
is
sn

 1
69

14
61

-4
62

7

n o t i k u m i  p i l s ē tā  u n  n o va d o s  2 0 1 0 .  g a d a  f e b r u ā r i s  •  N r .  2  ( 7 8 )

Ls 0,69

cena

Rīdzinieki brauc 
darbā uz Jelgavu

Politiķi sāk 
gatavoties Saeimas 
vēlēšanām

Par sportošanu ziemā 
jādomā jau vasarā

Linda Leen  
pirmo mīlestību 

sastapusi Jelgavā

Mīlestība un 
ģiMene

numura tēma





Andis Kursītis, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors

Ziņas biežāk lasu portālā, nevis žurnālā Jelgavnieki.lv, taču uzskatu: ir labi, ka šāds žurnāls tiek izdots, 
jo tā ir konkurence citiem reģionālajiem laikrakstiem, kas neļauj tiem atslābt. Ziņu aktualitāte ir laba, 
taču medaļas otra puse ir žurnāla politiskā nostāja jeb izteiktā opozīcija – izcelt negatīvo, neievērojot 
labi padarīto, kādēļ žurnālu nevar uzskatīt par politiski neitrālu. Vērtējot janvāra numuru, man, kurš 
aizraujas ar kalna sporta veidiem, interesants šķita raksts par slēpošanas iespējām Jelgavas tuvumā. 
Vienmēr interesantas ir intervijas ar ekspertiem, kas netiek izceltas citos reģionālajos laikrakstos.

Agris Celms, 
Jelgavas 4. vidusskolas direktors

Žurnālu izlasu tikai tad, kad to redzu kādā publiskā vietā. To pastkastītē par velti vairs nemet un 
neredzu jēgu žurnālu pirkt par naudu, ja ir iespēja internetā visas ziņas izlasīt bez maksas. 

Māris narvils, 
Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītājs

Ievērības cienīgi ir tas, ka Jelgavā reizi mēnesī tiek izdots šāds žurnāls, kas pierāda, ka pilsētā 
pietiek notikumu, kas varētu interesēt iedzīvotājus. Uzskatu, ka žurnāla iznākšana reizi mēnesī ir 
loģisks solis, kas ļauj analizēt problēmas nopietnāk. Tematika žurnālā ir pietiekami laba un prag-
matiski sakārtota. Cilvēkiem ļoti svarīgs ir līdzsvars – ir jāapskata gan lietas, kas liek domāt un ana-
lizēt, gan arī atpūtu veicinošas lietas. Es žurnālu vienmēr izlasu no vāka līdz vākam un varu teikt, 
ka žurnāls Jelgavā sevi ir pietiekami nopietni pieteicis, un par nopietnu to arī uzskatu. Taču gribētu 
novēlēt vēl vairāk ieklausīties sabiedrības noskaņojumā un meklēt tās pozitīvās lietas, jo negāci-
ju jau pietiek visur citur – varbūt ne gluži ignorēt sliktās lietas, taču meklēt tām risinājumu. Šis nav 
tas vieglākais laiks, taču novēlu žurnālam turpināt iesākto un nepazaudēt savu racionālo kodolu!

ivars Jakovels, 
sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa Jelgavas organizācijas priekšsēdētāja vietnieks

Jelgavnieki.lv veido patīkamu konkurenci pārējiem pilsētas masu medijiem un ir atraduši gan savu 
nišu, gan arī uzticīgus lasītājus. rosinot žurnāla un portāla turpmāku attīstību, novēlu pievērsties 
dažādu jelgavnieku hobiju aprakstiem – prasmīgiem amatniekiem, stāstniekiem, kolekcionāriem, 
vēstures liecību vācējiem un ceļotāju iespaidiem. Uzzinot citam par citu vairāk, mēs – jelgavnieki – 
vairāk arī satuvināsimies. Veiksmi darbos!
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Ziņas, analīze, viedokļi un reklāma
Jelgavnieki.lv ir žurnālistika, un nevis propaganda, tāpēc mums jo īpaši svarīgi ir zināt, kā mūs vērtē 
lasītājs. Daudz laika veltām, lai to noskaidrotu un vienmēr esam sarūgtināti, ja mūs uztver ne tā, kā 
paši to vēlētos.

Pārāk daudz reklāmas
Mums pārmet, ka Jelgavnieki.lv ir pārāk daudz reklāmas. Es gan to vairāk uztveru kā komplimentu, jo 
šobrīd, kad reklāmas nozarē vērojams 50% kritums, Jelgavnieki.lv joprojām ir vērojams pieaugums.
Taču esmu pamanījis arī citu tendenci – daudzi lasītāji kā reklāmu uztver arī ikvienu informāciju par 
jauniem uzņēmumiem, jaunām tendencēm ekonomikā. Un nepatīkami ir tas, ka daudzi joprojām 
ekonomikas ziņas uztver pat naidīgi, lai gan tieši uzņēmēji ir tie, kas rada darbavietas un tādējādi 
nodrošina arī pašvaldības un budžeta ieņēmumus. Ne jau Jelgavas dome to naudu ir sarūpējusi, bet 
gan nodokļu maksātāji. Jelgavas dome šo uzņēmēju sarūpēto naudu tikai pārdala, turklāt ne vienmēr 
iedzīvotāju vairākuma interesēs.
Portālā Jelgavnieki.lv esam izveidojuši sadaļu Ekonomikas ziņas. Tās publicējam bez maksas. Un 
mēs ļoti priecājamies, ja kādam esam palīdzējuši palielināt savus ieņēmumus ar mūsu publicētās 
informācijas palīdzību.

Žurnāls nav ziņu lapa
Mums pārmet arī to, ka žurnālā Jelgavnieki.lv neesot nekā jauna. Un tā ir taisnība, jo žurnāls nav domāts 
kā ziņu lente. Operatīvos jaunumus var lasīt portālā Jelgavnieki.lv, un tur to ir daudz. Visā pasaulē arī citi 
mediji darbojas līdzīgi, proti, portāls ir informācijas avots, taču drukātais izdevums, tai skaitā avīze, nedēļas 
vai mēneša žurnāls, pilda citas funkcijas – te vairāk ir apkopojums, analīze, izvērstas intervijas, apraksti un 
pētījumi. Pat tad, ja viss šķiet tik apzināts, ir svarīgi uz notiekošo paskatīties no malas, un to arī cenšamies 
darīt. Īpaši nozīmīgs žurnāls varētu būt visiem tiem, kuri ikdienā 
nav iesaistīti Jelgavā notiekošajos procesos, jo strādā rīgā, vai arī 
Jelgavā ir tikai uz neilgu laiku, piemēram, studenti. daudzi no šiem 
cilvēkiem nevēlas iedziļināties visās vietējās intrigās un falšajos 
notikumos, taču vienlaicīgi arī nevēlas zaudēt savu piederību.

Kristians rozenvalds,
portāla un žurnāla 

Jelgavnieki.lv izdevējs
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politika

saeimas vēlēšanās grib 
kandidēt arī jelgavnieki

2. oktobrī notiks Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas. Politiskās partijas un 
apvienības pamazām sāk gatavoties šim svarīgajam notikumam valsts dzīvē.
Jelgavnieki.lv interesējās, kas notiek partiju Jelgavas nodaļās, – kāds būs pienesums 
vēlēšanu programmām, vai jelgavnieki kandidēs Saeimas vēlēšanās.

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  a r h ī v s

LsDsP
Jānis Čevers, 
Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas (LsDsP) Jelgavas nodaļas vadītājs:
«LSDSP pašlaik Latvijā ir grūti laiki, tāpēc 
mūsu partija meklē partnerus, ar ko sadarbo-
ties un kopā startēt vēlēšanās. Negribu skriet 
notikumiem pa priekšu un neko prognozēt – 
martā būs partijas kongress, pēc tā varēsim 
konkretizēt kandidātus. Partijas  programma 
un statūti jau ir gandrīz gatavi. Diemžēl 
LSDSP tautā vairs nav labi atbalstīta, tāpēc 
jāveido sadarbība ar citām partijām. Pašlaik 
viss atkarīgs no partneriem.»

PCTVL
Valērijs buhvalovs, 
politiskās apvienības Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā (PCTVL) Jelgavas nodaļas 
vadītājs, 9. saeimas deputāts:
«Pašlaik turpinu strādāt tāpat kā strādāju 
visus trīs iepriekšējos gadus. Aktīva gatavo-
šanās vēlēšanām sāksies jūnijā, tad arī precīzi 
varēsim nosaukt kandidātu sarakstu, taču es 
vēlēšanās noteikti kandidēšu. Pagaidām no 
Jelgavas mana kandidatūra ir vienīgā, tomēr 
esmu pārliecināts, ka mūsu saraksts tiks pa-
pildināts arī ar citiem jelgavniekiem. Noteik-
ti PCTVL Jelgavas nodaļas vārdā izteiksim 
idejas un ierosinājumus, kā arī kopīgi papil-
dināsim partijas programmu.»

Pilsoniskā savienība
Dana Poļenčuka, 
partijas Pilsoniskā savienība Jelgavas nodaļas 
bijusī vadītāja:
«Jā, esam sākuši gatavoties vēlēšanām. 
6. februārī notika partijas pilnsapulce, kurā 
lēma par partiju apvienošanos. Sadarbības 
partneri jau zināmi – partijas Jaunais laiks 
un Sabiedrība citai politikai. Tomēr vēl ir 
daudzi jautājumi, kas jāpārrunā – vai mums 
būs apvienība vai tomēr nē, jo kāda no par-
tijām var atteikties no sadarbības un pateikt: 
«Nē, mēs startēsim vieni paši.» Mūsu Jelga-

vas nodaļa ir diezgan vienota ar lielo valdi, 
tāpēc nekādu īpašu ierosinājumu un uzla-
bojumu partijas programmā no mūsu puses 
pagaidām nav.»

29. janvārī tika ievēlēta jauna Pilsoniskās 
savienības Jelgavas nodaļas valde – par priekš-
sēdētāju kļuva SIA Zaļais projektu vadītājs 
Laimnesis Ģederts un par vietnieku – Latvijas 
Pensionāru federācijas un Jelgavas Pensionāru 
biedrības valdes loceklis Jānis Felsbergs.

Laimnesis Ģederts, 
Pilsoniskās savienības Jelgavas nodaļas 
vadītājs:
«Jaunajā valdē ievēlēti politiski aktīvi cilvēki. 
Uzskatu, ka sadarbība ar jauno valdi un Jāni 
Felsbergu būs laba un iniciatīvu pilna. Arī 
turpmāk darbosimies partijas statūtu ietva-
ros, tāpēc lielas pārmaiņas nav gaidāmas. 
12. februārī paredzēta nākamā valdes sēde, 
kurā katrs jau nāksim ar saviem priekšliku-
miem darbības uzlabošanai pilsētā, kā arī sa-
stādīsim turpmāko darba plānu.»

Tēvzemei un Brīvībai/LnnK
Jurijs strods, 
apvienības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
valdes loceklis, Jelgavas domes deputāts:
«Saeimas vēlēšanas ievērojami atšķiras no lo-
kālajām, tāpēc arī gatavošanās tām ir citāda. 
Es Saeimas vēlēšanās nekandidēšu, taču ie-
saistīšos, atbalstīšu un palīdzēšu partijas bied-
riem, ja vajadzēs. Kandidāti vēlēšanām vēl nav 
apstiprināti, jo nav noticis partijas kongress. 
Daži biedri arī no Jelgavas nodaļas ir izteiku-
ši vēlēšanos kandidēt uz Saeimu, taču, kamēr 
nav apstiprināti, nevēlos viņus pagaidām 
nosaukt. Ierosinājumu partijas  programmas 
uzlabošanai ir pietiekami daudz, arī pats tos 
sūtu apspriešanai, taču galīgais lēmums prog-
rammas izstrādē vēl nav pieņemts. Tiesa, ideju 
ir vairāk nekā īsā laika posmā var realizēt. Jau 
pašvaldību vēlēšanās mums izveidojusies visai 
pozitīva sadarbība ar partiju Visu Latvijai! – 
uzskatu, ka tā turpināsies. Taču, iespējams, 
tiks paplašināta sadarbība arī ar kādām citām 
partijām, taču to konkretizēt varēs tikai pēc 
partijas kongresa.»

Par Dzimteni!
Aigars egle, 
partijas Par Dzimteni! Zemgales reģiona 
koordinators:
«Mēs noteikti startēsim Saeimas vēlēša-
nās. Pašlaik notiek pārrunas par sadarbību 
ar citām partijām, taču pagaidām tās būtu 
pāragri nosaukt. Februāra vidū vai beigās va-
jadzētu noskaidroties, vai sadarbosimies ar 
kādu no politiskajiem spēkiem, veidojot ap-
vienību un deleģējot savus pārstāvjus vienotā 
sarakstā. Pagaidām šīs idejas vēl ir baltiem 
diegiem šūtas. Runājot par kandidātiem, varu 
teikt, ka es un Roberts Egle noteikti kandidē-
sim Saeimas vēlēšanās. Citus kandidātus gan 
negribu nosaukt, jo nezinu, vai viņi vēlas pub-
liskošanu pirms vēlēšanu sarakstu sastādīša-
nas. Taču Zemgales vēlēšanu apgabalā noteik-
ti būs kandidāti ne tikai no Jelgavas, bet arī 
no tuvākajiem novadiem. Partijas Par Dzim-
teni! kandidātu saraksti tiek veidoti, nešķiro-
jot kandidātu nacionālo piederību vai politis-
ko orientāciju – labējais vai kreisais, bet gan 
izvērtējot vēlmi nest labumu sabiedrībai un 
valstij. Partiju programmās jau var sarakstīt 
visu ko, tomēr prakse rāda, ka bieži vien par-
tijas rīkojas pat pretrunā tām. Tāpēc uzskatu, 
ka vairāk jādomā par reāliem darbiem, nevis 
partijas programmas sastādīšanu.»

Jaunais laiks
Aigars rublis, 
partijas Jaunais laiks Jelgavas nodaļas 
vadītājs, Jelgavas domes deputāts:
«Pagaidām vēlēšanām mēs vēl neesam sākuši 
gatavoties. Gaidāma partijas nodaļas sēde, tāpat 
priekšā arī Jaunā laika pilnsapulce 13. februārī, 
kurā lems par partijas statūtiem un grozīju-
miem tajos. Tikai pēc pilnsapulces būs zināmas 
iespējamās pārmaiņas partijas valdē, kā arī ie-
spējamie kandidāti Saeimas vēlēšanām. Idejas, 
kā uzlabot partijas programmu un darbību, ir 
vienmēr, ne tikai pirmsvēlēšanu periodā. Mēs 
Jaunā laika Jelgavas nodaļā vienmēr tās esam 
centušies darīt zināmas politiķiem, to darām 
arī tagad. Bet es gan negribētu izteikt minē-
jumus par konkrētām izmaiņām vai kandidā-
tiem. Vēl jātiek skaidrībā par apvienības vei-
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došanu, vispirms, lai augša saprot, kā rīkoties, 
tikai tad par visu varēs runāt konkrētāk.»

Saskaņas centrs
Valentīns Grigorjevs, 
politisko partiju apvienības 
Saskaņas centrs Jelgavas nodaļas vadītājs, 
Jelgavas domes deputāts:
«Nopietni gatavoties vēlēšanām vēl neesam 
sākuši, pagaidām tiek gatavota sociāldemokrā-
tiskās partijas Saskaņa apvienošanās program-
ma. Februāra vidū gaidāms partijas kongress, 
pēc tā divu trīs nedēļu laikā būs zināms turp-
mākais darbības virziens, kā arī sāksies no-
pietnāka gatavošanās Saeimas vēlēšanām. Par 
kandidātiem Jelgavas nodaļā vēl neesam runā-
juši, bet Saskaņas centrā viss notiek demokrā-
tiski – partijas biedri domubiedru grupās ap-
spriež un piedāvā savus kandidātu variantus, 
tad visi kopīgi apspriedīsim katru kandidatū-
ru, un tikai tad virzīsim tālāk uz Rīgu. Partijas 

programma Saeimas vēlēšanām mums pārsva-
rā būs orientēta uz ekonomiku – pie tās strādā 
gan Latvijā pazīstami ekonomisti, gan arī pazīs-
tamais amerikāņu ekonomists Maikls Hadsons. 
Esmu runājis arī ar partijas valdes locekli Jāni 
Urbanoviču, un viņš piekrita, ka marta beigās, 
kad būs pieņemti un apstiprināti partijas statūti, 
mūsu programmu prezentēsim arī Jelgavā.»

Tautas partija
irēna Škutāne, 
Tautas partijas Jelgavas nodaļas vadītāja:
«Gatavošanās Saeimas vēlēšanām vēl nav 

uzsākta. Partijas kongress gan jau noticis, jo 
mainījās valdes sastāvs, izveidota jauna reģio-
nālā padome, taču tajā par gatavošanos vēlē-
šanām vēl nerunāja. Tagad valdes padomē 
būs trīs pārstāvji no katra reģiona, taču 
diemžēl no Jelgavas padomē nebūs neviena, 
tuvākais valdes padomē pārstāvētais kaimiņš 
ir no Dobeles. Konkrētāka informācija varētu 
būt zināma vairāk uz pavasari. Arī valžu va-
dītāju sanāksme vēl nav bijusi, tā notiek reizi 
mēnesī, varbūt nākamajā arī ko runās par gai-
dāmajām vēlēšanām. Lielā valde varbūt kaut 
ko domā, bet mēs vēl pagaidām nē.»

Latvijas Zemnieku savienība
baiba rivža, 
Latvijas Zemnieku savienības Zemgales 
reģiona koordinatore, 9. saeimas deputāte:
«Pašlaik ir noteiktas partijas programmas ak-
tuālās sadaļas – tās ir tautsaimniecība, izglītī-
ba un zinātne, lauksaimniecība un pašvaldī-
bu darbība. Katram deputātam ir sava nozare, 
par kuru tas atbild. Es atbildu par izglītību un 
zinātni, kā arī tautsaimniecību. Uzmetumam ar 
priekšlikumiem jau jābūt gatavam. Tāpat katram 
Saeimas deputātam bija jāsniedz sīks pār-
skats par padarīto – cik priekšlikumu iesniegts 
Saeimā, cik komisijas sēdēs piedalījies, cik reizes 
uzstājies televīzijā un radio, cik daudz atbildējis 
uz iedzīvotāju vēstulēm, cik daudz cīnījies par 
iedzīvotāju vajadzībām utt. Līdz 1. februārim 
tika virzīti kandidāti. Visi Zemgales vēlēšanu ap-
gabala kandidāti gan no pilsētām, gan novadiem 
tiks tālāk virzīti uz Rīgu. Kandidēšu arī es un 
ceru, ka Jelgava mani izvirzīs tālāk. Taču, zinot 
iepriekšējo gadu Saeimas un pašvaldību vēlēša-
nu pieredzi, konkurence ir diezgan liela – divi 
vai pat trīs kandidāti uz vienu vietu, tāpēc jābūt 
skaidrai savai koncepcijai. Pirmais diskusiju loks 
varētu noslēgties līdz februāra vidum. Līdz par-
tijas kongresam, kas gaidāms 27. martā Jelgavā, 
vismaz lielos vilcienos jābūt gatavam kandidātu 
sarakstam. Kāds, protams, var pamainīties, taču 
kongresā jau jāzina, kas būs pamatsarakstā, kas – 
papildsarakstā. Kongresā valdi nepārvēlēs, tāpēc 
šis būs diskusiju kongress, kurā noskaidros par-
tijas biedru viedokļus un uzstādījumus, lai pēc 
kongresa visi zinātu, kā turpmāk darboties.»

LPP/LC
Dainis Liepiņš, 
partijas LPP/LC Jelgavas nodaļas vadītājs, 
Jelgavas domes deputāts:
«Gatavošanās vēlēšanām ir nepārtraukts 
process, tas var tikai uz brīdi pieklust vai 
citā brīdī kļūt aktīvāks. Jau pati partijas 
darbība ir process, tāpēc arī pašlaik gata-
vošanās process tiek virzīts. Nekādas būtis-
kas pārmaiņas nav gaidāmas, kandidāti būs 
zināmi, kad partijas valde tos apstiprinās, – 
tas varētu notikt martā. Neviena partijas 
programma nevar tikt uzlabota vai mainīta, 
neievērojot partijas ideoloģiju un vispārī-
gus principus, kāpēc partija pastāv. Mums 
svarīgākais ir cilvēciskais faktors, pievēr-
šot uzmanību tam, kas ir pārvaldītāji, vai 
viņi ir spējīgi pārvaldīt valsti vai pašvaldī-
bu. Svarīgs ir šo cilvēku vadmotīvs – vai viņi 
to dara sevis dēļ vai citu labā. Mēs strādā-
jam citu labā. Partijas programmā jau var 
sarakstīt visu ko, bet svarīgi ir, vai cilvēki 
noticēs, ka šie kandidāti ir īstie, kam uzticēt 
pārvaldīšanu.»

Sabiedrība citai politikai
Velga sutena, 
partijas Sabiedrība citai politikai 
Jelgavas nodaļas vadītāja:
«Mūsu partijas kongress notiks 27. febru-
ārī, tad arī tiks apspriestas idejas vēlēšanu 
kampaņas organizēšanā. Pagaidām vēl nav 
zināmas konkrētas aktivitātes partijas Jel-
gavas nodaļā, tās tiks izstrādātas saskaņā ar 
kongresā pārrunāto.»

Zaļā partija un Visu Latvijai!
Diemžēl gandrīz divu nedēļu garumā žurnāla 
redakcijai neizdevās sazināties ar Zaļās parti-
jas un partijas Visu Latvijai! Jelgavas nodaļu 
vadītājiem.

Zaļās partijas Jelgavas nodaļas vadītājas 
Sandras Vasiļjevas tālruņa numuru – nedz 
mobilo, nedz fiksēto – nezināja pat partijas 
birojā Rīgā. Biroja vadītāja vien pavēstīja, ka 
Jelgavas nodaļas vadītāja tos bieži mainot. Sa-
vukārt atbildi uz S. Vasiļjevai sūtīto e-pasta 
vēstuli redakcija nesaņēma.

Partijas Visu Latvijai! Jelgavas nodaļas 
vadītājs Renārs Graudiņš pašlaik atrodas ār-
zemēs, bet no viņa kolēģiem sagaidīt atbildes 
uz jautājumiem Jelgavnieki.lv redakcijai tā arī 
neizdevās. 

Valentīns Grigorjevs: 
"Partijas programma 
Saeimas vēlēšanām 

būs orientēta uz 
ekonomiku"

9. saeimā jelgavnieku 
pārstāvji ir Baiba Rivža 
(Zaļo un Zemnieku 
savienība), ērika Zommere 
(tautas partija) un valērijs 
Buhvalovs (Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā).
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Mā r i s  pa p ē d i s  u n  p ē t e r i s  tau r i ņ š 

F oto :  a r h ī v s

Jelgavā vēl ir iespējas 
jaunam biznesam
siA Anru Motors 
komercdirektors 
Andris bugnēvics

Andris Bugnē-
vics jau vairāk nekā 
divus gadus strādā 
Jelgavā. Viņš gan ir 
dzimis jelgavnieks, 
bērnību un skolas 
gadus pavadījis Ele-
jā, taču pēc tam stu-
dijas, ģimenes dibināšana, darbs uzņēmumā 
Venden un viss pārējais jau saistīts ar Rīgu.

Tomēr paralēli darbam Rīgā Jelgavā tika 
nodibināts autouzņēmums, kurš jau darbo-
jas astoņus gadus, un to vada Andra jaunā-
kais brālis, arī jelgavnieks.

«Kādā brīdī mūsu uzņēmums bija kļuvis 
tik liels un spēcīgs, ka redzēju iespēju –tas var 
attīstīties pavisam citādi. Jelgavā šajā jomā ir 

daudz darāmā – nolēmu mainīt darbības vir-
zienu un atgriezties, strādāt un attīstīt to,» 
darba sākšanu dzimtajā pilsētā skaidro And-
ris.

Jelgavā ir lieliskas iespējas biznesam, to-
mēr jāatzīst, ka daudzās jomās klibo apkalpo-
šanas kultūra un kvalitāte. Arī autobiznesā. 

Anru Motors bija tas, kas ieviesa jaunu pie-
eju klientiem un guva panākumus, tāpēc uz-
ņēmums ir izpleties un attīstījies – Jelgavā ir 
trīs servisi, Dobelē – veikals utt.

Patīkami, ka tagad pilsētā uzlabojusies 
servisa kvalitāte un arī pārējie autoservisi 
cenšas neatpalikt no Anru Motors.

«Jelgavā ir daudz kvalitatīva darbaspē-
ka, kurš diemžēl nav pietiekami pieprasīts un 
nodarbināts. Tas ļoti labi vērojams pusasto-
ņos astoņos no rīta uz Jelgavas šosejas. Atliek 
vien salīdzināt nelielo automašīnu grupu, kas 
brauc Jelgavas virzienā, ar to milzīgo plūsmu, 
kas dodas uz Rīgu.

Tas liecina, ka Jelgavā vēl ir iespējas, vēl 
ir rokas, kas liecina – šeit vēl var uzsākt kādu 
jaunu biznesu. Arī Rīgas tuvums dod diezgan 
lielas iespējas,» skaidro Andris Bugnēvics.

Tomēr Jelgavā ir arī negatīvi momenti 
un īpatnības, kuras nav citās pilsētās. Netā-
lu ir Lietuvas robeža, tāpēc nepārtraukti jā-
sastopas ar dempinga cenām. Cilvēki, pro-
tams, izvēlas lētāko piedāvājumu. Bet arī ša-
jos grūtajos krīzes apstākļos Anru Motors ir 
pielāgojies un izdzīvojis, ko nevar teikt par 
daudziem citiem servisiem, kam, piemēram, 
Rīgā klājas ļoti slikti. Bet Anru Motors spēja 
pielāgojies leišu invāzijai, tāpēc izdzīvot ta-
gadējos apstākļos nebūs problēmu. Protams, 
arī šo uzņēmumu skārusi optimizācija, to-
mēr ar nekādām grūtībām autoserviss nav 
saskāries.

«Autobiznesu Rīgā nav iespējams aptvert 
un savus klientus izzināt. Jelgavā viss ir vien-
kāršāk. Neliela pilsēta un ir iespēja par sevi 
informēt katru jelgavnieku.

Šeit, protams, ir arī cita atbildība, jo, pie-
mēram, piemānot kādu klientu, par to uzzi-
nās visa pilsēta.

Jelgavā ir diezgan liela konkurence, jo au-
tolietas pilsētai nav svešas – RAF tomēr savu 
iespaidu ir atstājusi. Mūsu jomā Jelgavā dar-
bojas diezgan daudz uzņēmumu. Taču kon-
kurence tomēr nav tik bezkaunīga un agresī-
va kā Rīgā, kur daudzi cenšas izdzīvot.

Jelgavā ir diezgan labas attiecības starp 
autoservisiem. Var minēt ļoti daudzus sa-
darbības piemērus. Viens meistars, piemē-

ram, līmē stiklus, cits ir izcils alumīnija me-
tinātājs, tāpēc ar viņu sadarbojas visi pārē-
jie autouzņēmumi, kuri šo nozari nemaz ne-
attīsta, jo tā ir specifiska un reti pieprasīta,» 
Rīgas un Jelgavas atšķirības salīdzina And-
ris Bugnēvics.

Jautāts, vai nav apnicīgi katru dienu 
braukt uz Jelgavu, Andris stāsta, ka ceļā viņš 
parasti plāno un apzina dienā darāmos dar-
bus. Faktiski rit biroja darbs. Laiks, ko viņš 
Rīgā no rīta pavadīja no savām mājām Purv-
ciemā līdz iepriekšējai darba vietai Ganību 
dambī, nav garāks par to, kuru iznāk pavadīt 
ceļā uz Jelgavu. Vienīgi degvielas izdevumi ir 
mazliet lielāki. «Bet par visu dzīvē jāmaksā,» 
nosmej Andris Bugnēvics.

Grib lepoties ar to, 
ka ir jelgavnieks
As AMO Plant 
ārējo sakaru 
un mārketinga 
direktors 
igors Graurs

«Mana no-
nākšana Jelga-
vā ir diezgan in-
teresants dzīves 
attīstības posms. 
Esmu nācis no 
otra Zemga-
les gala – Jēkabpils. Tad ilgākus gadus bijusi 
Rīga, pēc tam Maskava un atgriešanās Rīgā. 
Tagad no Rīgas esmu nonācis Jelgavā, kas ir 
Zemgales galvaspilsēta. Parasti jau saka, ka 
dzīves cikls beidzas tur, kur tas sācies,» savu 
stāstu par strādāšanu Jelgavā komentē AS 
AMO Plant ārējo sakaru un mārketinga di-
rektors Igors Graurs.

«Pienācis laiks dzīvē uzkrāto atnest atpa-
kaļ uz to šūpuli, no kura esmu nācis,» ir pār-
liecināts Igors. Septiņus gadus viņš strādājis 
Rīgas domē, kur daudz domāts par Rīgas at-
tīstību, bijis Attīstības departamenta direkto-
ra vietnieks, vadījis Ekonomikas pārvaldi un 
Ārlietu pārvaldi. «Tagad zināšanas varu no-
dot arī Jelgavai un Zemgalei, jo esmu iekļauts 
gan Rīgas, gan Zemgales plānošanas reģio-

Rīdzinieki brauc darbā 
uz Jelgavu

Katru darbdienas rītu nepārtraukta automašīnu straume aizpilda Jelgavas-Rīgas 
šoseju, aizvedot uz darbu galvaspilsētā daudzus jelgavniekus. Ar viņiem pārpildīti arī 
rīta vilcieni un autobusi. Tomēr kustība, tiesa, ne tik liela, notiek arī pretējā virzienā.
Šoreiz interesējāmies, kāpēc rīdzinieki brauc darbā uz Jelgavu, kas viņiem pilsētā patīk 
vai nepatīk.

Andris Bugnēvics: 
"Jelgavā ir daudz 

kvalitatīva 
darbaspēka"
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na vadības grupās,» Igors domā ne tikai par 
AMO Plant attīstību.

Ar Jelgavu Igors Graurs iepazinies deviņ-
desmito gadu pirmajā pusē, kad bija Saules 
bankas prezidents, un gribēja veidot bankas 
filiāli arī mūsu pilsētā. Jelgava esot izskatīju-
sies drūma, jo tajā nekas nav noticis. Vienīgā 
ēka, kuru pilsētā tolaik cēla, bija Bankas Bal-
tija filiāle, kuras būvniecība banku krīzes dēļ 
tomēr apstājās.

Tagad Igors pārsteigts, cik daudz pa šiem 
gadiem izdarīts. Protams, neviens nekad ne-
būs apmierināts ar sasniegto. Arī tagad var 
teikt, ka Jelgavā vēl ļoti daudz kā darāma. Bet 
tajā pašā laikā viss ir salīdzināms – kā bija ag-
rāk un kā ir tagad. I. Graurs uzskata, ka iz-
maiņas ir notikušas un krīze bieži vien parā-
da pilsētas potenciālu. «Jelgavā šī krīze nav 
tik asa kā Rīgā un daudzās citās vietās. Uz-
ņēmumi šeit ir stabilāki, un, iespējams, dar-
bu zaudēja tieši tie, kas strādāja Rīgā,» uzska-
ta Igors.

Krīzes laiks zināmā mērā ir spēku samē-
ru pārgrupēšanas periods. AMO Plant attīs-
tās, uzņēmumam ir cieši kontakti arī ar NP 
Properties valdes priekšsēdētāju Elitu Moi-
seju – Latvijā lielākajam industriālo parku 
attīstītājam un apsaimniekotājam ir brīvas 
darbavietas. Autorūpnīcai pieņemoties spē-
kā, noteikti būs vajadzīgas jaunas darbavie-

tas arī citos Jelgavas uzņēmumos, kas kopu-
mā varētu attīstīt pilsētas rūpniecību jaunā 
līmenī.

Jelgava atrodas ļoti izdevīgā vietā, jo no 
četrām lielākajām Latvijas pilsētām ir vistu-
vāk Rīgai. Tam, ka Jelgava atrodas Rīgas kon-
glomerātā, ir ļoti liela nozīme. Var iztēloties 
trīsstūri Rīga, Jelgava un Jūrmala – šajā teri-
torijā koncentrēta liela daļa Latvijas iedzīvo-
tāju, liels ražošanas potenciāls, lidosta, iespē-
jamās lidostas Tukumā un Jelgavā.

«Protams, var teikt, ka Jelgava ir Rīgas 
guļamvagons, taču tā nav. Jelgava ir nopiet-
na Rīgas partnere. Ja pilsētā attīstīsies rūp-
niecība, kustība no Jelgavas uz Rīgu un ot-
rādi var būt adekvāta. Ņemot vērā AMO 
Plant atrašanos starp Ozolnieku un Cukur-
fabrikas dzelzceļa stacijām, starp kurām va-
jadzētu uzbūvēt vēl vienu staciju, daudzi 
gan no Jelgavas, gan Rīgas brauktu arī uz 
mūsu uzņēmumu. Tas ļautu arī lietderīgāk 
izmantot Jelgavas ekonomisko potenciālu,» 
uzskata I. Graurs.

«Pavasarī visi AMO Plant darbinieki pa-
mazām no Rīgas pārcelsies uz Jelgavu un kļūs 
par jelgavniekiem. Mani tas iepriecina.

Vērojot Jelgavu no dažādiem līmeņiem, 
varu teikt, ka pilsēta neizskatās slikti. Ceru, ka 
pēc kāda gada mēs ar lepnumu varēsim teikt, 
ka esam jelgavnieki,» uzsver Igors Graurs.

Var pasūtīt ēdienu, 
kas nav ēdienkartē
Ēdnīcas un 
ģimenes 
kafejnīcas 
Hercogs 
līdzīpašnieks 
Andris rūmītis

Decembra sā-
kumā pretim Her-
coga Jēkaba lauku-
mam durvis vēra 
ēdnīca un ģime-
nes kafejnīca Her-
cogs. Tās īpašnieki ir dobelnieki Andris Rū-
mītis un Māris Neimanis, kuri tagad gan dzī-
vo Rīgā.

«Arī pavāriem darba tirgus ir sašaurinā-
jies, tāpēc bija jāsāk domāt, ko darīt. Jelgava 
nāca caur paziņu loku, jo šeit, salīdzinājumā 
ar Rīgu, nomas maksas ir daudz pieticīgākas. 
Turklāt vieta, kurā atrodamies, ir perspektī-
va – no loģistikas viedokļa labākas vietas Jel-
gavā nav.

Sākumā gan meklējām telpas Rīgā, taču 
tad vajadzētu ņemt kredītu un neizdošanās 
gadījumā risks būtu pārāk liels. Tiesa, ta-
gad mūsu peļņa nebūs tik liela kā Rīgā, toties 
vēsts par mūsu atvēršanos izplatījās daudz āt-
rāk nekā tas būtu noticis Rīgā. Jel- ▶▶
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gava mums ir pirmais solis biznesa turpinā-
šanai Rīgā, jo normāli pelnīt var tikai galvas-
pilsētā,» uzskata Andris.

Hercoga bizness sadalīts divās daļās – ir 
vienkārša ēdnīca ar ļoti demokrātiskām ce-
nām un plašām ēdienu izvēles iespējām un 
kafejnīca. Uzņēmēji produktu piegādē pie-
saista vietējos zemniekus. Kartupeļu biez-
putru šeit gatavo no kartupeļiem, nevis kā ie-
rasts no pulvera. Ēdnīcā un kafejnīcā notiek 
arī dažādi kultūras pasākumi, zolītes un gal-
da spēļu turnīri.

«Gribam konkurēt ar attieksmi pret 
klientiem un cenām,» stāsta pavārs A. Rūmī-
tis, kas savas zināšanas papildinājis arī resto-
rānos Francijā un Krievijā, kā arī ar labiem 
panākumiem piedalījies vairākos starptautis-
kos pavārmākslas konkursos. «Jelgavā savas 
zināšanas gribu pilnveidot un ar laiku pie-
saistīt klientu loku. Arī tagad cilvēki intere-
sējas par gardēžu vakariņām, par galdu klā-
šanu. Jautā arī, vai protu pagatavot krēmbru-
lē. Ja laicīgi pasūtīsiet, piemēram, pīli franču 
gaumē vai sivēnu no Rēzeknes, centīšos tos 
pagatavot. Pagaidām bāze ir ļoti maza, lai ne-
vajadzētu turēt dārgus produktus saldētavā, 
tādējādi nenodrošinot ēdienu kvalitāti.»

Pārsvarā pusdienotāji Hercogā ir apkār-
tējo biroju un banku darbinieki, uzņēmums 
centrā veic arī pusdienu piegādi un grib to 
paplašināt. Hercogā nodarbināti deviņi jel-
gavnieki un viņiem sevi ir jāatpelna. Viss ir 
maksimāli optimatizēts, jo darbinieki, arī 
A. Rūmītis, veic vairākus darbus.

Ēdnīcā jau ir pastāvīgie klienti, tāpēc re-
gulāri tiek mainīta ēdienkarte – katru dienu 
ir 5-6 jauni ēdieni, īpašnieki cenšas, lai cilvē-
kiem ēdieni neapniktu. Andris novērojis, ka 
katru dienu klāt nāk aptuveni 50 procenti jeb 
80-90 jaunu apmeklētāju. Tas ir diezgan labs 
rādītājs.

Arī kafejnīcā jau ir pastāvīgie klienti, tie-
sa, plūsma tur mazāka – darbdienā vidēji 

30 cilvēki, taču brīvdienās, kad ir pasākumi, 
jānes pat papildus galdi. Intīmāka atmosfēra 
kafejnīcā valda darbdienu vakaros.

Andris neuzskata, ka bizness jau aizgā-
jis. Savam kompanjonam teicis, ka pagaidām 
viņi tikuši tikai mazliet pāri pusceļam – līdz 
kalna virsotnei vēl ir ko iet. Ar ēdnīcu viss ir 
kārtībā, jo Hercoga īpašnieki ņēmuši vērā ta-
gadējo situāciju valstī. Savukārt kafejnīcai ir 
noteikts termiņš divu gadu garumā – lai ne-
būtu ēdienkartes, lai būtu pastāvīgie klienti 
un regulāri notiktu tematiskie vakari.

«Gribam apgāzt pieņēmumu, ka Jelga-
va ir Rīgas guļamrajons un šeit nekas neno-
tiek. Pareizi sevi pozicionējot un nodrošinot 
atbilstošu kvalitāti, mūsu bizness var aiziet. 
Ir arī idejas, kā atšķirties no citiem – galve-
nais ir cena un izvēle, maksimāli izmanto-
jot vietējo produkciju. Turklāt klients dau-
dzus ēdienus var pasūtīt bez ēdienkartes, kā 
arī iespēju robežās vienmēr uz vietas ir pats 
saimnieks šefpavārs,» savus plānus klāsta 
Andris Rūmītis.

Vilināja topošā žurnāla 
formāts un tēmas
Žurnāla 
Jelgavnieki. lv 
galvenais 
redaktors 
Māris Papēdis

Māris Papēdis 
ar Jelgavu saistīts jau 
trešo gadu. Sākumā 
tā bija iespēja savā 
radošajā darbā pa-
mēģināt ko jaunu, jo 
2007. gadā topošajam žurnālam Nedēļa Jel-
gavā, kas tika pozicionēts kā pirmais reģio-
nālais žurnāls Latvijā, vajadzējis žurnālistus. 
Toreiz vēl iznācis SIA Rīgas Viļņi izdotais žur-
nāls Nedēļa, kuram Jelgavas izdevums gribē-
jis līdzināties. Izaicinājums šķitis gana intere-

sants un vilinošs, lai sāktu no Rīgas doties uz 
darbu Jelgavā.

Līdz tam Māris dažādiem laikrakstiem 
un žurnāliem, arī Nedēļai, pārsvarā rakstījis 
par latviešu popmūziku un rokmūziku. Jelga-
vā pavērusies iespēja pievērsties jaunām tē-
mām, kas sākumā arī noticis. Taču kā jau dzī-
vē mēdz gadīties, vajadzējis mainīt nodarbo-
šanos un no rakstoša žurnālista kļūt par iz-
pildredaktoru, kura uzdevums ir piepildīt 
žurnālu ar rakstiem un fotogrāfijām un no-
drošināt tā regulāru iznākšanu. Vēlāk pēc vai-
rākām nomaiņām Mārim Papēdim vajadzēja 
uzņemties galvenā redaktora pienākumus.

«Darbs Jelgavā ir interesants un saistošs, 
jo mazā pilsētā daudzi notikumi ir kā uz del-
nas un pat kādam gribot tos kārtīgi nomas-
kēt, tas neizdodas,» uzsver M. Papēdis.

Jelgavnieki.lv īpašnieku Kristianu Ro-
zenvaldu nemulsina fakts, ka pilsētas žurnā-
la redaktors nav vietējais iedzīvotājs. «Man 
tas pat šķiet ļoti pozitīvi, jo tad žurnāla sa-
turu var veidot nesaistītu ar dažādām kliše-
jām. Īpaši svarīgi tas ir tādai pilsētai kā Jelga-
va, jo te ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri Jelgavā 
tikai pārguļ, jo strādā citur, ir arī daudz tādu, 
kas nesen iegādājušies Jelgavā īpašumus, ir 
arī daudz uz laiku iebraukušo studentu, kā arī 
Jelgavas tuvumā dzīvojošie un Jelgavā strā-
dājošie. Un visiem šiem cilvēkiem ir jāpalīdz 
Jelgavā integrēties un labāk to var veikt cil-
vēks, kurš prot uz visu notiekošo paskatīties 
no malas,» norāda Kristians Rozenvalds. 

Māris Papēdis: 
"Mazā pilsētā 

daudzi notikumi ir 
kā uz delnas"
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Pilsētas pasāžā atvērtajā veikalā Piena un 
maizes nams var iegādāties uzņēmuma 
Daugava piena produktus stikla iepakoju-
mā, piena produktus Aiviekste ekonomiska-
jā iepakojumā, kā arī maizi un konditore-
jas izstrādājumus Sērene, kas ir roku darbs. 
Daugava DK mārketinga un personāldaļas va-
dītāja Ilze Purmale pastāstīja, ka pavisam uz-
ņēmums piedāvā aptuveni 70 piena produk-
tus, vairāk nekā 20 maizes veidus un vairāk 
nekā 15 konditorejas izstrādājumu veidus. 

Jautāta, vai produkcija nav pārāk dārga 
Jelgavas pircējiem, I. Purmale atbild, ka uz-
ņēmums ir mainījis cenu politiku, nepazemi-
not kvalitāti.

I. Purmale uzskata, ka katra jauna veikala 
atvēršana ekonomiskās lejupslīdes laikā ir risks 
un izaicinājums, un nav nevienas veiksmes for-
mulas, kas derētu jebkuram biznesam.

Pilsētas pasāžā atklāts arī SIA Marno vei-
kals. Uzņēmums specializējies augstas kvalitātes 
gaļas produkcijas ražošanā un savu pirmo vei-
kalu atvēra oktobrī Rīgā, tādējādi Jelgava kļuvu-
si par otro pilsētu, kurā tas uzsāk savu darbību.

Uzņēmuma administratore Olga Bucule, 
atbildot uz jautājumu, kāpēc tieši pie mums 
atvērts nākamais Marno veikals, uzsvēra, ka 

tas noticis arī tāpēc, ka citviet Marno produk-
ciju pārdod ar pārāk lielu uzcenojumu.

Aptuveni pirms gada dibinātā SIA Grosts 
pagājušā gada janvārī atklāja pirmo pārtikas 
preču veikalu Depo mikrorajonā, tagad, tur-
pinot attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavā, atvērusi 
veikalu arī pašā pilsētas centrā, Uzvaras ielā.

«Vēlamies pierādīt, ka spējam konkurēt 
ar lielveikaliem, kuros daudzas preces cilvē-
kiem šķiet lētākas nekā mazajos veikalos, taču 
īstenībā tā nemaz nav. Turklāt savus veikalus 
esam izveidojuši tādās vietās, kurās apkārtējie 
iedzīvotāji var ērti piekļūt,» uzsvēra uzņēmu-
ma komercdirektors Mārtiņš Blaubergs.

Viņš pastāstīja, ka pirmais Grosts veikals 
atvērts Depo mikrorajonā tādēļ, ka turienes 
iedzīvotājiem līdz tuvākajam veikalam bija 
veicams liels attālums.

Pilsētas pasāžā bijušā veikala Emīla Gus-
tava šokolāde vietā atvērts SIA Spika 4 saldu-
mu veikals Saldumi.

Uzņēmuma īpašniece Natālija Kelemene 
pastāstīja, ka ideja par veikalu tikusi lolota jau 
vismaz piecus gadus. «Visi veikalā tirgotie ce-
pumi ir ražoti Latvijā, konfektes arī, bet var no-
pirkt arī Krievijā un Ukrainā ražotu produkciju. 
Kopumā apmēram 80 procenti sortimenta iz-
gatavoti Latvijā. Sadarbojamies arī ar mazajiem 
ražotājiem, kuru produkciju nav iespējams ie-
gādāties lielveikalos,» stāsta veikala vadītāja.

Pērnavas ielā atvērts jau otrais SIA Baus-
ka specializētais gaļas veikals Jelgavā, kurā 
tirgo Bauskas putnu fabrikas produkciju.

Veikala vadītāja Nataļja Drjagolova pastās-
tīja, ka veikalā, kas atrodas Lielajā ielā, ir daudz 
klientu, tādēļ uzņēmums nolēmis paplašināt 
darbību. «Veikalā nopērkama Bauskas putnu 
fabrikas produkcija, Latvijas ražotāju gaļa un 
gaļas produkti, kā arī tītara un pīles gaļa. Klien-
ti mūsu veikalos novērtē laipno apkalpoša-
nu, zemākas cenas, labu kvalitāti, jo, pērkot šo 
pašu produkciju lielveikalos, tai ir augstāks uz-
cenojums,» stāsta veikala vadītāja.

N. Drjagolova minēja, ka nākotnē veikalā 
plānots tirgot arī vietējo ražotāju piena pro-
duktus. Viņa arī izteica prognozi, ka, papla-
šinot uzņēmējdarbību, Jelgavā tiks atvērts vēl 
kāds veikals. 

Jelgavā atvērti 
jauni pārtikas veikali

Pēdējos mēnešos Jelgavā 
atvērti vairāki jauni Latvijas 
uzņēmēju pārtikas veikali. 
Trīs no tiem atrodas 
tirdzniecības centrā 
Pilsētas pasāža, pa vienam 
Pērnavas ielas mikrorajonā 
un pilsētas centrā.

«vēlamies pierādīt, ka ar veikaliem LaTS spējam konkurēt ar lielveikaliem, kuros 
daudzas preces cilvēkiem šķiet lētākas nekā mazajos veikalos, taču īstenībā tā nemaz 
nav,» stāsta uzņēmuma Grosts komercdirektors mārtiņš Blaubergs.

uzņēmums Daugava Jelgavā piedāvā 
aptuveni 70 piena produktus, vairāk 
nekā 20 maizes veidus un vairāk nekā 
15 konditorejas izstrādājumu veidus.
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Artūrs Bernovskis stāsta, ka ideja par 
I Media projektu radās vairāk nekā pirms 
gada. Pirms tam Artūrs nepilnus piecus 
gadus darbojies interneta komercdarbības 
sfērā un šajā laika posmā Latvijā novērojis 
strauju interneta uzņēmējdarbības attīstību. 
Vairāk pētot interneta biznesa vidi, topošais 
uzņēmējs sapratis, ka internets ir vieta, kur 
var uzrunāt plašu un vienlaikus konkrētu 
mērķauditoriju, un katram ir dota iespēja 
par minimāliem līdzekļiem gūt grandio-
zus panākumus. Izvērtējot pasaules interne-
ta biznesa tendences, Artūrs sapratis, ka jā-
koncentrējas uz kompleksu biznesa risinā-
jumu piedāvāšanu.

«Kopā ar senu draugu Jāni Rozenblatu, 
kurš arī ilgu laiku darbojas interneta bizne-
sa sfērā, galvenokārt Eiropā un Āzijas valstīs, 
pārrunājām idejas, zināšanas un pieredzi un 
sapratām, ka, apvienojot mūsu resursus, va-

ram izveidot interneta mārketinga aģentūru, 
kas piedāvātu uzņēmējiem pilnu biznesa risi-
nājumu komplektu interneta vidē – no idejas 
un plāna izstrādes līdz realizācijai, adminis-
trēšanai un atskaišu kontrolei. Patlaban uz-
ņēmumā strādā komanda, kurai ir liela piere-
dze interneta biznesa jomā,» atklāj uzņēmu-
ma vadītājs.

Klienti – mazie un 
vidējie uzņēmēji
Uzņēmuma klienti galvenokārt ir mazie, 
vidējie uzņēmumi un organizācijas. Lielākā 
daļa klientu uzņēmumu atrodot paši, vai 
arī I Media pakalpojumus iesaka jau esošie 
klienti. «Piedāvājam augstas kvalitātes pa-
kalpojumus, līdz ar to par mums ir labas at-
sauksmes no esošajiem klientiem. Jaunu 
klientu piesaistīšanai izmantojam arī savas 
zināšanas interneta mārketingā un interneta 
resursus,» turpina uzņēmējs.

Viņš skaidro, ka interneta mārketings 
ir visaptverošs jēdziens, kas apzīmē zīmo-
la, produkta, pakalpojuma popularizēša-
nu, attīstīšanu vai citu vēlamu rezultātu sa-
sniegšanu interneta vidē, izmantojot dažā-
das mārketinga stratēģijas, piemēram, mā-
jaslapas optimizāciju, popularizēšanu, rek-
lāmu izvietošanu citos interneta resursos, e-
pasta mārketingu, sociālo mārketingu, re-
zultātu analīzi.

Ar padomu palīdz 
JiC biznesa inkubators
I Media sadarbība ar JIC Biznesa inkubatoru 
sākās, kad pēc uzņēmuma reģistrācijas jau-
najiem uzņēmējiem radās ideja par inovatīva 
pakalpojuma izveidi Latvijas tirgum – e-pasta 
mārketinga sistēmu. Iepazinušies ar līdzī-
giem produktiem pasaulē un, izpētot Latvijas 
tirgu, uzņēmēji sapratuši, ka mūsu valstī tāda 
sistēma vēl nepastāv, bet ir liels pieprasījums 
un ieinteresētība no klientu puses. «Mēs trā-
pījām tieši mērķī,» atceras Artūrs.

Ideja tika prezentēta Jelgavas biznesa in-
kubatoram, kas atzinīgi novērtējis šādas sis-
tēmas noderīgumu un piekritis atbalstīt jau-
no uzņēmumu. Lai I Media spētu realizēt sa-
vus iecerētos mērķus, JIC Biznesa inkubators 
Agra Ķipura vadībā daudz palīdzējis ar pado-
mu, informāciju un finansiāli. Arī tagad, kad 
uzņēmums izstrādājis e-pasta mārketinga rīku 
www.mailigen.lv, Biznesa inkubators palīdz 
gan ar noderīgiem padomiem, gan finansiāli.

Piedāvā pakalpojumus 
ārvalstu klientiem
Artūrs Bernovskis uzsver, ka ar viņa biznesa 
partnera Jāņa Rozenblata lielo pieredzi starp-
tautiskajā biznesā, uzņēmums jau tagad 
savus pakalpojumus piedāvā uzņēmumiem 
ārzemēs. Pagaidām klienti vislielāko interesi 
izrāda tieši par e-pasta mārketinga produktu. 
Angļu valodā sistēma ir pieejama interneta 
vietnē www.mailigen.com.

«Mēs pat nebijām gaidījuši tik lielu ieinte-
resētību par šāda veida pakalpojumu. Pašlaik 
esam uzņēmuši labu tempu un strauji attīstā-
mies. Paredzam, ka līdz gada beigām uzņē-
muma darbinieku skaits varētu pat trīskāršo-
ties, jo projekta attīstība ir atkarīga no klientu 
skaita pieauguma. Lai nodrošinātu pakalpo-
juma un klientu atbalsta kvalitāti, attiecīgi ir 
nepieciešama profesionāla komanda,» prog-
nozē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Pašlaik norit darbs pie Mailigen sistēmas 
iespēju papildināšanas un uzlabošanas. Tiek 
uzklausītas klientu vēlmes un priekšlikumi, 
notiek produkta attīstība. Tuvākajā nākotnē 
plānots izstrādāt vēl citus interneta mārketin-
ga rīkus, kas palīdzēs uzņēmējiem veidot sek-
mīgāku biznesu internetā.

Pagaidām Artūrs vēl neatklāj visas iece-
res, jo arī jaunais projekts Latvijas tirgum būs 
kaut kas inovatīvs, taču piebilst, ka nākamais 
produkts, ko uzņēmums vēlas izstrādāt, pa-
saulē jau ir guvis lielu atzinību un atzīts par 
ļoti noderīgu interneta mārketinga rīku. 

Palīdz gūt popularitāti 
interneta vidē

izveidojot inovatīvu pakalpojumu – 
e-pasta mārketinga sistēmu latvijas 
tirgum, uzņēmums IMedia trāpījis tieši 
mērķī, uzskata tā valdes priekšsēdētājs 
artūrs Bernovskis.

Žurnāls Jelgavnieki.lv turpina iepazīstināt ar JIC Biznesa 
inkubatora uzņēmumiem. Šoreiz uz sarunu aicinājām 
SIA I Media valdes priekšsēdētāju Artūru Bernovski, kura 
vadītais uzņēmums darbojas tādā visaptverošā nozarē kā 
interneta mārketings un nodarbojas ar zīmola, produkta 
vai pakalpojuma popularizēšanu interneta vidē.
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Uzņēmēji: 
Krīze paaugstina 
pakalpojumu kvalitāti

a n d r a  o zo L a

Bezdarbs un krīze ir paaugstinājusi 
pakalpojumu kvalitāti – uzskata 
skaistumkopšanas un ēdināšanas 
biznesā strādājošie uzņēmēji. 
viņi atzīst, ka ir spiesti samazināt 
cenas, bet tikai tik tālu, lai neciestu 
pakalpojumu kvalitāte.

«Ja mēs nespētu nodrošināt kvalitāti, ne-
strādātu vispār,» uzsver bistro Silva vadītā-
ja sandra Blūmane. «Tagad mēs atgrieža-
mies pie tāda kvalitātes līmeņa, kādam tam 
ir jābūt. Treknajos gados bija grūtāk no dar-
biniekiem prasīt atdevi, toties tagad visi cen-
šamies un strādājam kopīgai lietai,» turpina 
s. Blūmane. Viņa neslēpj, ka krīzes laikā no 
dažiem darbiniekiem vajadzējis atvadīties – 
palikuši vērtīgākie, universālākie, prasmīgā-
kie. Pēdējā laikā uzņēmumā jauni strādnieki 
gan nav darbā pieņemti, jo neesot bijusi va-
jadzība. Taču uzņēmēja atzīst, ka potenciā-
lo darbinieku izvēle tagad noteikti kļuvusi 
lielāka un darba tirgus sakārtosies. Priekšro-
ka tiks dota kvalificētiem sava aroda meista-
riem, atsijāsies ātras peļņas tīkotāji, bet paliks 
profesionāļi.

Skaistumkopšanas salona Hair Code īpaš-
niece Inita Balode, kas šajā jomā darbojas 
20 gadus, atzīst, ka tie meistari, kuri strādā 
jau sen, krīzes laikā ir gatavi samazināt cenas 
un strādāt vēl labāk nekā līdz šim. «Uzskatu, 
ka cenas ir adekvātas – tādas, kādas cilvēki 
ir spējīgi maksāt. Katrā ziņā, mums nav bijis 
gadījumu, ka klients, uzzinot cenu, pamestu 
mūsu telpas un vairs nevēlētos saņemt pa-
kalpojumu. Uzsākot biznesu Jelgavā, pati gan 
jaunus darbiniekus neesmu meklējusi – strā-
dājam divatā ar brāli,» piebilst uzņēmēja.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Ekonomikas fakultātes uzņēmējdarbības un 
vadības katedras vadītājs asociētais profesors 
Uldis Ivans uzskata, ka uzņēmēju sniegto pa-
kalpojumu kvalitātē būtiskas izmaiņas neesot 
pamanījis. «Pakalpojumu kvalitātes pieau-
guma lēciens nav tik liels, kā tam vajadzētu 
būt krīzes laikā. Cilvēki pieraduši strādāt pa 
vecam un vēl nav īsti sapratuši saites klients 
un laba apkalpošana nozīmi,» atzīst profe-
sors. Tāpat viņš neesot ievērojis pakalpoju-
mu cenu samazinājumu. Par friziera pakalpo-
jumiem jāmaksā tikpat, par zābaku sašūša-
nu – pat vairāk, arī atkritumu izvešana kļuvusi 
dārgāka, no savas pieredzes secina mācīb-
spēks. Izveidojušos situāciju U. Ivans skaidro 
ar to, ka nodokļi cenu pazeminājumu padara 
nerentablu klientam.

Uzņēmējdarbības un vadības katedras 
vadītājs saskāries arī ar to, ka cilvēki, kuriem ir 
augsta pašapziņa, krīzes laikā negrib strādāt 
jebkuru darbu. Lai neizkristu no aprites, darīt 
jebko vairāk gatavs vidējais personāls. Profe-
sors ir pārliecināts, ka ne viens vien aizdomā-
jas: «Krīze beigsies, bet kā uz mani skatīsies, ja 
būšu strādājis zemā amatā?»
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sabiedrība

Ekonomiskā situācija ietekmē 
laulību skaitu un dzimstību

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā 2009. gadā reģistrētas 359 laulības, kas 
ir krietni mazāk nekā 471 laulības reģistrācija 2008. gadā un 534 laulību 
reģistrācija 2007. gadā.

L i g i ta  L a p i ņ a  u n  p ē t e r i s  tau r i ņ š 

F oto :  a r h ī v s

Sarucis arī baznīcā laulāto pāru skaits. Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Aina Rokjāne 
informē, ka pagājušajā gadā baznīcā laulāju-
šies 76 pāri, 2008. gadā – 114, bet 2007. gadā 
kopīgu dzīves ceļu baznīcā sākuši 135 pāri.

Jautāta, kāpēc, viņasprāt, sarūk reģistrē-
to laulību skaits, A. Rokjāne uzsver, ka tas no-
tiek visā valstī. Bieži gadās, ka pāris piesakās, 
uzraksta iesniegumu, bet pēdējā brīdī atnāk, 
lai pateiktu: «Piedodiet, mēs palikām bez dar-
ba, kāzas tiek atceltas.» To pašu gadās dzirdēt 
arī Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem, kad 
viņi sameklē pārus, kas neierodas uz laulību 
reģistrāciju. A. Rokjāne uzskata, ka tieši ma-
teriālā situācija cilvēkiem lielākoties neļauj 
rīkot kāzas, lai gan valsts nodeva par laulību 
reģistrāciju ir pieci lati un svinīgā ceremonija 
maksā 18 latus. Taču kāzu dienā katram gri-
bas arī saposties un sarīkot svētku galdu, bet 
tas viss maksā krietnu naudu, tāpēc pāri pē-
dējā brīdī bieži vien atsakās no kāzām.

No 359 pagājušajā gadā noslēgtajām lau-
lībām tikai 280 reģistrētas svinīgos apstākļos 
Dzimtsarakstu nodaļā.

Jelgavā pagājušajā gadā reģistrēta 21 lau-

lība ar ārzemniekiem. Salīdzinājumam – 
2008. gadā reģistrētas 19 laulības ar ārzemnie-
kiem, 2007. gadā – 27. Nodaļas vadītāja pa-
skaidro: «Jāņem vērā, ka arī Krievijas pilsoņi 
ir ārzemnieki, tāpēc šie skaitļi ir tik lieli.»

Samazinoties reģistrēto laulību skaitam, 
samazinājies arī šķirto laulību skaits. Pagā-
jušajā gadā to bija 193, 2008. gadā – 293, bet 
2007. gadā – 344.

Laulību vēlas reģistrēt 
arī nepilngadīgie
Pērn reģistrēta viena laulība, kurā kāds no pāra 
ir nepilngadīgs. «Jāpiebilst, ka šādu laulību var 
noslēgt tad, ja tikai viens no pāra ir nepiln-
gadīgs, nevis abi. Šim nepilngadīgajam jābūt 
vismaz 16 gadu vecam un, protams, nepiecieša-
ma arī vecāku atļauja,» uzsver A. Rokjāne. Arī 
šeit reģistrēto laulību skaits sarucis – 2008. gadā 
reģistrējās septiņi pāri, 2007. gadā – četri.

Visbiežākie, protams, tie ir gadījumi, kad 
gaidāms kopīgs bērns. Taču salaulājies arī 
kāds pāris, kurā meitenei nav bijis nedz mā-
tes, nedz tēva, tāpēc viņi nolēma nokārtot 
savu kopdzīvi arī juridiski, ja jau tāpat dzīvo-
ja kopā. «Šādos gadījumos, kad nepilngadī-
gam nav vecāku, atļauju laulībām var dot bā-
riņtiesa. Tāpat bāriņtiesa iesaistās, kad vecāki 

nevar vienoties par nepilngadī-
ga bērna vārda vai arī uzvārda 
maiņu,» skaidro A. Rokjāne.

Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja stāsta, ka uzvārdu izvē-
le jaunajās ģimenēs nav mainī-
jusies – arī pagājušajā gadā pār-
svarā lēma par labu kopīgam uzvārdam, pa-
rasti – vīra. «Protams, ir arī gadījumi, kad 
veido dubultos uzvārdus vai sievas atstāj sa-
vus, taču tradīcija pieņemt vīra uzvārdu sa-
glabājusies apmēram 90 procentos ģimeņu,» 
stāsta A. Rokjāne.

Gandrīz puse bērnu 
Jelgavā dzimst ārlaulībā
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā 2009. gadā re-
ģistrēti 725 jaundzimušie. 2008. gadā tika re-
ģistrēti 811, bet 2007. gadā – 744 jaundzimu-
ši mazuļi.

Gandrīz puse bērnu Jelgavā dzimuši ār-
laulībā. Pagājušajā gadā tādu bija 305 bērni, 
2008. gadā – 314, 2007. gadā – 305 bērni.

A. Rokjāne piekrīt, ka reģistru skaits ar 
paternitātes atzīšanu ir patiešām liels, taču tā 
nav pēdējo gadu tendence. Tā saglabājas jau 
pēdējos 10 gadus – pāris kopā dzīvo, bet savu 
kopdzīvi oficiāli nereģistrē. «Manuprāt, sa-



materiālā situācija cilvēkiem 
lielākoties neļauj rīkot kāzas, lai 
gan valsts nodeva par laulību 
reģistrāciju ir pieci lati un svinīgā 
ceremonija maksā 18 latus.

L ī g a  g r e i š k a n e

Žurnāla un portāla Jelgavnieki.lv kolektīvs 
visu februāri aicina pilsētas iedzīvotājus 
ziedot apavus zīdaiņiem, apģērbu, 
ratiņus un citas mantas, no kurām pašu 
mazuļi izauguši un kuras tagad noderētu 
trūcīgāko jelgavnieku atvasēm.

Žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais redaktors 
Māris Papēdis norāda, ka lietiņas mazuļiem 
ziedotāji aicināti nest uz redakcijas biroju 
katru darbdienu no pulksten 9 līdz 18. Pil-
sētnieki tiek mudināti ziedot mazlietotas vai 
jaunas drēbītes mazuļiem un apavus, man-
tiņas, gultiņas un ratiņus zīdaiņiem, kā arī 
citas nepieciešamās lietas. «Ja kādam jelgav-
niekam ir lieka gultiņa vai ratiņi bērniem, 
vai citas lielākas mantas, lūdzam ziedotājus 
vispirms sazināties ar redakciju un vienoties 
par lietas nogādāšanu,» aicina M. Papēdis. 
Viņš atgādina, ka ziedotajām lietām jābūt 
tīrām un nebojātām, jo trūcīgajiem, kam 

lietas tiks atdotas, nebūs naudas to laboša-
nai. M. Papēdis piebilst, ka uz maisiņiem, 
kuros jelgavnieki nogādās mantas uz redak-
ciju, vēlams norādīt, kāda vecuma mazuļiem 
domātas mantiņas, kā arī to, vai tās ir puikas 
vai meitenītes drēbītes.

Līdzīgi kā uz redakciju atnestie ziemas 
zābaki, arī lietiņas mazuļiem mēneša beigās 
tiks nogādātas radošo domu un ideju cen-
trā Svētelis, kur tās atradīs sev jaunus saim-
niekus.

Atgādinām, ka Jelgavnieki.lv atrodas Ka-
toļu ielā 2b, trešajā stāvā. Lai vienotos par lie-
lāko lietu piegādi, lūdzam sazināties ar redak-
ciju pa tālruni 63090500 vai 29509033.

Jelgavnieku ziedotie zābaki 
nonāk Svētelī

No 5. līdz 25. janvārim žurnāls un 
portāls Jelgavnieki.lv aicināja līdzcil-
vēkus ziedot ziemas apavus sievietēm, 
vīriešiem un bērniem, kurus 27. jan-
vārī žurnāla Jelgavnieki.lv galvenais 

redaktors Māris Papēdis nogādāja radošo 
domu un darbu centrā Svētelis.

M. Papēdis pastāstīja, ka aicinājumam 
ziedot atsaukušies daudzi pilsētnieki, tādēļ 
tiekot apsvērta iecere akciju turpināt arī nā-
kamos mēnešus. Savukārt Svēteļa vadītāja In-
grīda Lisovska dienu pēc apavu atvešanas zi-
nāja teikt, ka lielākā daļa ziedoto apavu jau 
atraduši jaunus saimniekus.

«Apavi vienmēr ir ļoti vajadzīgi, tādēļ ai-
cinu arī turpmāk cilvēkus tos ziedot. Piepra-
sījums ir ne tikai pēc ziemas, bet arī vasaras 
apaviem, it īpaši mazu bērnu apaviem,» uz-
sver I. Lisovska. Viņa arī aicina februārī zie-
dot apavus zīdaiņiem, drēbītes, ratiņus, se-
dziņas un citas mantas, kas pašiem vairs nav 
vajadzīgas, taču ir nepieciešamas trūcīgajām 
ģimenēm ar maziem bērniem. 

biedriskā doma to pieņem un atbalsta, tāpēc 
šīm ģimenēm nav nekādu problēmu dzīvot 
nereģistrētā laulībā,» uzskata Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja.

Vārda izvēlē iespējama 
globalizācijas ietekme
Populārākais vārds, ko vecāki pagājuša-
jā gadā devuši meitenēm, ir Evelīna – pie šī 
vārda tikušas 20 jaunās jelgavnieces. Tāpat 
2009. gadā reģistrētas 17 Anastasijas, bet par 
Viktorijām nosauktas 12 meitenes.

Populārākie zēnu vārdi 2009. gadā biju-
ši Markuss, Roberts un Artūrs – Jelgavā re-
ģistrēti 14 katra šā vārda nēsātāji. Vēl popu-
lārs zēnu vārds pagājušajā gadā bijis Artjoms, 

kuru par piemērotāko savam bērnam atzinu-
šas deviņas ģimenes.

Populārākais meiteņu vārds 2008. gadā 
bija Anastasija, kuru saņēmušas 15 jelgavnie-
ces. Tāpat reģistrētas arī 11 Sofijas, Nikolas, 
Lauras un Annas.

Zēniem populārākie vārdi 2008. gadā bija 
Roberts, Rihards, Emīls un Toms – no katra 
pa 12.

Bērnu vārdu izvēlē vērojama vēl kāda 
tendence – vecāki bērniem dod pašu no jau-
na radītus vārdus. 2009. gadā meitenēm tie 
bijuši Alika, Emine, Alivija, Dālija, Sapfira, 
Rafaella, Saija un Ešlija, zēniem – Nikas, Ru-
bens, Klims, Kelvins, Vlass, Elias un Vaho.

No kā vecāki ietekmējas, izvēloties bēr-

nam vārdu, grūti pateikt, jo katrs gadījums ir 
individuāls. A. Rokjāne pieļauj, ka vārda iz-
vēli, iespējams, ietekmē arī globalizācija – ve-
cāki nezina, kur pēc pāris gadiem dzīvos paši, 
kur nu vēl viņu bērns pieaugot. Tāpēc bieži 
izvēlas vārdus bez mīkstinājuma zīmēm un 
garumzīmēm, lai nebūtu pārpratumu ar vār-
da lietošanu citās valstīs.

Jelgavnieku dabiskais 
pieaugums ir negatīvs
2009. gadā Jelgavā reģistrēti 765 miršanas gadī-
jumi un vēl 18 īpaši miršanas reģistrācijas gadī-
jumi. A. Rokjāne paskaidroja, ka īpašie mirša-
nas gadījumi nozīmē ar tiesas spriedumu paslu-
dinātās nāves iestāšanos, piemēram, cilvēkiem, 
kas iepriekš bijuši bezvēsts pazudušo statusā.

Diemžēl jāsecina, ka jelgavnieku skaits sa-
rūk, jo divos no pēdējiem trim gadiem mirša-
nas reģistru skaits pārsniedz dzimšanas reģistru 
skaitu, izņemot 2008. gadu, kad jaundzimušo 
bija vairāk par mirušajiem. 2008. gadā Jelgavā 
nomira 780 cilvēki, 2007. gadā – 896. 

Jelgavnieki.lv aicina ziedot mantas zīdaiņiem
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sadzīve

a n e t e  s t r e L ē v i c a 

F oto :  a r h ī v s

Pagaidām finanšu līdzekļi sociālajiem pabal-
stiem ir pietiekošā apjomā, tādēļ visi iedzīvotā-
ji, kuri pamatoti lūdz pabalstus, tos arī saņem. 
Tiesa, 2010. gada pašvaldības finansējums so-
ciālajiem pabalstiem būs zināms tikai pēc Jel-
gavas pašvaldības budžeta pieņemšanas.

M. Liepiņa pastāstīja, ka pašlaik visaktī-
vāk cilvēki piesakās dzīvokļa pabalstiem īres 
un komunālajiem maksājumiem, pabalstiem 
individuālās apkures nodrošināšanai un ga-
rantētā minimālā ienākuma (GMI) pabal-
stiem. «Pēdējā pusgadā palielinājies GMI pa-
balstu saņēmēju skaits un šiem pabalstiem iz-
lietotie līdzekļi, kā arī pieprasījums pēc dzī-
vokļa pabalstiem,» uzsver amatpersona.

Pašvaldības sociālie pabalsti
 Garantētais minimālais ienākumu lī-

menis pilngadīgai personai ir noteikts Ls 40 
mēnesī, nepilngadīgai personai – Ls 45 mē-
nesī. Tiesības saņemt šo pabalstu ir tām ģi-
menēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, 
kam noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes sta-
tusam, kuru ienākumi, neskaitot pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki par 
Ministru kabineta noteikto garantēto mini-
mālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdz-
darbības pienākumus.

GMI pabalstu 2009. gadā Jelgavā saņēmu-
šas 437 ģimenes (951 persona) par 153 804 la-
tiem.
 Dzīvokļa pabalstu īres un komunā-

lajiem maksājumiem var saņemt ģimenes, 
kurās ir nepilngadīgi bērni un kuru ienāku-
mi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 
90. Šīs ģimenes var saņemt dzīvokļa pabalstu 
Ls 110 apmērā uz trim mēnešiem trīs reizes 
kalendārajā gadā.

2009. gadā dzīvokļa pabalstu īres un ko-
munālajiem maksājumiem saņēmušas 2606 ģi-
menes par 416 719 latiem.
 Ģimenes ar bērniem, kas dzīvo mā-

jās, kuras nav pieslēgtas pilsētas centrālai sil-
tumapgādes sistēmai un kuru ienākumi ne-
pārsniedz Ls 90 uz ģimenes locekli, var sa-
ņemt pabalstu individuālās apkures nodro-
šināšanai Ls 120 apmērā vienu reizi kalendā-
rajā gadā.

Pabalsts individuālās apkures nodrošinā-
šanai piešķirts 1087 ģimenēm par 127 170 la-
tiem.
 Pabalstu ēdināšanai skolā piešķir sko-

lēniem no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas 
personas un ģimenes ienākumi mēnesī uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90, kā 
arī skolēniem no ģimenēm, kurās nav darb-
spējīgu personu un ģimenes ienākumi mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.

M. Liepiņa zināja teikt, ka brīvpusdienas 
1.-6. klases skolēniem maksā 80 santīmus un 
7.-12. klases skolēniem – viens lats par vie-
nu ēdienreizi. «Šobrīd brīvpusdienas saņem 
751 skolēns un finansiālo līdzekļu pietiek, lai 
paēdinātu visus bērnus, kuriem tas nepiecie-
šams,» skaidro Jelgavas sociālo lietu pārval-
des sociālās palīdzības nodaļas vadītāja.

Pabalstu bezmaksas ēdināšanai skolās un 
pirmskolas izglītības iestādēs 2009. gadā sa-
ņēmuši 1860 bērni par 148 065 latiem.
 Pabalstu pirmsskolas izglītības iestā-

des pakalpojumu apmaksāšanai Ls 45 uz trim 
mēnešiem (ne vairāk kā Ls 135 gadā) piešķir 
bērniem no ģimenēm, kuru ienākumi mēne-
sī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90. 
Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmskolas izglī-
tības iestādei. Pabalstu pirmsskolas izglītības 
iestādes pakalpojumu apmaksāšanai Ls 90 uz 
trim mēnešiem (bet ne vairāk kā Ls 360 gadā) 
piešķir bērniem no ģimenēm, kuru ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 
Ls 90 un kuriem ir Jelgavas sociālo lietu pār-
valdes sociālo darbinieku atzinums par pakal-
pojuma nepieciešamību. Pabalstu pārskaita at-
tiecīgai pirmskolas izglītības iestādei.
 Pabalstu skolas piederumu iegādei, sā-

koties mācību gadam, ja tas ir pieprasīts laikā 
no 1. jūlija līdz 30. septembrim, piešķir dāvanu 
kartes veidā Ls 40 apmērā skolēniem no ģime-
nēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģime-
nes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēne-
sī nepārsniedz Ls 90, skolēniem no ģimenēm, 
kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes ie-
nākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī ne-
pārsniedz Ls 140, kā arī skolēniem, kuri dzīvo 
aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 
Ls 160. Pabalstu Ls 20 apmērā bērniem, kuri 
apgūst obligāto sagatavošanas programmu pa-
matizglītības apguvei: no ģimenēm, kurās ir 

darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 
Ls 90, bērniem, kuru ģimenēs nav darbspējī-
gu personu un ģimenes ienākumi uz vienu ģi-
menes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140, bēr-
niem, kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru 
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
mēnesī nepārsniedz Ls 160.

Pabalstu skolas piederumu iegādei saņē-
musi 979 skolēni par 37 480 latiem.
 Pabalstu pilsētas sabiedriskā trans-

porta mēnešbiļetes apmaksāšanai 50 procen-
tu apmērā no mēnešbiļetes cenas mācību gada 
laikā piešķir vispārējo izglītības iestāžu klātie-
nes skolēniem, kuru ģimenes ienākumi mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.

Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta 
mēnešbiļetes apmaksāšanai 50 procentu ap-
mērā no mēnešbiļetes cenas 2009./2010. mā-
cību gadā piešķir pedagogiem, kuri deklarē-
juši dzīvesvietu Jelgavas administratīvajā te-

ritorijā un strādā Jelgavas pašvaldības un pri-
vātajās izglītības iestādēs un kuru ģimenes ie-
nākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ne-
pārsniedz Ls 180.

Pabalstu mēnešbiļetes apmaksāšanai sa-
ņēmušas 318 personas par 9680 latiem, no 
kuriem 304 ir skolēni.
 Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmak-

sāšanai piešķir personām, kuras nav iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa maksātāji, to piešķir 
līdz Ls 110 personai kalendārajā gadā, lai pēc 
šo izdevumu apmaksāšanas ienākumi mēne-
sī uz katru personu ģimenē paliktu ne mazāki 
kā Ls 100. Pabalstu medikamentu iegādei līdz 
Ls 80 kalendārajā gadā vienam cilvēkam akū-
tu slimību vai hronisku slimību paasinājumu 
gadījumos zālēm, kuras nav iekļautas valsts 

vispieprasītākie pabalsti 
ir īrei un apkurei

«2009. gadā dažādus pašvaldības sociālos pabalstus saņēmis 7351 jelgavnieks 
1 057 617 latu apmērā. Pašlaik dažādus sociālos pabalstus saņem 2361 persona,» informē 
Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa.

Visi iedzīvotāji, 
kuri pamatoti lūdz 
pabalstus, tos arī 

saņem
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kompensējamo medikamentu sarakstā vai ku-
ras tiek kompensētas līdz 75 procentiem no to 
pilnas vērtības. Pabalstu piešķir: ģimenēm, ku-
rās ir darbspējīgas personas un ģimenes (per-
sonas) ienākumi uz vienu ģimenes locekli mē-
nesī nepārsniedz Ls 90, ģimenēm, kurās ir ne-
pilngadīgi bērni un ienākumi uz ģimenes lo-
cekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.

Pabalstu medicīnas pakalpojumiem sa-
ņēmušas 1616 personas par 96 792 latiem.
 Pabalstu zobārstniecības pakalpo-

jumu apmaksāšanai piešķir: zobu ārstēša-
nas izdevumu segšanai līdz Ls 40 kalendāra-
jā gadā trūcīgām personām, kuru ģimenes ie-
nākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ne-
pārsniedz Ls 90.
 Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40 ka-

lendārajā gadā piešķir: bērniem no ģimenēm, 
kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes 
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz Ls 140, pensionāriem un invalī-
diem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu 
un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.

Pašvaldības sociālo pabalstu 
piešķiršanas kārtība
Kārtību, kādā jelgavnieki var saņemt sociālos 
pabalstus, nosaka Jelgavas pašvaldības saisto-
šie noteikumi nr. 89 Sociālo pabalstu piešķir-
šanas noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti 
tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienāku-
mu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Ienā-
kumus un materiālo stāvokli ģimenēm, kurās 
ir darbspējīgas personas, izvērtē ne biežāk 
kā pēc trim mēnešiem, bet ģimenēm, kurās 
nav darbspējīgas personas, ne biežāk kā pēc 
sešiem mēnešiem.

M. Liepiņa pastāstīja, ka ģimenei, pie-

sakoties sociālajiem pabalstiem, problēmas 
nevarētu rasties, jo iesniedzamo dokumen-
tu klāsts nav apjomīgs. «Sociālie pabalsti tiek 
piešķirti pēc ģimenes ienākumu un mate-
riālā stāvokļa izvērtēšanas. Lai varētu izvēr-
tēt ģimenes ienākumus, galvenie iesniedza-
mie dokumenti ir: strādājošiem – izziņa no 
darbavietas par ienākumiem trīs pēdējo mē-
nešu laikā, bezdarbniekiem – izziņa no No-
darbinātības valsts aģentūras. Atkarībā no ģi-
menes stāvokļa un pieprasītā pabalsta veida 
varētu būt nepieciešams iesniegt arī citus do-
kumentus, piemēram, ārstēšanās čekus vai iz-
ziņas no skolas. Informācija par pensijām un 
valsts pabalstiem nav jāiesniedz, jo ir pieeja-
ma elektroniski. Jāaizpilda iztikas līdzekļu 
deklarācija un jāuzraksta iesniegums,» par 
pieteikšanos sociālajiem pabalstiem stāsta 
M. Liepiņa, paskaidrojot, ka informāciju par 
nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt 
Jelgavas sociālo lietu pārvaldes informācijas 
kabinetā.

M. Liepiņa zināja teikt, ka rindas uz pa-
balstiem Jelgavas sociālo lietu pārvaldē ne-
esot, jo ir ieviesta iepriekšēja pierakstu sis-
tēma, lai iesniegtu dokumentus pabalstu sa-
ņemšanai. Tādā veidā tiek regulēta gan cil-
vēku plūsma, gan vienmērīgāk pa mēnešiem 
tiek sadalīti finansiālie līdzekļi.

Pierakstīties un saņemt nepieciešamo in-
formāciju var Jelgavas sociālo lietu pārval-
des informācijas kabinetā Pulkveža Oska-
ra Kalpaka ielā 9 vai pa tālruni 63048914 vai 
63007224.

Valsts sociālie pabalsti
Ģimenes valsts pabalstu var saņemt par 
katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa 
dzimšanas dienas līdz 15 gadu vecumam. Pa-

balstu piešķir vienam no bērna vecākiem, 
aizbildnim vai faktiskajam bērna audzinā-
tājam, kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu; 
pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms 
tam viņš bijis aizbildniecībā. Par bērnu, kas 
dzimis pēc 2010. gada 2. maija, ģimenes valsts 
pabalstu piešķirs tikai no bērna viena gada 
vecuma sasniegšanas.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegša-
nas turpina mācīties vispārējās vai profesio-
nālās izglītības iestādē un nesaņem stipendi-
ju, pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu ve-
cumam (ja jaunietis/te nav stājies laulībā). 
Sākot no 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 
31. decembrim pabalsts tiek piešķirts un iz-
maksāts 8 latu apmērā par katru bērnu. Pa-
balstu nepiešķir un tā izmaksa tiek pārtrauk-
ta par bērniem, kuri sasnieguši 19 gadu ve-
cumu.

Pabalsta piešķiršanai nepieciešamie doku-
menti jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 
bērna dzimšanas (bērniem, kas dzimuši pēc 
2010. gada 2. maija – 12 mēnešus pēc bērna vie-
na gada vecuma sasniegšanas). Pieprasot pa-
balstu vēlāk, to piešķir par iepriekšējiem 12 mē-
nešiem no pabalsta pieprasīšanas dienas.

Lai saņemtu šos pabalstus, vecākiem ne-
pieciešams ierasties jebkurā Valsts Sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā uz-
rādot pasi un bērna dzimšanas apliecību ori-
ģinālu vai kopiju, iesniegt pieteikuma veidla-
pu un uzrādīt kādu no konkrētajam pabals-
tam nepieciešamajiem dokumentiem.

Plašāku informācīju par valsts sociālo pa-
balstu veidiem iespējams uzzināt VSAA mā-
jaslapā www.vsaa.lv.

VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa at-
rodas Pasta ielā 43, tālrunis 63084425 vai 
63028578. 

sociālie pabalsti tiek piešķirti 
pēc ģimenes ienākumu un 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

uzziņa

Pašvaldības sociālie pabalsti
Ģimenēm ar bērniem iespējams pieteikties un saņemt šādus 
Jelgavas pašvaldības sociālos pabalstus 
 garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (gMI),
 dzīvokļa īres un komunālajiem maksājumiem,
 individuālās apkures nodrošināšanai,
 skolēnu ēdināšanai skolā,
 pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai,
 skolas piederumu iegādei,
 pilsētas sabiedriskā transporta mēnešbiļetes apmaksāšanai,
 medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.

Valsts sociālie pabalsti
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ģimenēm ar bērniem 
iespējams pieteikties uz
 bērna piedzimšanas pabalstu,
 bērna kopšanas pabalstu,
 paternitātes pabalstu,
 vecāku pabalstu,
 ģimenes valsts pabalstu.
Valsts sociālos pabalstus iespējams saņemt ikvienai ģimenei 
neatkarīgi no tās ienākumiem.
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Jelgavas slimnīcas Dzemdību nodaļā 2009. gadā 
vidēji dzimuši 60 līdz 70 mazuļi mēnesī. Skaitļi 
liecina, ka vairāk mazuļu dzimuši gada otrajā 
pusē. Pērnā gada janvārī, piemēram, pasaulē 
nāca 65, septembrī 106, oktobrī 90, novembrī 
81 un decembrī 97 bērni. O. Slobodjana stāsta, 
ka tradicionāli vismazāk bērnu dzimst februārī, 
taču tas tādēļ, ka mēnesis ir īsāks. Tāpat pagāju-
šajā gadā Jelgavā piedzimuši divi dvīņu pāri.

Statistika liecina, ka 2009. gadā Jelgavas 
slimnīcā piedzimuši vairāk mazuļu nekā gadu 
iepriekš. Speciāliste skaidro, ka no 1. septem-
bra tika slēgta Bauskas slimnīca un daļa šī 
reģiona topošās māmiņas dzemdēja Jelga-
vā. «Ņemot vērā ekonomisko situāciju, nelie-
lais pieaugums tomēr ir labs rādītājs,» uzsver 
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītā-
ja O. Slobodjana. Viņa piebilst, ka 2006. gadā 
dzemdību skaits krietni palielinājās, kas, ie-
spējams, bija saistīts ar ekonomiskās situāci-
jas uzlabošanos.

Taču esot jāņem vērā arī sieviešu indivi-
duālās vēlmes, jo daļa no tuvējās apkārtnes 
brauc dzemdēt uz citām pilsētām, daļa no ci-
tām pilsētām brauc uz Jelgavu. «Katrai sievie-
tei ir sava motivācija izvēlēties vienu vai otru 
slimnīcu. Ja pirmsdzemdību vai pēcdzemdī-
bu periodā bijušas kādas problēmas, sievietes 
nereti tās saista ar vietu, kur dzemdējušas,» 
ir pārliecināta nodaļas vadītāja. Dzemdētāju 
migrācija bijusi vienmēr un tā nekādā gadīju-
mā nav jāuzskata par ārkārtēju.

Pērn samazinājies 
ķeizargriezienu skaits
«Priecē, ka, salīdzinot ar 2008. gadu, pērn 
bija mazāks ķeizargriezienu skaits. Tas ir ļoti 
svarīgi, jo gribas, lai dzemdības ir pēc iespējas 
dabīgākas,» tā O. Slobodjana. Protams, ir situā-
cijas, kad bez ķeizargrieziena nevar iztikt, taču 
bieži vien sievietes jāpārliecina to nedarīt. «Ir 
sievietes, kuras uzskata: ja jau pirmās dzem-
dības bija ar ķeizargriezienu, tad arī otrajām 
jābūt tādām pašām,» atklāj speciāliste. Gadī-

jumos, kad ir augļa tūpļa guļa jeb mazulis sa-
griezies ar kājām nevis galvu uz leju, visbiežāk 
dzemdības notiek ar ķeizargrieziena palīdzību, 
lai gan slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas 
nodaļas vadītāja piebilst, ka senāk daļa sievie-
šu bērniņu dzemdēja pašas un šajās situācijās 
esot lielāks dzemdību traumatisms.

«Ļoti svarīgs ir arī pašas sievietes noska-
ņojums – ja viņa grib dzemdēt pati, mēs cen-
šamies pieņemt labāko variantu, jo ir pilnīgi 
cits gandarījums, ja sieviete pati dzemdējusi 
bērnu vai tas piedzimis ar ķeizargrieziena pa-
līdzību,» skaidro pieredzējusī ārste. Tāpat, pēc 
viņas teiktā, pierādīts, ka bērni, kas nākuši pa-
saulē ar ķeizargrieziena palīdzību, nav tik lie-
li cīnītāji kā tie, kuri dzimuši dabiskās dzem-
dībās. Ārste zina stāstīt, ka esot paņēmieni, kā 
vēl nedzimušo mazuli mammas vēderā var 
pagrozīt, ja viņš guļ nepareizi. Tas jādara grūt-
niecības 32. vai 33. nedēļā. «Agrāk to Dzemdī-
bu namā Rīgā veica kāda ārste, bet tagad ne-
zinu, vai kāds ar to nodarbojas. Taču gadās arī 
tā, ka pēc šiem griezieniem auglis pēcāk var 
sagriezties atpakaļ,» tā O. Slobodjana.

Ģimenes dzemdības kļūst 
arvien populārākas
Pēdējā laikā Jelgavas slimnīcā arvien vairāk 
topošo tēvu vēlas piedalīties mazuļa dzimša-
nas brīdī un atbalstīt savu sievieti. Ģimenes 
dzemdības kļūst aizvien populārākas.

«Man ļoti patīk ģimenes dzemdības. Sie-
vietes dzemdību procesā ne vienmēr ir pilnī-
gi adekvātas, tāpat ir atšķirīga reakcija uz sā-
pēm un uzvedība. Tādēļ ir labi, ja blakus atro-
das kāds tuvs cilvēks,» skaidro ārste. Viņa norā-
da, ka dzemdību procesā sieviete grib, lai būtu 
pati galvenā visiem apkārtējiem, tādēļ blakus 
vajadzīgs tuvs cilvēks, kas var atbalstīt un ob-
jektīvi novērtēt situāciju arī dzemdību procesā. 
«Dzemdību sākumā ir sāpes un pirmajās dzem-
dībās tās var būt ilgas, tādēļ, paliekot vienai, sie-
vietei rodas panika un viņa nereti nezina, kā rī-
koties. Tuvs cilvēks var palīdzēt dzemdētājai 
un viņu nomierināt. Ģimenes dzemdībās sēdēt 
blakus – tas ir pa maz,» uzskata O. Slobodjana.

Jautāta, kas ir tie vīrieši, kas izvēlas pie-

dalīties bērniņa 
dzimšanas proce-
sā, nodaļas vadī-
tāja norāda, ka tie 
visbiežāk ir jaunā-
ka gadagājuma cilvēki. To varot izskaidrot ar 
citādāku audzināšanu un izpratnes veidošanu 
par sievietes un vīrieša attiecībām, kā arī in-
formētību par dzimumattiecībām un grūtnie-
cību, kas veicina izpratni par to, ka tā nav tikai 
sieviešu darīšana.

«Ir, protams, tādi vīrieši, kuri vairāk trau-
cē, taču tas ir reti, jo visbiežāk viņu klātbūt-
ne nāk par labu sievietei un arī atvieglo ār-
stu darbu. Ja vīrietis nav gatavs, tad labāk, lai 
sēž koridorā un gaida, kad dzemdības beig-
sies. Gadās, ka palīdzība nepieciešama arī 
dažiem topošajiem tēviem, kuriem dzemdī-
bu zālē paliek slikti. Šajos gadījumos mēs lū-
dzam pasēdēt stūrītī, iedodam ožamo spirtu 
vai lūdzam iziet,» stāsta O. Slobodjana.

Jāmaksā par ekstrām 
nevis dzemdībām
Saskaņā ar ārstniecības iestādes mājaslapā 
publicēto cenrādi, ģimenes dzemdības maksā 
20 latus, savukārt individuāli izvēlēta ārsta 
aprūpe dzemdību laikā (ārpus darba laika) 
jaunajai ģimenei izmaksās 210 latus, individu-
āli izvēlētas vecmātes aprūpe dzemdību laikā 
(ārpus darba laika) 150 latus, vecmātes aprūpe 
plānveida ķeizargrieziena laikā (ārpus darba 
laika) – 50 latus. Tiesa gan, ja grūtniece nevēlas 
nekādas ekstras, dzemdēšana un uzturēšanās 
slimnīcā pēcdzemdību periodā ir bez maksas. 
Savukārt vienvietīgā palāta maksā 6,05 latus, 
vienvietīga luksus palāta ar televizoru – 10 latus, 
ģimenes palāta – 24,20 latus, taču cenā iekļauta 
arī vīra ēdināšana un uzturēšana.

O. Slobodjana skaidro, ka lielākā daļa 
dzemdētāju brauc uz slimnīcu tad, kad sākas 
sāpes vai noiet augļa ūdeņi, vai parādās kaut 
kādi izdalījumi. Ir daļa sieviešu, kuras jāsūta 
uz stacionāru, jo līdz mazuļa nākšanai pasau-
lē vēl ir laiks, taču jāstimulē dzemdības.

 «Lekcijās, kuras apmeklē grūtnieces, tiek 
skaidrots, kādas sāpes ir normālas un ar ku-

Jelgavā bērni dzimst 
aizvien vairāk

Jelgavas pilsētas slimnīcā ik dienu pasaulē nāk vidēji divi trīs mazuļi. 
Ārstniecības iestādes Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītāja 
Oksana Slobodjana spriež, ka pēdējos gados dzemdību skaitam 
ir tendence palielināties, taču 2009. gada otrajā pusē to skaitu 
ietekmēja arī Bauskas slimnīcas slēgšana.
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ikviena jaunā māmiņa Jelgavā un 
tās apkārtnē var saņemt bezmaksas 
padomus, kurus sniedz zīdīšanas 
veicināšanas konsultantes. pašlaik mūsu 
pilsētā darbojas trīs šādas speciālistes.

Tas iespējams, ar biedrības Vecāku atbal-
sta grupa KKM palīdzību, kas darbojas kopš 
2006. gada. KKM konsultantes sadarbī-
bā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūru 
apguva zīdīšanas veicināšanas un jaundzimu-
šā aprūpes teorētiskās zināšanas un ieguva 
tiesības sniegt atbalstu citām sievietēm un 
tās apmācīt. Visas konsultantes arī pašas ir 
māmiņas.

Poļina Minajeva ir pirmā zīdīšanas veicinā-
šanas konsultante Jelgavā un kustībā iesaistījās 
jau 2005. gadā. «Manuprāt, māmiņām nav pie-
ejama informācija par mūsu pakalpojumiem, 

tāpēc pašlaik ar trim konsultantēm Jelgavā pie-
tiek. Ja informācija izplatīsies plašāk, būs jāie-
saistās arī citām jaunajām māmiņām,» uzskata 
Poļina, kura ir divu bērnu mamma.

Poļina stāsta, ka KKM darbā iesaistījusies, 
kad pirmajam bērnam bija pusgads: «Man 
bija daudz jautājumu, uz kuriem KKM mā-
jaslapā guvu atbildes. Pēc dabas esmu aktīvs 
cilvēks, tāpēc arī pati iesaistījos māmiņu kon-
sultēšanā,» atklāj Poļina, piebilstot, ka jautā-
jumi, kas interesē jaunās māmiņas, ir ļoti da-
žādi un visbiežāk izriet cits no cita, jo mazuļa 
attīstībā viens faktors pakārtots citam.

Arī Viktorija Šerstobojeva KKM iesais-
tījās pēc tam, kad saņēma palīdzību no kon-
sultantēm. «Mātes piens nav tikai ēdiens, tam 
ir arī psiholoģiska nozīme. Zīdot krūti, ma-
zais jūt, ka ir mammai vajadzīgs,» ir pārlieci-
nāta zīdīšanas konsultante. Jāpiebilst, ka tieši 
KKM sabiedriskajās vietās izvietoja plakātus 
Es par mammas pienu!.

Zīdīšanas veicināšanas konsultantes pa-
domus sniedz gan klātienē, gan pa tālruni, 
gan ar interneta starpniecību. Māmiņas var 
tikt lūgtas nomaksāt tikai transporta izdevu-
mus, ja tādi radīsies.

Viktorija norāda, ka dažreiz konsultācijas 
jaunajām māmiņām iesaka arī ģimenes ārsti. 
«Jautājumi, uz kuriem atbildam, ir ļoti dažā-
di. Ko darīt, ja mammai nav piena, vai tā ir 
pārāk daudz? Kā rīkoties, ja bērns ir nemie-
rīgs vai tieši otrādi – aktīvs?» stāsta konsul-
tante, piebilstot, ka kontaktinformāciju un at-
bildes uz jautājumiem var atrast KKM mājas-
lapā, kurā ikdienā tiešsaistē uzturas ļoti dau-
dzas māmiņas, kas atbild uz interesējošajiem 
jautājumiem un dalās pieredzē.

Jaunās māmiņas Jelgavā padomu var lūgt 
arī zīdīšanas veicināšanas konsultantei Annai 
Repinai.

Sīkāka informācija biedrības Vecāku at-
balsta grupa KKM mājaslapā www.kkm.lv. 

rām vēl var pagaidīt mājās, bet ar kādām sā-
pēm jau jādodas uz slimnīcu. Periodā, kad 
veras dzemdes kakliņš, ir labāk atrasties mā-
jās un kaut vai pagulēt siltā vannā. Siltais 
ūdens noņem sāpes šajā pirmajā dzemdību 
periodā,» skaidro speciāliste.

 
Palielinās pirmdzemdētāju 
vecums
Pēdējā laikā ārste novērojusi, ka palielinās jauno 
māmiņu skaits, kuras plāno dzemdēt pirms 
18 gadu vecuma sasniegšanas. Labi tas nav, taču 
vēl sliktāk šajā vecumā ir taisīt pirmo abortu. 
Lielāks risks, jo hormonālā sistēma vēl nav iz-
veidojusies, lai gan jaunās meitenes dzemdē labi 
un diezgan ātri,» stāsta O. Slobodjana.

Viņa piebilst, ka tāpat palielinājies arī 
to sieviešu skaits, kuras izvēlas pirmo bērnu 
dzemdēt 35 un pat 40 gados: «Tas arī nav labs 
rādītājs, jo var palielināties risks, ka bērniem 
iedzimst dažādas ģenētiskās slimības.» Opti-
mālais dzemdību vecums ir no 20 līdz 35 ga-
diem. Dzemdību speciāliste uzskata, ka līdz 
20 gadiem visbiežāk ir neplānotās grūtniecī-
bas, tāpat bērnus neplāno arī ticīgās un ne-
labvēlīgās ģimenes.

Par aborta veikšanu – 
50 vai 75 lati
Ārste norāda, ka agrāk aborti tika veikti 
tikai slimnīcā, bet tagad tos iespējams 
izdarīt arī vēl divās Jelgavas ārstniecī-

bas iestādēs. «Kad sāku strādāt, aborti bija 
katru dienu, izņemot trešdienu, un līdz pat 
desmit dienā. Tagad tie ir tikai sestdienās – 
divi trīs aborti dienā,» uzsver O. Slobodja-
na. Viņa skaidro, ka vairāk tiek runāts par 
kontracepciju un jaunieši ir daudz izglītotā-
ki. Jāpiebilst, ka grūtniecības pārtraukšana 
ar vispārējo narkozi līdz astotajai grūtnie-
cības nedēļai maksā 50 latus, savukārt no 
devītās grūtniecības nedēļas līdz 12 grūtnie-
cības nedēļai – 75 latus.

Tāpat daudziem pāriem pašlaik ir prob-
lēmas ar bērniņa ieņemšanu. Dzemdī-
bu un ginekoloģijas nodaļas vadītāja norā-
da, ka tagad ir daudz neauglīgu pāru. «Ar-
vien biežāk notiek arī tā sauktais nenotiku-
šais aborts (neveidojas auglis no gametas vai 
agrīnā grūtniecības stadijā tas pārstāj attīs-
tīties – aut.). To noteikti ietekmē arī tas, ko 
mēs ēdam un kā vispār dzīvojam,» ir pārlie-
cināta speciāliste.

Oksana Slobodjana zināja stāstīt, ka pa-
lielinās arī to cilvēku skaits, kuriem atklāj 
seksuāli transmisīvās slimības, kas, iespē-
jams, saistīts ar daudz intensīvāku seksuālo 
partneru maiņu. 

pēdējā laikā Jelgavas 
slimnīcā arvien vairāk 
topošo tēvu vēlas 
piedalīties mazuļa 
dzimšanas brīdī un 
atbalstīt savu sievieti. 
Ģimenes dzemdības kļūst 
aizvien populārākas.
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Jaunās māmiņas var saņemt bezmaksas konsultācijas
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Ilze Rudko 1987. gadā beigusi Rīgas Medicīnas 
institūtu, specializācija – terapeite. Ģimenes 
ārsta prakse viņai ir kopš 1997. gada, un tā ir 
liela – vairāk nekā 2000 cilvēku. Bērnu viņas 
praksē maz, jo ārste uzskata, ka ar viņiem jā-
strādā speciālistam – pediatram.

Valsts budžeta finansējums ģimenes ārs-
tiem, salīdzinot ar citām veselības aprūpes 
nozarēm, šogad nav samazinājies. No valsts 
naudas primārajai aprūpei paredzēts atvēlēt 
ap 46 miljoniem latu. Tāpat ģimenes ārstiem 
no tā sauktā sociālā spilvena paredzēta iespē-
ja algot vēl vienu medicīnas māsu. Pats sociā-
lais spilvens šogad ir stipri biezs – vairāk nekā 
24 miljoni latu. Jaunākie Ministru kabineta 
grozījumi palielina iespēju trūcīgiem un maz-
nodrošinātiem pacientiem šīs  programmas 
ietvaros saņemt veselības aprūpi.

Pacientu apmeklējumu skaits 
jūtami sarucis
Jautāta, vai pie ģimenes ārsta pašlaik cilvēki 
nāk vairāk nekā agrāk, Ilze Rudko atzīst, ka 
pacientu apmeklējumu skaits pēdējā laikā 
jūtami sarucis. Varbūt to var izskaidrot ar 
stipro salu, bet visdrīzāk vaina meklējama na-
badzībā. Bieži cilvēki atnāk, izstāsta savu kaiti 

un lūdz palīdzību, bet no tālākiem izmeklēju-
miem pie speciālistiem atsakās, paskaidrojot, 
ka pagaidām to nevarot atļauties, jo visu lieko 
naudiņu paņemot maksa par apkuri. Tāpēc 
nopietnākus izmeklējumus daudzi atliek 
uz pavasari. To var redzēt arī pēc pieraksta 
pie citiem speciālistiem Zemgales Veselības 
centrā – agrāk pie viņiem bieži bija jāgaida 
vairākas nedēļas.

Tagad cilvēks var veikt visus izmeklēju-
mus dažās dienās. Ja viņš var maksāt. Diem-
žēl daudzi nevar. Arī iestādes un organizāci-
jas vairs saviem darbiniekiem neapmaksā po-
lises, nav skaidrs arī, kas būs Rīgas slimoka-
ses vietā – vai būs cilvēkam iespēja pašam ie-
gādāties polisi un justies droši, ka nepiecie-
šamības gadījumā viņš varēs saņemt vajadzī-
go veselības aprūpi. Ja cilvēkam ir veselības 
problēmas, kas prasa nopietnu ārstēšanu, tad 
ir diezgan smagi.

Viņa gan atzīst, ka ielaistu slimību pagai-
dām tādēļ nav kļuvis vairāk. Varbūt tās parā-
dīsies vēl pēc kāda laika.

Palielinājusies saslimstība 
ar neirozēm un depresiju
«Cilvēki nāk mazāk, bet ne tāpēc, ka viņu 
veselība būtu kļuvusi labāka. Protams, pat-
laban dominē vīrusu saslimšanas, augšējo 

elpošanas ceļu slimības. Bet arī tās viena 
daļa pacientu cenšas izslimot paši saviem 
spēkiem. Kā jau teicu – daļa sabiedrības 
nespēj maksāt, bet ir arī tādi, kam vienkārši 
nav laika iet pie ārsta, jo darbs ir saspringts, 
un darba devējs bieži visu ir tā optimizējis, 
ka darbinieks nevar atļauties izņemt slimī-
bas lapu un savest kārtībā savu veselību, jo 
nav aizstājēja, kas varētu veikt viņa pienāku-

mus. Tāpēc cilvēki baidās, ka var tikt atlais-
ti, ja uzdrošināsies slimot. Šis mūžīgais stress 
ir pamatā tām slimībām, ar kurām pašlaik 
slimo aizvien vairāk – sirds slimības, asins-
rites slimības, nervu slimības. Klāt nāk vēl 
dažādas alerģiskās kaites, ar ko mūs aplaimo 
sapostītā vide, mākslīgā pārtika, arī farmā-
cijas firmu produkcija, ko cilvēkiem nemi-
tīgi iesaka dažādas reklāmas. Kad nu viņš ir 
apēdis visādus organismu spēcinošus pro-
duktus, barības piedevas un visam tam pa 
virsu uzdzēris pāris tablešu profilaksei, tad ej 
nu pasaki, no kā viņam tās pumpas uzmetu-
šās,» situāciju skaidro Ilze Rudko.

Viņa arī ir pārliecināta, ka ekonomiskā 
lejupslīde un stress ir būtiski palielinājis sa-

veselība

veselību ietekmē trūkums un 
bailes būt 
atlaistiem

Lai noskaidrotu, kā pašreizējā situācijā strādā 
ģimenes ārsti, Jelgavnieki.lv aicināja uz 
sarunu sertificētu ģimenes ārsti Ilzi Rudko, 
kuras prakse atrodas Zemgales Veselības 
centra telpās.

Mūžīgais stress 
ir pamatā sirds, 

asinsvadu un nervu 
slimībām
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līdz ar sēdēšanu pie datora un 
mazkustīgu dzīvesveidu, jau agrā 
vecumā daudziem rodas stājas un 
mugurkaula problēmas. Zemgales 
veselības centra (ZvC) rehabilitācijas 
nodaļas vadītāja solveiga Rudmieze 
skaidro, ka stājas problēmas novērotas 
vairāk nekā pusei skolas vecuma bērnu. 
viņa norāda, ka mugurkaula problēmas 
var saasināt arī stress.

«Mani novērojumi liecina, ka arvien vairāk 
bērniem, sākot jau no zīdaiņu vecuma, ir 
problēmas ar muskuļu tonusu, fizisko at-
tīstību un stāju. Tas lielā mērā ir saistīts ar 
topošās māmiņas dzīvesveidu – kā viņa 
ēd, ģērbjas, kustas un kādi ir viņas ieradu-
mi,» skaidro ZVC ārste rehabilitoloģe. Viņa 
norāda, ka māmiņas neveselīgā dzīvesveida 
dēļ arī bērniņam jau piedzimstot ir dažādas 
veselības problēmas.

Arī bērnu stājas problēmas ir cieši sais-
tītas ar māmiņu ieradumiem. «Pēdējos ga-
dos jaunām meitenēm modē ir džinsi ar pa-
zeminātu jostasvietu. Tie saspiež iegurni un 
neļauj tam pilnvērtīgi izaugt, kas tik ļoti ne-
pieciešams sievietei bērniņa iznēsāšanas un 
dzimšanas procesā. Tāpat nav labs arī ap-
ģērbs ar pliko jostasvietu, jo tas ietekmē ie-
gurņa orgānus un sievietes veselību kopu-
mā,» zina stāstīt speciāliste.

Tāpat problēmas rodas mazkustīgā dzī-
vesveida dēļ. S. Rudmieze skaidro, ka bēr-
na veselībai par labu nākt fiziskas aktivitātes 
un svaigs gaiss. «Tiesa gan, tagad situācija ir 

daudz citādāka nekā pirms gadiem, jo bērnu 
tā vienkārši nevar laist ārā. Līdz ar to pilsē-
tā šīs iespējas ir ierobežotas, taču bez mak-
sas var vingrot arī mājās, lai gan tas ir daudz 
grūtāk. Tāpat pašlaik vecākiem ir daudz jā-
strādā un ne vienmēr ir laiks kontrolēt, ko 
bērns dara,» norāda ārste.

Līdz ar to būtisks ir jautājums arī par 
pašas ģimenes aktivitātēm. «Svarīgi, vai ve-
cāki ir pietiekami aktīvi, jo bērni mācās no 
viņiem. Tāpat vecākiem vajadzētu kontro-
lēt, cik ilgi bērns sēž pie datora un tā vie-
tā piedāvāt viņiem apmeklēt dažādus pulci-
ņus,» skaidro S. Rudmieze.

Speciāliste lēš, ka stājas traucējumi ir 
vairāk nekā pusei bērnu: «Skola jau būtu tā 
vieta, kur nelielos stājas traucējumus labot 
un tas būtu jādara sporta nodarbībās. Taču 
ir dzirdēts, ka sporta nodarbībās bērni vien-
kārši spēlē bumbu.»

Jāpiebilst, ka, rūpējoties par mazuļa un 
mammas veselību, no februāra Veselības 
centrā tiek piedāvāts jauns pakalpojums – 
vingrošana jaunajām māmiņām un mazu-
ļiem. Uz vingrošanas nodarbībām var nākt 
māmiņas ar bērniem, kuri nav jaunāki par 
trim mēnešiem. Līdzi jāņem dvielītis, sedzi-
ņa un autiņš, ko paklāt zem mazuļa.

Vingrošana kopā ar bērniem sniedz ie-
spēju apvienot patīkamo ar lietderīgo – atgūt 
formu pēc dzemdībām, atjaunot un nostip-
rināt dziļo muskulatūru, kā arī pavadīt laiku 
kopā ar savu mazuli un uzzināt, kā viņu parei-
zi turēt, auklēt un vingrināt. Izmantojot fizio-
terapijas bumbu, treniņā tiek noslogotas visas 
muskuļu grupas. Uz bumbas vingrojumus ap-
gūst gan māmiņas pašas, gan arī bērniņš. 

slimstību ar neirozēm un depresiju. Bieži cil-
vēki nāk un sūdzas par tādiem simptomiem 
un saslimšanām, ko pamatā izraisījusi dep-
resija. Pacients izmeklējas pie dažādiem ārs-
tiem, ārstējas, lieto zāles, bet nekas īpaši ne-
mainās. Būtībā viņam vajadzētu izrunāties ar 
psihoterapeitu, piedalīties autogēnajos treni-
ņos, bet tas ir dārgi. Viņš aiziet vienreiz, aiz-
iet otrreiz, naudiņa beidzas, nekādu īpašu iz-
maiņu pēc tām pāris reizēm nav, jo būtu jā-
iziet viss kurss, un tad viņš ir atpakaļ pie ārs-
ta un prasa kādas tabletes. Būtībā slimība pa-
liek neizārstēta.

Pacientiem nav naudas 
visparastākajām zālēm
Jelgavnieki.lv arī vēlējās uzzināt, kā ģimenes 
ārste vērtē 12. janvāra Ministru kabineta gro-
zījumus veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas noteikumos, kas sociālās drošī-
bas stratēģijas ietvaros palielina iespēju trū-
cīgiem un maznodrošinātiem pacientiem 
saņemt veselības aprūpi.

Tāpat šie noteikumi paredz, ka ģimenes 
ārstam, kam trūcīgo pacientu daudz, pienā-
kas papildus valsts algota medicīnas māsa. 
I. Rudko paskaidroja, ka viņas praksei papil-
dus medicīnas māsas vieta darbam ar trūcī-
giem pacientiem nepienākas, jo pacientu ar 
trūcīgas personas statusu viņai bijis maz, lai 
gan redzams, ka ļoti daudziem naudas gan-
drīz nav.

«Rodas iespaids, ka no vienas puses it 
kā tiek dota ļoti liela nauda, ar kuru tiešām 
daudz ko varētu izdarīt, no otras puses – ir 
izveidota acīmredzami birokrātiska sistēma, 
kam pat vesels cilvēks ne vienmēr var izsis-
ties cauri, kur nu vēl slims. Ja viņš to ir izda-
rījis, pēc trim mēnešiem trūcīgās personas 
izziņa vairs nav derīga un viss sākas no gala. 
Tā to lielo naudu nemaz neizlieto, un tā aiz-
iet kāda cita budžeta cauruma aizlāpīšanai. 
Bet labā griba ir parādīta. Tieši tas pats no-
tiek ar kompensējamiem medikamentiem 
trūcīgiem pacientiem, kam turpmāk vairs 
nebūs nepieciešams pacienta līdzmaksā-
jums. Tas jau ir labi, taču bieži vien pacien-
tam nevajag  kompensējamos  medikamen-
tus, bet visparastākos, ko pacients vienkārši 
nevar nopirkt. Zāles pie mums ir salīdzino-
ši dārgas. Piemēram, ja cilvēks gribētu vak-
cinēties pret ērču encefalītu. Te varētu no-
derēt tā nauda, kas domāta trūcīgām perso-
nām no sociālā spilvena. Taču tam tā nav pa-
redzēta,» tā Ilze Rudko.

farmācijas firmu kampaņas 
ir tikai bizness
Viņa arī izsaka savas domas par dažādu far-
mācijas firmu kampaņu kas ik pa laikam 
piedāvā vakcīnas pret gripu un citām pasau-
les nelaimēm. «Tas ir  šo lielo firmu bizness. 
Tā pret to arī ir jaizturas. Ar šīm vakcīnām 
nevajadzētu aizrauties. Vajadzētu censties 
dzīvot pēc iespējas tīrākā vidē un pat šajos 
stresa pilnajos laikos raudzīties uz pasauli ar 
cerību un optimismu.» 

Sēdēšana pie datora bērniem 
rada stājas traucējumus

Mūžīgais stress 
ir pamatā sirds, 

asinsvadu un nervu 
slimībām



20  2010.  g a Da  f E B r uā r I s  •  N r .  2  ( 78 )

veselība

a n e t e  s t r e L ē v i c a 

F oto :  a n e t e  s t r e L ē v i c a

M. Ņikitina zināja teikt, ka vairākums 
cilvēku zobus tīra regulāri, bet nepareizi – 
tipiskākā kļūda ir vēlēšanās tīrīt tikai zobu 
virsmas, kas ir labāk redzamas. Tās tad arī 
tiek berztas, izmantojot spēcīgas horizon-
tālas vai apļveida kustības, tāpēc veido-
jas defekti pie zobu kakliņiem. Proti, starp 
zobiem un uz zobu iekšējām virsmām paliek 
aplikums, kas arī izraisa smaganu iekaisumu 
un zobu kariesu.

«Mūsu klīnikā zobu higiēniste iemā-
cīs pareizi tīrīt zobus un ieteiks atbilstošā-
ko zobu pastu katram pacientam. Piemē-
ram, pacientiem ar jutīgiem zobiem vajadzē-
tu ievērot RDA indeksu, kas norādīts uz zobu 
pastas tūbiņas, – tam jābūt robežās no 30 līdz 
50, kā arī nedrīkst lietot baltinošas zobu pas-
tas,» stāsta zobārste.

Lai laicīgi pamanītu problēmas un tik-
tu veikta zobu higiēna, vismaz reizi gadā 
nepieciešams apmeklēt zobu higiēnistu 
vai zobārstu. Diemžēl ir daudz jelgavnie-

ku, kas neizmanto šo speciālistu pakalpo-
jumus, bet vēršas pēc palīdzības tad, kad 
jau sāp.

«Zobārstniecības klīnika Tari darbo-
jas jau 15 gadus – pie mums strādā divi zob-
ārsti un higiēnists. Dakteriem palīdz vismūs-
dienīgākais aprīkojums – divi digitālā rent-
gena aparāti, tāpat klīnikā tiek veiktas mu-
tes ķirurģijas procedūras,» par zobārstniecī-
bas klīniku stāsta Marina Ņikitina, atzīmē-

jot, ka klīnikā tiek likti zobu implanti. Šī me-
tode ļauj veikt protezēšanu bez blakus eso-
šu zobu slīpēšanas. Implants ir titāna sakau-
sējuma skrūve ar speciālu virsmas pārklāju-
mu, kuru iedzīvina žokļa kaulā zaudētā zoba 
vietā. Tādējādi tas aizvieto zoba sakni un ir 
balsts zoba kronītim.

Nākotnē zobārstniecības klīnikā Tari būs 
pieejami arī ortodonta pakalpojumi zobu sa-
kodiena labošanai. 

Zobārstniecības klīnikas Tari vadītāja marina Ņikitina un zobārstniecības māsa andra 
Būmane aicina jelgavniekus regulāri rūpēties par savu zobu veselību.

Pie zobārsta – 
vismaz reizi gadā

Vai jelgavnieki rūpējas 
par saviem zobiem? 
Zobārstniecības klīnikas 
Tari zobārste Marina 
Ņikitina pastāstīja, 
ka aizvien vairāk ir to 
cilvēku, kas rūpējas par 
savu zobu veselību un 
skaistu smaidu.
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Interneta aptiekā pasūtītās preces iespējams 
piegādāt visā Latvijā, tādēļ tā ir ērta gan jau-
najām māmiņām, vecāka gadagājuma cil-
vēkiem un cilvēkiem ar kustību ierobežoju-
miem, gan ikdienā ļoti aizņemtajiem.

Medikamenti dažādiem 
dzīves gadījumiem
Pils aptiekas vadītāja Dina Kurzemniece 
stāsta, ka aptiekā pieejamas ne tikai ikdienas, 
bet arī ļoti specifiskas preces, kas nepiecieša-
mas retāk, bet kuras atbilstošā situācijā ir ļoti 
svarīgas. Klientu ērtībai izveidotas atsevišķas 
preču sadaļas medikamentiem, homeopātijai, 
uztura bagātinātājiem, vitamīniem, sievietes, 
vīrieša un bērna veselībai, kosmētikai, medi-
cīnas precēm utt.

«Interneta aptiekā var pasūtīt bezglutē-
na pārtiku, bērnu un zīdaiņu pārtiku, pārtiku 
enterālai ēdināšanai, speciālās preces diabē-
ta slimniekiem – tie visi ir ļoti specifiski pro-
dukti, kurus nelieto plašs cilvēku loks, bet ta-
gad nepieciešamības gadījumā tos iespējams 
pasūtīt www.pilsaptieka.lv neatkarīgi no dzī-
vesvietas un diennakts stundas. Interneta ap-
tiekā ikviens var apskatīt preci, iepazīties ar 
analogiem, salīdzināt cenas, izlasīt informā-
ciju vai anotāciju par preci, veikt pirkumu 
un norēķināties par to,» ar interneta aptiekas 
priekšrocībām iepazīstina D. Kurzemniece.

Nemaksājot piegādes cenu, pasūtītās pre-
ces var saņemt Pils aptiekā Jelgavā, Akadē-
mijas ielā 2, vai Rīgā, bet piegāde visā Latvi-
jā tiek veikta ar eksprespastu vienas līdz trīs 
dienu laikā. Tāpat kā parastā aptiekā, arī in-
terneta aptiekā pieejamas farmaceita konsul-
tācijas – sazināties var izmantojot Skype vai 
arī pa tālruni.

internetā ērti 
iegādāties intīmpreces

Tuvojoties Valentīndienai, Pils aptieka 
pievērš klientu uzmanību precēm, kas at-
rodamas seksuālās veselības sadaļā. «Inter-
netā šīs preces iegādāties ir ērtāk, jo aptiekā 
pie letes cilvēki bieži kautrējas tās apskatīt, 
uzdot interesējošos jautājumus un nopirkt. 

Vispieprasītākie produkti ir lubrikanti, vib-
ratori, intīmās higiēnas līdzekļi un stimulē-
jošie līdzekļi, intīmās masāžas eļļas, piemē-
ram, Durex Play O, kuras sastāvā esošās vie-
las paātrina asinsriti un jutīgumu, liekot kat-
ram pieskārienam radīt vairāk labsajūtas, un 

Silvitagra® N30 kapsulas un Prelox N60 vī-
riešu seksuālās spējas veicināšanai un citi lī-
dzekļi. Valentīndienas ietvaros februārī tiek 
piedāvātas īpašas atlaides iztēli veicinošām 
un sajūtas atbrīvojošām dāvanām,» stāsta 
D. Kurzemniece. 

Jelgavā izveidota pirmā 
interneta aptieka latvijā

SIA Jelgavas Pils aptieka 
izveidojusi interneta 
mājaslapu www.pilsaptieka. lv, 
kurā iespējams iegādāties 
ierastās aptiekas preces, kā arī 
medikamentus un produktus 
šauram cilvēku lokam.
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Jelgavas sporta halle 
noslogota pilnībā
Sporta servisa centra sporta bāzu adminis-
trators Edgars Ludzītis atklāj, ka viņa pārziņā 
esošās sporta zāles Raiņa ielā 6 un Mātera 
ielā 44 ir gandrīz pilnībā noslogotas, taču ie-
spējas telpas nomāt vēl ir.

Jelgavas sporta halle ir noslogota par 
teju 100 procentiem – ir pieejama tikai viena 
stunda piektdienās, bet arī tad derētu iepriekš 
sazināties, lai precizētu informāciju par kon-
krētu laiku. Administrators stāsta, ka Māte-
ra ielā 44 lielāko daļu laika aizņem Jelgavas 
Valsts ģimnāzijas un Spīdolas ģimnāzijas au-
dzēkņu nodarbības, kā arī sporta skolas spor-
tisti. «Brīvdienās halle ir centrālā sacensību 
vieta pilsētā – šeit savus pasākumus rīko gan 
Sporta servisa centrs, gan dažādi entuziasti, 
kas pieteikušies iepriekš,» informē E. Ludzī-
tis. Viņš atklāj, ka tuvākais laiks, kad var no-
īrēt zāli brīvdienās, ir maijā – telpas nomas 
maksa ir 15 lati stundā. Ja tas ir kāds liels pa-
sākums, kam nepieciešama biļešu tirgošana, 
reklamēšana un rezultāta tablo, cena var pie-
augt līdz 80 latiem par stundu. «Protams, ja 
kāds entuziasts vēlas rīkot starpskolu vai stu-
dentu mačus, mēs esam gatavi nākt pretī un 
vienoties par cenu,» piemetina E. Ludzītis.

sporta zāle raiņa ielā 
ir pieejamāka
Administrators studentus un darba kolektīvus 
aicina sportot zālē Raiņa ielā 6. Šīs telpas pēc-
pusdienās gan izmanto dažādas sporta skolas 
un klubi, kā arī tiek rīkotas dažādas maksas 
nodarbības, piemēram, aerobika, taču priekš-
pusdienās zāle ir pieejama. E. Ludzītis stāsta, 
ka zāle tās pieejamības un zemākās cenas dēļ 
(12 lati stundā) ir pieprasītāka no uzņēmēju 
un individuālo grupu puses – jau pašlaik šeit 
darbojas vairāku privātpersonu organizētas 
grupas un daži uzņēmumu kolektīvi.

Brīvdienās Raiņa ielā notiek dažādi Spor-
ta servisa centra pasākumi, piemēram, bas-
ketbols, novuss, kā arī citi, taču šīs sacensī-
bas nav regulāras un telpu var iznomāt arī 
nedēļas nogalēs. «Der pasekot līdzi informā-

cijai medijos – laikus pārliecināties, vai ir ie-
spējas šo zāli izmantot,» klāsta zāles pārzinis. 
Ja kāda entuziastu grupa vēlas, var sarunāt 
telpas izmantošanu arī laikā, kad zāles dežu-
rants nav uz vietas, bet par šādu iespēju ir jā-
sazinās individuāli.

universitātē var īrēt 
divas sporta zāles
Latvijas Lauksamniecības universitātes 
(LLU) sporta nama sekretāre Aina Engere 
stāsta, ka izīrēšanai tiek piedāvātas divas 
sporta zāles, taču no pirmdienas līdz ceturt-
dienai darba laikā tās aizņēmusi augstskola, 
un sportot gribētājiem arī vakarpusē iespēju 
tikt kādā no zālēm teju vai nav. «Taču piekt-
dienās jau no paša rīta līdz pat pulksten 15.30 
ir brīvs, ir pieejami vairāki periodi arī pēc 
pulksten 17,» piedāvā A. Engere. Viņa stāsta, 
ka brīvdienās dažādu sacensību dēļ abas 
sporta zāles iespējams izmantot no pulksten 
10 līdz 17, taču telpu pieejamību vajag no-
skaidrot pie dežuranta pa tālruni 63028562. 
LLU sporta nama lielo un mazo zāli izīrēt 
iespējams attiecīgi par 18 un 10 latiem, taču 
neliela grupa varēs ietaupīt, maksājot vien 
Ls 1,20 no cilvēka.

Arī otra LLU sporta zāle Tērvetes ielā 91d 
ir noslogota, stāsta tās pārzinis Vitālijs Golu-
bevs. Zāli izmanto florbolisti, basketbolis-
ti, darbojas arī futbolisti un Jelgavas nova-
da sporta centra sportisti, taču individuālas 
uzņēmumu vai studentu grupas pagaidām 
nenāk. «Vienīgais laiks, kad kādai indivi-

duālai grupai iespējams tikt 
zālē, ir sestdienās, bet arī tad 
ne katru sestdienu,» informē 
V. Golubevs. Telpas izman-
tošana maksā 12 latus stun-
dā un zālē ir pieejamas bas-
ketbola, florbola un volejbola bumbas, kā arī 
florbola laukuma apmales, stāsta pārzinis.

Tiesāšanās par zāli 
Aviācijas ielā vēl turpinās
Daudzu jelgavnieku iecienītā sporta zāle 
Aviācijas ielā diemžēl stāv neizmantota, 
stāsta Jelgavas novada sporta centra direktora 
vietniece Inguna Čākure: «Šāda situācija iz-
veidojusies tādēļ, ka ēkas daļa, kurā atrodas 
ģērbtuves, nav mūsu īpašumā, par šo prob-
lēmu jau ilgāku laiku tiesājamies. Tādēļ jau 
otro ziemu šajās telpās esam atslēguši apkuri 
un iznomāt zāli nevaram.» I. Čākure gan cer, 
ka tiesvedība reiz beigsies un interesenti atkal 
varēs izmantot sporta zāli.

Arī pilsētas skolu sporta zāles 
ir noslogotas
Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietnie-
ce saimnieciskajā darbā Ruta Briģe informē, 
ka sporta zāle līdz pat vasarai ir noslogota 
pilnībā: «Pie mums nāk sporta skolas, notiek 
treniņi minibasketbolā un meiteņu basketbo-
lā, arī Ledus sporta skolas audzēkņi nāk tre-
nēties uz mūsu sporta zāli.» Pēc skolēniem 
atvēlētā laika pēcpusdienā sportot nāk arī vi-
dusskolas interešu izglītībā iesaistītie jaunie-

sportot gribētājiem sporta zāle 
jāmeklē ārpus Jelgavas

Jelgavā ir pieejamas vairāk nekā desmit zāļu, kurās amatieru līmenī interesenti 
var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Diemžēl nereti noslogotības dēļ 
noīrēt sporta zāli nav iespējams. Atliek to meklēt Jelgavas apkārtnē.

telpas Raiņa ielā 6 ir 
pieejamas priekšpusdienās. 
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ši un individuālās grupas, kuras nodarbojas 
ne vien ar basketbolu, bet arī volejbolu un 
citiem zāles sporta veidiem.

Līdzīga situācija ir arī 1. ģimnāzijā. Tās 
saimnieks Viktors Griščenko atzīst, ka katru 
pēcpusdienu sportot nāk gan sportisti, gan 
arī jaunieši. Viņš stāsta, ka zāli izmanto ne ti-
kai basketbolam un volejbolam, bet arī, pie-
mēram, rokasbumbai, florbolam un lakro-
sam. «Zālē aktīvi darbojas mūsu interešu iz-
glītības grupas, kas nodarbojas ar florbolu 
un volejbolu, sadarbojamies ar sporta sko-
lām, piemēram, ziemā nāk airētāji un Mīta-
vas lakrosa klubs. Tāpat esam noslēguši līgu-
mus ar dažādām individuālajām grupām un 
draugu kolektīviem,» stāsta telpu pārzinis.

«Visu pieejamo sporta zāles laiku aizņē-
musi sporta skola – džudo, futbolisti, vieglat-
lēti,» skaidro 6. vidusskolas direktors Alfrēds 
Holsts, kurš gan atzīst, ka iespēju robežās lab-
prāt atbalstītu arī individuālos sportistus.

Sporta skolas un klubi aizņēmušas arī 
4. pamatskolas zāli: «Mūsu zāli dažādām indivi-
duālajām nodarbībām un interešu izglītībai iz-
manto ne tikai skolēni, bet arī Bērnu un jaunat-
nes sporta skola, trenējas arī tenisisti un beisbo-
la klubs Hercogs,» stāsta skolas direktore Agita 
Lundberga. Interesentiem zāle (īre 7 lati stundā) 
ir pieejama tikai pirmdienas vakarā, taču sporta 
inventārs katram jāņem līdzi savs. Pārzine uz-
sver, ka piektdienu vakaros zāli izmazgā un nā-
kamā mazgāšana ir tikai pirmdienas vakarpusē, 
tādēļ brīvdienās skola telpas neiznomā.

sporto, lai atpūstos 
no ikdienas rutīnas
Viens no 1. ģimnāzijas sporta zāles apmek-
lētājiem ir skolas absolvents Jānis Mākulēns. 
Viņš stāsta, ka šo vietu izvēlējies tāpēc, ka ir 
tuvu mājām un skola ar telpām nāk pretī gan 
absolventiem, gan skolēniem.

«Sportošana ir labs veids, kā uz laiku at-
brīvoties no dažādām domām un veselīgi at-
pūsties no ikdienas rutīnas. Kad ilgāku laiku 

nenodarbojos ar fiziskām aktivitātēm, jūtu, 
ka ķermenim prasās kāda slodze,» skaidro Jā-
nis. Viņš uzsver, ka regulāri seko līdzi sporta 
aktualitātēm gan Latvijā, gan pasaulē, un tas 
rosina arī pašam darboties un būt aktīvam.

ārpus Jelgavas sporta zāles 
ir pieejamākas
Jelgavas novada Vircavas pagasta sporta halles 
vadītājs Jānis Kļaviņš stāsta – lai arī sporta 
zāle ir tikai 14 kilometrus no Jelgavas, tās 
noslodze ir krietni vien zemāka un gandrīz 
katru vakaru var sportot. «Mūsu prioritāte ir 
skola, kas darbdienās šeit ir līdz pulksten 16, 
taču pēc tam telpas iespējams nomāt. Cena ir 
demokrātiska – 7 lati stundā un, kas svarīgi, 
mēs nodrošinām arī ar visu nepieciešamo in-
ventāru,» atklāj pārvaldnieks.

Arī Ozolnieku sporta centra telpas ir pie-
ejamākas nekā pilsētā – centra vadītājs Rolands 
Baranovskis stāsta, ka darbdienās līdz pulksten 
18 zāles īre ir 10 lati stundā un šajā laikā telpas 
gandrīz vienmēr ir pieejamas. «Vakaros gan 
pie mums darbojas dažādi sporta klubi, tāpēc 
lielo zāli izmantot nav iespējams. Arī brīvdie-
nās sporta centrs ir aizņemts, jo notiek dažādas 
sacensības,» uzsver R. Baranovskis.

Viens no pilsētas basketbola čempionā-
ta komandas Brāļi Ilmāri dalībniekiem – Ro-
lands Vereščagins – stāsta, ka viņš ar domu-
biedriem jau vairākus gadus trenējas 4. vidus-
skolas zālē un viņiem izveidojusies veiksmīga 
sadarbība. Spēlētājs zina teikt, ka ir koman-
das, kas treniņus aizvada LLU zālē Tērvetes 
ielā, taču liela daļa spēlētāju, kuri nekur net-
renējas, dodas uz netālo sporta halli Svētē.

Svētes sporta halles vadītājs Dainis Ruško 
stāsta, ka hallē vēl ir daži laiki, kad uzņēmumu 
vai domubiedru grupas var sportot: «Pašlaik 
brīvi ir pirmdienu un piektdienu vakari no 
pulksten 20, kā arī ceturtdienas līdz pulksten 
18.30 un pēc pulksten 20. Varam interesentus 
nodrošināt arī ar inventāru.» D. Ruško stāsta, 
ka uz viņa vadīto zāli brauc vairāki jelgavnieki, 

kā arī kāda Mežciema uzņēmuma darbinieki, 
kuriem telpas izīrējis darba devējs.

sporta zāles aizņemtas 
jau septembrī
Jelgavas skolu pārstāvji stāsta, ka visi līgumi 
par sporta zāļu izmantošanu tiek noslēgti jau 
mācību gada sākumā un lielākoties tie ir aktīvi 
līdz pat pavasarim. «Gribētāju ir daudz, bet 
sporta zāļu skaits ir ierobežots, tādēļ par to iz-
mantošanu jādomā laikus,» uzsver E. Ludzītis.

Viņam piekrīt arī 4. vidusskolas direkto-
ra vietniece R. Briģe un 1. ģimnāzijas saim-
nieks V. Griščenko, kas aicina darba kolektī-
vus jau vasarā izdomāt, kā ziemas periodā sa-
liedēt sava uzņēmuma darbiniekus.

stadions kā alternatīva 
siltajā periodā
Aptaujātie sporta bāzu pārstāvji stāsta, ka līdz 
ar siltā laika iestāšanos sporta zāles kļūs tuk-
šākas, jo pavērsies plašas sportošanas iespē-
jas stadionos. E. Ludzītis norāda, ka Jelgavas 
sporta halles stadionā nevienu ārā nedzen, 
taču mēdz būt sacensības, kad sportistu grupa 
noīrē visu laukumu – tad gan sportot gribētā-
jiem jāmeklē cita vieta. Administrators atgādi-
na, ka arī sporta laukumam ir izmantošanas 
grafiks, tādēļ pirms ieplānotās sportošanas va-
jadzētu noskaidrot, vai vieta nav aizņemta.

Arī 1. ģimnāzijas sporta laukumā gru-
pām bez maksas ir iespējams spēlēt gan futbo-
lu, gan basketbolu. Skolas saimnieks V. Griš-
čenko stāsta, ka vasarā šo iespēju aktīvi izman-
to un gandrīz vienmēr tur darbojas gan skolē-
ni, gan studenti. Tāpat savu sporta bāzi izman-
tot ļauj arī 3. un 4. pamatskolā: «Laukums iz-
īrēts netiek, taču cilvēki nāk un spēlē futbolu. 
Mums ir sargs – ja atnākušie uzvedas nepie-
dienīgi, viņiem tiek palūgts aiziet, taču aktīvus 
cilvēkus, kas tiešām sporto, prom nedzenam,» 
norāda 4. pamatskolas direktore A. Lundber-
ga, uzsverot, ka labāk gan būtu ieiet skolā un 
saskaņot sporta laukuma izmantošanu. 

Jelgavas sporta halle ir noslogota par
teju 100 procentiem – ir pieejama tikai 

viena stunda piektdienās.
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skaistumam

L ī g a  g r e i š k a n e

pērnā gada septembrī atvērtais masāžas 
salons Sentio atgādina mazu miera 
oāzīti, kas izveidota viesnīcas Jelgava 
telpās. idejas autores ir trīs uzņēmīgas 
jelgavnieces – santa un Baiba Zaķevicas 
un dace paģe.

Īpašs piedāvājums 
Valentīna dienā
Svētā Valentīna jeb visu mīlētāju dienā 14. feb-
ruārī salonā Sentio ir īpašais svētku piedāvā-
jums – ķermeņa relaksējošā masāža, kura 
vairo skaistumu un seksualitāti. Salona īpaš-
niece S. Zaķevica stāsta, ka pēc stundu garas 
uzmundrinošas ķermeņa masāžas ir iecerēts 
klientam uzdāvināt arī svētkiem atbilstošu sal-
dumiņu, pie kura klāt ir kartiņa ar dāvinātāja, 
ja kāds svētkos izmantos iespēju uzdāvināt mī-
ļotajam masāžu, sveiciens un īpašais novēlē-
jums. «Protams, krūze gardas tējas, kā jau pēc 
visām masāžām,» piebilst S. Zaķevica.

Gaidot pavasari, dāmas var saņemt pret-
celulīta masāžu, kas tiek veikta ar dabīgajām 
ēteriskajām eļļām. Pēc masāžas klientam tiek 
piedāvāta ķermeni attīroša tēja un 20% atlai-

de veikalā Ayurnaturalis, ar kuru salonam iz-
veidojusies cieša sadarbība. «Pašlaik arī pētu 
ēterisko eļļu ražotāju piedāvājumu, jo ir iece-
re esošo klāstu papildināt ar vēl pāris intere-
santām un patīkamām masāžām. Tāpat cen-
šamies katru mēnesi izveidot kādu īpašo pie-
dāvājumu,» teic S. Zaķevica.

Salona īpašniece norāda, ka masāžā iz-
manto tikai dabīgās eļļas. «Gribētu vairāk 
kaut ko no latviešu produkcijas, diemžēl pie-
dāvājums nav tik plašs,» skaidro S. Zaķevica, 
piebilstot, ka reizēm tiek izmantotas Latvijā 
ražotās Stendera eļļas, ja klients tās izvēlas.

Masiere Dace Paģe piebilst, ka daudzi 
klienti vēlas, lai masāžas procesā tiktu izman-
tota viņu līdzpaņemtā vai pat pašu gatavotā 
eļļa. Viņa novērojusi, ka šobrīd pašiem gata-
vot dažādas eļļas mājas apstākļos esot gandrīz 
vai tāda kā īsta modes tendence.

Katram klientam – 
īpaša uzmanība
«Lielākais uzsvars mūsu salonā tiek likts uz 
pašsajūtas uzlabojošām un skaistumu veicino-
šām masāžām. Diemžēl medicīniskas masāžas 
vēl nepiedāvājam,» skaidro S. Zaķevica.

Pēc masāžām klients jūtas možāks un at-

brīvotāks, tādēļ masāža uzlabo viņa pašsajūtu. 
Ir cilvēki, kas labprāt izmanto iespēju un salo-
nā uzkavējas arī pēc procedūras, iemalko tēju 
un parunājas. «Mēs, pieņemot zvanus, vienmēr 
rēķināmies ar laiku katram cilvēkam, lai nav tā, 
ka viens iet ārā un otrs jau nāk iekšā,» skaidro 
B. Zaķevica, piebilstot, ka katram klientam tiek 
veltīta īpaša uzmanība. Ja klientam esot vēlme, 
viņš pēc masāžas var pasēdēt piecpadsmit vai 
pat četrdesmit minūtes, jo uzreiz pēc masāžas 
pa durvīm ārā neviens netiekot dzīts.

«Tāpat liela nozīme ir tam, ka masāžas sa-
lonā nekādi blakus trokšņi netraucē, tādēļ klien-
tam ir daudz vieglāk relaksēties. Nereti ir tā, ka 
skaistumkopšanas salons atgādina nelielu cehu – 
aiz sienas var dzirdēt fēna dūkoņu vai manikīru 
čalas un citus trokšņus,» atklāj S. Zaķevica pie-
bilstot, ka, meklējot telpas topošam salonam, 
esot noraidīta iespēja īrēt tās citos skaistumkop-
šanas salonos, jo Sentio īpašniece uzreiz sapratu-
si, ka vēlas izveidot savu mazo miera oāzīti.

Vīriešus interesē 
erotiskā masāža
Salona darbinieču novērojumi liecina, ka 
Sentio biežāk apmeklē sievietes vecumā no 20 
līdz 40 gadiem. «Šajos Ziemassvētkos daudzi 
tieši kolēģiem un mīļajiem cilvēkiem dāvināja 
iespēju apmeklēt mūsu salonu. Daudzi saka, ka 
nāktu biežāk, taču naudiņas nav tik daudz,» no-
vērojumos dalās Baiba Zaķevica. Viņa piebilst, 
ka ir cilvēki, kuri dzīvo ārvalstīs, un, atbrau-
cot uz Latviju, apmeklē arī masāžas salonu, jo 
ārzemēs roku darbs maksā daudzkārt dārgāk.

Masieres novērojušas, ka daļa vīriešu ir 
kautrīgāki nekā sievietes. Tieši sievietes ir tās, 
kas viņiem dāvina masāžas salona apmeklē-
jumu, taču paši stiprā dzimuma pārstāvji uz 
šādām lietām esot kūtrāki. Tiesa, esot tādi, 
kas interesējoties par erotisko masāžu, taču, 
protams, tas vienmēr pieklājīgi tiek atteikts.

Vēl salonā tiek piedāvāta arī masāža di-
viem cilvēkiem vienlaicīgi – kaut arī telpa ir 
neliela, tas ir iespējams un pēdējā laikā pat 
diezgan pieprasīts pakalpojums. 

Masāža skaistumam un 
dvēseles harmonijai

masāža

Masāža ir dažādi paņēmieni, ar kuriem 
masiera rokas vai speciāli aparāti mehāniski 
vai reflektoriski iedarbojas uz audiem vai 
orgāniem.
Masāža uzlabo asinsriti, limfas cirkulāciju, 
vielmaiņu, ar tās palīdzību iespējams 
rūpēties ne vien par ķermeņa, bet arī 
dvēseles labsajūtu.
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mājdzīvnieki

Mā r i s  pa p ē d i s

Veikalu tīklam Dino Zoo tagad klājas 
tāpat kā visiem – arī tur gaida labākus 
laikus. un, tāpat kā daudzi citi, arī tur 
cenšas pielāgoties esošajai situācijai, jo, 
neraugoties uz ekonomisko krīzi, daudzi 
cilvēki no mājdzīvniekiem atteikties 
negrib. Par jaunumiem savos veikalos 
stāsta uzņēmuma direktors Kaspars siļķe.

«Esam uzsākuši sadarbību ar Latvijas ba-
rības ražotāju – Tukuma uzņēmumu Strau-
me, kurš ražo produkciju ar zīmolu DoGo. Uz 
vietas iepazināmies ar visu ražošanas proce-
su, pārliecinājāmies par produkta kvalitāti un 
tikai pēc tam šo barību iekļāvām sava veika-
lu tīkla sortimentā. DoGo tirgojam kopš de-
cembra. Barība jau atradusi savus pircējus un 
pārdošanas apjomi pašā sākumā ir gana lie-
li. Arī cenas ziņā esam panākuši pretim pir-
cējiem, jo šī barība ir ievērojami lētāka par 

Super Premium klases barībām, kuras tirgo-
jām un turpinām tirgot. Diemžēl daļa pircēju 
vairs nevar atļauties dārgākās barības. DoGo 
ir labs kompromiss starp cenu un kvalitāti. 
Barības kvalitāte ir ļoti augsta, bet cena ļoti 
pieejama,» uzsver K. Siļķe.

DoGo barības ražošanā izmanto jaunākās 
un modernākās vācu un amerikāņu tehnolo-
ģijas, rūpnīca ir kompakta un datorizēta, tajā 
nodarbināti ļoti maz cilvēku – pārsvarā strā-
dā automāti un tiek veikta ļoti stingra kvali-
tātes kontrole.

Līdz šim Dino Zoo veikalos nevarēja ie-
gādāties sveramo barību. Tas tāpēc, ka barī-
bas ražotāji atraduši optimālāko iesaiņojumu, 
kas būtu piemērots pircējiem, stāsta Kaspars 
Siļķe. Diemžēl tagadējā ekonomiskā situāci-
ja nereti psiholoģiski vai naudas trūkuma dēļ 
liedz iegādāties veselu iepakojumu. Turklāt 
dzīvnieku īpašnieki jau diezgan sen prasīja 
pārdot arī sveramo barību.

Tagad sveramo barību var iegādāties 

Dino Zoo veikalā tirdzniecības centrā Pilsētas 
Pasāža, drīz tāds pats stends tiks uzstādīts arī 
tirdzniecības centra Valdeka veikalā.

Turklāt Valdekā veikals turpmāk atradī-
sies citā vietā – tuvāk veikalam Jysk, tas būs 
arī lielāks, tādējādi kļūs pieejamāks arī dau-
dziem dzīvnieku mīļotājiem.

«Decembra sākumā Dino Zoo veikalos 
par 15-17 procentiem samazinājām cenu liela-
jiem suņu barības maisiem. Tas ir jūtams at-
spaids un tagad mūsu lojālie pircēji – Dino 
Zelta kartes īpašnieki – šo barību var iegādā-
ties par izdevīgāko cenu Latvijā. 

Turpmāk katru mēnesi būs ļoti intere-
santi piedāvājumi no Royal Canin, Pro Plan 
un vēl vairākiem barības ražotājiem, jo mūsu 
veikalos galvenokārt nāk pirkt barību. Šie 
piegādātāju akceptētie piedāvājumi dzīvnie-
ku īpašniekiem ļaus krietni ietaupīt naudu. 
Tik labas atlaižu programmas, kas ir saskaņo-
tas ar piegādātājiem, Dino Zoo veikalos nav 
bijušas sen,» ir pārliecināts K. Siļķe. 

a n e t e  s t r e L ē v i c a

Pilsētā durvis vērusi Jelgavas centra 
veterinārā klīnika. siA Rimal saimnieks 
ir jelgavnieks un veterinārārsts ar 
12 gadu stāžu Aldis rimeicāns, kas pēc 
redakcijas lūguma stāsta, kā suņiem 
pārdzīvot auksto ziemu.

Ideja par klīnikas atvēršanu A. Rimei-
cānam radusies pēc izdevīga telpu īres līgu-
ma piedāvājuma. Turklāt var teikt, ka vete-
rinārmedicīna ir Rimeicānu ģimenes pro-
fesija, jo Alda tēvs ir pazīstams un atzīts 
starptautisks eksperts Eiropā pārtikas un 
veterinārmedicīnas jomās, veterinārmedi-
cīnas zinātņu habilitētais doktors un kād-
reizējais Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultā-
tes dekāns Jāzeps Rimeicāns. Arī Alda Ri-
meicāna brālis ir veterinārārsts, bet sievai 
ir veterinārfeldšeres un ekonomistes aug-
stākā izglītība.

Klīnikā pašlaik kopā ar pieredzējušo ve-
terināro zinātņu maģistru Aldi Rimeicānu 

praktizē arī nesen diplomu ieguvusī veteri-
nārfeldšere Tatjana Sergejeva.

«Telpās veicām pārbūvi un remontu, lai 
tās pielāgotu klīnikas vajadzībām. Veterinārajā 
aptiekā tirgojam nepieciešamākās preces māj-
dzīvniekiem, tai skaitā profesionālās un ārst-
nieciskās barības. Klīnikas veterinārārsti veic 
terapiju, ķirurģiju, vakcināciju, mājas vizītes 
un zobārstniecības pakalpojumus. Ārkārtas 
gadījumos ir iespējams piezvanīt un izsaukt 
veterinārārstu mājas vizītē vai ierasties klīnikā 
ārpus tās darba laika. Nākotnē plānots iekārtot 
rentgena un sonogrāfijas kabinetu, bet pagai-
dām šāda diagnostika SIA Rimal tiek veikta, 
sadarbojoties ar LLU,» stāsta A. Rimeicāns.

«Laika gaitā plānojam darbā pieņemt di-
vus asistentus, kas, visticamāk, varētu būt Ve-
terinārmedicīnas fakultātes pēdējo kursu stu-
denti. Klīnikā paredzēts nodarbināt četrus 
profesionālus darbiniekus,» skaidro klīnikas 
īpašnieks.

Pašlaik vizīte jaunajā klīnikā maksā as-
toņus latus, atkārtota vizīte – piecus latus, 
kompleksā vakcinācija – 15 latus, mikroči-
pa ievadīšana – arī 15 latus. A. Rimeicāns 
piebilst, ka pastāvīgie klienti varēs saņemt 
atlaides, īpašas cenas veterinārajām ma-
nipulācijām būs arī pensionāriem, topo-
šajām māmiņām un cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

Dino Zoo veikali dažādo sortimentu

Kā suņiem pārdzīvot auKsto ziemu

Visgrūtāk ziemā klājas tojterjeriem, Jorkšīras terjeriem, mopšiem un citiem klēpja sunīšiem. 
Būtu vēlams, lai viņi ilgi neuzturētos ārā. Jāsaudzē arī lielie suņi, kuriem ir mazs apmatojums. Bet 
galvenais – visi suņi jāuzmana, lai viņi būtu kustībā. Lielā salā nav pieļaujama ilgstoša gulēšana 
sniega kupenā.
Ļoti svarīgi, atnākot mājās, ir nomazgāt ķepas. Ceļus kaisa ar sāli un dažādām ķīmijām, tāpēc 
ar laiku iekaist kāju pēdas – pirms iziešanas ārā, tās vēlams iesmērēt ar speciālu aizsargājošo 
balzamu. Suņiem var parādīties arī caureja un vemšana. Sniega laizīšanu un ēšanu pilsētā, 
kur ziemā ceļi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem, nevajadzētu pieļaut! Sniegs vairāk kaitīgs 
mazajiem suņiem un it īpaši kucēniem. Vieglākā gadījumā tā būs vemšana, smagākā –tas var 
ietekmēt arī citus orgānus, piemēram, nieres, aknas, aizkuņģa dziedzeri. Var izveidoties arī čūlas. 
Meža sniegs suņiem nav kaitīgs.
atnākot mājās, mājdzīvnieku noteikti vajadzētu noslaucīt, jo var parādīties arī ādas slimības – 
dzīvniekiem pazeminās imunitāte.
Ienākot no āra iekšā, sunim nevajag dot aukstu ūdeni vai ēdienu.
Suņus, kuri atrodas ārā pie ķēdes, jācenšas vairāk barot, jo barība – tā ir enerģija. Jo vairāk 
enerģijas, jo mazāk salst. Kārtīgs saimnieks suni lielā aukstumā ārā neatstās, pat ja tas ir ķēdes 
suns. Ja šādu iespēju nav, būdā jāieklāj vismaz kāds paklājs gulēšanai – ir dažādi termopaklāji, var 
noderēt arī sauss siens.  

Centrā atvērta jauna veterinārā klīnika
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privāti

goģe. Cenšos kārtīgi apmeklēt nodarbības un 
deja pamazām sāk izdoties,» tā G. Lintiņš.

Cer, ka ar aktrisi veiksies 
tikpat labi kā ar dziedātāju
Dejotājs Māris Pūce jau piedalījies iepriekšējā 
šovā Dejo ar zvaigzni, tāpēc, iespējams, šoreiz 
ar partneri Santu Didžus mēģinās uzlabot 
savu iepriekšējā šovā izcīnīto otro vietu.

«Šis bija grūts lēmums, sākumā nevarēju 
izlemt, vairāk pat sliecos piedāvājumu norai-
dīt, jo es tomēr studēju, bet dalības laiks šovā 
ir ļoti saspringts,» stāsta M. Pūce, piebilstot, 
ka galīgo lēmumu par piedalīšanos palīdzēju-
si pieņemt ģimene un draugi, kā arī deju tre-
neri Agita un Valērijs Mironovi.

M. Pūces deju partnere jaunajā šovā būs 
aktrise Santa Didžus, taču dejotājs uz-
svēra, ka tā nebija viņa, bet gan šova 
veidotāju un TV3 izvēle. «Es nezi-
nāju, kas būs mana partnere, jo 

tas nebija atkarīgs no manis. 
Taču viss pagaidām 

ir forši – esam sākuši jau dejot un deja attīs-
tās salīdzinoši ātri,» paskaidro dejotājs. Abi 
pašlaik trenējas trīs reizes nedēļā pa trim stun-
dām, taču līdz šovam vēl ir nedaudz laika, tā-
pēc treniņi kļūs aizvien biežāki un ilgāki.

Jautāts, vai arī šoreiz dejotājs cer uz tikpat 
labiem panākumiem vai varbūt pat vēl labā-
kiem, M. Pūce atbild: «Grūti prognozēt, taču 
cerība jau ir, ka šoreiz veiksies tikpat labi. Lai 
gan – visi taču cer uz uzvaru.»

Jāpiebilst, ka pēc iepriekšējā televīzijas šova 
sporta deju vietā M. Pūce izvēlējies nopietni 
pievērsties studijām Rīgas Starptautiskajā eko-
nomikas un biznesa administrācijas augstsko-
lā, kā arī darbam ģimenes uzņēmumā, dejoša-
nu atvēlot vaļaspriekam. Arī sadarbība ar ie-
priekšējā šova partneri dziedātāju Aišu pašlaik 
ir pierimusi, taču pēc šova beigām pārim bija 
aktīva koncertēšana un paraugdemonstrējumu 
sniegšana dažādos pasākumos. 

divi jelgavnieki 
iesaistās 
deju šovā

Televīzijas šovā Dejo ar zvaigzni 3 
piedalīsies arī divi jelgavnieki – Credo, 
Rebel un daudzu citu grupu dalībnieks, 
Jelgavas mūzikas vidusskolas 
sitaminstrumentu spēles skolotājs 
Gundars Lintiņš un dejotājs, šova Dejo 
ar zvaigzni 2 dalībnieks Māris Pūce.

mūziķis Gundars lintiņš: «nekad 
neesmu dejojis šovā, tāpēc gribējās 

noskaidrot, kāds tas ir.»

dejotājs māris 
pūce deju 
maratonā 
piedalīsies jau 
otro reizi – 
šoreiz ar 
aktrisi santu 
didžus.

L i g i ta  L a p i ņ a 
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bungu vālītes nomaina 
pret balles kurpēm
Gundars Lintiņš piedalījies arī iepriekšējos 
šovos Dejo ar zvaigzni un Koru kari, tiesa, 
spēlējot bungas pavadošās grupas sastāvā.

Mūziķis atzīst, ka lēmums par piedalī-
šanos deju maratonā nav bijis viegls. «Tas ir 
baigais izaicinājums. Režisore Dita Torstere 
izteica piedāvājumu, taču, kur radās ideja ai-
cināt mani dejot, nezinu – vai nu no šova rī-
kotājiem lietuviešiem vai no citiem, es tiešām 
nezinu. Uzreiz, protams, nepiekritu, taču pēc 
konsultācijām ar ģimeni nolēmu riskēt, jo sa-
protu, ka otrreiz šādu iespēju man vairs ne-
piedāvās,» stāsta G. Lintiņš.

Protams, bundziniekam vislielākā inte-
rese ir iepazīt šovu otrpus bungām. G. Lin-
tiņš paskaidro: «Es pārvaldu visus mūzikas 
stilus bungu spēlē, taču nekad neesmu 
dejojis šovā, tāpēc gribējās noskaidrot, 
kāds tas ir no otras puses.»

Mūziķis atklāj, ka pirmoreiz ar 
sporta dejām sastapies jau deviņdes-

mito gadu sākumā Aigara Svara 
rīkotajās sporta deju sacensībās 
Nākotnes cerības, spēlējot Viļ-
ņa Dumpja vadītā Jelgavas dik-
silenda sastāvā.

Jautāts, vai izdosies apvie-
not bungu spēli daudzās grupās 
un darbību dažādos projektos ar 
dalību televīzijas šovā, G. Lin-
tiņš uzsver: «Lielie projekti, pie-
mēram, Muzikālā banka un Koru 
kari jau beigušies, taču laika tik un 
tā paliek arvien mazāk.»

Tāpat mūziķis atzīst, ka uzsākt 
dejot nebija viegli – muskuļu sāpes un 
nogurums jau piedzīvots. «Nodarbību 
sākumā bija brīdis, kad ļoti sāpēja mus-
kuļi, – sāku domāt, ka jau jāmet miers, 
taču nolēmu – ja iesākts, jāpabeidz. 
Bet mana partnere dejotāja Marina 
Martinova, starp citu, Lietuvas vice-
čempione sporta dejās, ir laba peda-
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dziedātājas marijas naumovas pavadošās 
grupas sastāvā koncertā Jelgavā spēlēja 
arī ģitārists ingus Feldmanis, kuram tā 
bija atgriešanās savās mājās.

«Man ar Jelgavu saistās siltas atmiņas un 
sena vēsture – septiņdesmitajos gados mā-
cījos Jelgavas mūzikas vidusskolā, pēc tam 
dziedāju Jelgavas kultūras nama estrādes an-
samblī Salve Jāņa Lejiņa vadībā. Astoņus ga-
dus dzīvoju Cukurfabrikas mikrorajonā, kas 
arī ir manas mājas,» stāsta ģitārists, piebilstot, 
ka tagad gan Jelgavā viesojas retāk.

Šī nebija pirmā reize, kad I. Feldmanis kāpa 
uz Jelgavas kultūras nama skatuves, taču mūzi-
ķis atzīst, ka uzstāties mājās vienmēr ir satrau-
cošāk un atbildīgāk nekā citviet. «Muzicēt Jel-
gavā nemaz nesanāk tik bieži, parasti koncer-
ti vairāk saistās ar Rīgu vai tālākiem izbrauku-
miem. Kaut arī tagad biežāk uzturos Rīgā, sevi 
pilnībā izjūtu kā jelgavnieku,» teic mūziķis.

Ģitārists un dziedātājs Ingus Feldmanis 
kopā ar Salvi uzvarējis festivālā Liepājas dzin-
tars un ieguvis otro vietu vokālistu konkurencē, 
spēlējis grupā Ornaments līdz tās pastāvēšanas 
beigām 1992. gadā, muzicējis kopā ar Latvijas 
rokenrola karali Pitu Andersonu, grupā Crazy 
Heads saspēlējis ar Elvisa Preslija atdarinātāju 
Ivaru Pētersonu, tagad darbojas grupā Juke Box 
un Marijas Naumovas pavadošajā sastāvā. 

g a ļ i n a  s t u B a i Lo va 
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ar koncertprogrammu Dziesmas 
mīlestības valodās. Akustiskā versija 
26. februārī Jelgavas kultūras namā 
uzstāsies linda leen. dziedātāja atzīst, 
ka uz Jelgavu brauks ar prieku, jo 
jelgavnieki ir sirsnīgi un rosīgi.

«Pirmais, kas ienāk prātā, iedomājoties 
Jelgavu, protams, ir grupa Prāta vētra. Un 
arī otra lieta man saistīta ar mūziku – vidus-
skolas laikā ik pa brīdim pievienojos Jelga-
vas jauktajam korim Skali, ar ko kopā pie-
dalījos vairākos Eiropas koru konkursos. 
Tas bija ļoti aizraujošs un atklājumu pilns 
laiks – gan muzikāli, gan cilvēciski. Dzie-

dāšana mani saveda kopā ar daudziem inte-
resantiem cilvēkiem, ar kuriem satiekos vēl 
arvien, un arī ar manu pirmo mīlestību...» 
atklāj dziedātāja.

Linda Leen ir pārliecināta, ka Jelgava ir 
progresīva un pašpietiekama pilsēta, kurā cil-
vēki rosās, attīstās. «Tā ir universitātes pilsē-
ta un tā ir vislielākā bagātība! Šādās pilsētās 
vienmēr ir prieks viesoties, jo cilvēki ir sirsnī-
gi, ar plašāku redzesloku un interesēm,» jel-
gavniekus uzslavē dīva.

Dziedātāja saka, ka gaidāmais koncerts ir 
oda mīlestībai. Ne tikai saldai un laimīgai, arī 
iznīcinoši kaislīgai un tādai, kas aiz sevis no-
dedzina visus tiltus. «Nebūs orķestra, lielas 
skatuves, žilbinošu gaismu… Esmu tikai es, 
ģitārists Kaspars Zemītis un skatītāji zālē, kas 
gan fiziskā, gan emocionālā ziņā ir ļoti tuvu. 

Vistuvāk. Šis būs mans personiskākais kon-
certs,» aicina Linda Leen.

Daudziem par pārsteigumu koncer-
tā dziedātāja spēlēs savas muzikālās karjeras 
pirmsākumu līdzgaitnieci – flautu. 

a n e t e  s t r e L ē v i c a

Čellistu trio Melo-M koncerta laikā 
Jelgavā atklājās, ka grupas dalībnieks 
dmitrijs sudarevs ir dzīvojis Jelgavā.

Dmitrijs stāsta, ka viņa saistība ar Jelga-
vu ir ļoti cieša, jo nodzīvojis šeit 15 gadus, 
mācījies Jelgavas 2. pamatskolā un bijis Jel-
gavas mūzikas vidusskolas audzēknis. «Kat-
ru reizi, kad atbraucu uz Jelgavu, gribas rau-
dāt, jo tā ir mana mīļākā pilsēta. Braucot uz 
koncertu, pierunāju grupas puišus izbraukt 

līkumu pa pilsētu, lai to mazliet apskatītu. 
Var redzēt, ka Jelgava ir pārvērtusies, kļuvu-
si eiropeiskāka un sakoptāka,» pēc koncer-
ta dzimtajā pilsētā pastāstīja grupas Melo-M 
dalībnieks.

Dmitrijs uzsvēra, ka noteikti apmek-
lēs Jelgavu, lai izstaigātu bērnības takas 
un Lielupes krastus, bet apmesties uz dzī-
vi šeit gan viņš vairs neplāno, jo ir iedzī-
vojies Rīgā.

Jāpiebilst, ka grupa Melo-M nav kļuvusi 
par kvartetu, jo D. Sudarevs trio uz laiku kon-
certos aizvieto savu draugu Valteru Pūci. 

Ģ i r t s  p o M M e r s 
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Latvijas hokeja izlases un Rīgas Dinamo 
uzbrucēja, Ozolnieku iedzīvotāja Miķeļa Rē-
dliha ģimenē maija vidū gaidāms pieaugums.

«Sajūtas ir brīnišķīgas un par gaidāmo ģi-
menes pieaugumu esmu neizsakāmi priecīgs,» 
žurnālam Jelgavnieki.lv atzīst M. Rēdlihs.

Savukārt portālam mammam.lv/tetiem. lv 
Miķeļa sieva Līva stāsta, ka viņas mātišķās 
sajūtas vēsta – gaidāmais brīnums ir meiti-
ņa, ko apstiprina arī pirmās ārsta prognozes, 
taču, vai tas ir tiesa uzzināsim pavasarī.

Savu kāzu dienu Miķelis un viņa ilggadē-
jā draudzene Līva svinēja pagājušajā vasarā – 
4. jūlijā. Nu abi ir līksmi, ka gada kāzu jubile-
ju atzīmēs trijatā – kopā ar pirmdzimto. 

Jelgavā linda leen 
sastapusi 
pirmo mīlestību

miķeļa Rēdliha 
ģimenē gaidāms 
pieaugums

Grupā Melo-M muzicē jelgavnieksIngus Feldmanis 
muzicē savās mājās
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pieminot 1991. gada barikāžu laiku, 
Jelgavas spīdolas ģimnāzijas skolēni 
20. janvārī aizdedza ikgadējo ugunskuru, 
pie kura ar dziesmām atmiņās dalījās 
vairāki barikāžu dalībnieki. starp viņiem 
bija arī andris tomašūns, māris neilands 
un Jānis irbe.

fotozibšņi

latvijas lauksaimniecības universitātē 15. janvārī notika pirmais 
2010. gada izlaidums, kurā veterinārmedicīnas fakultātes 
profesionālās studiju programmas Pārtikas higiēna diplomus 
saņēma septiņas jaunās maģistres ingrīda augšpole, daiga 
Čerevko, aina linde, ligita meldere, Baiba meņģele, Jekaterina 
mogiļuka un ingrīda Zerande. 

as Cēsu alus rīkotajā konkursā Piedalies 
ekspedīcijā Mjanmā! uzvaru guva jelgav-
nieks mareks krūmiņš, kurš piedalīsies divu 
nedēļu ilgā ekspedīcijā šajā āzijas valsti.

Swedbank latvijas Jaunatnes basketbola līgas Talantu nedēļas 
akcijā Bumbas skolām Jelgavas basketbola kluba Zemgale sportisti 
dāvāja 100 basketbola bumbas Jelgavas sos jauniešu mājai.

Bk Zemgale spēlētājs Gatis Justovičs atstāj autogrāfu uz sos 
jauniešu mājas jauniegūtās bumbas.

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijā 
Zvaigzne viesojās vizāžistes, kas ar 
dekoratīvās kosmētikas palīdzību 
sievietes padarīja vēl skaistākas.

no pasaules čempionāta ziemas peldēšanā slovēnijā 
12 medaļas atveda sporta kluba Jelgavas roņi pārstāvji. 
Jelgavas ronis aleksandrs Jakovļevs aicina: «atsvaidzini 
savu prātu un ķermeni ar ziemas peldēšanu – tas ir 
veselīgi!»

pretim Jelgavas kultūras namam no 
27 kubikmetriem sniega izveidota 
apmēram trīs metru augsta skulptūra 
Supertrusis, kura autores rīdzinieces agnese 
Rudzīte un inese valtere starptautiskajā 
ledus skulptūru festivālā 2004. gadā ieguva 
pirmo vietu ar skulptūru Pikaču.
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foto: anete strelēvica, sandra Šteinerte, solvita Cukere, aigars Ieviņš, rolands Bartaševics un arhīvs

pasaulē vecākās modeļu aģentūras Ford 
Models konkursa Supermodel of the World 
2009 finālā Brazīlijā uzvarēja Jelgavas 
spīdolas ģimnāzijas 10. klases audzēkne 
katrīna karlīna Caune. meitene ieguva 
250 000 asv dolāru vērtu līgumu ar 
aģentūru, starp kuras klientiem ir arī 
Chanel un Gucci.

konkursa Mis un Misters Jelgava 2009 finālu vadīja atraktīvais 
Radio SWH dīdžejs ufo, kurš 1988. gadā bija pirmā Rīgā 
notiekošā skaistumkonkursa dalībnieks.

Vice Mis Jelgava 2009 un Mis Simpātija santa niparte un Misters 
Simpātija Jānis Bukšs.

Mis Foto 2009 lāsma Zemene pierādīja, ka ir arī drosmīga 
meitene, jo pūta uguni.

Mis Jelgava 2009 Zane Helda un Misters Jelgava 2009 andis 
vēveris.

Biedrība Paaudžu solidaritāte Jeļenas 
Zaicevas vadībā jau piekto reizi rīkoja 
labdarības pasākumu bērniem ar īpašām 
vajadzībām.

pasta un Raiņa ielu krustojumā 
19. janvārī pēc divu transportlīdzekļu 
sadursmes pārstāja darboties visi 
luksofori, turklāt negadījumā viens no 
tiem tika nogāzts.
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sludinājumi

darbs

piedāvā
Profesionālam konditoram, anketas var aizpildīt 
bistro silva Driksas ielā 9.

automehāniķim. T. 29218764.

neKustamie īpašumi

pārdod
1 istabas dzīvokli Mātera ielā, Jelgavā. 26,7 m2, 5/5. 
Cena Ls 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 10 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Pumpura ielā, Jelgavā. 39,2 m2, 4/5. 
Cena Ls 9500. 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.

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 Meliorācijas ielā, Ozolniekos. 33,8 
m2. Cena Ls 9500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

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. 

2 istabu dzīvokli Zirgu ielā, Jelgavā. 36,1 m2, 1/3. Cena 
Ls 3700. 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 Pētera ielā, Jelgavā. 41,9 m2, 5/5. 
Cena Ls 13 500. 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 Jaunatnes ielā, ānē, Jelgavas novadā. 
39,9 m2, 5/5. Cena Ls 6900. 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 rīgas ielā, Jelgavā. 61,4 m2, 1/9. Cena 
Ls 12 500. 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 Pasta ielā, Jelgavā. 58,8 m2, 2/5. 
Cena Ls 19 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. uldis. www.realdi.lv. 

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

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. 

3 istabu dzīvokli dārza ielā, Jaunbērzē, dobeles 
rajonā. 66,4 m2, 1/3. Cena Ls 8000. 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. 

izīrē
Istabu 2 istabu dzīvoklī centrā, visas ērtības. 
T. 29100160.

saimniecība

pārdod
skaldītu malku. T. 29166277.

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

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.

gada pārskatu sagatavošana, sākot no Ls 30. 
T. 27404949.

firmu logotipu izstrāde. T. 27404949.

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

Millija Brauna

Mēs abi
Mīļi, asprātīgi un aizkustinoši attēli 
no dzīvnieku pasaules trāpīgi 
ilustrē slavenu ļaužu atziņas par 
mīlestību un cilvēcisko attiecību 
skaistumu. Tās patiks visiem, kas 
ilgojas pēc siltuma un mīl.

Judīte Vilsa

Bērnu uzturs
No pirmajām paštaisītā biezeņa karotēm zī-
dainim līdz gardām maltītēm izvēlīgam pus-

audzim – grāmata Bērnu uzturs 
būs neatsverams ceļvedis mūs-
dienu pārtikas džungļos visiem 
vecākiem, kas jau no mazotnes 
vēlas pieradināt bērnu ēst vese-
līgi un daudzveidīgi.
Kā iemācīt mazuli ēst broko-
ļus, puķkāpostus un citus dār-
zeņus un prasīt vēl? ar kādām 
smalkām viltībām uzvarēt 

sliktu apetīti? Vai atteikšanās no ēdiena ir 
tikai untums jeb zem tās var slēpties kas no-
pietnāks? Ko gardu un veselīgu vislabāk pie-
dāvāt bērnam, kas atveseļojas no slimības? 
Kādi kārumi ir atļaujami un mazāk kaitīgi? 
Kā palīdzēt pusaudzim kontrolēt lieko svaru? 
un ko īsti domāt par pārtikas piedevām?
Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem at-
bildes var atrast grāmatā Bērna uzturs, kuras 
autore – ilggadējā veselīgas ēšanas eksper-
te no Lielbritānijas Judīte Vilsa piedāvā vecā-
kiem risinājumus dažādām ikdienas situāci-
jām ģimenes virtuvē.
grāmatā atradīsiet arī lieliskas idejas un re-
ceptes ātri pagatavojamām un bērniem īpaši 
pievilcīgām maltītēm katrai dienai.

Džidu Krišnamurti

Piezīmes par dzīvi
Indiešu izcelsmes garīgā līdera džidu Kriš-
namurti (1895–1986) darbs Piezīmes par dzīvi 

ir dvēseli atsvaidzinoša un prātu 
provocējoša lasāmviela.
filosofisku refleksiju un trāpīgus 
psiholoģiskus vērojumus bagā-
tina liriski dabas apraksti. Kritis-
ki izvērtējot rietumu kultūras 
paradigmu, Krišnamurti paver 
jaunus apvāršņus tādas dzīves 
iespējamībai, kas sniedzas pāri 
vienas kultūras robežām un 
atver durvis vispārcilvēcisko 

vērtību izpratnei.
Krišnamurti aicina cilvēkus vairāk spēka veltīt 
sevis izpratnei un meditatīvam dzīves vēro-
jumam un nepakļauties mūsdienu strauja-
jam dzīves ritmam, tādējādi atbrīvojoties no 
raižpilnas un bezmērķīgas dzīves.



Svētā Valentīna dienas 
izklaides

atpūta

Dzintra Doriņa
Vīrietim un sievietei

Grāmatas autore psiho-
loģe jautājumu un atbil-
žu veidā palīdz raisīt sa-
sāpējušu attiecību mez-
glus, kas veidojušies vī-
rieša un sievietes intī-
majā dzīvē, iepazīsti-
na ar laimīgas ģime-
nes dzīves likumsakarībām vēdiskās 
dzīves mācības kontekstā, asi vēršas pret sa-
biedrības erotizāciju un neveselīgu stereoti-
pisku mītu izplatīšanu.
Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

Ruta Darbiņa
Vakars romantiskās 
noskaņās divatā

Grāmatiņa rosina padomāt, 
kā pie iedegtām svecēm pa-
vadīt romantisku vakaru di-
vatā ar mīļoto cilvēku. Pie-
dāvātas dažādas erotisku ēdienu un dzē-
rienu receptes, raksturoti produkti, kas veici-
na dzīves sparu un liek asinīm liesmot...

Inta Kalniņa
Atziņas no Zālamana 
līdz mūsdienām

Krājumā apkopoti ap 860 sla-
venu cilvēku izteikumi no 
tālas pagātnes līdz mūsdie-
nām. Ietvertas arī ievēroja-
mu latviešu personību at-
ziņas.

Dzintra Kalniņa
Uzdrīksties būt

Tici tam, ko vēlies, un tu to 
dabūsi. Tā ir viena no sva-
rīgākajām atziņām, kas 
dzīvē palīdz gūt panāku-
mus. Vēlēšanās ir stimuls rīcībai.
Grāmatā sniegtās atziņas ir veiksmes garants 
visiem pozitīvi domājošiem cilvēkiem.

Dzintra Kalniņa
Laimes formula

Viss aprakstītais ir realitāte 
un notikumi ir patiesi. Viss 
jaunais gluži vienkārši ir 
neaizmirstamais vecais.

Grāmatas ar atlaidēm var iegādāties 
internetveikalā www.avotsabc.lv.

Robins S. Šarma
Ģimenes dzīves 
gudrības

Šīs pārsteidzošās grā-
matas lappusēs pasau-
les mēroga grāmatnie-
cības sensācijas Mūks, 
kurš pārdeva savu 
Ferrari atzītais autors 
un starptautiski sla-
venais līdermākslas guru Robins 
Šarma atklāj vienkāršas, taču pārsteidzo-
ši efektīvas sistēmas, kas parāda, kā atbrīvot 
jūsu bērna dabisko līdera talantu, reizē šajā 
procesā radot bagātīgāku un auglīgāku dzīvi 
sev pašam.
Ar dziļu atklāsmi un no sirds nākošu entu-
ziasmu Robins Šarma iemācīs piecas ģime-
nes līdera meistarības, kā arī sniegs praktis-
kas pamācības, kas palīdzēs
 atbrīvot jūsu bērna labākos talantus un 
augstākās spējas,
 padziļināt attiecības jūsu un jūsu mīļotā 
cilvēka starpā,
 iedvesmot savus bērnus būt viediem un ar 
stipru raksturu,
 iemācīt saviem bērniem, kā sapņot lielus 
sapņus un gūt patiesus panākumus,
 atgūt savā dzīvē līdzsvaru un dzīvot vien-
kāršāk, priecīgāk un mierīgāk,
 atgriezties pie svarīgākajām lietām dzīvē 
un baudīt tās dāvanas.
Robins Šarma, Br.jur. un Mg.jur. ir viens no 
pasaules labākajiem domātājiem līdermāk-
slas un dzīves vadības jomā. Piecu ievēro-
jamu bestselleru autors, no kuriem trīs jau 
ir izdoti Latvijā – Mūks, kurš pārdeva savu 
 Ferrari, Ģimenes dzīves gudrības un Kurš rau-
dās pēc tavas nāves. 
Robins Šarma ir pieprasīts galvenais refe-
rents daudzu starptautisko organizāciju, pie-
mēram, Microsoft, GM, IBM un FedEx kon-
ferencēs.

Barbara Pohe un Normans Filcs
Atklāti runājot

Patiesas atbildes uz jau-
tājumiem, ar kuriem sa-
stopas katra jauna pa-
audze – par seksualitā-
ti, mīlestību un part-
nerattiecībām, par fi-
zioloģiskajām norisēm 
meiteņu un zēnu ķer-
meņos.
Psihoterapeite dalās savā profesionālajā pie-
redzē, sniedzot atbildes uz jautājumiem, ku-
rus viņai uzdevuši bērnu vecāki un paši pus-
audži.

Izdevniecības avots grāmatas – 
laba dāvana Valentīndienā

 Jelgavas pilī 10. februārī plkst. 21 jau 
16. reizi notiks Mīlestības balle, kura šoreiz 
būs īpaša, jo pēc vairāku gadu pārtrauku-
ma atgriezies tās centrālais tēls mūks Va-
lentīns. LLU Studentu kluba vadītāja anita 
Prūse stāsta, ka daudzi pāri satikušies tieši 
Mīlestības ballē. Studenti varēs ļauties dejām 
grupas Mīlas pilnmēness un DJ Boņa spēlēta-
jos ritmos. Ieejas maksa 1,50 lati, pēc pulksten 
21.30 – 2,50 lati.

 Mūzikas klubā Jelgavas krekli 10. febru-
ārī uzstāsies grupa Musiqq, bet 12. februārī – 
andris Ērglis. Valentīndienas kaislības valdīs 
13. februārī pasākumā Valentīndienas randevū 
ar dJ Johansonu, spēlēm un atrakcijām. 14. feb-
ruārī  kafejnīcā Tami-tami mīlētāji gaidīti uz ro-
mantiskām vakariņām sveču gaismā dzīvās 
mūzikas pavadījumā.

 nakts klubā Tonuss 10. februārī notiks Stu-
dentu Valentīndienas masku balle ar atrakcijām 
un konkursu Mis un Misters Valentīns. 13. feb-
ruārī pulksten 24 – Valentīndienas sagaidī-
šana ar Markusa rivas koncertu. 14. februārī 
St. Valentine’s Official Party dāmām līdz pulk-
sten 24 no kluba dāvanā šampanietis.

 12. februārī pulksten 21 bērvircavas 
tautas namā – Mīlestības dienas balle. Spēlē 
grupa Brekšu Pekši. Ieejas maksa Ls 2,50.

 13. februārī pulksten 21 Lielvircavas kul-
tūras namā – Valentīndienas balle ar grozi-
ņiem pie galdiņiem. Ieejas maksa Ls 2.

 13. februārī pulksten 21 Vircavas tautas 
namā – Valentīndienas balle. Spēlēs grupa 
Brenča muzikanti. Ieejas maksa Ls 2,50 iepriekš-
pārdošanā, balles vakarā – Ls 3.

 13. februārī pulksten 21 Lielplatones 
tautas namā – Mīlestības dienas pasākums. 
Informācija pa tālruni 26827971.

 13. februārī pulksten 21 svētes pamatsko-
las zālē – Valentīna dienai un jaunajam Tīģera 
gadam veltīts atpūtas vakars. galdiņu rezervā-
cija pa tālruni 63055336 vai 26081630.

 13. februārī pulksten 22 Līvbērzes kultū-
ras namā – Valentīndienas ballīte Tu saviļņoji 
mani. dāmas aicinātas ierasties ar plecu laka-
tiem vai šallēm, kungi – ar interesantām kakla-
saitēm vai tauriņiem. aicinātas arī vientuļās 
dāmas un vientuļie kungi. Ieejas maksa Ls 2.

 Kafejnīcā Hercogs 14. februāra vakarā 
pāriem tiks īpašais piedāvājums – Valentīndie-
nas deserts, bet daiļā dzimuma pārstāves tiks 
cienātas ar šampanieti bez maksas.

 Jelgavas studentu teātris 17. februārī 
pulksten 19 Čakstes bulvārī 5a Valentīndie-
nas izskaņā aicina uz franču kafejnīcas izrādi 
La Café de Théàtre jeb Dīvainā teātra pasaule. 
Izrādes laikā sēžot pie kafejnīcas galdiņa, mal-
kojot vīnu, ir iespēja nokļūt dažādās telpās un 
laikos – no Parīzes kafejnīcas, piemēram, dez-
demonas guļamistabā, ļaujoties teātra, dzīves 
un mīlestības attiecību karuselim, kuru caurvij 
franču tango. Biļetes uz izrādēm vēlams ie-
priekš rezervēt pa tālruni 26114091. Biļešu cena 
Ls 3 lati, studentiem Ls 2.
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plkst. 21 – mūzikas, gaismas un pirotehnikas 
šovs.
 Plkst. 20 Ozolnieku tautas namā – Vakara 
flirts. Gaidām visus, kas šobrīd vieni, gūt jau-
nus draugus un atpūsties. Ierašanās tikai ar ie-
priekšēju pieteikšanos pa tālruni 26525350 līdz 
10. februārim. Ieeja Ls 2.

sesTDien, 13. februārĪ
 Plkst. 11 Jaunsvirlaukas pagasta centrā 
Jaunlīdumi – slāvu svētki Masļeņica.
 No plkst. 10 līdz 24 Uzvaras parkā – 12. starp-
tautiskais ledus skulptūru festivāls.
Plkst. 12 un 14 – Jūrmalas teātra muzikāla rota-
ļu programma bērniem Jautro rūķu ceļojums un 
aktivitātes bērniem kopā ar Sniegavīra koman-
du, plkst. 20 – Kristīna Zaharova, plkst. 21 – 
mūzikas, gaismas un pirotehnikas šovs.
 Plkst. 13 Zinātniskajā bibliotēkā – Annas 
Velēdas Žīgures grāmatas Viņi. Ceļā atvēršana.
 Plkst. 15 Glūdas pagasta kultūras namā Nā-
kotne – Masļeņicas koncerts.
 Plkst. 16 Svētās Annas katedrālē – JPPA Kul-
tūra sieviešu ansambļa Guns koncerts.
 Plkst. 17 Jelgavas kultūras namā – Latvijas 
labāko tautas deju ansambļu koncerts Mēs mī-
lam dejā. Piedalās Rotaļa, Dancis, Teiksma, Līgo, 
Diždancis, Dzīpars un Lielupe.
 Plkst. 18 IAC Līdumi – muzikāli izklaidējošs 
pasākums pieaugušajiem Popiela «Runā, ka...». 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 
29199324 vai 22377085 (Ilze Vēvere). Ieeja Ls 2.
 Plkst. 21 Glūdas pagasta kultūras namā Nā-
kotne – balle kopā ar grupu Tandēms. Biļešu 
cena Ls 2, 1,50 un 1.

sVĒTDien, 14. februārĪ
 No plkst. 10 līdz 24 Uzvaras parkā – 12. starp-
tautiskais ledus skulptūru festivāls.
Plkst. 18 – grupa PeR, plkst. 19 – mūzikas, gais-
mas un pirotehnikas šovs un grupa Musiqq.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Valmieras 
teātra viesizrāde. Agata Kristi Peļu slazds. Biļe-
šu cena 5, 4 un 3.

PirMDien, 15. februārĪ
 Līdz 23. februārim Kalnciema kultūras 
namā – slāvu kultūras svētki Masļeņicas nedēļa.

TreŠDien, 17. februārĪ
 Plkst. 18 Ozolnieku tautas namā – lekcija un 
diskusija Kurš pievācis manu sieru? Pārsteidzošs 
paņēmiens, kā tikt galā ar pārmaiņām dzīvē. 
Lektors infoterapeits, dziednieks un bioenerģē-
tiķis Māris Ābele. Ieeja Ls 3, pensionāriem, stu-
dentiem un skolēniem – Ls 1,50.
 Plkst. 19 Svētes pamatskolā – Tērvetes ama-
tierteātra Trīne viesizrāde. H.Gulbis Kamīnā 
klusi dzied vējš. Ieeja Ls 2.

CeTurTDien, 18. februārĪ
 Plkst. 16 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā – klavierkoncerts. Veltījums 
spāņu pianistes Alisijas de Laročas piemiņai. 
Piedalās pianiste Diāna Baibusa-Zandberga.
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – Jelgavas 
Jaunā teātra pirmizrāde. Federiko Garsija Lor-
ka Bernardas Albas māja. Stāsts par traģisku sie-
vietes likteni kādā Spānijas ciematā.  Režisors 
Ģ. Šolis, kostīmu māksliniece I. Ungure. Lo-
mās A. Rokjāne, R. Barona, I. Rimša, E. Apsī-
te, I. Soika, A. Zača, S. Možaikina, L. Rancāne, 
S. Skrūzmane un M. Riekstiņa. Biļešu cena Ls 2 
un 1, kā arī akcija – divas par vienu cenu.

PieKTDien, 19. februārĪ
 Plkst. 12 Kalnciema kultūras namā – pen-
sionāru kluba Sarma saiets.

sesTDien, 20 februārĪ
 Plkst. 13 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā – lietuviešu kultūras nedē-
ļas noslēguma koncerts.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – kluba Pī-
lādzītis sarīkojums.
 Plkst. 18 Vircavas tautas namā – Vircavas 
tautas nama vokālā ansambļa Kanconeta viena 
gada jubilejas koncerts. Ieeja brīva.

sVĒTDien, 21. februārĪ
 Plkst. 14 Jelgavas kultūras namā – Dailes te-
ātra viesizrāde. M. Milliaho Vīrieši uz nervu sa-
brukuma robežas. Biļešu cena Ls 8, 7 un 6, 5.

TreŠDien, 24. februārĪ
 Plkst. 12 Jelgavas kultūras namā – Daugav-
pils teātra viesizrāde bērniem. Muzikāla pasaka 
krievu valodā pēc Šarla Pero pasakas motīviem 
Runcis zābakos. Biļešu cena Ls 3, 2 un 1,50.
 Plkst. 18 Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes aulā – 21. Studentu folkfestivāls. Biļetes 
cena Ls 1.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Daugav-
pils teātra viesizrāde krievu valodā. R. Kūnijs 
Ģimenes skandāls. Biļešu cena Ls 5 un 3.

PieKTDien, 26. februārĪ
 Plkst. 13 Līvbērzes kultūras namā – cirks.
 Plkst. 15 Kalnciema kultūras namā – rotaļu 
un spēļu brīdis bērnudārza vecuma bērniem.
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Lindas 
Leen koncerts Dziesmas mīlestības valodā. Biļe-
šu cena Ls 7, 6 un 5.
 Plkst. 19 Ozolnieku tautas namā – neatka-
rīgā teātra Kabata izrāde – traģikomēdija Tau-
reņi ir brīvi. Režisore Dita Balčus, galvenajā 
lomā Egils Melbārdis. Izrādē  skan grupas Cre-
edence Clearwater Revival, kā arī Jura Kulako-
va mūzika. Darbība noris kādā no Ņujorkas 
mākslinieciskā avangarda rajoniem, kur kāda 
hipija dzīvoklī likteņa nejaušība saved kopā 
jaunu mūziķi un meiteni, kas sapņo kļūt par 
aktrisi un iekarot Brodveju. Kas ir mīlestība, 
pēc kuras tiecamies, ar kādu vēlamies tikt mī-
lēti un cik spējīgi esam mīlēt pa īstam… Ie-
eja Ls 3, pensionāriem, studentiem un skolē-
niem Ls 2.

sesTDien, 27. februārĪ
 Plkst. 14 Līvbērzes kultūras namā – Riču ģi-
menes koncerts. Ieeja Ls 3 un 4.
 Plkst. 14 dienas centrā Zemgale – pensionā-
ru vakars. Izstādes Atmiņas par Zemgali atklā-
šana.
 Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – Ādolfa 
Alunāna Jelgavas teātra izrāde. Šeridans Atjautī-
gā aukle. Režisors A. Matisons, režisora asistents 
A. Bolmanis. Biļešu cena Ls 2,50, 2 un 1,50.
 Plkst. 21 Līvbērzes kultūras namā – disko-
tēka. Ieeja Ls 1.

sVĒTDien, 28. februārĪ
Plkst. 16 Jelgavas kultūras namā – koncerts 
Mazu brīdi pirms. Piedalās Kristīne Zadovs-
ka un Ingus Pētersons, Jānis Lūsēns un mūzi-
ķi komponista vadībā. Programmā komponista 
J. Lūsēna dziesmas ar latviešu dzejnieku K. Sk-
albes un V. Plūdoņa mīlas liriku. Biļešu cena 
Ls 7, 6, 5 un 4.

februāra afiša

Izdevniecība Avots 
piedāvā

Pašdarināts degvīns
Šī grāmata noderēs visiem, 
kas vēlas izmantot gadsim-
tiem seno pieredzi, lai mājas 
apstākļos izgatavotu labu, 
stipru un aromātisku degvīnu. 
Šeit jūs atradīsiet padomus, 
kā gatavot iesalu un raudzētu 
brāgu. grāmatā sniegtas arī 
destilēšanas aparātu shēmas 
un darbības principi.

grāmata iepazīstina ar degvīna attīrīšanas un 
aromatizēšanas paņēmieniem. Uzzināsiet arī 
populārākās sēnes un jaunākās degvīna izgata-
vošanas un uzlabošanas receptes. grāmata do-
māta tiem daudzajiem lasītājiem, kas vēlas ap-
gūt daudzveidīgo un saistošo spirtoto dzērienu  
izgatavošanas mākslu.

Aizsardzība pret enerģētisko 
vampīrismu
Saskaņā ar austrumu tradīciju 
cilvēks ir atvērta elektroinfor-
matīva bioloģiska sistēma. Tā 
spēj uzņemt visuma enerģiju 
un informāciju, kā arī izdalīt 
enerģiju un informāciju ap-
kārtējā vidē.
grāmatā sniegts enerģētis-

kā vampīrisma un tā veidu rak-
sturojums, izskaidrots, kur slēpjas tā karmis-
kās saknes un kā aizsargāt savu biolauku no 
enerģētiskajiem zagļiem.
analizēta vampīrisma mehānisma būtība, tā 
psihiskie un emocionālie procesi.

Grāmatas ar atlaidēm var iegādāties 
 internetveikalā www.avotsabc.lv.

TreŠDien, 10. februārĪ
 Plkst. 19 Jelgavas kultūras namā – Mihaila Če-
hova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. R. Šimmelp-
fennigs Uz augšu 1-3. Biļešu cena Ls 6, 5 un 4.
 Plkst. 19 Zaļenieku kultūras namā – Tērve-
tes amatierteātra Trīne viesizrāde. H. Gulbis Ka-
mīnā klusi dzied vējš. Ieeja Ls 1,50.

CeTurTDien, 11. februārĪ
 Plkst. 12 Jelgavas 2. pamatskolā – slāvu svēt-
ki Masļeņica.
 Plkst. 17.30 Jelgavas mūzikas vidusskolā – 
koncerts Pretī gaismai. Jelgavas dzejnieces Gun-
tas Micānes dzeja autores un mūzikas vidussko-
las audzēkņu lasījumā un muzikāli priekšnesu-
mi. Ieeja bez maksas.

PieKTDien, 12. februārĪ
 Plkst. 13.30 Jelgavas 4. vidusskolas koncert-
zālē – koncerts Muzikāls veltījums Noras No-
vikas piemiņai. Piedalās Rafi Haradžanjans un 
viņa audzēkņi. Ieeja bez maksas.
 No plkst. 16 līdz 24 Uzvaras parkā – 12. starp-
tautiskais ledus skulptūru festivāls.
Plkst. 18.30 – deju studija Intriga un puišu gru-
pa Lai skan, plkst. 19 – festivāla atklāšana un 
uzvarētāju apbalvošana, plkst. 19.30 un 20.30 – 
Ivo Fomins, plkst. 20 – Jelgavas Tirkīza koris, 






