ev. lut. draudžu 
kori, ērģelnieki un solisti.

sesTdien, 26. decembrĪ
 Plkst. 16 Jelgavas Svētās Annas katedrā-
lē – koncerts Otrajos Ziemsvētkos. Muzicē 
aģentūras Kultūra kamerkoris Tik un tā. Di-
riģents G. Galiņš.

sVĒTdien, 27. decembrĪ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – kon-
certs Zelta sirds. Jāņa Lūsēna dziesmas ar 
Kārļa Skalbes vārdiem izpilda Zigfrīds Muk-
tupāvels un Liepājas mūzikas vidusskolas 
zvanu ansamblis Campanella A. Ziemeles va-
dībā. Koncertā piedalās mūzikas autors Jānis 
Lūsēns un basģitārists Jānis Lūsēns juniors. 
Biļešu cena Ls 6, 5, 4 un 3.

OTrdien, 29. decembrĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – Nacio-
nālā teātra Ziemassvētku koncerts. Režisors 
Edmunds Freibergs. Kopš senseniem laikiem 
visā pasaulē cilvēki tiek aicināti atcerēties 
par ticību, cerību un mīlestību. Ziemassvēt-
ku laiks ir laiks, kad atpūsties no ikdienas rū-
pēm un ļauties mieram un priekam. Koncer-
tā dzirdēsim tautiskas melodijas un pasaules 
Ziemassvētku dziesmas īpašā apdarē. Biļešu 
cena Ls 12, 10, 8 un 6.

JeLGAVĀ
ceTUrTdien, 3. decembrĪ
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – Jelga-
vas Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts. 
Koncertā piedalās Jelgavas kamerorķestris, 
Mūzikas skolas bigbends un solisti. Biļetes 
cena Ls 0,50.

sVĒTdien, 6. decembrĪ
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – Aishas 
koncertuzvedums Dvēselīte. I daļa – Valda 
Lūriņa režisētais koncertuzvedums Dvēselīte. 
II daļa – Aishas populārākās dziesmas.
Pēc koncerta būs iespēja iegādāties jauno al-
bumu par īpašām cenām, kā arī saņemt māks-
linieces autogrāfu. Biļešu cenas Ls 7, 6 un 5.

Pirmdien, 7. decembrĪ
OTrdien, 8. decembrĪ
TreŠdien, 9. decembrĪ
 Plkst. 10, 12 un 14 Jelgavas kultūras 
namā – Jūrmalas teātra ķekatnieki un Zie-






