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Gatavojamies 
svētkiem

numura tēma

politika 
Jelgavnieki diskutē ar 
Saeimas spīkeri S. Āboltiņu 
par patriotismu un 
politisko atbildību

bizness 
Jelgavnieki nelabprāt
ēd ārpus mājas

hokejs
Ozolnieku un Jelgavas  
komandu sāncensība

drošība
Vai novērošanas kameras  
mazinās noziedzību?





intars Augustins,  
SIa Deiwoss tirdzniecības menedžeris:

Mani visvairāk saista paša pārstāvētā uzņēmējdarbības joma – informācija par 
kokmateriāliem un kurināmo. Tāpat interesējos par citiem mūsu pusē aktīvajiem 
uzņēmumiem – to veiksmes stāstiem, jo tādējādi ir arī lieliska iespēja atrast 
kādu sadarbības partneri. Pēdējo žurnāla numuru gan izlasīju gandrīz no vāka līdz vākam, 
tēmas īpaši nesortimentējot, jo izdevums vizuāli ir ļoti pievilcīgs, ar daudz krāsainām bildēm, tādēļ 
izdevējiem novēlu turpināt iesākto tādā pašā garā.

renārs ronis,  
picērijas Picu darbnīca līdzīpašnieks: 

Viennozīmīgi, ka interesi piesaista informācija par visu jauno – dažādiem notikumiem pilsētā, 
uzņēmējdarbības vidē. Interesantas šķiet sadaļas par dažādu cilvēku dzīvesstāstiem un viņu hobijiem. 
Par to, ko vēl būtu nepieciešams aprakstīt, pagaidām grūti spriest, jo, manuprāt, daudz kas šajā 
mēneša izdevumā jau ir apkopots un pastāstīts.

smaida bāliņa,  
kafejnīcas un konditorejas ražotāja Rausis īpašniece:

Žurnāla tēmas šķiet visai saistošas, arī vizuālais noformējums ir gaumīgi un interesanti sakārtots. 
Man pašai kā uzņēmējai vairāk interesē tēmas, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un biznesa iespējām 
pilsētā, piemēram, par Eiropas Savienības fondu piedāvātajiem projektiem Jelgavā. Varbūt žurnālā 
varētu vēl šad tad atspoguļot informāciju par mūžizglītības iespējām pilsētā, tostarp minēt Jelgavas 
reģionālā pieaugušo izglītības centra aktivitātes. Tāpat varbūt vairāk noderētu informācija par 
dažādiem kultūras pasākumiem, kur cilvēki varētu aiziet atpūsties.

karstais tālrunis
630 905 00 

mēneša žurnāls Jelgavnieki.lv
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas nr. 000703347

redAKciJA
redakcijas adrese:
Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: (+371) 63090500
mobilais tālrunis: (+371) 29509033
Fakss: (+371) 63090509
e-pasts: nj@jelgavnieki.lv
redaktore: Līga greiškane
Autori: Ligita Lapiņa, rolands Bartaševics, 
gaļina Stubailova un gunārs Timermanis
(+371) 63090508
Korektore: Inga Laizāne
maketētāja: daina Mežotne

iZdeVĒJs
siA CorpMedia
reģistrācijas nr.: 43603029624
banka: aS DnB Nord Banka
Konts: LV83rIKO0002013068711
Kods: rIKO LV 2X
direktors: Kristians rozenvalds
biroja adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
e-pasts: corpmedia@corpmedia.lv
http://www.corpmedia.lv

reKLĀmAs dAĻA
siA Reklāma Jelgavā
reģistrācijas nr.: LV43603032643
banka: aS DnB NORD Banka
Konts: LV24rIKO0002013131174
Kods: rIKOLV2X
direktore: Solvita Cukere
biroja adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: (+371) 63090504
e-pasts: reklama@jelgavnieki.lv

LAsĪTĀJU serViss
Tālrunis: (+371) 63090500
e-pasts: redakcija@jelgavnieki.lv

TiPOGrĀFiJA
Poligrāfijas grupa Mūkusala 
Mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004

Foto: rolands bartsaševics

Būsim sociāli aktīvi,  
nezaudējot primāro uzdevumu
rezumējot 2010. gadu, jāteic, ka šis nav bijis viegls gads. Taču žurnāls Jelgavnieki.lv, par spīti nelabvēļu 
prognozēm, ne tikai turpina eksistēt, bet arī tiecas uz attīstību un izaugsmi. Pēdējie divi žurnāla 
numuri ir kļuvuši biezāki un arī reklāmu apjomam ir tendence palielināties. Paralēli tam cītīgi 
strādājam arī pie satura uzlabošanas, piedāvājot lasītājiem arvien saistošāku informāciju. 

Viena no lietām, ko īpaši gribētu uzsvērt, ir šajā gadā ieviestā tradīcija aicināt uz redakciju gan 
vietējos, gan Latvijas mērogā ietekmīgus un zināmus cilvēkus, kurus esam iztaujājuši par aktuālām 
un sabiedrībai interesantām tēmām, neaizmirstot to, ka esam reģionālais medijs. Tamdēļ redakcijas 
viesiem esam lūguši komentēt pilsētā notiekošo un likuši atbildēt uz nepatīkamiem jautājumiem. Tas, 
ka Jelgavnieki.lv redakcijas brūnajā dīvānā ir sēdējuši vairāk nekā divdesmit dažādu jomu pārstāvji, ir 
labs rādītājs, taču pie tā apstāties negrasāmies. 

Šajā numurā lasītājiem piedāvājam arī iespēju lasīt un vērtēt divas redakcijas diskusijas – vietējo 
tikšanos ar jauno Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, kā arī ēdināšanas uzņēmumu pārstāvju 
diskusiju par situāciju Jelgavā. Plānots, ka līdzīgas diskusijas rīkosim arī turpmāk, jo tā ir iespēja 
dažādu vai vienas jomas pārstāvjiem satikties un izrunāties par viņiem sasāpējušiem jautājumiem un 
kopīgi meklēt risinājumu. 

Tāpat šajā gadā esam bijuši sociāli aktīvi un iesāktās tradīcijas plānojam turpināt arī nākamgad. 
Sadarbībā ar radošo domu un darbu centru Svētelis esam lūguši ziedot drēbes un citas mantas 

trūcīgākajiem pilsētniekiem, un sakām lielu paldies ikvienam, kurš 
rada iespēju sev nevajadzīgās mantas uz redakciju vai Svēteli atnest. 

Ieskicējot nākotnes uzstādījumus, noteikti jāuzsver, ka viena lieta 
nemainīsies arī turpmāk. Žurnāls un arī portāls Jelgavnieki.lv rūpīgi 
uzmanīs, vai pilsētnieku piešķirtās tiesības pašvaldības vadība 
neizmanto savtīgos mērķos, kā arī palīdzēsim cilvēkiem dzīvot un 
izdzīvot šajā pilsētā. 

 

Priecīgus un gaišus svētkus vēlot, 
Jelgavnieki.lv kolektīva vārdā
Līga Greiškane, 
žurnāla redaktore
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fotozibšņi

Bērnu mīksto rotaļlietu, apģērbu, gultas veļas, kā arī sieviešu un 
vīriešu bikšu izgatavotājam sia KKR no 10. novembra lielajā ielā ir 
specializēts savu ražojumu veikals. 

ar sajūsminātu bērnu priekiem, jautrām vecāku čalām un 
dažādām atrakcijām gan mazajiem, gan pieaugušajiem jelgavā 
13. novembrī darbu sāka līdz šim pilsētā nebijis specializēts bērnu 
izklaides centrs Bossiks.

16. novembrī svinīgā 
pasākumā tika atklāts 
atjaunotais svētās 
trīsvienības tornis. 
tajā piedalījās ne tikai 
pilsētas politiskā elite, 
bet arī tūrisma attīstības 
valsts aģentūras vadītājs 
armands slokenbergs.

18. novembrī, līdz ar tumsas iestāšanos, jelgavniekiem 
Heroga jēkaba laukumā bija iespēja aplūkot skolēnu veidotās 
ugunszīmes.

kopš  novembra jelgavā darbojas uzņēmuma Gaļas nams Izumi 
pirmais veikals, kura mērķis ir iedzīvotājiem piedāvāt visplašāko 
gaļas izstrādājumu sortimentu.

lāčplēša dienā, 11. novembrī, pilsētnieki devās vienotā lāpu 
gājienā. tajā piedalījās vairāki simti cilvēku. 
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6. novembrī naktslubā 
Opera club notika 
labdarības akcija Būsim 
kopā. tās dalībnieki 
vakara noslēgumā, pēc izdejošanās un dziedāšanas kopā ar 
mūziķi valteru Frīdenbergu, jutās priecīgi un gandarīti.

Foto: rolands Bartaševics, www.llu.lv, Ozolnieku ledus skolas arhīvs, 
druvis Kalniņš, SK Ozolnieki arhīvs, Ligita Lapiņa, Jekaterina Stubailova

ar tradicionālo studentu vienotības gājienu 17. novembra rītā 
sākās gadskārtējo, nu jau astoņpadsmito, Studentu dienu 2010 
kulminācijas pasākumu sērija.

šī gada studentu dienas noslēdzās ar Tumsas, Credo, Labvēlīgā Tipa 
un Dzelzs Vilka uzstāšanos Zemgales olimpiskajā centrā.

9. novembrī latvijas lauksaimniecības universitātes sociālo 
zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes rīkotā donoru diena 
guva lielu atsaucību.

decembra sākumā latvijas lauksaimniecības universitātes 
žurnāla un portāla Plēsums darbinieki cepa tradicionālās 
piparkūku mājiņas, kuras varēs novērtēt un aplūkot līdz pat 
decembra vidum.

16. novembrī latvijas lauksaimniecības universitātes pagalmā 
notika tradicionālais lāpu skrējiens. tajā visātrākā izrādījās Mežu 
fakultāte, aiz sevis atstājot sociālo zinātņu fakultāti, savukārt 
trešajā vietā ierindojās lauku inženieru fakultāte.
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redakcijas viesis

Portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv redakcijā novembra izskaņā viesojās jaunā Saeimas 
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa (Vienotība), kura tikās ar vietējiem uzņēmējiem, 
politiķiem, garīdzniekiem un citiem aktīviem pilsētniekiem.

vietējie ar solvitu āboltiņu 
diskutē par jelgavā un valstī 
sasāpējušiem jautājumiem 

L ī g a  g r e i š k a n e ,  B a i B a  Lu L L e 

F oto :  r o L a n d s  B a r ta š e v i c s

Uz tikšanos ar jauno parlamenta spīkeri bija 
ieradušies vairāk nekā desmit dažādu jomu 
pārstāvji, tai skaitā vēsturnieks un politiķis 
Andris Tomašūns, Jelgavas domes deputāts, 
uzņēmējs Dainis Liepiņš (Par labu Latviju!), 
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekš-
sēdētājs Arnis Cimdars, Jelgavas kreklu va-
dītājs Ainārs Tamisārs, uzņēmumu Migar 
un Auto Starts tūre īpašnieks Uldis Valters, 
VAS Latvijas Pasts pasta tīkla daļas vadītājs 

Andris Strautiņš, Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes docente Signe Dobelnie-
ce, Svētās Annas katedrāles dekāns Aivars 
Gusevs, Neatkarīgās Rīta Avīzes žurnāliste 
Baiba Lulle, portāla un žurnāla Jelgavnieki. lv 
īpašnieks Kristians Rozenvalds. 

sabiedrībai jāaudzina politiķi
solījumi tikai pirms vēlēšanām?
Arodbiedrību organizētajā protestā pie Minis-
tru kabineta novembra vidū daudzi iedzīvotā-
ji neslēpa sašutumu, ka pēc vēlēšanām politi-
ķi atkal nav turējuši solījumus nodokļus necelt. 

Lēmums celt pievienotās vērtības nodokļa 
likmi no 21 uz 22 procentiem mazinājis vēlē-
tāju uzticību apvienībai Vienotība kā poliska-
jam spēkam, par kuru savas balsis atdeva vis-
vairāk cilvēku Latvijā. Lūgta komentēt valdī-
bas lēmumus saistībā ar nodokļiem un priekš-
vēlēšanu solījumiem tos necelt, S. Āboltiņa 
uzsver, ka Vienotība esot solījusi vien konkrē-
tus darbus, nevis to, ka nodokļus necels. 

Tāpat viņa norāda, ka premjers Valdis Dom-
brovskis (Vienotība) neesot solījis pirms vēlēša-
nām, ka nodokļus necels. Taču šajā gadījumā lie-
lākā problēma esot tā, ka neviens neskaidro, kā-
dēļ tas tiekot darīts. «Es arī biju ļoti skeptiska pret 
PVN palielināšanu, taču mani pārliecināja argu-
ments, ka tas nepieciešams, lai veiksmīgi ieviestu 
eiro jau tuvākajā laikā, » informē S. Āboltiņa. 

Politiķi šajā gadā neuzdrīkstējās mazi-
nāt pensijas. Vienlaikus augstā amatpersona ir 
pārliecināta, ka būtiski jāmaina domāšana sais-
tībā ar sociālajiem pabalstiem un īpaši ar tā dē-
vēto simtslatnieku programmu, jo nav pareizi, 
ka skolotāja par savu darbu saņem tikpat, cik 
kāds cits saņem, nedarot gandrīz neko.

Jāpieprasa negodīgu politiķu atkāpšanās 
Komentējot jautājumu par politisko atbildību, 
S. Āboltiņa uzsver, ka tieši sabiedrībai ir jāpie-
prasa politiķiem būt godīgiem un atkāpties, ja 
klajā nāk kādi neglaimojoši fakti. Tiesa gan, 
Latvijā tas tā bieži nenotiekot un nereti mi-
nistri no saviem amatiem atkāpjas negribīgi, 
un sabiedrība pārlieku neuzstāj. «Mēs jau paši 
šo politisko kultūru veidojam, un demokrātiju 
mācāmies daudz ātrāk, taču nav to seno tradī-
ciju, neesam pieraduši pieprasīt politisko atbil-
dību,» teic Saeimas spīkere.

Savukārt portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv 
īpašnieks Kristians Rozenvalds uzsvēra, ka viena 
no problēmām politikā pašlaik ir nespēja aizmirt 
pagātni un skatīties nākotnē. Tam piekrita arī 
domnieks  Dainis Liepiņš, ironizējot, ka pašlaik 
vienīgie, kuri neizrēķinās viens ar otru, ir bandī-
ti, jo legālās struktūras stājušās to vietā. Šeit gan 
CVK vadītājs Arnis Cimadrs atgādināja, ka po-
litiķu atbildība ir tāda, kādu to pieprasa vēlētāji. 
«Tas ir tāpat kā ar medijiem. Ja tie nerādīs to, ko 
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patērētājs vēlas, plašsaziņas līdzeklim ir visas ie-
spējas palikt ārpus tirgus. Man liekas, risinājums 
varētu būt tāds, ka cilvēkiem, kuriem notiekošais 
Latvijā rūp, ir jāmēģina iestāties tajā aplī un jā-
cenšas kaut ko mainīt, sākot ar vēlētāju pieprasī-
juma mainīšanu,» pārliecināts A. Cimdars.

no vietējiem biedriem nenorobežosies
Jelgavas domes opozīcijā esošais D. Liepiņš, iz-
mantojot gadījumu, tikšanās laikā atklāja savu 
neapmierinātību ar partijas Jaunais laiks, kuras 
vadītāja ir S. Āboltiņa, vietējo līderu rosīšanos, 
šajā gadījumā domājot par domes deputātiem 
Aigaru Rubli un Andri Ķipuru. «Tiesiskais ni-
hilisms, kāds Jelgavā valda no jūsu pārstāvētās 
partijas vietējo biedru puses, nav nedz mēnesi, 
nedz pāris nedēļas. Tā viss notiek jau gadiem! 
Ja jūs norobežojaties no šiem cilvēkiem, tad 
Jaunais laiks nav visas Latvijas partija, taču, ja 
tiek sludināti augsti standarti, kāpēc tie neat-
tiecas uz visiem biedriem?» taujāja deputāts, 
turot rokās biezu melnu mapi, kurā savācis 
dažādus dokumentus, kas pierādot Jelgavā no-
tiekošās šeptes ne iedzīvotāju labā. Viens no 
piemēriem tika minētas nesamērīgās dotāci-
jas pašvaldības kapitālsabiedrībai Jelgavas Au-
tobusu parks un tās komercdirektores Vikto-
rijas Ļubļinskas būšana gan tajā, gan uzņē-
mumā, kas autobusu parku apkalpo. «Pilsētas 
mērs Andris Rāviņš tajā problēmu nesaskata 
un risināt negrasās. Tas diemžēl ir tikai viens 
piemērs no daudziem,» uzvēra D. Liepiņš, pie-
bilstot, ka pēc vairākiem aicinājumiem Valsts 
kontrole nav radusi iespēju ierasties Jelgavā. 
Deputāts arī neslēpa uzskatu, ka tieši domē 
esošie Jaunā laika pārstāvji iestājas pret tādu 
saimniekošanu, lai gan partija vienmēr bijusi 
par augstu morāli un politisko kultūru. 

Uz šiem pārmetumiem otrā augstākā amat-
persona valstī atbildēja, ka šeit viņa varētu sākt 
stāstīt par to, ko dzirdējusi cilvēkus sakām par Rī-
gas Centrāltirgu, kura vadītājs ir D. Liepiņš. Tie-
sa gan, viņa uzreiz piebilst, ka to nekādā veidā ne-
izmantošot. «Kā partijas vadītāja esmu atbildīga 
par saviem cilvēkiem un no tās es norobežoties 

negrasos, tāpat kā no šiem cilvēkiem. Neesmu ra-
dusi tā darīt, tāpat kā vainot kādu citu. Kādā vei-
dā var ietekmēt to, kas notiek reģionos? Tā īsti 
jau man nav mehānismu, jo vēlētājs izvēlas, vai ar 
šādu darbošanos ir apmierināts,» skaidro S. Ābo-
ltiņa. Viņa atgādina, ka vietējo politiku nevarot 
veidot no centra, jo partijai ir statūti, par kuru ie-
vērošanu cilvēki parakstās. Ja Jaunā laika vadī-
ba censtos no malas ietekmēt vietējo biedru dar-
bu, tas būtu pretrunā ar organizācijas pamatprin-
cipiem. «Tas, ko mēs varam darīt, ir izvērtēt pēc 
nākamajām pašvaldību vēlēšanām, vai no mūsu 
partijas ievēlētie aizstāv to politiku, par ko iestāja-
mies,» uzsver partijas līdere. Tādēļ tieši vēlētāji ir 
tie, kuri var izvēlēties, vai vēlas šos cilvēkus redzēt 
kā savus priekšstāvjus vietvaru gaiteņos. 

deputāti kā universālais veļas pulveris
Neatkarīgi no tā, kādas jomas speciālists de-
putāts ir bijis pirms tam, iekļūstot parlamen-
tā viņš nereti kļūst par tādu kā universālo veļas 
pulveri, jo nonāk dažādās komisijas, kas nereti 
pat nav saistītas ar viņa specialitāti, uzskata 
Saeimas spīkere. «Ja Aināra Šlesera biznesa 
projekts būtu izdevies un no šī politiskā spēka 
10. Saeimā ievēlētu ļoti daudz uzņēmēju, viņiem 
tāpat būtu jāstrādā dažādās komisijās, jo visus 
jau Budžeta un finanšu, kā arī Tautsaimniecī-
bas komisijā nesaliksi. Ir taču arī izglītība, so-
ciālās lietas, pašvaldību un citas jomas, tāpēc 

ir nepareiza doma, ka Saeimā vajag tikai uzņē-
mējus. Parlamentam ir jāvar pārstāvēt visas in-
terešu grupas!» politiskos konkurentus kritizē 
S. Āboltiņa. 

D. Liepiņš, kurš pārstāv šo politisko apvie-
nību, diskusijā uzsvēra, ka pašlaik daudz sva-
rīgāks jautājums par partiju savstarpējiem ķī-
viņiem ir tas, kā glābt šo valsti un tās iedzīvo-
tājus no ekonomiskās krīzes. Uz to parlamen-
ta spīkere atbildēja, ka galvenais ir nodrošināt 
stabilitāti, lai cilvēks saprastu, kāda būs nākot-
nē ekonomiskā un sociālā politika. «Tieši tam-
dēļ es uzskatīju, ka Saskaņas centrs ir jāaici-
na valdībā, jo ar 55 deputātu balsīm darbs ne-
būs viegls,» skaidro S. Āboltiņa, piebilstot, ka 
par stabilitāti gan pagaidām esot grūti runāt, jo 
Valda Dombrovska valdība pašlaik vēl strādā-
jot ugunsdzēšanas režīmā.

Šlesera dēļ palika politikā
Stabilitāti vēlas arī Saeimas deputāti, ne tikai uz-
ņēmēji un citi Latvijas iedzīvotāji. S. Āboltiņa 
atklāj, ka 8. Saeimas laikā, kur viņai bija tā dēvē-
tais mīkstais mandāts, viņa vēlējusies atgriezties 
darbā, rotācijas kārtībā mainot ierēdnes vietu 
Ārlietu ministrijā uz ierēdnes vietu Iekšlietu mi-
nistrijā. «Taču bija tāda persona kā Šlesers, kurš 
to nobremzēja, un mani ierēdnes amatā minis-
trijā vienkārši neņēma atpakaļ, lai gan biju pro-
fesionāle, kura šo darbu bija darījusi desmit 
gadus,» skaidro pašreizējā valsts otrā amatper-
sona. D. Liepiņš gan diskusijā centās aizstāvēt 
savu partijas biedru, uzsverot, ka arī Vienotī-
ba piekopusi līdzīgu sistēmu. «Artis Kampars 
kā ekonomikas ministrs ir nulle, un to es saku 
nevis kā politiķis, bet gan uzņēmējs. To nesaku 
es viens, pajautājiet kādam no nozares,» atbildi 
parādā nepalika uzņēmējs un politiķis.

Sarunā iespraucās K. Rozenvalds, norādot, 
ka lielākā problēma Latvijas politikā ir nespēja 
aizmirst savstarpējos nodarījumus, lai veidotu 
konstruktīvākas attiecības nākotnē. «Vispirms 
vajadzētu sākt ar to, ka visi ir gatavi viens ot-
ram piedot, taču kad jautā konkrētiem poli-
tiķiem, vai viņi var piedot Šķēlem, ▶▶

vietējie ar solvitu āboltiņu 
diskutē par jelgavā un valstī 
sasāpējušiem jautājumiem 

vēsturnieks andris tomašūns un svētās annas katedrāles dekāns aivars gusevs ar jaunievēlēto saeimas priekšsēdētāju solvitu āboltiņu 
diskutēja par to, kā sabiedrībā veicināt patriotismu, kā arī par deputāta pienākumu tikties ar vēlētājiem.

Sabiedrībai ir 
jāpieprasa politiķiem 

būt godīgiem 
un atkāpties, ja 
klajā nāk kādi 

neglaimojoši fakti 
S.Āboltiņa
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Lembergam vai kādam citam, atbilde visbiežāk 
ir nē,» rezumē K. Rozenvalds.

Saeimas priekšsēdētāja gan uzsvēra, ka tas, 
vai cilvēks jūt sevī spēku piedot otram, ir atka-
rīgs tikai no viņa paša. «Es tikai atgādināšu, ka, 
jau veidojot Ivara Godmaņa valdību, es aicinā-
ju uz izlīgumu, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi 
arī pašlaik. Tiesa gan, es laikam esmu mazāku-
mā,» uzsver augstā amatpersona, piebilstot, ka 
šai veco grēku aizmiršanai ir jānotiek ne tikai 
politiķu, bet arī sabiedrības vidū.

Politikas mērķis – cilvēks
Jāsekmē cilvēku atgriešanās Latvijā
Jaunā parlamenta spīkere diskusijā uzsvēra, 
ka ir pārliecināta – tie latvieši, kuri iztikas no-
drošināšanai sev un ģimenei devušies prom no 
valsts, ir jāaicina atpakaļ. «Politiķiem ir jāsaka, 
ka, par spīti ekonomiskajai situācijai, cilvēki ir 
gaidīti atpakaļ Latvijā. Ikviens no viņiem valstij 
ir vajadzīgs un gaidīts atpakaļ,» tā S. Āboltiņa. 
Tādēļ nevarot tik viennozīmīgi apgalvot, ka tie, 
kuri aizbraukuši, nav Latvijas patrioti. 

Šeit sarunā iesaistījās uzņēmējs, Jelgavas 
domes deputāts Dainis Liepiņš «Es nepiekrī-
tu tam, ka politiķis būs tas, kurš aicinās cilvē-
kus atgriezties, jo viņi, neatkarīgi no partejiskās 
piederības, ir nepopulāri, tamdēļ neticu tam, ka 
šie cilvēki var aicināt kādu mājās vai iedvesmot 
palikušos būt valsts patriotiem. To var darīt ti-
kai tie, kuriem sabiedrība uzticas,» tā D. Lie-
piņš, piebilstot, ka uzticamākie cilvēkiem paš-
laik liekoties ģimenes ārsti, baznīcu pārstāvji un 
citi, kuri ikdienā komunicē ar cilvēkiem. 

Tas, ko politiķi varot darīt, ir veicināt, lai 
cilvēki te vēlētos dzīvot. «Skolotājiem algas at-
kal tiek nogrieztas, tamdēļ daļai no tiem ir lieg-
ta jebkāda iespēja šeit pat eksistēt un uzturēt 
ģimeni. Varu pateikt kaut vai vienu piemēru – 
nesen runāju ar vienu krievu puisi, kurš neru-
nā latviski. Viņš aizbrauca uz Kanādu un tikai 
tur sajuta, ka ir valsts patriots, lai gan šeit jau-
nietis tā nejutās,» atklāj D. Liepiņš. 

deputāti pārāk tālu no cilvēkiem
Klātesošais Jelgavas domes deputāts Dainis 
Liepiņš, kurš diskusijā ar augsto viešņu iesais-
tījās visaktīvāk, tikšanās laikā izteica apgalvo-
jumu, ka Saeima ir pārlieku norobežojusies no 
sabiedrības. «Diemžēl katra partija kaut kādus 
formālus pasākumus veic, taču viena lieta ir 
tas, ko deputāti runā no tribīnes, bet darbi jau 
kaut kas cits,» uzsvēra politiķis. 

Klātesošais Svētās Annas katedrāles dekāns 
Aivars Gusevs atklāja, ka viņu interesē pavisam 
it kā vienkāršs jautājumus par deputātu komu-
nikāciju ar saviem vēlētājiem, proti, pieņemša-
nu. «Tā situācija, ko šajos 20 gados esmu novē-
rojis, ir tāda, ka deputātu es redzu īsi pirms vē-
lēšanām un tikai svētkos,» atzina garīdznieks. 
Viņš uzskata, ka nepietiekamā komunikācija ar 
vēlētājiem vēl tikai padziļina plaisu starp poli-
tiķiem un vienkāršajiem cilvēkiem. 

S. Āboltiņa gan uzsvēra, ka piektdienas de-
putātiem esot tās dienas, kad paredzēts laiks 

tikties ar vēlētājiem. Taču, vai visi to godprātīgi 
darot, viņa nemācēja teikt. «Taču tas, ka lielā-
kā daļa deputātu šajā Saeimas sasaukumā ir ie-
vēlēti no jauna, liecina, ka iedzīvotāji savā izvē-
lē bija ļoti apdomīgi, iespējams, ņemot vērā arī 
šo faktoru. Es zinu deputātus, kuri katru piekt-
dienu tiekas ar vēlētājiem, taču nereti ir tā, ka 
uz šo tikšanos atnāk tikai trīs vai četri cilvēki,» 
zināja teikt parlamenta spīkere.

Jāmaina vēlēšanu sistēma
revīzija būs pēc budžeta pieņemšanas
Taujāta par iespējamajām izmaiņām vēlēšanu 
kārtībā līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, 
S. Āboltiņa atklāja, ka diskusijas par to varētu 
sākties pēc nākamā gada valsts budžeta pieņem-
šanas. Diskusija par vēlēšanu sistēmas maiņu 
rosināja pārdomas par to, kā mazināt cilvēku 
skepsi pret politiku un politiķiem, kā politikas 
procesu padarīt kvalitatīvāku un tuvāku reali-
tātei, iesaistot cilvēku procesā ne tikai vēlēša-
nu dienā, bet arī vēlēšanu starplaikos. Jelgavas 
Svētās Annas katedrāles dekāns Aivars Gusevs 
secināja, ka pašlaik Saeimas deputāti ar vēlē-
tājiem četrus gadus lielākoties sarunājas tikai 
caur medijiem, iedzīvotāji īsti nezina, kā var 
piekļūt nosacīti savam deputātam. 

Vairāk vēlēšanu apgabalu
«Lai vēlētāji ar deputātiem komunicētu tie-

ši, nevis sabļaustītos caur medijiem, jāveido tāda 
sistēma, kas deputātus pie vēlētājiem vilinātu ar 
burkānu, nevis dzītu ar pātagu», sprieda cen-
trālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis 
Cimdars. Viņaprāt, burkāna politiku varētu īs-
tenot ar vēlēšanu sistēmas izmaiņām, palielinot 
apgabalu skaitu un attiecīgi samazināt to izmē-
ru. Vēlēšanu reformu biedrība piedāvājusi Lat-
vijā izveidot 13 vēlēšanu apgabalus esošo piecu 
vietā, Vienotība savā priekšvēlēšanu program-
mā runā par 12 – 14 apgabaliem, lai «deputātus 
vairāk tuvinātu vēlētājiem un novadiem». 

A. Cimdars pauda, ka par izmaiņām vēlēša-
nu sistēmā jāspriež jau laicīgi, jo neilgi pirms vē-
lēšanām šādas izmaiņas nevar veikt ne tikai pašu 
politiķu dažādo interešu dēļ, bet arī tādēļ, ka iz-
maiņām laicīgi jāsagatavo arī sabiedrība, kurai jā-
skaidro, kādas izmaiņas nesīs jaunā sistēma. «Sa-
biedrībai jāpaskaidro, ka līdz ar to ne tikai depu-
tāti biežāk brauks un apjautāsies, kā cilvēkiem 
klājas, bet arī, ka paši vēlētāji būs ierobežoti, viņi 
varēs balsot tikai konkrētajā vēlēšanu apgabalā, 
kas vairs nebūs lielā Vidzeme, bet neliela daļa no 
tās, kurā turklāt varbūt nebūs partijas pirmie lī-
deri.» CVK priekšsēdētājs prognozēja, ka arī šā-
dām izmaiņām, kas nav kardināla vēlēšanu sistē-
mas maiņa, var būt ievērojamas sekas, ko labi pa-
rādīja jau lokomotīvju principa atcelšana. 

S. Āboltiņa pauda apņēmību aktualizēt šo 
jautājumu pēc budžeta pieņemšanas, vienlaikus 
diskutējot par vēlētāju reģistra ieviešanu arī Ei-
roparlamenta vēlēšanās, kā arī par Valsts prezi-
denta ievēlēšanai nepieciešamā deputātu balsu 
skaita palielināšanu. «Nav pietiekami, ka prezi-
dentu ievēlam tikai ar 51 balsi, ja Satversmē ir tik 
daudz nosacījumu, kad nepieciešams 2/3 balsu 
atbalsts. Valsts prezidentam vajag nopietnāku 
mandātu, lai vairāk varētu ietekmēt gan ārpoli-
tiku, gan iekšpolitiku,» pauda S. Āboltiņa. 

Patriotisms krīzes zīmē
Patriotisms mums pašiem jāstiprina
Jaunā Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa novē-
rojusi, ka, par spīti grūtajiem ekonomiskajiem 
apstākļiem, patriotisms daudzos mūsu tautie-
šos nav zudis. Viņa ir pārliecināta, ka patrio-
tisma un cieņas pret savu valsti audzināšanai ir 
jāsākas ģimenē. 

«Tas ir tikai mīts, ka jaunieši nav patrioti, 
jo, protams, politiķi ir daudz darījuši, lai cilvē-
ki brauktu prom un teiktu, ka šo valsti nemīl. 
Taču es negribētu piekrist tai atziņai, ka Latvi-
jā nav patriotu,» viesojoties portāla un žurnāla 
Jelgavnieki.lv redakcijā uzsvēra augstā viešņa.  

uz diskusiju ar parlamenta spīkeri Jelgavnieki.lv redakcijā bija ieradušies dažādu 
jomu pārstāvji. no kreisās: NRA žurnāliste Baiba lulle, Jelgavas kreklu vadītājs 
ainārs tamisārs, uzņēmējs un jelgavas domes deputāts dainis liepiņš un Cvk 
vadītājs arnis Cimdars. viņi ar s. āboltiņu pārrunāja vietējo Jaunā laika līderu 
rosīšanos pilsētā, kā arī iespējamo vēlēšanu sistēmas maiņu. 
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S. Āboltiņa zināja teikt, ka, piedaloties da-
žādos svinīgos pasākumos, tomēr nepārņemot 
sajūta, ka cilvēki vairs neredz jēgu tam, kāpēc 
cīnījušies par brīvu Latviju. 18. novembrī pa-
stāvot sajūta, ka tie ir Latvijas un tās iedzīvotā-
ju svētki par spīti visām nebūšanām. 

Uz jautājumu, ko vajadzētu darīt, lai cil-
vēkos patriotismu veicinātu, sarunā iesaistījās 
vēsturnieks, politiķis un sabiedriskais darbi-
nieks Andris Tomašūns, kurš izteica ierosinā-
jumu, ka Latvijas Valsts himnu Saeimas depu-
tātiem vajadzētu atkal dziedāt bez fonogram-
mas. Uz to S. Āboltiņa atbildēja, ka ilgu laiku 
tieši šāda prakse bija, taču pēc neveiksmīga te-
levīzijas raidījuma viss mainījās. «Taču deputā-
ti var nodziedāt himnu. Nav jau tā, ka viņi ne-
māk un nedzied,» skaidro augstā amatpersona, 
piebilstot, ka šī gada 18. novembrī viņai himnu 
sanācis dziedāt pat deviņas reizes. 

«Patriotisms ir jāstiprina pašiem gan ģime-
nē, gan publiski, tādēļ 18. novembris noteikti ir 
jāsvin,» uzsver parlamenta spīkere, piebilstot, 
ka krīzei nav nekāda sakara ar svētku sajūtu, jo 
tā neveidojas no materiālām lietām.

Pirmā vieta, kur bērniem mācīt latviskās 
vērtības, ir ģimene. Viņasprāt, ir jāiet kopā ar 
bērniem pie Brīvības pieminekļa, uz Brāļu ka-
piem un citām nozīmīgām vietām, kā arī jā-
stāsta valsts vēsture. 

Tam piekrita arī A. Tomašūns, kurš uzsvēra, 
ka nereti viņam jautājot, kamdēļ kādā valstij no-
zīmīgā dienā viņš savus skolēnus nav aizvedis, 
piemēram, pie Brīvības pieminekļa. «Uz to es at-
bildu – kāpēc man ir jāved tavi bērni un maz-
bērni, ja tu pats to vari izdarīt. Un tad visi brī-
nās un saka, kāpēc mēs jauniešiem nedodam ie-
spēju iepazīties ar vēsturi,» uzsvēra sociāli aktī-
vais jelgavnieks, iesakot apsvērt domu deputā-

tiem uz valsts svētkiem pie Brīvības pieminek-
ļa doties kopā ar savām atvasēm. «Es esmu ar 
saviem bērniem bijusi pie Brīvības pieminekļa. 
Šogad diemžēl nesanāca, taču es padomāšu no-
teikti par to, kā šo ieceri īstenot, jo jaunajai pa-
audzei ir jāizstāsta, piemēram, kādēļ 25. martā 
cilvēki dodas pie pieminekļa ar asarām acīs, jo 
tā ir sāpīga diena daudziem,» atklāj S. Āboltiņa. 

sodi patriotismu neveicinās
Iztirzājot patriotisma jautājumu, politiķis un 
uzņēmējs D. Liepiņš uzsver, ka patriotismu un 
attieksmi pret valsti pozitīvā gaismā neveicinot 
arī tas, ka ir lietas, kas cilvēkiem tiek piespies-
tas, tādējādi radot vēlmi dot pretsparu. «Ja tā 
būtu mana brīva izvēle valsts svētkos uzvilkt 
karogu, nevis iespēja citiem iedzīvoties, zinot, 
ka esmu turīgs. Tamdēļ pie manām mājām paš-
valdības policisti regulāri dežūrē, lai notvertu 
to mirkli, kad es neesmu laicīgi karogu uzvil-
cis ne jau patriotisma, bet piecu vai desmit latu 
dēļ, jo zina, ka man ir. Nekā citādi kā par ni-
hilismu to nosaukt nevar!» sašutumu neslēpj 
D. Liepiņš. Karogam ir jābūt nevis politiķu vai 
elites, bet gan ikviena cilvēka dzimtās valsts 
simbolam, kuru gribas uzvilkt īpašās dienās, tā 
parādot savu patriotismu un lepnumu, ka esi 
konkrētās valsts iedzīvotājs. 

Atbildot uz D. Liepiņa komentāru, Saeimas 
spīkere atgādināja, ka slavenais Zaļo un zemnie-
ku pārstāvja Ingmāra Līdakas izsauciens Aizver 
muti! notika tieši diskusijas par karogu ietvaros. 
«Diemžēl tas parādīja Saeimas nespēju iedziļinā-
ties, domāt un debatēt par to, kas cilvēkam ir sva-
rīgi, jo karogs patiešām ir jāuzvelk brīvprātīgi, tā-
dēļ notika debates par piemērojamiem sodiem,» 
tā S. Āboltiņa. Viņa teic, ka šajā gadījumā no-
teikti jāņem vērā, ka ir situācijas, kad cilvēkiem, 
it īpaši gados, nereti fiziski ir grūti to izdarīt, tā-
dēļ sodīt šādos un līdzīgos gadījumos nav parei-
zi. «Taču toreiz debates bija nekorektas un asiņai-
nas,» skumji nosaka augstā amatpersona. 

portāla un žurnāla 
Jelgavnieki.lv īpašnieks 

kristians rozenvalds 
ar s. āboltiņu un 

Vienotības preses 
sekretāri gundu reiri 
diskutē par augstāko 

amatpersonu 
runām 18. novembrī. 

k. rozenvalds tās 
analizēja vienā no 

savām ik sestdienas 
delfi.lv replikām.

Citu klātesošo 
diskusijas apmeklētāju 
jautājumos rūpīgi 
ieklausījās uzņēmumu 
Migar un Auto Starts 
tūre īpašnieks uldis 
valters un latvijas 
lauksaimniecības 
universitātes docente 
signe dobelniece.
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L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  r o L a n d s  B a r ta š e v i c s

Diskusijā piedalījās naktskluba Jelgavas 
krekli un picērijas Tami-Tami vadītajs Ainārs 
Tamisārs, kafejnīcas Zemnieka cienasts vadī-
tāja Vita Šķiņķe un picērijas Picu darbnīca 
līdzīpašnieks Renārs Ronis.

Uzņēmējdarbības vide
Jākooperējas vienotam mērķim
Daudzas lietas, iespējams, sekmētos labāk, ja 
jomas uzņēmēji apvienotu spēkus, lai tiektos pēc 
vienota mērķa, taču līdz šim šāda kooperēša-
nās nav notikusi, secināja diskusijas dalībnieki. 
«Slikti jau nebūtu, ja mēs sanāktu kopā un vie-

notos par kādu konkrētu mērķi. Taču līdz šim 
tas tā nav bijis, mums viss pa latviešu modei,» 
stāsta A. Tamisārs, kurš ir atvērts citu uzņēmēju 
piedāvājumiem un sarunām ar viņiem. 

Sarunā iesaistījās arī Zemnieka cienasta va-
dītāja, uzsverot, ka Jelgavā visi pārāk daudz ak-
centē konkurenci, lai gan tās nozīme ir pārspī-
lēta. Arī viņa būtu gatava iesaistīties un koope-
rēties ar citiem uzņēmējiem, taču uzsver, ka 
negribētu uzņemties līderes un galvenās orga-
nizatores lomu, tā teikt – ja kāds aicinātu, ietu, 
taču pati neiniciētu šādu kopā sanākšanu. 

«Ja izdotos izveidot tādu kā domubiedru 
grupu, tai būtu daudz lielāks spēks nekā vie-
nam pašam uzņēmējam, kurš pilsētā cīnās par 
savām interesēm, tikai vispirms ir jāsaprot, kas 

tad ir tas vienojošais elements, kas mudinātu 
iesaistīties šajā domubiedru grupā,» savas do-
mas izsaka R. Ronis. 

Piemērs uzņēmēju kooperēšanās pasāku-
miem varētu būt, piemēram, Piena, maizes un 
medus svētkos piedāvāt ēdienus no šiem pro-
duktiem, kas būt kā vienojošais elements. «Tas 
būtu ļoti labi, taču vajag vienu, kurš to visu or-
ganizē,» secina V. Šķiņķe. 

domes konkursos labāk nepiesakās
Vienīgā kooperācija, ja to tā var nosaukt, ir uz-
ņēmēju atturīgā interese par Jelgavas domes 
rīkotajiem konkursiem. Nesenais skandāls ap 
iespēju saimniekot atjaunotā Svētās Trīsvienī-
bas torņa restorānā liek uzdot jautājumus par 
vienlīdzīgiem apstākļiem un iespējām visiem 
Jelgavas uzņēmējiem piedalīties vietvaras rī-
kotajos konkursos. To komentējot, A. Tamisārs 
vien piesardzīgi nosaka, ka uzrunāts jau neesot 
un šajā konkursā piedalīties arī negribējis. 
Līdzīgi ir arī ar abiem pārējiem uzņēmējiem. 

Pavāri atgriežas
Savukārt kā pozitīvā tendence diskusijā izska-
nēja, ka līdz ar ekonomisko krīzi Īrijā, daudzi uz 
turieni aizbraukušie pavāri atgriežas, lai strādātu 
savā specialitātē. Uzņēmēji bija vienisprātis, ka 
šīs profesijas prestižs arvien palielinās. Līdz ar to 
pašlaik pavāri tik intensīvi nemainoties, jo vairs 
neesot, kur skriet. Tiesa gan, nevienu augstākās 
klases pavāru ēdināšanas jomā iesaistītie nosaukt 
nevarēja. «Mums arī viņi nemaz tik ļoti nav va-
jadzīgi, jo Jelgavas krogi jau neorientējās uz tik 
augsta līmeņa apkalpošanu. Ir labi speciālisti, 
taču ekstra klases te nav,» secina A. Tamisārs. 

ieņēmumi
ne visiem labums no studentiem
Ņemot vēra lielo studentu īpatsvaru pilsētā, dis-
kusijā tika runāts par viņu pienesumu ēdināša-
nas uzņēmumu ienākumos. Picērijas Tami-Tami 
un kluba Jelgavas krekli vadītājs Ainārs Tamisārs 
pauda uzskatu, ka mūsu pilsētā lielu pienesumu 
sabiedriskajiem ēdināšanas uzņēmumiem dod 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 
studenti. «Studentiem viss kā pienākas. Viņi 
mācās un izklaidējas, jo liela daļa vēl nav sabojāti 
ar politiku un televīzijas seriāliem,» saka A. Ta-
misārs, norādot, ka ne vienmēr studenti izvēlo-

Portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv organizētajā diskusijā novembra pēdējā dienā tikās 
pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji. Tika diskutēts par iespējām visiem 
jomā strādājošajiem kooperēties, jelgavnieku ēšanas paradumiem ārpus mājas un to, vai 
studenti un tūristi būtiski palielina uzņēmēju ienākumus. 

jelgavnieki joprojām skeptiski 
pret ēšanu ārpus mājas 
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ties lētākās maltītes un dzērienus, jo viņi ir tik 
dažādi, un arī to gaumes un finansiālās iespējas 
ir atšķirīgas. Tam piekrīt arī viesu nama un kafej-
nīcas Zemnieka cienasts vadītāja Vita Šķiņķe. «Ir 
jau arī tādi, kuri strādā un var atļauties vairāk, 
bet daļa studentu vispār sēž tikai kopmītnēs un 
nekur neiet,» tā ēdināšanas uzņēmuma vadītāja. 

Daudz mazāku studentu ietekmi uz savu 
biznesu novērojis Renārs Ronis, picērijas Picu 
darbnīca līdzīpašnieks. Viņš zina stāstīt, ka 
mācīties alkstošie jaunieši no iestādes vidējā 
apgrozījuma veidojot ap desmit procentiem. 
«Protams, līdz ar studentu parādīšanos pilsētā, 
Jelgavā uzreiz rosība ir lielāka, taču ievērojamu 
klienta skaita palielināšanos uz tā rēķina novē-
rojis neesmu,» atklāj picērijas līdzīpašnieks. 

svētkos ne visiem klientu pieplūdums
Taujāti, vai 18. novembrī ēdināšanas uzņēmu-
mu pārstāvji juta klientu pieplūdumu, disku-
sijas dalībnieku novērojumi atšķīrās. A. Tami-
sārs atklāj, ka Valsts svētku dienā viņa vadīta-
jā picērijā bijis ievērojami vairāk cilvēku nekā 
citās dienās. To, vai tas ir tamdēļ, ka centrā 
notika dažādi pasākumi vai arī tamdēļ, ka cil-
vēkiem vienkārši bija brīva diena, pateikt esot 
grūti. «Neviens jau ar lapiņu uz pieres, ka bijis, 
piemēram, tornī 18. novembrī, nenāca,» smej 
Tami-Tami vadītājs. 

Citādi klājies Picu darbnīcai. Tās līdzīpaš-
nieks R. Ronis norāda, ka ir brīvdienas, kad 
cilvēku skaits ir daudz lielāks nekā svētkos un 
pirmajā septembrī. Viņš to skaidro ar neatraša-
nos pašā pilsētas centrā, kur svētkos notiek da-
žādi pasākumi. 

Jelgavas tendences
Labāk pasūta uz mājām, nevis kafejnīcās
Diskusijas dalībnieki atklāja, ka pēdējā laikā no-
vērota jauna tendence – cilvēki labāk pasūta uz 
mājām kafejnīcas ēdienu nekā atnāk apēst uz 
vietas. A. Tamisārs novērojis, ka cilvēki labprāt 
uz mājām pasūta ne tikai suši un picu, kā tas 

bijis iepriekš, bet pat desertu un silto ēdienu. 
R. Ronis skaidro, ka Jelgavā cilvēki ir kaut-

rīgāki nekā, piemēram, galvaspilsētā. «Bieži 
vien ir tā, ka cilvēks pasūta picu, paņem to, aiz-
iet uz savu auto un ēd to tur, tā vietā, lai pasē-
dētu pie bāra, kur ir silts un skan mūzika,» no-
vērojumos dalās R. Ronis.

Ārvalstu tūristi ieklīst reti
Diskusijas dalībnieki atklāja, vasaras sezonā 
ik pa laikam kāds ārvalstnieks ieklīst, taču tā 
neesot masveida parādība. Rīgas un Kalnciema 
ielā esošās picērijas Picu darbnīca līdzīpašnieks 
teic, ka ik pa laikam ieklīstot kāds lietuvietis, 
kurš pilsētā atrodas caurbraucot. Savukārt Zem-
nieka cienastā laiks, kad iespējams sastapt kādu 
ārvalstnieku, ir vasara. «Šajā laikā pie mums vie-
sojas ārzemnieki, dažkārt pa kādam ir arī ledus 
un smilšu skulptūru festivāla laikā, jo tad uzreiz 
jūtama kustība,» zina teikt V. Šķiņķe. 

Jautājums par tūristu piesaistīšanu pilsē-
tai ir jāaktualizē pilsētas vadības līmenī, uzska-
ta A. Tamisārs. Ja tūristu piesaistīšana nekļūs par 
Jelgavas mērķi, tad atsevišķu sabiedriskās ēdinā-
šanas uzņēmumu piedāvājums situāciju neglābs. 
Tiesa gan, vispirms esot jādomā, ko ārvalstu ce-
ļotājiem pilsētā parādīt. «Skaistas dabas mums 
nav, arhitektūra kara laikā lielākoties ir iznīci-
nāta un arī nekā moderna mums nav. Vienīgais, 
uz ko varam vairāk orientēties, ir pasākumu tū-

risms, jo tādas pilis kā mūsējā, ir daudzviet Eiro-
pā. Nekā unikāla tajā nav,» secina A.Tamisārs.

Attīstības perspektīvas
neziņa par nākotni
Domājot par nākotni, diskusijā klātesošie uz-
ņēmēji neslēpa satraukumu par nākamo gadu 
un jauno nodokļu palielinājumiem, ar ko tas 
atnāks. «PVN un akcīzes nodokļa paaugstinā-
šana bezalkoholiskajiem un gāzētajiem dzērie-
niem samazinās peļņu, jo cilvēku pirktspēja 
atkal samazināsies. Mēs nekādi to nevaram ie-
tekmēt, jo ir skaidrs, ka piegādātāji cenas cels. 
Dārgākas kļūs ne tikai preces, bet arī transpor-
ta izdevumi, kas galu galā summēsies un at-
spoguļosies cenā,» lēš R. Ronis. 

sašaurināties vai paplašināties?
Par spīti grūtajai ekonomiskajai situāci-

jai valstī, picērijas līdzīpašnieks norāda – tas, 
ka uzņēmums tika atvērts krīzes laikā, ir de-
vis pietiekami lielu rūdījumu. «Protams, tas 
ļauj skatīties un plānot tikai īstermiņā. Ir jau 
arī stratēģiskie plāni ilgākam laikam, taču val-
stī viss var mainīties un tamdēļ nav īsti pārlie-
cības par iespējām tos realizēt tā, kā iecerēts,» 
tā Picu darbnīcas līdzīpašnieks. Viņš ir pārlie-
cināts, ka ir jāpiedāvā klientiem plašāks sorti-
ments un dažādākas iespējas, lai izdzīvotu ša-
jos finansiāli spiedīgajos apstākļos. 

Tam gan nepiekrīt Zemnieka cienasta pār-
stāve, norādot, ka Jelgava ir pārāk maza, tam-
dēļ iespējas paplašināties vai piedāvāt klientiem 
kaut ko tik specifisku kā austrumu ēdienus vai 
veģetārās maltītes un citus ir diezgan riskan-
ti. R. Ronis, papildinot savu iepriekšējo domu, 
skaidro, ka galvenokārt ir jāizvērtē, ko klien-
tiem piedāvāt. «Ja mēs sāksim tirgot, piemēram, 
frī kartupeļus, pastāv liela iespēja, ka bankrotē-
sim, jo samazināsies pamatprodukta, mūsu ga-
dījumā picas, noiets un zudīs arī imidžs, jo no 
pašu gatavotu picu darbnīcas kļūsim par ātro 
ēstuvi,» tā picērijas līdzīpašnieks. 

jelgavnieki joprojām skeptiski 
pret ēšanu ārpus mājas 

Jelgavas kreklu un picērijas Tami-Tami 
vadītājs ainārs tamisārs uzskata, ka 
vietējiem uzņēmējiem klātos labāk, ja tie 
spētu kooperēties vienotam mērķim.

Zemnieka cienasta vadītāja vita šķiņke 
novērojusi, ka vislielākais tūristu 
pieplūdums viņas vadītajā iestādē ir 
vasaras sezonā.

picērijas Picu darbnīca līdzīpašnieks 
renārs ronis ir pārliecināts, ka tie 
uzņēmēji, kuri darbu sākuši krīzes 
laikā, ir daudz rūdītāki. 

Jelgavā daudzi 
cilvēki ēdienu 
labāk pasūta 

uz mājām, nevis 
ēd uz vietas
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garīgums

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  r o L a n d s  B a r ta š e v i c s

baznīcas apmeklē 
arvien vairāk
Labklājības samazināšanās un grūtības nokār-
tot savas finansiālās saistības laicīgi daudziem ir 
likušas pārvērtēt dzīves prioritātes un vērtības, 
nereti atbilžu meklējumos dodoties uz baznīcu.

«Ekonomiskā lejupslīde, parādu nasta, mak-
sājumu slogs cilvēkus ved uz pārdomām, kāda 
mana dzīve, kā veidosies mana ģimene, kur es 
pats būšu. Man sāp sirds par jauniem cilvēkiem, 
kuri pašas dzīves sākumā ir iestiguši parādos. 
Var jau likt vainu uz citiem, kā mēs to darām, bet 
beidzot viss atgriežas pie paša ar jautājumu, kā 
dzīvot tālāk, kā paturēt cerību par nākotni,» teic 
Romas katoļu baznīcas Jelgavas diacēzes bīskaps 
Antons Justs. Viņš ir pārliecināts, ka ekonomiskā 
krīze spiež mūs dalīties vienam ar otru, bet baz-
nīca un tās locekļi var būt par iedrošinājumu un 
cerību. 

Bīskaps norāda, ka, viņaprāt, ekonomiskā 
un finansiālā krīze daudziem cilvēkiem ir atvē-
rusi acis, un viņi ir nākuši pie labākas saprat-
nes par dzīves jēgu un garīgo nozīmi.

Apmeklētāju skaita palielināšanos novēro-
jis arī Ozolnieku Vasarsvētku draudzes mācī-
tājs Jānis Tautvaitis. «Lielākā daļa no tiem kļu-
vuši par aktīviem draudzes locekļiem. Propor-
cionāli pastāvīgo apmeklētāju ir krietni vairāk 
nekā to, kuri pievienojas īpašos baznīcas svēt-
kos,» atklāj mācītājs. Viņš ir pārliecināts, ka 
krīze liek pārdomāt un pārvērtēt mūsu vērtī-
bu skalu un prioritātes. Situācija, kad tik pēk-
šņi, negaidīti un neprognozējami zūd materiā-
lās vērtības, daļu cilvēku skubina uzsākt garī-
gus meklējumus.

Pēc Jelgavas Svētās Annas katedrāles dekā-
na Aivara Guseva novērojumiem, viņa vadītajā 
Dievnamā cilvēku skaits krasi nav mainījies. To 
viņš skaidro ar jauniem apmeklētājiem un to, ka 
daļa cilvēku labākas dzīves meklējumos devušies 
uz ārvalstīm. «Kaut uz laiku, bet ekonomiskās 
saites, dzīves saites ar Latviju ir pārtraukuši, bet 
saiti ar savu draudzi un baznīcu ne, kaut iespējas 
viņu mītnes zemēs tā kā būtu, tas norāda tikai uz 

to, ka būtiskākais ir būt piederīgam un, protams, 
iespēju robežās apmeklēt savu draudzi un diev-
kalpojumus,» tā Sv. Annas katedrāles dekāns. 

baznīcā meklē atbildes 
uz laicīgiem jautājumiem
Taujāti, kas ir tie jautājumi, uz kuriem cilvēki 
baznīcā pēdējā gada laikā visvairāk meklējuši 
atbildes, garīdznieku novērojumi dalās. J. Taut-
vaitis novērojis, ka liela daļa baznīcēnu grib 
saņemt atbildes uz eksistenciāliem un ikdieniš-
ķiem jautājumiem, kā arī nereti meklē vainī-
gos savās likstās. «Žēl, ka vairāk nekā gribētos, 
cilvēki paši sameklē arī sev piemērotas atbildes. 
Vainīgie klasiski ir, piemēram, valdība un poli-
tiķi, Eiropas Savienība, darba devēji, līdzcilvēki 
utt. Kristietība aicina vispirms ieskatīties sevī. 
Kurš sadzird šo aicinājumu, tas arī nonāk pie 
garīgiem meklējumiem, kas ļauj atrast pareizo 
atbildi,» secina garīdznieks. 

To, ka cilvēki vispirms meklē vainu visur ci-
tur, tikai ne sevī, novērojis arī katoļu diecēzes 
bīskaps. «Latvijā mēs dzīvojam ar kultūras pie-
ņēmumu, ka citi ir vainīgi pie mūsu nelaimes. 
Ir pat tādi, kas vaino Dievu vai baznīcu, vai baz-
nīcas kalpus,» novērojumos dalās A. Justs. 

Arī A. Gusevs novērojis, ka sakārtot savas 
attiecības ar Dievu vēlas tikai daļa baznīcēnu, 
jo ir tādi, kuri Dieva namā vēlas rast atbildes uz 
ikdienas rūpēm. «Baznīcā griežas tad, kad tā ir 
patiesi nepieciešama un tas jautājumu, problē-
mu loks ir plašs, varu piebilst, ka tas atspoguļo 
mūsu reālo ekonomisko, garīgo un morālo dzī-
vi. Vieni vēlas uzzināt un sakārtot savas attiecī-
bas ar Dievu, citi meklē atbildes uz eksistenciā-
liem jautājumiem, meklē praktisko palīdzību,» 
atklāj Annas katedrāles dekāns. 

daļa baznīcā atrādās 
tikai svētkos
Tiesa gan, ir apstāklis, kas liek šaubīties, ka 
daļa cilvēku krīzes dēļ ir vairāk aizdomājusies 
par garīgām vērtībām, jo aptaujātie garīdznieki 
neslēpj, ka netrūkst arī tādu cilvēku, kuri Dieva 
namā parādās tikai svētkos, taču nosodīt viņu 
rīcību nesteidz. 

«Es gan tik strikti nošķirt svētku dievkal-
pojumu apmeklētājus no regulārajiem baznīcē-
niem negribētu, jo Dievs devis cilvēkam izvē-
li, līdz ar to arī atbildību Viņa priekšā,» uzsver 
A. Gusevs, piebilstot, ka Jelgavā iespēja apmek-
lēt dievkalpojumus esot atkarīga arī no pavi-
sam laicīgiem faktoriem, piemēram, sabiedris-
kā transporta un citām iespējām nokļūt uz baz-
nīcu, kā arī darba grafika un iekšējās vajadzī-
bas svētdienās Dieva vārdu dzirdēt. «Būtiskais 
ir tas, ka šī nepieciešamība pēc Labās Vēsts cil-
vēkā ir. Un tas vieš cerību,» uzsver dekāns.

Līdzīgu viedokli par tiem, kuri tikai svēt-
kos atceras Dievu, izsaka arī vietējais kato-
ļu gans, bīskaps A. Justs: «Mēs baznīcā prie-
cājamies par katru cilvēku, kas ir atradis ceļu 
uz dievnamu, un lūdzam Dievu par katru, kas 
meklē, jautā un grib vairāk zināt. Es priecājos 
par vecākiem, kas sūta bērnus Svētdienas skolā 
un paši iet baznīcā. Es priecājos par bērniem, 
kuru vienkāršā ticība uzstāda vecākiem būtis-
kus dzīves jautājumus un mudina ģimeni pie-
vērsties ticībai.»

Daudz tiešāks savos komentāros ir Ozol-
nieku Vasarsvētku draudzes mācītājs. Viņš uz-
skata, ka šo cilvēku nopietnākā problēma ir ne-
izpratne par kristietības būtību. Viņu interpre-
tācijā Dievs dzīvo pats par sevi un mēs savu-
kārt paši par sevi. Ja mums veidojas kāds sa-

lai gan sendienās būvētie 
baznīcu smailie jumti 

simbolizē tiekšanos uz 
debesīm, proti, tuvāk 

dievam, līdz ar ekonomiskās 
situācijas straujo 

pasliktināšanos tās kļuvušas 
par tādiem kā sociālās 

palīdzības centriem.

Baznīcā meklē risinājumu 
laicīgām problēmām

Līdz ar ekonomisko lejupslīdi dažādu konfesiju 
dievnamos vērojams cilvēku pieplūdumus. Taču 
aptaujātie garīdznieki norāda, ka cilvēki lielākoties 
meklē atbildes un risinājumus laicīgām problēmām, 
piemēram, finansiālajām grūtībām. 
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skarsmes punkts ar Dievu baznīcas svētku lai-
kā, tas šķiet pašpietiekami, proti, nu esam taču 
galu galā tauta, kuras himna iesākas ar vārdu 
Dievs,» tā J. Tautvaitis.

Konfesiju pārstāvji 
spēj rast dialogu
«Garīgā vide Jelgavā nav nedz labāka, nedz 
sliktāka kā citviet Latvijā. Tā atspoguļo cilvēku 
garīgos meklējumus, tās tendences, kas ir gan 
Latvijā, gan visā pasaulē,» lakonisks savos ko-
mentāros ir A. Gusevs.

Lai gan darbojas Ozolniekos, viedoklis par 
pilsētas garīgo klimatu ir arī J. Tautvaitim. Viņš to 
vērtē kā labu tā iemesla dēļ, ka Jelgavā ir ļoti liels 
draudžu skaits, kā arī konfesijas spēj rast dialogu 
un apvienot spēkus vienotam mērķim. «Domāju, 
ka šī sadraudzība, kuru es nosauktu par Vienotība 
dažādībā, arī ir izšķirošais faktors, kas veido labu 
garīgo vidi, jo Kristus taču sacījis, ka «No tā visi 
pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīles-
tība savā starpā,» uzsver garīdznieks.

Līdzīgu viedokli pauž arī katoļu baznīcas 
vietējais pārstāvis. A. Justs uzsver, ka īpaši prie-
cājas par konfesiju spēju sadarboties, organizē-
jot zupas virtuvi trūcīgajiem. «Kā nekur Latvi-
jā, katra konfesija Jelgavā vienu dienu nedēļā 
izdala zupu,» gandarīts ir bīskaps, piebilstot, ka 
šajā labdarības projektā lielu ieguldījumu de-
vusi pašvaldība un vietējie uzņēmēji. 

baznīca nav 
sociālais dienests

Bīskaps gan ir pārliecināts, ka Dievnams ne-
drīkst kļūt par sociālo dienestu vai koncertzāli, 
tādējādi tā galveno eksistences mērķi novirzot ot-
rajā plānā. «Katrai baznīcai ir jābūt gan dievišķai, 
gan cilvēciskai. Svētīgā māte Terēze no Kalkutas 
mēdza teikt: «Vispirms pabaro cilvēku, tad slu-
dini Dieva vārdu». Viņa slimiem palīdzēja un ar 
savu piemēru sludināja Dieva mīlestību uz katru 
cilvēku. Garīgie autori ir uzsvēruši, ka mazticīgie 
iet no vienas galējības otrā, jo viņiem trūkst sa-
pratne, ka Dievs ir kļuvis cilvēks, lai katrs cilvēks 
atpazīst sevī Dieva bērnu,» tā A. Justs.

Uz to, ka krīzes laikā baznīcai ir jāuzņe-
mas arī sociālā dienesta funkcija, norāda lute-
rāņu un vasarsvētku draudžu gani. J. Tautvaitis 
uzskata, ka kristīgā baznīca visos laikos ir palī-
dzējusi cilvēkiem sociālajā jomā. «Dievnamam 
nav jākļūst par sociālo dienestu, taču nekādā 
gadījumā nedrīkstam arī nesaskatīt un ignorēt 
cilvēku aktuālās praktiskās vajadzības un iespē-
ju robežās jādodas palīgā. Dieva Vārda sludi-
nāšanai un sociālajam darbam jābūt harmoni-
jā un balansā kā putna diviem spārniem,» pār-
liecināts garīdznieks. Taču A. Gusevs ir pārlie-
cināts, ka palīdzēšana cilvēkiem arī ir viens no 
kalpošanas veidiem. «Arī evaņģēlijā lasām, ka 
Kristus paēdināja 5000 cilvēku ar piecām mai-
zēm un divām zivīm, tātad šo aspektu kalpoša-
nā baznīca nedrīkst pazaudēt, bet tai pat laikā 
nevar to paturēt kā vienīgo un galveno,» skaid-
ro luterāņu vietējais līderis. Viņš, tāpat kā abu 
pārējo konfesiju pārstāvji, uzskata, ka baznīca 
ar to var nodarboties, ja resursi atļauj. 
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Ziemassvētki trūkumā

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  L i g i ta  L a p i ņ a

Zina, kā ir neēst vairākas dienas
Jelgavnieki Jansonu-Grigorjevu četru bērnu 
ģimene 2009. gada sākumā nonāca nopietnās 
finansiālās problēmās – galvenais ģimenes pel-
nītājs tētis zaudēja darbu. Lai varētu nomak-
sāt kredīta maksājumus, ģimene palika bez 
sava mitekļa. «Mēs pārdevām visu – tehniku, 
mēbeles, rotaslietas, principā mums palika tikai 
apģērbs. Tolaik gaidīju jaunāko dēlu Genrihu 
un katru rītu modos raudādama – es redzēju, 
ka mani bērni, divas dienas neēduši, grib ēst, 
bet man nav ko viņiem dot. Tas bija šausmīgs 
laiks,» stāsta ģimenes mamma Ramona.

Ģimenē aug jau gandrīz pieaudzis dēls Da-
niels, kas mērķtiecīgi mācās par interjera dizai-
neri un strādā, lai pats spētu savas mācības ap-
maksāt. Taču tāpat ģimenē aug trīs mazi bērni – 
pirmklasnieks Ņikita, piecgadīgā Anastasija un 
vien astoņus mēnešus vecais Genrihs, kuri visi 
vēl ir neaizsargāti un prasa īpašas rūpes.

Palīdz Svēteļa darbinieki
Grūtajā laikā ģimene vērsās pēc palīdzības 
radošo domu un darbu centrā Svētelis, kur vecā-
kais dēls jau vairākus gadus bija mācījies zīmēt, 
taču nu ģimenei uz turieni bija jāiet kā lūdzē-
jiem. Pārvarot lepnumu, ģimenes mamma lūdza 
atbalstu – sadzīves tehniku, ēdienu un citas 
ikdienā tik nepieciešamās mantas. «Esmu ne-
izsakāmi pateicīga Svēteļa vadītājai Ingrīdai Li-
sovskai. Viņai tiešām sāp sirds par katru trūcīgo. 
Biedrība un viņa personīgi mūs atbalstīja laikā, 
kad mums klājās visgrūtāk,» atminas Ramona.

Daudzbērnu māmiņa teic, ka grūtais laiks 
licis izvērtēt savu iepriekšējo dzīvi un uzskatus. 
«Es sapratu, ka mums nav tiesību nosodīt ne-
vienu. Sapratu, Dievs man rāda, ka es dzīvē kļū-
dos. Mēs vienmēr esam bijuši ticīga ģimene, taču 
šie pārbaudījumi mūsu ticību tikai nostiprinā-
ja. Dievs nevienu nesoda, Dievs tikai māca, un 

šo mācību centāmies pieņemt,» stāsta ģimenes 
mamma. Viņa ir pārliecināta, ka Dievs paņem 
pašu dārgāko, kas katram ir, lai parādītu pieļau-
tās kļūdas. «Man bija ļoti svarīga ģimenes labklā-
jība, vienmēr gribēju, lai bērniem varu atļauties 
nopirkt jebko, ko viņu sirds kāro. Un mēs taču 
labi dzīvojām! Taču Dievs vēlējās, lai pārdomāju 
savas vērtības dzīvē,» pārliecināta Ramona.

Ziemassvētki bez tēta
Pēdējā laikā ģimenes dzīve ir pamazām no-
kārtojusies. Tētis ir atradis darbu un jau vairā-
kus mēnešus strādā Dānijā, kas ļauj pamazām 
ģimenei atkopties no aizvadītā grūtā gada. Kaut 
arī tētis, visticamāk, nepagūs ierasties mājās 
līdz Ziemassvētkiem, bērni viņu ar Ziemassvēt-
ku dāvanām cer sagaidīt Jaunajā gadā, kad arī 
paredzēts ģimenes galds un nelielas svinības. 

«Mums ir savas ģimenes tradīcijas,» stāsta 
Ramona, «Vienmēr kopā ar bērniem rotājam 
Ziemassvētku eglīti, tāpat mēs ik gadu Ziemas-
svētku vecītim rakstām vēstules, lai bērni ne ti-

kai uzrakstītu tajās savas vēlmes, bet arī pastās-
tītu par gadā paveikto, kā arī ko labu novēlētu 
citiem bērniem.» Jaunākajiem bērniem mam-
ma vēstuļu rakstīšanā palīdz, taču tas nemazi-
na bērnu centību. 

Piemēram, Ņikita, jautāts, kādu dāvanu vē-
lētos šogad saņemt svētkos, pat kautrīgi noteic: 
«Es gribu mācīties vēl labāk.» Bet mazā Anast-
asija gan ir nolēmusi šogad Ziemassvētku vecī-
tim lūgt jaunu lelli, ko vizināt jau esošajos leļ-
ļu ratiņos.

Šā gada nogalē ģimene svētkus gaida prie-
cīgākā noskaņā, taču Ramona teic, ka nav ļāvu-
si ģimenei pavisam noskumt svētkos arī pērn. 
«Pagājušajā Jaunajā gadā, piemēram, vīrs no-
pirka šampanieša pudeli, gadu mijā vēlējāmies 
katrs kādu vēlēšanos un visi kopā vērojām tele-
vīzijas pārraides pavisam maza televizora ekrā-
niņā, ko vīrs uz to vakaru aizlienēja, jo savu lielo 
televizoru jau bijām pārdevuši,» viņa pasmaida, 
taču teic – ka vairs neskumst par grūtībām, jo ir 
pārliecināta, ka viss dzīvē notiek ar nolūku.

Trūkumā nezaudēt cilvēcību
Par spīti trūkumam, ģimenē bērniem tiekot ie-
audzinātas svarīgas vērtības, kas arī bijis par 
pamatu, lai visi kopā spētu tikt galā ar pārbau-
dījumiem. «Vissvarīgākais, manuprāt, ir atklātī-
ba – gan pret sevi, gan bērniem, gan Dievu. Man 
ir svarīgi, lai bērni gūtu informāciju no mājām, 
tāpēc nekad viņiem nemeloju – es nesolu viņiem 
to, ko nespēju izpildīt, esmu vienmēr atklāti 
stāstījusi par esošo situāciju,» stāsta Ramona.

Viņa teic, ka bērnus audzina pietiekami 
stingri, taču māca viņiem piedošanu. «Tā kā 
viņu ir daudz, mācu, lai nedusmojas viens uz 
otru, lai piekāpjas un iemācās piedot viens ot-
ram. Savstarpējā uzticēšanās mums ļāva nepa-
doties pat visgrūtākajos brīžos,» viņa teic. 

Jansonu-grigorjevu ģimene, kura 
pagājušo gadu aizvadījusi lielā trūkumā 
un cīnoties, lai būtu ar ko pabarot 
bērnus, nu ir atguvusi cerību, ka šādā 
situācijā vairs nebūs jānonāk. Par spīti 
materiālajiem sarežģījumiem un tam, 
ka tētis svētku dienās būs tālu prom, 
bērni ar prieku gaida Ziemassvētkus un 
cer, ka Salavecītis šogad atnesīs arī kādu 
mazu dāvaniņu.

par spīti trūkumam un tam, ka tētis svētkos līdzās nebūs, Ņikita, anastasija, mazais 
genrihs un viņu mamma ramona ir priecīgi par Ziemassvētku tuvošanos.

Katru rītu modos 
raudādama – es 

redzēju, ka mani 
bērni, divas dienas 
neēduši, grib ēst, 
bet man nav, ko 

viņiem dot

Ziemassvētkos ar tukšu vēderu, 
bet ticību labajam
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kļūsti par 
vienu no 
Punktiņbērniem!
Pašā Jelgavas vidū ir nams ar lielu, slīpu un no-
snigušu jumtu. Namam ir dažādu formu logi – 
ovāli, trijstūra, taisnstūra un kvadrāta, pat apaļu 
logu var atrast. Taču pats galvenais – tajā katru 
darbadienu rosās, lasa un risina uzdevumus, min 
mīklas, iet rotaļās, jautri dzied un dejo, īsāk sakot, 
iegūst kvalitatīvu izglītību atbilstoši mūsdienu 
prasībām. Bērni, kuriem skolas gaitas vēl tikai 
būs – nākamajā vai aiznākamajā rudenī vai pēc 
vairākiem gadiem. Viņi paši sevi sauc par Punk-
tiņbērniem, sakot, ka «viss sākas ar punktiņu. Tie 
tikai pirmajā mirklī liekas mazi un niecīgi, taču 
patiesībā ir visdažādākā lieluma un krāsas. Salie-
kot punktiņus kopā, rodas glezna vai stāsts.»

Punktiņā pirmsskolas grupiņas vai bērnu-
dārza grupiņas sāka veidoties no šā gada au-
gusta beigām, bet pašlaik skolu piepilda Vio-
leto Punktiņu (sagatavošanas grupas) un mazo 
bērnu – Dzelteno Punktiņu (mazuļi no pusotra 
gada vecuma) jautrā čalošana. 

Esam īpaši ar to, ka darbojamies mazās 
grupās – līdz 12 bērniem grupā. Tās ir piemē-
rotas pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai, lai 
katram tiktu pievērsta uzmanība, lai ikviens 
varētu radoši attīstīt savu personību – pētot, iz-
gudrojot, runājot un secinot. 

Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar ve-
cākiem: svinam svētkus kopā, braucam eks-
kursijās un galvenais divas reizes gadā visi trīs 
– bērns, vecāki un pedagogs –tiekamies, lai in-
dividuālajās sarunās izvērtētu bērna attīstību. 
Vecāki katras nedēļas nogalē saņem Punktiņa 
ziņas, kurās informējam par nedēļā paveikta-
jiem un vēl turpmāk darāmajiem darbiņiem.

Ja Jums ir mazi bērni, kuri alkst darboties, 
radoši izpausties, ieskaties mūsu mājaslapā vai 
vienkārši atnāc un iepazīsimies!

Svētīgus un prieka pilnus Ziemassvētkus!
Tavs Punktiņš

kontakti

Lazdiņas privātā vidusskola Punktiņš

J. asara iela 12, Jelgava
Tālr. 63023718 vai 26164369
www.punktins.lv

Mācības, rotaļas un radošās nodarbības 
notiek ļoti mājīgās telpās. 

L i g i ta  L a p i ņ a 
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radošo domu un darbu centra Svētelis 
vadītāja i. lisovska, kura ik dienas 
saskaras ar trūcīgajiem jelgavniekiem, 
nenogurstoši palīdzot viņiem gan 
paēst, gan sniedzot viņiem pašas 
nepieciešamākās sadzīves lietas, stāsta, 
ka trūcīgo ģimeņu skaits pēdējos mēnešos 
strauji palielinājies. 

«Skumji, ka visvairāk Jelgavā palielinās tieši 
trūcīgo ģimeņu skaits, tās ir jaunas ģimenes ar 
maziem bērniem, kas vairs nespēj pašas saviem 
spēkiem tikt galā,» teic I. Lisovska. Viņa gan 
teic, ka, iespējams, šīs jaunās ģimenes cīnījušās 
pašu spēkiem, cik vien varējušas, bet nu spēki 
lūzt, tāpēc tās beidzot meklē palīdzību.

Centra vadītāja vērtē, ka galvenais iemesls, 
kāpēc jaunās ģimenes nonāk grūtībās, ir dar-
ba neesamība. «Mums ir aizrādīts, ka nemoti-
vējam cilvēkus strādāt, bet šie cilvēki, kas nāk – 
viņi grib strādāt, prasa pat mums kādu darbu, 
lai viņi sniegto palīdzību būtu it kā nopelnīju-
ši. Kā lai cilvēki citādāk dzīvo, ja nav tā darba?» 
skumji teic I. Lisovska.

Viņa teic, ka galvenais, kas trūcīgajiem ie-
dzīvotājiem ir nepieciešams, ir dažādas sadzī-
viskas lietas – segas, veļa, trauki, jo uz Svēteli 

pārsvarā nākt uz brīdi finansiālās grūtībās no-
nākuši cilvēki, nevis bezpajumtnieki. 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, trūcīgās ģime-
nes arī ir noraizējušās, lai būtu kāda dāvaniņa, 
ar ko svētkos iepriecināt bērnus. «Tāpēc mēs 
paši vācam un citus aicinām palīdzēt savākt 
konfektes, ar ko svētkos iepriecināt mazos jel-
gavniekus,» stāsta I. Lisovska. Savukārt kā dā-
vanas bērnus visvairāk iepriecinot rotaļlietas – 
mazākie iecienījuši mīkstās rotaļlietas, bet lie-
lākiem bērniem vairāk tīk dažādas tehniskas 
rotaļlietas, kā rācijas, rotaļu mašīnas un citas.

«Patiesībā bērnus visvairāk iepriecina ro-
taļlietas meklēšanas process – viņu actiņas 
mirdz, kad no rotaļlietu kastes ļaujam izķeksēt 
sev tīkamāko,» stāsta Svēteļa vadītāja, paskaid-
rojot, ka diemžēl trūcīgiem bērniem bieži vien 
šīs izvēles iespējas nav, tāpēc pašu izvēlēta dā-
vanu bērniem sagādā dubultu prieku. 

Ziemassvētkos ar tukšu vēderu, 
bet ticību labajam

daudzām ģimenēm rotāta eglīte būs 
vienīgais Ziemassvētku prieks, jo dāvanām 
un svētku vakariņām naudas nepietiks. 

svētki trūkumā 
būs daudzām 
ģimenēm
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aptauja

Materiālās vērtības arvien vairāk dominē bērnu 
un jauniešu Ziemassvētku dāvanu vēlmēs, 
iepretim pērnā gada svētkiem, kad daudziem 
bija būtiskāk pavadīt laiku kopā ar ģimeni un 
saņemt vecāku uzmanību, liecina pēc žurnāla 
Jelgavnieki.lv ierosinājuma veiktais pētījums.

L ī g a  g r e i š k a n e 
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mazie bērni visvairāk 
grib rotaļlietas
«Bērni vēlas Ziemassvētkos tipiski savam dzi-
mumam jau ierastas rotaļlietas – zēni visbiežāk 
minēja, ka grib rotaļu mašīnu, bet meitenes - 
grāmatu par princesēm,» atklāj pētījums. No-
skaidrots, ka rotaļu izvēlē atspoguļojas zēniem 
un meitenēm raksturīgas aktivitātes, proti, 
dzimumu lomu izspēlēšana. Puišiem patīk spē-
lēties ar mašīnām, būvēt no Lego klucīšiem, 
un darboties ar multfilmu varoņu rotaļlietām. 
Meitenes rotaļās vēlas pārtapt par princesēm 
un fejām, tāpēc izvēlas atbilstošas rotaļlietas – 
princešu kleitas, nūjiņas, kronīšus. 

sākumskolēni 
sapratuši naudas nozīmi
Ja pirmsskolas vecuma bērnu izvēle ir paredza-
ma un nemainīga, tad vecuma grupā no asto-
ņiem līdz desmit gadiem bērnu vēlmēs arvien 
iezogas materiālas lietas, un, kā liecina aptaujas 
rezultāti, pamatskolas vecuma bērnu vēlmēs 
naudas nozīme ir būtiski palielinājusies. 

Apkopojot datus, novērota tendence, ka 

bērniem nauda ir palikusi lielākā vērtē. «Viņi 
ir saņēmuši naudu Ziemassvētkos pagājušajā 
gadā, gan vēlas to saņemt atkal. Nauda kā vēr-
tība ir raksturīga gan puišiem, gan meitenēm,» 
ar rezultātiem šajā vecuma grupā iepazīstina 
aptaujas veicēji. Nauda kā vērtība ir tikai pil-
sētas bērniem, jo laucinieki to savās vēlmēs ne-
iekļauj. Tās lietas, ko dāvanā vēlas saņemt gan 
lauku, gan pilsētas bērni ir mobilais telefons. 
Tāpat vēlamo lietu topa augšgalā ir rotaļlietas, 
sporta inventārs, grāmatas, spēles, mājdzīvnie-
ki spēles, saldumi, kā arī mobilais telefons.

Garīgās dāvanas iepriecina 
lielākoties meitenes
Neskatoties uz to, ka lielākoties dominē ma-
teriālas vērtības, tomēr bērniem pastāv arī 
garīgas vērtības, tādas kā: eglīte, eņģelītis, māj-
dzīvnieki un liela buča. Tas parāda, ka bērni 
tiecas pēc noteiktam sajūtam, pēc mīlestības, 
maiguma, pēc vēlēšanas uzņemties rūpes par 
kādu, ka arī pēc svētku sajūtam, secināts LLU 
SZF studentu veiktajā bērnu un pusaudžu 
aptaujā. Tās veicējiem par pārsteigumu, tieši 
pilsētas bērniem ir izteiktās šīs garīgas vērtības. 
To varētu izskaidrot ar to, ka pilsētas vecāki ir 
ļoti nodarbināti, un bērnam pietrūkst uzmanī-

ba. Dāvanas ar garīgu vērtību raksturu biežāk 
iepriecina meitenes.

Tāpat konstatēts, ka pērnajā gadā bērni 
daudz vairāk priecājušies par nemateriālajām 
dāvanām, jo svētkos bijusi iespēja pavadīt laiku 
kopā ar ģimeni, tostarp no ārvalstīm atbrauku-
šajiem radiem, šogad tās daudziem vairs nav 
prioritārās vēlmes.

Pusaudžiem gribas 
pieaugušo lietas
Noskaidrots, ka pusaudži visbiežāk kā tīka-
māko dāvanu izvēlas mobilos telefonus. «Kā 
zināms šajā vecuma posmā liela nozīme ir 
komunikācijai ar draugiem. Ņemot vēra to 
faktoru, ka mūsdienās gandrīz nekas nenotiek 
bez datora un interneta palīdzības, kas ir ērts 
komunikācijas veids,» atklāj aptauja

Tāpat zēni šajā vecuma posmā visbiežāk iz-
vēlas naudu, riteni, datora detaļas, motociklu, da-
torspēles , ģitāru, motorolleri, lego un citas spēles. 
Puišiem, kā svarīgs emocionālais faktors parādās 
mīlestība ģimenē. Tāpat aptaujā secināts, ka da-
žiem zēniem nav pašlaik vēl nav īpašu vēlmju. 

Savukārt meitenes visvairāk vēlas dāva-
nās saņemt ceļojumus, naudu, suni, saldumus, 
matu taisnotāju, mīkstās rotaļlietas un kosmē-
tiku. Tāpat pusaudzes arī vēlas ko no sirds dā-
vinātu, mīļu. Lielai daļai meiteņu nav īpašu 
vēlmju Ziemassvētkos. 

šogad bērni par nemateriālām 
dāvanām vairs nepriecātos

uzziņa

aptauju veica Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) sociālo zinātņu 
fakultātes (sZF) studiju programmas 
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 
socioloģija 4.kursa studenti studiju kursa 
Ģimenes socioloģija ietvaros, pētot to, kā 
mainījušās Jelgavas, Ozolnieku un Jelgavas 
novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu 
Ziemassvētku dāvanu vēlmes.  
To vadīja LLU SZF docente anda grīnfelde.

Pavisam tika aptaujāti 574 bērni vecumā 
no trim līdz 16 gadiem un 13 dažādu 
paaudžu pārstāvji. aptauja tika realizēta 
izmantojot šādas informācijas iegūšanas 
metodes: ekspresaptauja pirmsskolas 
vecuma bērniem bērnudārzos, aptauja 
ar anketēšanas palīdzību sākumskolas 
bērniem un pusaudžiem, kā arī strukturētās 
intervijas ar trīs paaudžu pārstāvjiem.
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droša vide dzīves pabērniem
Jelgavas SOS jauniešu mājā jaunieši sāk dzīvot 
no 16 gadiem vai tad, kad ieguvuši pamatiz-
glītību. Pirms tam bez vecāku rūpēm paliku-
šie bērni mitinās SOS ciematos. Tajos Latvijā 
dzīvo bērni, kuri tur nogādāti ar pašvaldības 
bāriņtiesas lēmumu. Jauniešu mājās sākas nā-
kamais attīstības posms, kurā viņi iemācās 
plānot savu dzīvi, lietderīgi pavadīt laiku, kā 
arī plānot savas finanses, kas ik mēnesi viņiem 
tiek izsniegtas noteiktā apjomā, lai, pabeidzot 
mācības vai studijas, jaunieši būtu gatavi dzīvot 
arī patstāvīgi.

Arī Jelgavas SOS mājas iedzīvotāji zina, ka 
reiz būs jādodas lielajā dzīvē, tāpēc ir gatavi 
paši pakāpeniski mācīties tikt galā ar savu dzī-
vi. Tās vadītāja Baiba Blomniece-Jurāne stāsta, 
ka jauniešiem arī pašiem jāveic mājas darbi – 
viņi paši gatavo ēst, tīra savas istabas, mazgā 
veļu un veic visus pārējos sadzīviskos darbus.

Palīdz nostāties uz savām kājām 
B. Blomniece-Jurāne atklāj, ka SOS jauniešu 
māju specifika ir individuālajā pieejā – katrs 
jaunietis kopā ar pedagogu veido individu-
ālo attīstības plānu. Jaunietis stāsta, ko viņš 
var, ko vēlas sasniegt, kā arī par to, kas nepa-
dodas. Tad viņš ar pedagoga palīdzību nosaka 
sev uzdevumus un arī veido plānus – īstermi-
ņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa. «Tas maina 
domāšanu – iemāca jaunietim domāt ilgter-
miņā un plānot savu turpmāko dzīvi – virzī-
ties uz mērķu sasniegšanu,» pārliecināta B. 
Blomniece-Jurāne.

mājā savi kārtības noteikumi
SOS Jauniešu mājā valda savi noteikumi – 
katram jaunietim ir pienākumi, kas jāpilda, lai 
saņemtu naudu, iegūtu istabu vienam pašam 
vai nopelnītu brīvdienu. Taču šī kārtība jau-
niešus mobilizē un sagatavo turpmākajai pat-
stāvīgajai dzīvei. Paši jaunieši šādu plānošanu 
vērtē dažādi, taču, kā paši teic, to var novērtēt 
vien ar laiku. «Sākumā es arī to uzskatīju tikai 
par papīru lietu, bet tagad plānošanas nepiecie-
šamību novērtēju,» stāsta Santa, kas jauniešu 
mājā dzīvo trīs gadus. Savukārt Anda, kas šeit 
dzīvo vien otro gadu, teic, ka viņai vēl jopro-

jām plānošana nepatīk. «Es laikam vēl neesmu 
līdz tam izaugusi, tāpēc īpaši neaizdomājos par 
jēgu,» tā Anda.

Tāpat abas meitenes stāsta, ka sākumā gri-
bējies pārkāpt noteikumus, lai pavērotu peda-
gogu reakciju, taču ar laiku tas vairs nav aktuā-
li. «Protams, tas sākumā šķiet interesanti, bet 
pēc tam pašam šķiet, ka tas taču bija bērnišķī-
gi,» tā meitenes.

Aicina ziedot mantas
Līdzīgi kā ikvienai labdarības organizācijai, arī 
SOS jauniešu mājai ir nepieciešams atbalsts, 
ko var sniegt ikviens jelgavnieks. «Daudzi 
uzskata, ka esam ļoti pārtikuši. Taču orientā-

cija uz individuālo attīstību prasa ļoti daudz lī-
dzekļu, tāpēc visvairāk, protams, mums ir ne-
pieciešama finansiālā palīdzība,» atklāj jaunie-
šu mājas vadītāja, paskaidrojot, ka to ikviens 
var sniegt ziedojumu veidā. Taču tāpat mājai 
ir nepieciešamas sadzīviskas lietas, kā trauki, 
gultas, skapji, kas laika gaitā vienkārši nolie-
tojas, taču par lielāko palīdzību B. Blomnie-
ce-Jurāne sauc iedzīvotāju atsaucību. «Mūsu-
prāt, labākā palīdzība būtu, ja kādā saimnie-
cībā jaunieši paši ar savu darbu varētu nopel-
nīt, piemēram, kartupeļus vai burkānus. Tāpat 
jaunieši ļoti vēlas sportot,» viņa teic, piebilstot, 
ka dažkārt par visām vajadzībām paši nemaz 
nevarot iedomāties. 

desmit bez vecāku 
gādības palikušie 
zēni un meitenes par 
savām mājām sauc 
jelgavas jauniešu 
sos māju.

sos mājā svētkus svinēs 
desmit jaunieši

svētkus nevis ģimenes lokā, bet gan Jelgavas sOs 
jauniešu mājā sagaidīs desmit pusaudži, kuri dažādu 
iemeslu dēļ palikuši bez vecāku gādīgās aprūpes. 
Šeit viņi apgūst ikdienišķas prasmes, kuras būs 
nepieciešamas, dodoties lielajā dzīvē.  

jaunums!

Vairumtirdzniecības bāze: rīga, skaistkalnes iela 3
Veikals: rīga, skaistkalnes iela 1a.

Tālrunis: (+371) 67808285, 67614883 
www.valdo.lv
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svētki uzņēmumā
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Latraps krīzes dēļ 
no balles neatsakās
Viens no vietējiem uzņēmumiem, kas saviem 
sadarbības partneriem un darbiniekiem balli 
rīkoja jau novembrī, ir kooperatīvā sabiedrī-
ba Latraps. Šim mērķim, līdzīgi kā iepriekšējos 

gadus, tika īrētas telpas Jelgavas pilī. «Ikgada 
sezonas noslēguma balle vairo ticību nākot-
nei,» gada rezumējošās balles nepieciešamī-
bu skaidro kooperatīva izpilddirektors Edgars 
Ruža. Viņš ir pārliecināts, ka gada noslēgu-
mu var svinēt dažādi, taču kooperatīvs īpaši 
izšķērdīgs nav – neskatoties uz to, ka ballē ir 
gan dejas, gan bagātīgie galdi, galvenais esot, 
lai zemniekiem būtu iespēja atraut galvu no 

darbiem, kas arī šodienas ekonomiskajā situ-
ācijā nav kļuvuši ne vieglāki, ne mazāki. «Arī 
nākamgad balle noteikti būs!» sola E. Ruža.

Darbinieku kopā sanākšana uz svētku pasā-
kumu plānota arī Jelgavas pilsētas slimnīcā. Tās 
valdes loceklis un galvenais ārsts Andris Ķipurs 
ir pārliecināts, ka svinīgā pasēdēšana nav izšķēr-
dība, jo cilvēki visu gadu esot smagi strādājuši. 
«Darbinieki ir pelnījuši balli!» strikts ir Jelgavas 
slimnīcas vadītājs Andris Ķipurs. Viņš atklāj, ka 
īstas balles ar dejām notiekot ik gadu, tiesa gan, 
kur tas notiek – neatklāj. «Gada nogales eglīte 
ir paredzēta slimnīcas koplīgumā ar darbinie-
kiem, tāpēc tā tiek nodrošināta par budžeta lī-
dzekļiem,» lakonisks ir A. Ķipurs.

Veselības centra darbiniekiem 
balles vietā koncerts
Labākās balles kurpes uz deju grīdas iemēģi-
nāt neizdosies Zemgales veselības centra (ZVC) 
darbiniekiem, taču bez svētku dāvanas no uz-
ņēmuma puses viņi nepaliks. Veselības centra 
valdes loceklis Gundars Prolis atklāj, ka pērnajā 
gadā ZVC ieviesta jauna tradīcija, proti, kolektīva 
došanās uz koncertu, un darbiniekiem tas ejot pie 
sirds. «Mēs visiem darbiniekiem esam sagādājuši 
biļetes uz Ziemassvētku koncertu kultūras namā, 
pēc kura turpat notiks pasēdēšana pie pieticīgi 
klātiem galdiem, jo lepnus atļauties nevaram,» 
stāsta G. Prolis. Viņš norāda, ka galvenais ir kopā 
pavadītais laiks, nevis pasākuma saturs, īpaši 
laikā, kad uzņēmumu rocība vairs nav tik liela. 

daļa vēl nav izlēmusi, 
kā darbiniekus iepriecināt
Par to vēl domā veikalu tīkla Kanclers līdzīpaš-
nieks Edmunds Barkāns. «Kādreiz organizē-
jām lielas balles, bija arī Jaunā gada kopā sagai-
dīšana, taču pašlaik, līdz ar līdzekļu ierobežo-
jumu, cenšamies rīkot vairāk mazāku pasāku-
mu gada garumā, kas saliedē kolektīvu,» viņš 
skaidro, piebilstot, ka šogad līdzekļi ieguldī-
ti darbinieku apmācībā un kopīgās ekskursi-
jās. «Visdrīzāk Ziemassvētku pasākums notiks, 
taču kāds – par to decembra sākumā vēl grūti 
spriest,» tā veikalu tīkla līdzīpašnieks. 

Uz to, ka par svētku pasākumu darbinie-
kiem vēl nav domājis, norāda SIA Evopipes val-
des priekšsēdētājs Edgars Viļķins. «Skaidrs, ka tā 
noteikti nebūs balle tradicionālā izpratnē, jo lie-
lus naudas līdzekļus atvēlēt pasākumam neva-
ram. Pašlaik ir ļoti saspringts darba laiks, tāpēc 
par Ziemassvētku sarīkojumu vēl neesam domā-
juši,» tā E. Viļķins. 

Lai gan ekonomiskās krīzes 
dēļ daudzu Jelgavas uzņēmēju 
rocība ir krietni sarukusi, daļa 
tomēr nav gatava atkāpties 
no labklājības gados uzsāktās 
tradīcijas, proti, Ziemassvētku 
pasākumu organizēšanas 
saviem darbiniekiem. 

arī šogad daļa uzņēmēju 
plāno rīkot balles
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ballei senas tradīcijas
Ziemassvētku balles galvenā organizatore Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Studen-
tu kluba vadītāja Anita Prūse stāsta, ka, protams, 
ir mainījies laiks, mode, arī dažas tradīcijas balles 
norisē pamainītas, taču pamatā tās formāts paliek 
nemainīgs. «Balles nosaukums jau tomēr diktē 
savus noteikumus. Taču tās īpašo burvību veido 
tās dalībnieki – glīti saposušies, dejot griboši 
cilvēki. Mēs tikai piedāvājam programmu, taču 
tas, vai balle izdosies, ir atkarīga no viesiem,» teic 
Studentu kluba vadītāja. Viņa atklāj, ka ir bijušas 
arī reizes, kad šķiet – balle nav aizgājusi, taču šī 
izdošanās izjūta arī ir individuāla un katram at-
šķirīga. Daži jauninājumi tomēr ballē ir ievies-
ti – piparkūku cepšana ir diezgan jauna tradīcija, 
tāpat nemaz ne tik sen tika atklāta Spoguļu zāle 
kā viena no muzicēšanas vietām. «Šodien radīt 
brīnumu nav iespējams, neko nebijušu un jaunu 
vairs neizgudrosi. Taču idejas visu laiku kaut kur 
gaisā virmo, tikai jautājums – vai tā nokritīs pie 
mums, vai nē,» uzskata A. Prūse.

nemainīgi sāk ar polonēzi
«Taču tas, kas saista uzticīgākos balles viesus, 
ir tieši tradīcijas – viņi zina tradīcijas, zina, ko 
no balles sagaidīt, tāpēc nāk gadu no gada,» tā 
organizatore. Turklāt Ziemassvētku balles īpat-
nība ir, ka teju visi ierodas uz balles sākumu 
pulksten 20, bet tikai retais pievienojas vēlāk, 
vakara gaitā. «Viesi nāk uz polonēzi – tā ir kā 
pasākuma vertikāle, kur viss sākas, viesi sa-
skatās, uzsmaida un jau tad var just, vai balle 
aizies,» pārliecināta A. Prūse.

studentu arvien mazāk
Ziemassvētku balle pilī ir tā vieta, kur sastopas 
vairākas paaudzes, jo viesu vecuma amplitūda ir 
aptuveni no 18 līdz 70 gadiem. «Pienāk brīdis, kad 
dažkārt uz balli dodas pat vecvecāki ar mazbēr-

niem kopā,» stāsta Studentu kluba vadītāja. Kaut 
arī studentu ballē ik gadu kļūst mazāk, tomēr arī 
mūsdienu naktsklubu paaudzes jauniešiem balle 
ir īpašs notikums. «Tā ir pilnīgi cita paaudze, 
daudzi neprot dejot klasiskās dejas, taču sevi ir jā-
mēģina audzināt, un balle ir viens no veidiem, kā 
savus spēkus izmēģināt. Turklāt sapucēties taču 
ikviens grib!» tā balles organizatore.

Apmeklē visas balles
Ir jelgavnieki, kas gadu no gada palikuši Zie-
massvētku ballei uzticīgi. Viens no tiem ir celt-
niecības preču un mēbeļu tirdzniecības centra 
MNL valdes priekšsēdētājs Uldis Rīgavs, kas 
līdz šim nav izlaidis nevienu Ziemassvētku balli 
pilī. Viņš vērtē, ka balle šo gadu laikā ir mainīju-
sies – kļuvusi vairāk par lielbudžeta pasākumu, 
ko studentiem ir grūti atļauties, tāpēc studentu 
balles apmeklētāju rindās kļūstot aizvien mazāk. 
«Mani priecē, ka šāds pasākums Jelgavā noris. 

Taču, jāsaka, ka pirmajām ballēm, protams, 
bija milzu ažiotāža – lielās aktivitātes dēļ tā tika 
svinēta pat trīs dienas. Un, manuprāt, toreiz tā 
burvība slēpās balles vienkāršumā un lētumā, 
kad studenti, kā nu spēja – ar savu vai aizlienētu 
tērpu, bet vienmēr pucējās,» atminas uzņēmējs.

Par spīti savam jau cienījamam vecumam, 
uzticīgs Ziemassvētku ballei ir arī Latvijas Lauk-
saimniecības fakultātes asociētais profesors Ul-
dis Osītis, kas vērtē, ka pēdējos gados ballē vis-
vairāk ir LLU absolventu. «Man gribas teikt, 
ka balle jau no sākta gala bijusi lieliska un tāda 
tā ir vēl joprojām. Ļoti žēl, ka studentiem gan 
vairs pat tik lielisks pasākums nespēj likt mai-
nīt brīvdienu plānus,» teic U. Osītis, paskaidro-
jot, ka Ziemassvētku balle notiek nedēļas noga-
lē, kad lielākā daļa studentu dodas mājās uz sa-
vām dzimtajām vietām. Viņš uzsver dzīvā or-
ķestra nozīmi ballē un uzteic organizatoru pie-
lāgošanos atšķirīgām mūzikas gaumēm. 

Ziemassvētku balles Jelgavas 
pilī ideju autori vēl strīdas, 
kāds bijis balles aizsākums, 
taču šogad, 18. decembrī, ar 
tradicionālo polonēzi pils aulā 
tā tiks atklāta jau 25. reizi. 
Kaut arī laiki ir mainījušies un 
intereses tāpat, tomēr balle 
turpina būt par gada nogales 
atskaites punktu lielai daļai 
jelgavnieku.

Balle pilī – stabilākā 
Ziemassvētku tradīcija pilsētā

viena tradīcija ir palikusi nemainīga. 
Ziemassvētku balle pilī vairāk nekā 
25 gadus ir sākusies ar polonēzi. 

arī šogad daļa uzņēmēju 
plāno rīkot balles
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dzīvesveids

pie svētku galda galvenais 
ir mērenība

Lai arī vienreizēja pārēšanās 
nedraud ar liekajiem svara 
kilogramiem, gada nogales 
svētku svinēšana bieži vien 
pārvēršas vairāku dienu ēšanā, 
kas var ietekmēt svaru. Tāpēc 
speciālisti iesaka nepārēsties 
un gatavot mazāk ēdiena.

g a ļ i n a  s t u B a i Lo va 
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārti-
kas tehnoloģijas fakultātes (PTF) docente Ilze 
Beitāne piedalījusies Sabiedrības Veselības in-
stitūta izdotās grāmatas Diēta. Ātri, viegli, efek-
tīvi veidošanā, kura ir kā interaktīva rotaļa pie-
augušajiem, kuri grib samazināt savu svaru. 
Savukārt Jelgavnieki.lv lasītājiem zinātniece 
dod padomus, kā pie svētku galda netikt pie 
liekajiem kilogramiem.

svarīgākais – ievērot mērenību
«Galvenais ir nepārēsties. Svētku laikā galdi ir 
pilni. Un visbiežāk mēs ēdam nevis tāpēc, ka 
gribam, bet tāpēc, ka redzam ēdienu,» skaidro 
I. Beitāne, piebilstot, ka bieži vien pie svētku 
galda tiek apēsts viss, lai pāri palikušo nenāk-
tos mest ārā.

Viņa atklāj, ka galdā var būt tradīcijās no-
teiktie divpadsmit ēdieni, taču tad saimnie-
cēm tie jāsagatavo mazākā daudzumā. «Piemē-
ram, ja tie ir pildītie groziņi, var sagatavot tā, 
lai katram viesim pietiek pa vienam. Uz galda 
jābūt dažādiem produktiem, neviens nav aiz-
liedzams, tikai – nelielā daudzumā,» iesaka uz-
tura speciāliste.

sātīgāk jāēd pusdienlaikā
Tāpat svētkos svarīgi pārdomāt dienas režīmu: 
televīzijas pārraižu skatīšanās pēc svētku galda 
nav labākais variants.

«Jaunajā gadā pēc svētku galda daudzi dejo 
vai piedalās citās aktivitātēs, bet Ziemassvētkos 
ālēšanās parasti nenotiek. Tāpēc ieteiktu īsto 
svētku galdu uzklāt pusdienās, kad var ēst jeb-
ko saprātīgos daudzumos, nepārēdoties. Savu-
kārt vakarā var iztikt ar uzkodu galdu,» stāsta 
speciāliste, piebilstot, ka vakarā, piemēram, var 
pasniegt tradicionālos zirņus, bet bez speķa.

Taukus noēd ananāsi un kāposti
Jautāta, vai ir kādi produkti, kuriem jābūt 
galdā, lai aizkavētu tauku iesūkšanos organis-
mā, I. Beitāne min ananāsu. «Tajā ir skābes, 
kuras neļaus organismam uzsūkt taukus. Taču 
zinātniski tas nav pierādīts,» skaidro augst-
skolas pārstāve, piebilstot, ka der tikai svaigs 
ananāss, jo konservētajiem pievienots cukurs.

Līdzīgs efekts ir arī skābētiem kāpostiem, 
taču šajā gadījumā jābūt uzmanīgiem: «Ja šķo-
vēti kāposti tiek gatavoti ar speķi, efekta nebūs. 
Tāpēc ieteiktu tos galdā likt ar nelielu daudzu-
mu eļļas.»

Taču ne viens, ne otrs produkts nepalīdzēs 
gadījumā, ja pārēšanās notiks vairāku dienu 
garumā, tāpēc neatkarīgi no ananāsu vai kā-
postu lietošanas jādomā arī par mērenību.

Alkohols rosina apetīti
Docente atgādina – arī alkohols satur kalorijas, 
taču tā sliktākā īpašība ir apetītes veicināšana: 
cilvēks dzerot ēd vairāk. 

«Protams, ja pie galda tiks izdzertas pā-
ris glāzes sausā vīna, nekas graujošs nenotiks, 

taču saldinātie vīni, kuri mūsu veikalos pieeja-
mi plašā sortimentā, gan var iedod papildu ka-
lorijas,» skaidro I. Beitāne, aicinot ar alkohola 
lietošanu svētkos tomēr neaizrauties.

Viena pārēšanās svaru neietekmē
PTF pārstāve atklāj – vienreizējā pārēšanās 
nedraud ar liekajiem kilogramiem, taču, ja 
svētki tiek svinēti vairākas dienas, divi trīs ki-
logrami var parādīties.

«Protams, ja cilvēks nostāsies uz svariem 
pirmajā vakarā, tad noteikti svars būs lielāks 
nekā parasti, taču tas nebūs paliekošs, ja vien 
arī turpmākajās dienās netiks lietots pārāk 
daudz pārtikas,» rezumē I. Beitāne, aicinot se-
kot viņas sniegtajiem ieteikumiem. 

uzziņa

Pēta ēšanas ieradumus un  
zināšanas par lieko svaru 

Sabiedrības Veselības institūts veic 
pētījumu par liekā svara cēloņiem Latvijā. 
Kā atsevišķa respondentu grupa sadarbībā 
ar Jelgavnieki. lv tiks izdalīti Jelgavas un 
novadu iedzīvotāji, tāpēc jelgavnieki 
ir aicināti aktīvi piedalīties, atbildot uz 
aptaujas jautājumiem.

Pētījuma rezultātā tiks saņemti dati, kuri 
uzrādīs Latvijas iedzīvotāju patieso zināšanu 
līmeni par 31 ar lieko svaru saistītu tēmu – 
apetīte, badošanās, vielmaiņa, ūdens nozīme, 
stress un prieks, sāta sajūta, iepirkšanās un 
ballītes, fiziskā slodze, tievēšanas ilgums 
un citām. Tāpat rezultāti uzrādīs, kādi tieši 
ieradumi ir jāmaina sabiedrībai kopumā, lai 
samazinātu straujo liekā svara pieaugumu 
valstī.

Jelgavnieku dati tiks apkopoti atsevišķi, tos 
varēs salīdzināt ar citu pilsētu datiem un 
situāciju visā valstī. 

Saites uz aptauju var atrast portālos  
www.jelgavnieki.lv un www.edietologs.lv.
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cilvēku rocība pamazām pieaug
Piroteks Balt īpašnieks novērojis, ka 
pamazām palielinājusies Latvijas iedzīvotāju 
pirktspēja, tamdēļ viņi sāk atļauties ne tikai 
pirmās nepieciešamības preces, bet arī kaut 
ko sirdspriekam. P. Kuļbačnijs ir pārliecināts, 
ka gausi, bet mūsu valsts no krīzes rāpjas 
ārā. Viņš uzsver, ka pirmos uzlabojumus jūt 
arī savā jomā. «Pagaidām ir pāragri progno-
zēt, par cik procentiem, taču ir skaidrs, ka 
arī mūsu apgrozījums šajos svētkos pieaugs, 
ja salīdzina ar iepriekšējo gadu,» teic 
P. Kuļbačnijs.

svētki joprojām ir pļaujas laiks
Lai gan cilvēki pirotehniku iegādājas arī citos 
svētkos, P. Kuļbačnijs uzsver, ka vislielākais 
pieprasījums pēc tās ir tieši Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā, it īpaši pirms pēdējiem. 

Viņš zina teikt, ka deviņdesmit procen-
ti no tiem, kuri iegādājoties pirotehniku, paš-
laik esot privātpersonas, nevis uzņēmēji, kuri 

tā sauktajos treknajos gados nereti tos pirka da-
žādiem korporatīvajiem pasākumiem. «Tagad 
jau uzņēmumi šādus pasākumus gandrīz vairs 
nerīko,» uzsver P. Kuļbačnijs. 

Uguņošana individuālām ballītēm
Lai gan ikdienā cilvēku rocība ir pamatīgi sa-
rukusi un nauda tiek tērēta daudz apdomī-
gāk, svētkus daļa jelgavnieku un tuvākās ap-
kaimes iedzīvotāju labprāt izvēlas svinēt krā-
saini, nereti netaupot naudu uz tādām ekstrām 
kā mini salūts, novērojis P. Kuļbačnijs. «Krīzes 
laikos cilvēkiem gribas svētkus padarīt īpašus, 
lai tie vairāk atšķirtos no drūmās un skarbās ik-
dienas,» skaidro pirotehnikas uzņēmuma īpaš-
nieks. Viņš zina teikt, ka visbiežāk no indivi-
duālajiem svētkiem cilvēki pirotehniku izvēlas 
iegādāties uz dzimšanas dienām.

«Mini salūts par godu jubilejai ir tikai pē-
dējo gadu tendence. Tāpat mani pēdējā laika 
novērojumi liecina, ka arvien vairāk kāzinie-
ku izvēlas iepriecināt viesus un jaunlaulātos ar 
skaistu vakara uguņošanu,» zina stāstīt P. Kuļ-
bačnijs. Pirotehnikas tirgotājs to skaidro ar ar-
vien pieaugošo cilvēku vēlmi sevi iepriecināt. 

Kreiso produkciju nepērk
Lai gan daudzas preces cilvēki šajos grūtajos 
ekonomiskajos apstākļos vēlas iegādāties pēc 
iespējas lētāk, nereti kvalitāti atstājot otrajā 
plānā, P. Kuļbačnijs uzsver, ka pirotehnikas 
iegādē cilvēki esot kļuvuši apzinīgāki. Viņa-
prāt, cilvēki esot nonākuši pie secinājuma, ka 
drošāk ir pirkt licencētā veikalā, jo risks, kas 
pastāv, lietojot nezināmas izcelsmes piroteh-
niku, esot ļoti augsts. Tā vietā klienti labprāt 
izvēloties pirkt kaut ko lētāku licencētajos 
veikalos, taču ar savu un citu veselību riskēt 
nevēloties.

Pirotehnika no Ls 1,25 
Uzņēmuma mājaslapā ievietotā informācija 
liecina, ka pirotehnikas cenas svārstās no ap-
tuveni lata līdz par vairākiem desmitiem latu, 
atkarībā no tā, kāds ir šāvienu skaits un uguns-
puķes zīmējums. Populārākais produkts tiek 
minēta tā sauktā baterijas tipa pirotehnika, 
kurā ir 19 šāvieni, un tās cena ir 17 lati. Popu-
laritātes augšgalā ir arī citi pirotehnikas izstrā-
dājumi, kuru cena ir ap desmit līdz divdesmit 
pieciem latiem. 

svētkos pirotehnikai nauda 
atradīsies arvien vairāk cilvēkiem

sagaidīt jauno un godam aizvadīt veco gadu daudzi jelgavnieki 
izvēlas ar krāsainu ugunsziedu uzšaušanu debesīs.

Šajā gadā, salīdzinot ar pērno, uzņēmumam 
SIa Piroteks Balt divpadsmit mēnešos nedaudz 
palielinājies apgrozījums, kas ļauj cerēt, ka 
šiem Ziemassvētkiem un Vecgada vakaram 
uguņošanai nauda atradīsies arvien vairāk 
cilvēkiem, uzskata pirotehnikas uzņēmuma 
īpašnieks Pāvels Kuļbačnijs. 
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Zemgales optikas valdes locekle Kristīne Ci-
mermane pastāstīja, ka jaunajā centrā jelgav-
niekiem un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem 
būs pieejams plašs pakalpojumu klāsts, pie-
mēram, redzes aprūpe, korekcija ar brillēm 
un kontaktlēcām, kā arī optometrista un oftal-
mologa profesionālās konsultācijas. «Optikas 
salonā būs iespējams pasūtīt optiskās, progre-
sīvās brilles, optiskās saulesbrilles, kā arī ie-
gādāties kontaktlēcas, to kopšanas līdzekļus, 
saulesbrilles, briļļu aksesuārus, ietvarus un 
bērnu optisko briļļu ietvarus,» tā uzņēmuma 
īpašniece. 

brilles visām gaumēm 
un maciņiem
Viņa uzsver, ka redzes centrā ikviens atradīs 
kaut ko savai gaumei un maciņam. «Mūs-
dienās brilles no neveikla medicīnas pro-
dukta kļuvušas par vienu no svarīgākajiem 
indivīda aksesuāriem. Tās stāsta par valkā-
tāja raksturu un dzīvesveidu, stilu un pat 
sociālo stāvokli. Ikviens, kurš komunicējot 
skatās acīs, raugās arī uz brillēm, ko indivīds 
nēsā. Ja nēsā brilles, tad jārēķinās, ka tās ir 
indivīda galvenais aksesuārs,» pārliecināta 
K. Cimermane. 

Lai klientam varētu piedāvāt piemēro-
tāko briļļu ietvaru un lēcas, Zemgales optikā 
būs pieejami ap 400 briļļu ietvari un saules-
brilles. Pasaules vadošo modes namu kolek-
ciju saulesbrilles un briļļu ietvari galvenokārt 
tiks pasūtīti no labākajiem ražotājiem Itālijā, 
Francijā, Vācijā un citiem slaveniem modes 
namiem. 

Plašs piedāvājuma spektrs briļļu ietvariem 
būs pieejams vidējā cenu grupā, kas būs līdz-
vērtīgi dizaina ziņā kolekciju un slavenu mo-
des namu piedāvātajām modes tendencēm, bet 
par daudz draudzīgākām cenām. K. Cimerma-
ne zina stāstīt, ka tāpat ar pietiekamu rūpību 
un izvēles klāstu piedāvājumā būs plastikas ie-
tvari. Klientiem ietvari būs pieejami jau no čet-
riem latiem līdz pat 200 latiem. «Līdz ar to tiks 
radīta iespēja klientam izvēlēties sev pieņema-
māko variantu briļļu ietvaru izvēlē,» tā redzes 
centra Zemgales optika īpašniece.

Īpaša redzes pārbaude bērniem 
un vājredzīgajiem
Centrā būs iespējams lēcas un brilles ne tikai 
iegādāties, bet arī apmeklēt optometristu un 
ārstu-oftalmologu. «Savukārt kā vienu no sva-
rīgākajiem mūsu piedāvājumiem ir jāuzsver 
redzes pārbaude mūsu vismazākajiem klien-
tiem – bērniem jau no viena gada vecuma. 
Diemžēl pašlaik Jelgavā nevienā no optikām 
nepārbauda redzi bērniem, jo trūkst kvalifi-
cētu speciālistu šajā jomā,» zina stāstīt Zem-
gales optikas īpašniece, piebilstot, ka tuvākais 
centrs, kur var sniegt profesionālu palīdzību 
bērniem redzes aprūpē, ir Bērnu redzes centrs, 
kas atrodas Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas teritorijā Rīgā, Vienības gatvē. 

Plāno sadarboties 
ar neredzīgo biedrību
Tāpat pie papildus pakalpojumiem K. Cimerma-
ne min to, ka redzes centra speciālisti būs kvalifi-
cēti veikt redzes pārbaudi vājredzīgiem cilvēkiem. 
Nākotnē plānots izveidot ciešu sadarbību ar Jel-
gavas Neredzīgo biedrību, lai apzinātu iespējas, 
kā vēl vairāk palielināt pakalpojumu klāstu, kas 
nepieciešams cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 
«Tiks meklēti risinājumi kā, piesaistot Eiropas 

struktūrfondu atbalstu, iegādāties nepieciešamās 
iekārtas un aprīkojumu oftalmologa kabinetam, 
kas ļautu veikt vēl detalizētākas izmeklēšanas cil-
vēkiem ar redzes traucējumiem,» nākotnes per-
spektīvas iezīmē uzņēmuma pārstāve. 

redzes centrs skaistā ēkā 
pilsētas sirdī
Taujāta, kamdēļ uzņēmums izvēlējies telpas 
Raiņa ielā 14, ko apsaimnieko uzņēmums SIA 
Roma Nami, K. Cimermane stāsta, ka sadar-
bība aizsākās pavisam nejauši, izmantojot 
ikdienā ierastos komunikāciju veidus. «Bija 
vilinošs piedāvājums, un attiecīgi no mums 
sekoja pieprasījums. Uzņēmuma īpašnieks 
spēja rast mūsu centra vēlmēm un prasībām 
atbilstošu telpu piedāvājumu. Tika piedāvātas 
visas mums nepieciešamās komunikācijas un 
mūsu vēlmēm optimālākais telpu kosmētiskais 
remonts. Arī nomas cenu piedāvājums mūs pa-
tīkami pārsteidza,» atklāj K. Cimermane. Viņa 
norāda, ka uzņēmuma vadība spēja būt pacie-
tīga visu ilgo laiku, kamēr redzes centra pro-
jekts bija iesprūdis birokrātijas garajos gaite-
ņos. «Tagad mēs esam gatavi uzsākt kopīgu un, 
cerams, ilgstošu sadarbību ar SIA Roma nami,» 
rezumē Zemgales optikas īpašniece. 

Bijušajā pasta ēkā būs 
redzes centrs Zemgales optika 

Vēl šajā gadā pašā pilsētas centrā, 
bijušajā pasta ēkā raiņa ielā, durvis 
vērs redzes centrs Zemgales optika. 
atklāšanas nedēļā pirmos klientus 
gaidīs īpašas atlaides.
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«Ziemā aktīvāk jākopj suņu un kaķu nagi, jo tie 
nenodilst pret asfaltu, kā tas notiek vasarā. Arī pēc 
pastaigām dzīvniekam obligāti jāmazgā ķepas, jo 
ziemā tiek izmantoti dažādi līdzekļi asfalta kaisī-
šanai, kas var negatīvi ietekmēt ķepu spilventiņu 
stāvokli dzīvniekiem,» iesaka A. Rimeicāns.

Tāpat kā cilvēki, dzīvnieki ziemā patērē 
daudz vairāk enerģijas, cīnoties ar aukstumu, 
tāpēc dzīvniekiem ir biežāk jāēd. Saimniekam 
ir jārūpējas, lai ēdiens un ūdens traukā vien-
mēr ir svaigs. Savukārt, lai palīdzētu suņiem, 
kas dzīvo laukā, jāsiltina būdas.

Tuvojoties svētkiem, kuru laikā notiks ugu-
ņošana, A. Rimeicāns iesaka jau laicīgi iegādā-

ties saviem mīluļiem nomierinošus līdzekļus. 
«Tie veidoti uz dabīgo augu bāzes, un to lie-
tošana jāsāk vairākas dienas pirms pasākuma. 
Līdzekļu deva ir atkarīga no dzīvnieka svara,» 
skaidro speciālists. 

Tā kā tuvojas svētki, veterinārārsts atgādina – 
mājdzīvniekus nedrīkst barot ar saldumiem vai 
piparotiem un sālītiem ēdieniem. «Tas, ka ēdiens 
no svētku galda nav domāts dzīvniekam, var at-
klāties gan uzreiz, gan dažas dienas vēlāk. Ja ir 
vēlēšanās palutināt savu mīļdzīvnieku par godu 
svētkiem, iegādājieties dzīvniekiem paredzētos 
našķus un ikdienā barojiet ar tiem domātu kvali-
tatīvu barību. Pareiza barošana noteikti izmaksās 
lētāk nekā ārstēšana,» iesaka A. Rimeicāns. 

Pašlaik tiek veidota klīnikas mājaslapa 
www.rimal.lv, kur tuvākajā laikā varēs iepazīties 
ar dažādiem padomiem dzīvnieku aprūpē. 

Veterinārās klīnikas Rimal 
vadītājs aldis rimeicāns 
atgādina – ziemā 
mājdzīvniekiem, tāpat kā 
cilvēkiem, nepieciešama 
papildus enerģija un uzmanība. 

Z e m g a L e s  v e s e L ī B a s  c e n t r s

tā kā ziemas sezonā no dažādām 
saaukstēšanās slimībām nav iespējams 
izvairīties, Zemgales veselības centra 
ģimenes ārste ilze rudko dod padomus, 
kā pareizi rīkoties, lai slimības laiku 
samazinātu līdz minimumam.

Svaigs gaiss. Sākoties apkures sezonai, gaiss 
telpās bieži vien kļūst ļoti sauss, kas veicina 
lielāku vīrusu koncentrāciju un apgrūtina el-
pošanu. Profilaktiskos nolūkos vairākas reizes 
dienā ieteicams telpas izvēdināt. Tāpat var iz-
mantot arī īpašos gaisa mitrinātājus, ja tādi nav 
pieejami, uz radiatoriem var novietot mitrus 
dvieļus.

Inhalācijas. Saaukstēšanās gadījumā ļoti 
efektīvi var palīdzēt inhalācijas, kas intensī-
vi mitrina elpošanas ceļus. Inhalācijām var iz-
mantot gan speciālas ierīces, gan arī tvaika 
vanniņas. Dziļā traukā ielej vārošu ūdeni un 
pievieno dažus ēteriskās eļļas pilienus (kanēlis, 
eikalipts, salvija, lavanda) vai zāļu tēju, piemē-
ram, kumelītes vai liepziedu. Galvu nosedz ar 
dvieli un ieelpo karstā ūdens tvaiku. 

Jādzer daudz šķidruma. Saaukstēšanās un 
drudža gadījumā organisms zaudē daudz šķid-
ruma, tāpēc šajā laikā ir būtiski to uzņemt pa-
stiprināti. Ūdens arī palīdz no organisma iz-
skalot kaitīgās vielas, tāpēc dienā nepiecie-
šams izdzert vismaz divus līdz trīs litrus šķid-
ruma – ūdeni vai tēju. Lai uzņemtu papildus 
šķidrumu, atbrīvotu degunu, veicinātu asinsri-

ti un svīšanu, ieteicams ēst karstas zupas, īpa-
ši vistas zupu.

Jāļauj organismam izsvīst. Saaukstēšanos 
bieži pavada paaugstināta ķermeņa temperatū-
ra, kas ir organisma aizsargreakcija pret infek-
cijām. Karstumā vīrusiem ir apgrūtināta vairo-
šanās. Ja vien temperatūra nav augstāka par 38 
C, nevajadzētu lietot zāles, kas temperatūru sa-
mazina, jo tādā veidā organismam tiek liegta 
iespēja pašam cīnīties ar infekciju. 

Ēdienkarte. Lai izsvīstu un iznīcinātu ba-
ciļus, lieliski noder dažādi piparoti un asi ēdie-
ni, piemēram, krējuma mērcīte ar ķiplokiem un 
pipariem kopā ar dārzeņiem. Imunitātes stipri-
nāšanai svarīgs ir C vitamīns, ko var uzņemt ar 
dažādiem augļiem un ogām, piemēram, cidoni-
jām, dzērvenēm, apelsīniem u.c. 

pirmā palīdzība saaukstēšanās gadījumā

veterinārārsts aldis rimeicāns atgādina, 
ka svētki nav iemesls, lai mājdzīvniekus 
barotu ar saldumiem, piparotiem un 
sālītiem ēdieniem. 

Ziemā četrkājainajiem 
draugiem nepieciešama 
īpaša aprūpe
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«Pieteikumu bija daudz un izvēle nebija viegla, 
jo katra sieviete pelnījusi būt skaista,» vērtē 
salona Monte Kristo īpašniece Marina Ķēniņa. 

Akcijai Pārvērtības – solis jaunajā dzīvē pie-
teicās jelgavnieces no 19 līdz 60 gadiem. «Žēl, ka 
ne visas pietiekoši spēja pamatot, kāpēc pārvēr-
tības ir nepieciešamas un vai tiešām viņas gata-
vas drosmīgām pārmaiņām,» atklāj M. Ķēniņa.

Pārvērtībām tika izvēlēta trīs bērnu māmi-
ņa Rita, kura sākusi strādāt bērnu izpriecu cen-
trā Bossiks un vēlas patikt mazajiem centra ap-
meklētājiem. Viņai bija iespēja mainīt imidžu, 
kā arī sapucēties, izmantojot veikalus Kante un 

Kanclera nams, būt galvenajai fotogrāfa Gunā-
ra Timermaņa fotosesijas varonei.

Tā kā konkurence bija sīva, tika nolemts 
piešķirt arī veicināšanas balvu – dāvanu kar-
ti friziera un vizāžista pakalpojumiem, ko sa-
ņems Jelgavas administratīvās tiesas darbinie-
ce Adele Eizengrauda.

Abas sievietes neslēpa sajūsmu pēc pārvēr-
tībām. «Tas, no kā es visvairāk baidījos, pārvēr-
tās par pozitīvu pārsteigumu,» tā savas vizuālās 
pārvērtības vērtē jelgavniece Rita Bergmane, 
kura ļāvās salona Monte Kristo meistarēm.

«Esmu krāsojusi matus dažādos toņos, 
taču tik gaiši mati man nekad nav bijuši. Nebi-
ju pat domājusi, ka šāds tonis man tik labi pie-
stāvēs. Tāpat visu laiku man bijuši gari mati un 
bija bail tos griezt,» stāsta jelgavniece.

«Arī vīrs teica, ka šī ir labākā frizūra, kas 
man vispār ir bijusi,» priecājas Rita, kura vēl 
nākamajā dienā pēc pārvērtībām jūtas pacilā-
ti. «Vēlreiz vēlos pateikties visām meistarēm, jo 
viņu padomi man noteikti noderēs. Atzīšos, ka 
arī turpmāk plānoju apmeklēt Monte Kristo sa-
lonu,» teic jelgavniece. 

Mini pārvērtības piedzīvoja administra-
tīvās tiesas arhivāre Adele Eizengrauda, kura 
pēc salonā pavadītā laika atzīst, ka jūtas lieliski 
un ir apmierināta ar rezultātu.

«Adele jau desmit gadus nebija krāsojusi 
matus, arī ilgviļņi viņai bijuši ilgāku laiku, tā-
pēc izvēlējos dabīgo toni, lai matus atdzīvinā-
tu,» jaunās matu krāsas izvēli pamato friziere 
Karina Vasiļjeva. 

Viņa skaidro, ka sievietēm Adeles vecumā 
labāk izvēlēties īsu matu griezumu, kas arī iz-
darīts šajā gadījumā. «Adelei patīk izmantot 
rullīšus matu veidošanai, arī viņas jaunais grie-
zums to ļauj darīt,» skaidro friziere, piebilstot, 
ka Adele pilnībā ļāvusies meistara intuīcijai.

Arī pati Adele atzīst, ka pirms tam bija do-
mājusi – šāds tonis viņai būtu atbilstošs, taču 
eksperimentēt baidījās. «Bet tagad es esmu ļoti 
apmierināta!» teic jelgavniece.

Viņa uzklausīja arī vizāžistes Nadeždas Za-
ķes padomus. «Adele ikdienā kosmētiku nelie-
to, bet es viņai ieteiktu akcentēt acis,» teic spe-
ciāliste. Viņa uzteic Adeles ādu, kas ir ļoti laba 
un tāpēc neprasa lielu grima daudzumu. «Ade-
le vēlas būt līdzvērtīga savām jaunajām kolē-
ģēm un daba devusi viņai visas iespējas,» rezu-
mē vizāžiste. 

pārvērtību dalībniece 
gandarīta par rezultātu
Novembrī portāls un žurnāls Jelgavnieki.lv sāka jaunu akciju, 
kurā kopā ar sadarbības partneriem piedāvāja iespējas sievietēm 
piedzīvot patīkamas pārmaiņas, apmeklējot frizieri, vizāžistu un 
pēcāk skaistā tērpā piedalīties fotosesijā.

pēc pārvērtībām trīs bērnu māmiņa rita 
Bergmane nespēja slēpt sajūsmu par savu 
jauno vizuālo tēlu. 
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mēneša sporta mirkļi

ar dažādu vingrinājumu demonstrēšanu un profesionālu padomu 
sniegšanu, kā arī nelielu finālspēli noslēgumā, 1. decembrī jelgavas 
tenisa centrā treniņu ar pieciem topošajiem tenisistiem aizvadīja
pasaules klases tenisiste līga dekmeijere. tā kā viņa ir dubultspēļu 
meistare, treniņā lielākoties tika piedāvāti vingrinājumi un 
uzdevumi, kas saistīti ar šo tenisa veidu.

jelgavnieks, kluba Milons pārstāvis kalvis kalniņš no pasaules 
čempionāta karatē oktobra izskaņā pārveda mājās bronzas 
medaļu – pirmo medaļu latvijas kontā tik augsta līmeņa karatē 
sacensībās. sportists čempionātā debitējis sev neierastajā svara 
kategorijā – līdz 60 kilogramiem, jo iepriekš sacentās 67 kilogramu 
kategorijā. kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 1 200 
sportistu no 88 valstīm, jelgavnieka grupā – 58.

novembrī igaunijas pilsētā tartu notikušajās daiļslidošanas 
sacensībās Lounakeskus Trophy 2010 savā vecuma grupā uzvaru 
izcīnījusi ozolnieku ledus skolas sportiste diāna Ņikitina, kuras 
dalībai turnīrā līdzi sekoja skolas jaunais treneris armens asojans 
(armen asoyan), kurš agrāk vadīja armēnijas izlasi.

skrējēju klubs Ozolnieki 
18. novembrī Ķeguma 
novada rembatē izcīnījis 
otro vietu komandu 
kopvērtējumā nu jau 24. 
gadskārtējās skriešanas 
sacensībās Rembates apļi, 
kas katru gadu notiek par 
godu valsts proklamēšanas 
dienai. skrējiena 
kopvērtējumā starp dāmām 
triumfēja skrējēju kluba 
Ozolnieki sportiste laine 
orbidāne, kuras uzrādītais 
rezultāts ir viens no 
labākajiem visu Rembates 
apļu vēsturē. 

Foto: Ozolnieku ledus skolas arhīvs, sK Ozolnieki, druvis Kalniņš, rolands Bartaševics, www.llu.lv, Vitālijs Mišins, sportacentrs.com

karatē kluba Shinri trenera vitālija Mišina audzēkņi 
Fudzi turnīrā novembra beigās rīgā ieguva 11 zelta, trīs 
sudraba un četras bronzas medaļas. sacensībās startēja 
250 sportisti no 15 latvijas un igaunijas klubiem kata, 
sumo, kumite un komandu kumite kategorijās.

4. decembrī Inbox.lv ledus hallē Ozolnieki/Monarch komanda, kura 
latvijas atklātajā hokeja čempionātā pašlaik ir līderos, pārliecinoši 
uzvarēja turnīra tabulā trešajā vietā esošo komandu SMS Credit ar 3 :1. 
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Zvaigžņu komanda Monarch
Neilgi pēc Ozo ledus halles atklāšanas 
2008. gadā dibināts hokeja klubs (HK) Ozol-
nieki/Monarch, kas uzreiz jau startēja Latvi-
jas atklātā hokeja čempionāta virslīgas turnīrā, 
regulārajā čempionātā izcīnot otro vietu. Nā-
kamajā, 2009./2010. gada sezonā, komanda 
kļuva par regulārā čempionāta uzvarētāju, bet 
izslēgšanas jeb play-off spēlēs piekāpās tikai 
spēcīgajiem Dinamo/Juniors hokejistiem. Arī 
šo sezonu Monarhi aizvada ļoti pārliecinoši. 
Pašlaik, turnīra vidū, komanda ir līderis, un tās 
kontā ir tikai viens zaudējums spēcīgajai Liepā-
jas metalurga otrajai vienībai.

Viena no būtiskākajām komandas panāku-
mu atslēgām ir tā, ka Monarhu menedžments 
spējis pievilināt daudzas Latvijas hokeja zvaig-
znes. Salīdzinoši neilgajā kluba pastāvēšanas lai-
kā tās sastāvā bijuši tādi Latvijas izlases pārstāv-
ji kā Andrejs Maticins, Leonīds Tambijevs, Alek-
sandrs Kerčs, Oļegs Sorokins. Vēl šogad novem-
brī Monarhu rindās spēlēja Aleksejs Širokovs. 
Tāpat joprojām klubam uzticīgi ir tā pieredzēju-
šākie meistari, arī bijušie Latvijas izlases dalībnie-
ki un citu valstu klubu pārstāvji Aigars Cipruss, 
Vadims Romanovskis, Aleksandrs Šiškovičs, Mi-
hails Bogdanovs, Elviss Želubovskis, Sergejs Se-
ņins un citi. Ozolnieki/Monarch sastāvā spēlējis 
arī jelgavnieks, viens no Latvijas U-20 izlases uz-
brucēju līderiem Artjoms Ogorodņikovs.

Arī jaunajiem iespēja paspīdēt
Lai gan komandā spēlē daudzi hokeja spēles 
vecmeistari, pašlaik par vienu no monarhu lī-
deriem kļuvis 21 gadu vecais Jānis Ozoliņš, kurš 
ir arī rezultatīvākais spēlētājs virslīgā, apstei-
dzot savu trīs gadus vecāko komandas biedru 
Viktoru Lobačevu, kurš ir otrās vietas īpaš-
nieks. Turklāt jaunais talants pagaidām ir arī 
trešais labākais vārtu guvējs šajā čempionātā.

Ozolnieki/Monarch treneris un menedže-
ris, arī izbijis hokeja spēles meistars Guntars 
Paste teic, ka J. Ozoliņš ir ļoti perspektīvs un 
talantīgs hokejists: «Neizprotu, kā viņu varē-
ja nepieņemt Liepājas metalurgs, kur sportists 

bija izteicis vēlmi spēlēt. Jaunietis patiešām ir 
talantīgs, tādēļ nākam pretim, kā vien varam, 
lai viņš var pilnveidoties izaugsmē.»

Arī Jelgavai sava komanda
No šī gada Latvijas hokeja augstākajā līgā spēlē 
Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) Zemgale 
hokeja klubs ar tādu pašu nosaukumu. Sporta 
skolas direktors Andris Kudurs skaidro, ka ko-
mandas prioritāte ir dot iespēju savu potenciā-
lu parādīt tieši vietējiem jauniešiem, kodola 
veidošanā pieaicinot vien dažus pieredzēju-
šākus spēlētājus no citurienes. «Uzsvars tiek 
likts uz to, lai mēs varētu piedāvāt kādu talantu 
U-20 izlasei. Principā audzinām jauno Latvijas 
hokeja maiņu,» viņš teic.

Latvijas hokeja virslīgas čempionātā debi-
tantiem pagaidām gan neklājas īpaši viegli – ir 
piedzīvotas vairākas smagas sagrāves, tostarp 
arī pret kaimiņiem – Ozolnieki/Monarch spē-
lētājiem. Taču tajā pat laikā komanda turnīra 
kopvērtējumā joprojām turas augstajā ceturta-
jā vietā starp deviņiem konkurentiem, un tās 
hokejisti ir parādījuši cīņassparu un lielu atde-
vi spēlēs pret pieredzējušākiem konkurentiem.

stājhokejisti tiekas Jelgavā
Jelgavu par regulāru treniņu un sacensību 
vietu kopš 2005. gada izvēlējušies Latvijas stā-
jhokeja spēlētāji. Turklāt Latvijas Krājbankas 
ledus hallē regulāri trenējas Latvijas izlases da-
lībnieki. «Tieši šeit tas notiek, jo halles direk-
tors Jānis Ozollapa, kuru pašu aizrauj hokeja 
spēle, bija pirmais, kurš atsaucās stājhokeja 
idejas attīstībai Latvijā,» stāsta Latvijas Stājho-
keja federācijas prezidents Vjačeslavs Matve-
jevs, kurš arī pats ir izlases sastāvā, pildot uz-

brucēja lomu. Turklāt brīvajā laikā viņš Jelgavā 
piedalās arī amatieru hokeja turnīrā.

V. Matvejevs atceras, ka 2004. gadā Starp-
tautiskās stājhokeja federācijas prezidents Marks 
Pitkins noorganizēja pasaules stājhokeja izla-
ses komandas vizīti uz Latviju. Par godu tam Jel-
gavas ledus hallē notika paraugspēle – amatieru 
hokeja klubs Zemgale tikās ar Pasaules stājhokeja 
izlases komandu (tajā apvienoti Kanādas, ASV, 
Somijas, Čehijas un Izraēlas spēlētāji).

V. Matvejevs stāsta, ka stājhokeja izlase 
vienlīdz ir arī vienīgā stājhokeja komanda val-
stī, kas regulāri piedalās amatieru sacensībās - 
Zemgales amatieru hokeja līgā (ZAHL). 2008. 
gadā komanda kļuva par 1. līgas čempioni, bet 
pērn izcīnīja otro vietu. 

Labi rezultāti arī dāmām
Latvijas hokeja aprindās Jelgava no šī gada 
kļuvusi pazīstama ne tikai ar vīriešu kārtas 
spēlētājiem, bet arī daiļā dzimuma pārstāvēm, 
jo šeit kopš augusta mīt izveidotais sieviešu 
hokeja klubs (SHK) Zemgale. Vienība šogad 
piedalās Latvijas atklātajā sieviešu hokeja čem-
pionātā, kur startējušas arī Igaunijas un Balt-
krievijas komandas. Tāpat vairākas jelgavnie-
ces spēlē valstī spēcīgākās komandas Laima 
sastāvā, cīnoties par godalgām Eiropas čem-
pionvienību kausa izcīņā.

«Šis Latvijas čempionāts dāmām būs otrais 
pēc vairāku gadu pārtraukuma, un pirmās spē-
les, tāpat kā Eirokausā, sākušās oktobrī. Viens 
no jelgavnieču šīs sezonas uzdevumiem, pie-
daloties Latvijas atklātajā čempionātā, ir gata-
vot spēlētājas valsts izlases sastāvam, lai 2011. 
gadā piedalītos Pasaules čempionātā,» atklāj 
kluba menedžere Liene Brīkše. 

hokejs šķērsgriezumā

lai gan komanda dibināta pavisam nesen, Ozolnieki/Monarch parādījusi lielisku 
sniegumu, kļūstot par čempioniem 2009./2010. gada sezonas latvijas atklātā čempionāta 
virslīgas regulāro spēļu turnīrā, un arī šajā sezonā ir pārliecinošs līderis.

Hokejs kļūst arvien 
profesionālāksLai gan Jelgavā un Ozolniekos 

profesionālā hokeja komandas 
radušās tikai nesen, tās labi 
spējušas sevi parādīt jau 
valsts līmenī, it īpaši Ozolnieki/
Monarch, kura pašreiz Latvijas 
atklātajā čempionātā ieņem 
pirmo vietu virslīgā, un ir arī 
pagājušās sezonas uzvarētājs. 



2010.  g a da  d e c e M B r I s  •  N r .  11 ( 87 )  27

daļa pilsētas un Jelgavas 
un Ozolnieku novadu 
politiķu, uzņēmēju un citi 
savu vietu dzīvē izsituši 
cilvēki pēc trīsdesmit 
gadu vecuma brīvajā 
laikā labprāt velk kājās 
slidas un dodas uz 
hokeja laukuma. Ne velti, 
tuvākajā apkaimē notiek 
vairāki amatieru turnīri. 

Brīvajā laikā 
pārtikušie un veiksmīgie 
aizraujas ar hokeju
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Amatieri tiekas Jelgavā
Kopš 2001. gada, tradicionāli no oktobra līdz 
maijam, Jelgavā, Latvijas Krājbankas ledus 
hallē, notiek Zemgales Amatieru hokeja līga 
(ZAHL), kur kuplā skaitā pulcējas hokeja 
spēles cienītāji no vairākām Zemgales pilsē-
tām un ciematiem. ZAHL, katru gadu vadoties 
pēc pieteikto komandu skaita, iedalās divās vai 
trijās līgās – augstākajā, pirmajā un otrajā.

Šogad turnīrā piedalās 15 komandas. Lie-
lākā daļa no tām ZAHL startējušas jau no pa-
šiem pirmsākumiem. Uz ledus laukuma ir re-
dzami darbojamies visdažādākā kalibra ho-
kejisti - jaunieši, uzņēmēji, rūdīti veterāni un 
citi spēles cienītāji. Laika gaitā daudzi spēlētāji 
mainījuši komandas, izveidojot arī jaunas vie-
nības, tādējādi palielinot konkurenci un azartu 
starp turnīra dalībniekiem.

Viens no turnīra organizatoriem un sacen-
sību galvenais tiesnesis Visvaldis Danenbergs 
skaidro, ka iedalījums līgās parasti tiek noteikts 
sezonas beigu posmā, kad visas turnīra dalīb-
nieces ir izspēlējušas katra ar katru. Pēc iegūta-
jiem rezultātiem tās tiek sadalītas minētajā secī-
bā, un dalībnieki katrā līgā, cīnoties par regulā-
rā čempionāta medaļām un kausiem, atkal veic 
izspēli savā starpā. Pēc uzvarētāju noskaidroša-
nas katrā līgā vēl notiek ZAHL ceļojošā kausa 
izcīņa. Tajā piedalās katras līgas četras spēcīgā-
kās vienības. «Tādējādi katru gadu situācija var 
izveidoties savādāka nekā iepriekš – bijušie lī-
deri var nonākt zemākā līgā, savukārt bijušie 
zaudētāji pacelties uz augšu. Šādi spēlētāju vidū 
vienmēr ir azarts un saglabājas veselīga konku-
rences cīņa,» piebilst ZAHL pārstāvis.

Aktīvi hokejisti – uzņēmēji
V. Danenbergs teic, ka hokejā pārstāvētas ne 
tikai pilsētas un citi apgabali, bet arī vairāki uz-
ņēmumi un organizācijas. Uz hokeja laukuma 
redzamākie noteikti ir Jelgavas tipogrāfijas va-
dītājs Juris Sīlis, daudzfunkcionālās halles 
Arēna Rīga direktors Edgars Buncis, Latvijas 
Stājhokeja federācijas prezidents Vjačeslavs 

Matvejevs, Paraolimpiskās komitejas izpild-
direktors Andris Ulmanis, agrofirmas Tērvete 
valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Paškausks 
un citi.

J. Sīlis, kurš ir aktīvs dzīvesveida piekritējs, 
stāsta, ka hokejā viņu līdz ar ledus halles uzcel-
šanu Jelgavā ievilcis darba kolēģis Rodijs Tran-
kalis: «Tad arī principā pirmo reizi mūžā tā pa 
nopietnam uzvilku slidas un izgāju ledus lau-
kumā. Arī hokeja spēli vajadzēja apgūt no pa-
šiem pamatiem, treniņus un spēles aizvadot 
gan Jelgavā, gan Ozolniekos.» Jelgavas tipogrā-
fijas šefs regulāri piedalās kādā no ZAHL līgām 
komandas Bokova sastāvā, kā arī hokeju spē-
lē veterānu līgā.

daudz entuziastu arī Ozolniekos
Jau pieminētā Ozolnieku amatieru hokeja 
komanda, kas izveidota 2001. gadā, ZAHL un 
citos amatieru turnīros dažādās līgās vairākas 
reizes ir bijusi uz goda pjedestāla, kā arī uzvarē-
jusi. Arī tās sastāvā, līdzīgi kā citās mūsu puses 
hokeja komandās, ir daudzi sabiedrībā zināmi 
cilvēki – bijušais Ozolnieku novada Domes iz-
pilddirektors Jānis Kažotnieks, uzņēmēji Alek-
sandrs Saņņikovs, Uldis Pauče, Dainis Liepiņš, 
kurš ir arī Jelgavas Domes deputāts, un citi.

Ozo amatieru turnīri
Taču visplašāk Ozolnieki hokeja aprindās 
kļuvuši pazīstami pēc novadā vienīgās un pa-
gaidām vienīgās – Ozo ledus halles - atklāša-
nas 2008. gadā, kas deva iespēju šīs puses ie-
dzīvotājiem nodarboties ne tikai ar hokeju, bet 
arī citiem ledus sporta veidiem. Halle ātri ie-
mantoja popularitāti, un drīz vien tajā treni-
ņus, dažāda formāta hokeja turnīrus un citas 
aktivitātes rīkoja arī sportisti no Jelgavas, Rīgas 
un citurienes. Pazīstamākais ir Latvijā lielākā 
interneta sporta ziņu portāla sportacentrs.com 
vasaras mēnešos rīkotais hokeja miniturnīrs, 
kas norisinājās neierastā laikā - tikai piektdie-
nu naktīs. Kā skaidroja portāla pārstāvis, arī 
sacensību dalībnieks un organizators Mārcis 
Apškrūms, tā nolemts, lai cilvēki pēc saspring-
tas darba nedēļas var atpūsties – turklāt spor-
tiski un veselīgi, nevis, piemēram, iet uz nakts-

klubu. Jāuzsver, ka turnīrs guvis labas atsauks-
mes un pulcējis ļoti kuplu dalībnieku skaitu – 
visdažādāko profesiju un jomu pārstāvjus.

Tāpat Ozo ledus hallē šovasar notika pir-
mais vasaras amatieru hokeja turnīrs, kur star-
tēja komandas ar spēlētājiem no ciemata, Jelga-
vas, tuvējiem novadiem un Rīgas reģiona. To 
vidū bija daudzi dalībnieki, kuriem ikdienā ho-
keju sanāk uzspēlēt pa retam, piemēram, biju-
šais interneta portāla delfi.lv vadītājs Juris Men-
dziņš, bijušais uzņēmuma Latvijas Pasts valdes 
loceklis Raitis Avots, jau minētais J. Sīlis, Jelga-
vā pazīstamā uzņēmuma Bokova (kā jau mi-
nēts, šī komanda spēlē arī ZAHL) dibinātājs Ju-
ris Brūveris un citi. Savukārt pašlaik ledus hallē 
notiek pirmā Ozo kausa izcīņa hokejā.

Piebilstams, ka Ozo ledus hallē mājvietu, 
aizvadot treniņus un spēles, raduši vairākas 
amatieru hokeja komandas - Vendi, Vikingi, 
Tērvete, Ledus vīri, Ledgrauži, ZB, kurām ik pa 
laikam piebiedrojas vēl citas vienības. To spēlē-
tāju miksējumi ir visdažādākie – no Rīgas, Jel-
gavas, Dobeles, Tērvetes un citurienes.

spēkojas ar profesionāļiem
Par tradicionālu pasākumu, kas pulcē kuplu 
skatītāju skaitu, kļuvusi Ozo ledus halles jubi-
lejas atzīmēšana maijā. Tad galvenais ir drau-
dzības spēle, kurā piedalās Latvijas hokeja 
krējums – gan bijušie, gan esošie valsts izlases 
dalībnieki – un citas sabiedrībā pazīstamas 
personas, izveidojot simbolisku valsts izlases 
un mājinieku komandu.

Tā, piemēram, halles pirmās gadadienas 
atzīmēšanā skatītājiem bija unikāla iespēja uz 
ledus vērot darbojamies Rēdlihu dzimtas mai-
ņu, kad pirmo reizi mūžā plecu pie pleca spē-
lēja hokeja profesionāļi brāļi Miķelis, Krišjānis 
un Jēkabs Rēdlihi kopā ar tēvu Jāni un vecāko 
brāli Kristapu Smildziņu. To pašu Rēdlihi sev 
un skatītājiem par prieku atkārtoja arī Ozo hal-
les otrās jubilejas svinībās. 

Tajā pašā spēlē uz laukuma izgāja arī gru-
pas Prāta vētra mūziķis Jānis Jubalts, kuram 
pat vienreiz izdevās pārspēt jauno un talantī-
go bijušās komandas Dinamo/Juniors vārtsar-
gu Nikolaju Žukovu. 

Hokejs kļūst arvien 
profesionālāks
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uz ledus
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Sākotnēji šī profesionālās ievirzes sporta izglī-
tības iestāde, saukdamās ledus skola Zemgale, 
piedāvāja bērniem apgūt daiļslidošanu. No šī 
gada sākuma tajā rasta iespēja apmācīt arī šort-
treku, turklāt Latvijā labākās šorttrekistes – 
Evitas Krievānes – vadībā, kura ir Olimpisko 
spēļu dalībniece, Latvijas otrās ziemas Olimpiā-
des uzvarētāja un dažādu pasaules un Eiropas 
līmeņa maču dalībniece un laureāte. Tādējādi 
Ozolnieki Latvijā kļuvusi tikai par otro vietu 
aiz Ventspils, kur bērniem un jauniešiem ie-
spējams nodarboties ar šo sporta veidu.

daiļslidotāji Ozolnieku vārdu 
nes arī ārpus Latvijas
Skolas direktore Ilze Aleksa stāsta, ka šajā īsajā 
laikā atzīstamu sniegumu vietējā, valsts un 
starptautiskā līmenī ir parādījuši jaunie daiļsli-
dotāji, gūstot godalgotas vietas savā debijā Lat-
vijas čempionātā. Vērtīgu pieredzi, pirmo reizi 
piedaloties oficiālās sacensībās, turklāt Eiropas 
mērogā, guvuši arī divi jaunie šorttrekisti – 
Tomass Bakēvics un Nils Dobrājs. Jāuzsver, ka 
T. Bakēvics pat izcīnīja bronzas godalgu Latvi-
jas Jaunatnes ziemas Olimpiādē, kas ir ļoti liels 
sasniegums, ņemot vērā viņa samērā nelielo 
pieredzi šajā sporta veidā. «Sacensībās gan 

Latvijā, gan ārpus tās piedalāmies regulāri, un 
parasti bez medaļām mājās neatgriežamies,» ar 
lepnumu piebilst skolas vadītāja.

Godalgām bagāts bija arī iepriekšējais mē-
nesis, kad ledus skolas audzēkņiem sākās jau-
nā sezona. Novembrī sportisti piedalījās sacen-
sībās Latvijā, Igaunijā un Polijā. Tur gūtas vai-
rākas uzvaras un augstas vietas spēcīgā konku-
rencē. Vislabāk veicās Diānai Ņikitinai, Simo-
nai Bajevai un Arīnai Bondarevai, kuras, pie-
daloties divās sacensībās, abās izcīnījušas me-
daļas. Arī pārējie daiļslidotāji – Lilija Pinne, 
Karine Rutlauka, Dmitrijs Druzs, Marija Ko-
rotkova – parādījuši veiksmīgu sniegumu un 
pašlaik kopā ar citiem skolas sportistiem tur-
pina gatavoties gada nozīmīgākajiem pasāku-
miem – Latvijas daiļslidošanas čempionātam 
un ikgadējām sacensībām Ozo Christmas Cup.

sacensības un nometnes kā 
sportistiem, tā iesācējiem
Tāpat gan daiļslidotāji, gan šorttrekisti pieda-
lījušies starptautiskās treniņnometnēs ārzemju 
speciālistu vadībā ne tikai Latvijā, bet arī, pie-
mēram, Anglijā, Slovākijā un Krievijā. Audzēk-
ņu izaugsmes labad un lai Ozolnieki piesaistī-
tu citus Latvijas un ārvalstu sportistus, sporta 
skola Ozo ledus hallē rīkojusi dažādus pasā-
kumus, piemēram, starptautiskus daiļslidotā-
ju mačus Ozo Spring cup un Ozo Winter Cup, 

kas jau ir ieguvuši pazīstamību un kļuvuši ļoti 
apmeklēti. Sportistu meistarības celšanai Ozol-
nieku ledus skola vasarā organizē starptautis-
kas treniņnometnes, pieaicinot atzītus speciā-
listus no Krievijas un citām valstīm, kā arī da-
lībniekus no dažādiem klubiem.

Daiļslidošanas iesācējiem ir iespēja pieda-
līties sacensībās Pingvīnu Ziemassvētki, bet ci-
tiem ledus sporta veidu cienītājiem un intere-
sentiem jeb tā dēvētās tautas klases pārstāvjiem 
divreiz gadā tiek rīkota sporta un atpūtas no-
metne Pingvīnu vasara, kur māca ne tikai pir-
mos soļus slidošanā, bet arī šorttrekā. Tostarp 
bērniem notiek horeogrāfijas nodarbības, un 
tie apgūst vispārējo fizisko sagatavotību, kā arī 
iesaistās citās aktivitātes. Pie pasākumu rīko-
šanas var piebilst, ka ledus skolai ir iecere uz 
Ozolnieku dīķa noorganizēt ātrslidošanas sa-
censības gan sporta, gan tautas klasē.

Audzēkņu panākumu atslēga – 
labi treneri
Ozolnieku ledus skolai ir ļoti spēcīgs treneru 
kolektīvs, kas ir arī viena no panākumu un 
veiksmīgas darbības atslēgām. Treneru vidū 
bez aktīvās sportistes E. Krievānes vēl ir vai-
rākkārtēja Latvijas daiļslidošanas čempionā-
ta uzvarētāja, kvalificēta trenere un tiesnese 
Anna Dubova, sertificēts, dažādos starptau-
tiskos kursos un pasākumos pieredzi guvu-

ozolnieku ledus skolai – 
divi gadiPēc vairāk nekā divu gadu darbības Ozolnieku 

ledus skola turpina attīstību, nospraužot jaunas 
prioritātes un domājot par nākotnes perspektīvām 
attiecībā uz ledus sporta veidu attīstību.
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šais horeogrāfs un dejotājs Dmitrijs Gaitjuke-
vičs, kā arī nesen pienākušais šorttreka speciā-
lists Normans Beikmanis. Turklāt ledus skolā 
jaunos daiļslidotājus sācis apmācīt Armens 
Asojans (Armen Asoyan) – bijušais Armēnijas 
izlases treneris. Viņš vieš ļoti lielas cerības tajā, 
ka daiļslidošana mūsu pusē varētu sasniegt ļoti 
augstu līmeni, norāda I. Aleksa.

Liela interese tiek izrādīta arī par hokeju, 
taču pagaidām skola tam meklē treneri. «Bērni 
nodarboties ar šo sporta veidu noteikti grib, ie-
dvesmojoties no mūsu vīru kluba Ozolnieki/Mo-
narch, kas Latvijas čempionātā pašlaik visiem 
griež pogas. Tādēļ, domājams, kad treniņu gru-
pa būs nokomplektēta, interese pieaugs vēl vai-
rāk,» piebilst skolas vadītāja. Turklāt ledus skola 
šogad sākusi piedāvāt jaunu četru līmeņu apmā-
cības kursu Mācies slidot, pēc kura beigšanas da-

lībnieki var izvēlēties, kurā sporta veidā specia-
lizēties – daiļslidošanā, šorttrekā vai hokejā.

Arī pieaugušajiem nav par vēlu 
sākt mācīties slidot
Bez bērniem un jauniešiem Ozolnieku ledus 
skolas nodarbībās var iesaistīties arī pieaugušie – 
amatieru grupā jeb Hobby class, kuras dalībnie-
ki regulāri trenējas un piedalās sacensībās sava 
līmeņa grupās. Turklāt pieaugušie var mācīties 
slidot arī jau minētajā Mācies slidot programmā.

«Maldīgi uzskatīt, ka nodarbes uz ledus pare-
dzētas tikai bērniem vai ar to jāsāk nodarboties, 
jau pavisam mazam esot,» teic ledus skolas direk-
tore. «Proti, nekad nav par vēlu iemācīties ko jau-
nu vai arī īstenot kādu bērnībā lolotu sapni, pie-
mēram, iemācīties labi slidot. Tādēļ ir nodrošinā-
ta šāda iespēja jebkura vecuma cilvēkam.»

Ledus sporta attīstībai 
nepieciešams atbalsts
Lai ledus skolas darbība pilnvērtīgi turpinā-

tos pašreizējā valsts saspringtajā ekonomiska-
jā situācijā un konkurences apstākļos, ieski-
cēta iespējamā sadarbība nākamgad ar Ozol-
nieku novada pašvaldību. Tās Izglītības, kul-
tūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas ko-
mitejas priekšsēdētāja Anita Bībere pastās-
tīja, ka par konkrētām sadarbības niansēm 
varēs runāt tikai pēc jaunā budžeta pieņemša-
nas. «Ir izstrādāta speciāla sistēma, kā novadā 
tiek atbalstīts sports, pēc kā noteikti vadīsi-
mies. Protams, jāvērtē vēl arī citi apstākļi,» 
viņa komentē. Domes pārstāve gan norāda, 
ka pašvaldība jau nedaudz atbalstījusi vietē-
jos bērnus, piemēram, no Sidrabenes pagasta, 
kuri brauc uz Ozolniekiem apgūt slidošanas 
elementus.

«Viens nav cīnītājs. Jāmeklē ir dažādas ie-
spējas un varianti, lai ledus sports Ozolniekos 
ne tikai izdzīvotu, bet arī attīstītos,»  I. Alek-
sa ir apņēmības pilna iesākto turpināt, plāno-
jot dažādus jaunievedumus un uzlabojumus, 
lai ledus skola progresētu. 

ozolnieku ledus skolai – 
divi gadi

ozolnieku ledus skolai ir ļoti spēcīgs treneru kolektīvs, kas ir viena no panākumu un 
veiksmīgas darbības atslēgām. attēlā – titulētā un latvijas labākā šorrtrekiste evita 
krievāne mazajiem māca slidošanas pamatus.

ozolnieku ledus skolas direktore ilze 
aleksa: «Maldīgi uzskatīt, ka nodarbes uz 
ledus paredzētas tikai bērniem vai ar to 
jāsāk nodarboties jau pavisam mazam – 
nekad nav par vēlu iemācīties ko jaunu 
vai arī īstenot kādu bērnībā lolotu sapni, 
piemēram, iemācīties labi slidot.»
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drošība

Kopš decembra Jelgavā sācis darboties Pilsētas operatīvās informācijas 
centrs (POIc) sarmas ielā, kurā ar videokameru palīdzību dažādas pilsētas vietas, 
lielākoties gan tikai centrālās ielas, novēro pašvaldības policijas darbinieki.

Cer, ka kameras padarīs 
jelgavu drošāku

r o L a n d s  B a r ta š e v i c s 
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Pašvaldība informē, ka pilsētā ir izvietotas 19 tai 
piederošas videonovērošanas kameras, no kurām 
15 ir grozāmas, bet četras spēj fiksēt garāmbrau-
cošu automašīnu numurus. Balstoties uz drošības 
struktūru noteikumiem, kameras esot izvietotas 
vietās, kur pilsētā visbiežāk notiek ceļu satiksmes 
negadījumi vai sabiedriskās kārtības traucējumi, 
ir lielāka transporta plūsma un gājēju intensitā-
te. Šī kameru izvietošanas kārtība, saukta par in-
teliģento transporta vadības sistēmu, paredz arī 
iespēju kontrolēt regulējamos luksoforus no attā-
luma, pārslēdzot tos uz atļaujošo gaismas signālu, 
piemēram, operatīvo dienestu transportlīdzek-
ļiem, lai tie ātrāk nokļūtu galapunktā.

divus gadus 
stāv dīkstāvē
Gan piebilstams, kaut gan kameras uzstādī-
tas jau pirms vairāk nekā diviem gadiem, tās 
praktisku pielietojumu radušas tikai tagad, jo, 
kā apgalvo pašvaldība, iepriekš nebija izveidots 
vienots to vadības un novērošanas centrs, kā 
arī sliktās datu pārraides dēļ nofilmētais ma-
teriāls bijis tik nekvalitatīvs, ka tikai pa retam 
noderējis, piemēram, policijai ceļu satiksmes 
negadījumu apstākļu noskaidrošanā.

Pirmās 15 videonovērošanas kameras paš-
valdībai izmaksāja nepilnus 90 000 latu, savu-
kārt POIC veidošana Sarmas ielā 4, kur top arī 
Satiksmes un krīzes vadības centrs, tiek realizē-
ta projekta Pārrobežu sadarbības iniciatīva ris-
ka vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lie-
tuvas kaimiņu reģionos otrās kārtas gaitā, kas 
ir abu valstu sadarbības programma 2007. – 
2013. gadam, kam pašvaldības piešķirtais fi-
nansējums ir vairāk nekā 100 000 eiro. Projek-
tā ir iesaistītas Jelgavas un Ozolnieku novada 
pašvaldības, Šauļu pašvaldība, kā arī abu valstu 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, un tā ko-
pējais budžets ir viens miljons un 779 314 eiro.

Uzmanības centrā – 
Lielā iela un ZOc
Jāuzsver, ka ar šo kameru palīdzību var novērot 
tikai Lielās ielas atsevišķus posmus un atjauno-
to ielu kvartālu ap Zemgales olimpisko centru 
(ZOC). Informāciju tās fiksē un POIC pārrai-

da no Lielās ielas krustojumiem ar Dambja, 
Pētera, Mātera, Pasta, Katoļu, Akadēmijas 
ielām un Čakstes bulvāri. Vēl policisti notieko-
šo var vērot Uzvaras – K.Barona, Rūpniecības – 
Tērvetes, Sarmas – Tērvetes, Dobeles šosejas – 
Atmodas ielu krustojumos, kā arī Pārlielupē: 
Brīvības bulvāra – Lāčplēša, Kronvalda – Lāč-
plēša,  Brīvības bulvāra – Rīgas, Rīgas – Institū-
ta un Rīgas – Izstādes ielu krustojumos.

Tuvākajā laikā POIC novērošanas sistēmai 
paredzēts pieslēgt vēl vairākas pie pašvaldības 
iestāžu ēkām uzstādītās kameras, tādējādi vi-
deonovērošanas tīkls sasniegs ap 40 vienībām, 
pastāstīja pašvaldības aģentūras Pilsētsaimnie-
cība direktors Andrejs Baļčūns. Jelgavas paš-
valdības policija (JPP) informē, ka tās ir Jelga-
vas Sporta hallei (Mātera ielā), Pilsētsaimniecī-
bai, Sociālajai lietu pārvaldei (abas – Pulkve-
ža O. Kalpaka ielā), Jelgavas bērnu sociālās ap-
rūpes centram (Zirgu ielā), kultūras namam 
(K. Barona ielā), Reģionālajam pieaugušo izglī-
tības centram, Jelgavas izglītības pārvaldei (abi 
Svētes ielā), Jelgavas domei (Lielajā ielā) un JPP 
piederošās videonovērošanas kameras.

Pilsētas nomales vēl kādu laiku 
paliks nenovērotas
Jautāts, vai tuvākajā laikā paredzēts pieslēgt vēl 
kādu videokameru, A. Baļčūns atteic, ka tas 
nav ieplānots. Tādējādi jelgavniekiem vēl kādu 
laiku būs jāpagaida, līdz likuma sargi sekos 
līdzi notiekošajam nomaļākās vietās, ne tikai 
centrālajās ielās, kur lielākoties viss ir apgais-
mots un brīvi pārredzams.

Jaunu kameru pieslēgšana lielā 
mērā esot atkarīga no optiskā kabe-
ļa tīkla izvietojuma pilsētā, kas pa-
gaidām ir ievilkts tikai minēto ielu 
posmos. Šī ir viena no progresīvāka-
jām moderno tehnoloģiju iespējām, 
kā to nodrošināt, taču, protams, pastāv vēl citas 
alternatīvas, paskaidroja JPP informātikas sistē-
mu speciālists Valdis Mežots un A. Baļčūns.

Kad tehniskais risinājums tiks pielāgots, vi-
deokameras vispirms varētu tikt uzstādītas tirgū, 
RAF dzīvojamajā masīvā, pie naktsklubiem, par-
kos un skvēros. «Policija ir apzinājusi tās vietas, 
kur videonovērošana arī noteikti jāievieš, un pie 
pirmās iespējas, cerams, to izdosies realizēt,» ko-
mentē JPP priekšnieka vietnieks Andris Lakstī-
gala, kurš 1. decembrī kopā ar Pilsētsaimniecības 
speciālistiem iepazīstināja ar POIC darbību.

Viņš norāda, ka policijai lieti noderētu arī 
nesen atjaunotā Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcas torņa kameras, no kurām ir ļoti laba 
pilsētas pārredzamība. Tāpat netiek izslēgta ie-
spēja sadarboties ar uzņēmumu Latvijas dzelz-
ceļš, lai, piemēram, izmantotu tā videokameras 
pie dzelzceļa tilta pār Lielupi nesen izbūvētās 
promenādes novērošanā.

Policija ir optimistiski 
noskaņota
«Līdz ar POIC izveidi viennozīmīgi tiek sperts 
liels solis uz priekšu, lai uzlabotu drošības si-
tuāciju pilsētā un mazinātu noziedzību,» 
uzskata A. Lakstīgala. Viņš norāda, ka pirms 
tam visas pašvaldībai piederošās videokameras 
uzmanījuši tikai attiecīgo objektu uzraugi.

«Piemēram, ja POIC operators pamanīs, kā 
uz ielas aplaupa sievieti, viņš par to nekavējoties 
ziņos JPP un Valsts policijas (VP) ekipāžām, un 
tās, kuras būs tuvāk, varēs operatīvi ierasties 
notikuma vietā,» A. Lakstīgala ir pārliecināts, 
ka arī citos gadījumos jaunā videonovērošanas 
sistēma ļaus likuma sargiem rīkoties operatīvi 
un uzlabot kriminogēno situāciju pilsētā.

Jautāts, vai videonovērošana jau devusi kā-
dus taustāmus rezultātus, JPP pārstāvis teic, ka 
līdz šim lielākais ieguvums ir iespēja kontrolēt 
un sodīt autovadītājus, kuri, piemēram, novie-
to transportlīdzekļus tam neatļautā vietā. «Viena 
no to iecienītākajām vietām ir pie tirdzniecības 
centra Pilsētas pasāža, kura apkārtni mēs beidzot 

Kaut gan kameras 
uzstādītas jau 

pirms vairāk nekā 
diviem gadiem, 
tās praktisku 
pielietojumu 

radušas tikai tagad
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varam novērot,» stāsta A. Lakstīgala. «Tāpat va-
ram sekot līdzi notikumiem autoostas teritorijā 
un Driksas ielas apkaimē, kur bieži notiek alko-
hola lietošana sabiedriskā vietā vai mēdz uzturē-
ties bezpajumtnieki. Arī VP vērsusies ar lūgumu 
izmantot videomateriālu vienā nelegālā alkoho-
la tirdzniecības lietā. Līdz brīdim, kad POIC tiks 
pieslēgtas visas pašlaik pašvaldības rīcībā esošās 
kameras, operatori šajā sistēmā būs jau iestrādā-
jušies, kas dos vēl jo labākus rezultātus.»

Policija un pašvaldība uzsver, ka, veicot vi-
deonovērošanu, pastiprināta uzmanība tiks 
pievērsta ne tikai iespējamiem sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem, bet ar to palīdzību arī 
tiks vērots, vai publiskās vietās vēlās vakara un 
nakts stundās bez pieaugušo klātbūtnes atro-
das nepilngadīgie, personas, kas atrodas bez-
palīdzības stāvoklī vai alkoholisku dzērienu un 
apreibinošu vielu ietekmē.

Videonovērošana ieviesusies 
vairākās Latvijas pilsētās
Apskatot situāciju citviet Latvijā, redzams, ka arī 
citās pilsētās šogad vai pēdējo gadu laikā uzstā-
dītas videokameras, ar kuru palīdzību notiek sa-
biedriskās dzīves uzraudzīšana. Piemēram, Smil-
tenē bijusi līdzīga situācija kā Jelgavā – vispirms 
pašvaldība iepirkusi un uzstādījusi tehniku, taču 
kameras vairākus gadus stāvējušas bez praktis-
ka pielietojuma, jo izrādījušās nepietiekami jau-
dīgas, dažas no tām arī piemeklējušas tehniskas 
problēmas. Šī gada septembrī beidzot iegādā-
ta jauna videonovērošanas sistēma, kas izvieto-
ta galvenokārt ap mazpilsētas centru. Viens no 
pašvaldības norādītajiem ieguvumiem ir tas, 
ka kameras aizvietos policistus, kas esot liels 
trūkums. Iedzīvotāji gan nav par to vienisprātis, 
argumentējot – kāda jēga no videokamerām, ja 
nav, kas tās uzrauga? 

Kopš oktobra arī aizkrauklieši tiek vēroti ar 
kamerām, kas, līdzīgi kā citās pašvaldībās, iegā-
dātas par dažādu ar kaimiņvalstīm noslēgto pār-
robežu projektu naudu. Atšķirība no Jelgavas 
šeit tāda, ka pašvaldība pirms videokameru uz-
stādīšanas vispirms apjautājusi iedzīvotājus, kur 
tās labāk pieslēgt, lai viņi justos drošāk, raksta 
aizkraukle.lv. Tā, piemēram, apziņa, ka tiek no-
vērots pilsētas skeitparks, jauniešiem rada drošī-
bas sajūtu, ka tur notiks mazāk vandāļu pastrā-
dātu darbu. Tā kā ieviestais projekts paredzēts 
tieši jauniešu noziedzības mazināšanai, kame-
ras izvietotas ar skatu uz vietām, kur bieži mēdz 
pulcēties jaunatne, piemēram, vakaros, brīvdie-
nās vai kultūras pasākumu laikā, vai arī vienkār-
ši aktīvi atpūšoties, kā tas ir novada skeitparkā.

Ļoti apmierināti ar jauno videosistēmas ie-
viešanu kopš oktobra beigām ir Salaspils paš-
valdības policijas darbinieki, kuri videokameras 
uzskata tikpat kā par jauniem darba kolēģiem, 
vēsta Rīgas Apriņķa Avīzes interneta portāls ap-
rinkis.lv. Apkopojot statistiku kopā ar VP, Sa-
laspilī izskaitļotas vietas, kur kameras darbosies 
visefektīvāk – proti tur, kur vairāk pulcējas cil-
vēki, arī tie, kam sirdij tuvs alkohols, tāpat vietās, 
kur regulāri notiek zādzības un laupīšanas. 

kopš decembra jelgavā sācis darboties 
pilsētas operatīvās informācijas centrs 
sarmas ielā 4, kurā ar videokameru 
palīdzību dažādas pilsētas vietas, 
lielākoties gan tikai centrālās ielas, novēro 
pašvaldības policijas darbinieki.

tuvākajā laikā poiC novērošanas sistēmai paredzēts pieslēgt vēl vairākas pie pašvaldības 
iestāžu ēkām uzstādītās kameras, tādējādi videonovērošanas tīkls sasniegs ap 40 vienībām.
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mākslīgā mēslojuma vietā
SIA Bioagro Baltic valdes loceklis Jānis Āboliņš 
pastāstīja, ka šis mēslojums vienlīdz labi derēs kā 
maziem piemājas dārziņiem, tā plašiem laukiem 
lielajās zemnieku saimniecībās. «Humusa gal ve-
nā funkcija ir zemes struktūras uzlabošana. Tai 
tiek dotas visas nepieciešamās vielas un sakār-
toti tajā notiekošie bioloģiskie procesi. Tamdēļ, 
izmantojot humusu, principā var atteikties no 
citiem mēslojumiem,» skaidro J. Āboliņš.

Tāpat pētījumi apstiprina, ka, lietojot šo 
mēslojumu, zemes ražība palielinās, tamdēļ ievē-
rojami uzlabojas augu attīstība, tāpat tie ir spēcī-
gāki un augļus ienes ātrāk, zina stāstīt SIA Bio-
agro Baltic valdes priekšsēdētāja Aira Āboliņa. 

J. Āboliņš atklāj – ārzemju pieredze liecinot, 
ka, iegādājoties humusu citu mēslojumu vietā, 
ilgtermiņā cilvēki ietaupa, neatkarīgi no tā, vai 
produkts sākotnēji ir maksājis dārgāk vai tikpat, 
cik mākslīgais mēslojums, jo ievērojami palieli-
nās zemes ražīgums. «Vēl viena ļoti būtiska lieta 
ir tā, ka, izmantojot humusu, augsne nav jāmēs-
lo regulāri, jo šis produkts darbojas ilgtermiņā,» 
uzsver uzņēmējs. Ņemot vērā SIA Bioagro Baltic 
īpašnieku gūto pieredzi Amerikas Savienotajās 
Valstīs, uzņēmumā ražotā humusa iestrādāšana 
augsnē nepieciešama vienu reizi četros gados.

Pasaulē labi pazīstams produkts
Humusu kā videi un cilvēkam draudzīgu un 
efektīvu mēslojumu novērtējuši ražotāji visā 
pasaulē, taču Latvijā pagaidām tas ir salīdzoši 
maz zināms produkts. «Lai gan neesam pirmie, 
kuri piedāvā humusu, gribu uzsvērt, ka tāda 
tehnoloģija, kādu ražošanā izmanto uzņēmu-
mā Bioagro Baltic, mums ir vienīgajiem. Gala 
produkts ir ilgas iedarbības organiskā mēs-
lojuma koncentrāts, tamdēļ to var jaukt klāt 
kūdrai, kā arī gatavot dažādus maisījumus sil-
tumnīcām un atklātiem laukiem,» stāsta uzņē-
muma valdes loceklis, uzsverot, ka ražošanā 
tiek izmantotas īpašas receptes. 

sliekām atkritumus ēst nedod
«Mūsu galvenie ražotāji ir sliekas, kuras ēd 
gandrīz visu, izņemot stiklu, betonu un plast-
masu. Tamdēļ ļoti daudzi ražotāji to izmanto, 

liekot tām pārstādāt pilnīgi visu, sākot ar lauk-
saimniecības un pārtikas atkritumiem un 
beidzot ar šīm manis pieminētajām lietām, kas 
nav labākais un veselīgākais ēdiens tām. Savu-
kārt mēs esam strikti noteikuši to, kas sliekām 
tiek dots pārstrādei, jo pretējā gadījumā mēs 
nevaram kontrolēt gala rezultātu un kvalitāti, 
kas ir ļoti svarīgi,» skaidro J. Āboliņš. Protams, 
uzņēmējiem esot savi knifi, ko atklāt nedrīkstot, 
taču galveno ražotāju pārtikas grozā esot tikai tā 
sauktā zaļā masa un lauksaimniecības mēsli. 

Vēlme ēst tīrus produktus
Taujāti par to, kā radās iecere par šādu ekoloģiska 
un videi draudzīga mēslojuma ražošanu, Bioagro 
Baltic īpašnieki skaidro, ka viss sācies ar interesi 
par lauksaimniecību un vēlmi ēst tīrākus augļus, 
dārzeņus un citus pārtikas produktus. «Mēs 
gribam cilvēkiem piedāvāt iespēju pārtikā iz-
mantot bioloģiskus un tīrus produktus, kā arī uz-

skatām, ka to piedāvāšana pasaules tirgū varētu 
viena no eksporta precēm, tamdēļ ekoloģisks 
mēslojums ir pirmais solis līdz veselīgam un bio-
loģiskam pārtikas produktam,» tā A. Āboliņa. Lai 
gan sākotnēji saražoto humusu lielākoties plānots 
eksportēt, uzņēmēji cer, ka tas gūs atsaucību arī 
vietējo ražotāju vidū. «Interese ir, tamdēļ mēs 
ceram, ka tā ar katru gadu tikai palielināsies,» nā-
kotnes perspektīvas iezīmē A. Āboliņa.

darbs piecām tonnām slieku
Aktīva ražošana sāksies tikai pavasarī. Uzņē-
muma īpašnieki norāda, ka būtu ļoti nepareizi 
darbus sākt ziemas periodā, jo sliekas nav ražo-
šanas mašīnas, bet gan dzīvas būtnes. Tamdēļ, 
sākot darbu spelgonī, pastāv daudz lielāki riski, 
kas savukārt var radīt uzņēmumam zaudēju-
mus. «Tā kā sliekas ievedīsim no citām Eiropas 
valstīm, jo Latvijā tik lielu daudzumu iegādā-
ties nav iespējams, viņām noteikti arī vajadzēs 
aklimatizēties, kas ziemas apstākļos varētu būt 
daudz grūtāk,» teic A. Āboliņa. SIA Bioagro 
Baltic ražošanas tehnoloģija paredz, ka sliekas 
humusu ražos visu gadu, lai gan pasaulē esot 
arī tāda prakse, ka aktīva rosība notiek tikai 
gada siltajos mēnešos, bet aukstajā laikā sliekas 
tiekot ieziemotas. «Mūsu ražošanas galdi ir ap-
sildāmi, tamdēļ ražošanas process varēs notikt 
arī ziemā,» atklāj uzņēmēja. Plānots, ka līdz ar 
siltuma atnākšanu, darbu pie mēslojuma ražo-
šanas varētu sākt ap piecām tonnām slieku. 

Piebilstams, ka papildus sadarbībai ar JIC 
Biznesa inkubatoru, SIA Bioagro Baltic pietei-
cies un saņēmis arī atbalstu no Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta 
realizācijai. 

ar slieku palīdzību ražo 
bioloģisko mēslojumu

sia Bioagro Batlic ražotne atrodas auces 
novada lielauces pagastā. šī vieta izvēlēta 
tamdēļ, ka tā ir liaa īpaši atbalstāmo 
teritoriju sarakstā un tajā kaut vai dažas 
darba vietas iedzīvotājiem ir ļoti vajadzīgas. 

uzņēmuma galvenie darbinieki būs aptuveni piecas tonnas slieku, kuras ražos bioloģisko 
mēslojumu visa gada garumā.

Laikā, kad cilvēki atkal meklē iespējas atgriezties 
pie dabai un cilvēka veselībai draudzīgu produktu 
izmantošanas uzturā, JIC Biznesa inkubatora paspārnē 
esošais uzņēmums SIa Bioagro Baltic piedāvā bioloģisko 
mēslojumu, kuru saražojušas sliekas, – humusu.
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Liels dārza preču sortiments
Lai gan SIA Mauriņš ir viens no tirgus līderiem 
savā jomā, uz vietas stāvēt šajos ekonomiskajos 
apstākļos nedrīkst, uzskata uzņēmuma valdes 
locekle Sarmīte Neimane. Tamdēļ tiek meklē-
tas iespējas arvien paplašināt sortimentu un pie-
dāvāt klientiem jaunas iespējas iepirkties pēc 
iespējas ērtāk un izdevīgāk. «Viens no jaunu-
miem, ko piedāvājam, ir iespēja iegādāties sēklas 
SIA Mauriņš interneta veikalā www.darziem.lv, 
jo cilvēkiem tā ir iespēja iepirkties, pat neatejot 
no sava datora,» par jaunumu stāsta uzņēmēja. 
Tāpat SIA Mauriņš visas dārzam nepieciešamās 
lietas piedāvā par saprātīgām cenām, tirgojot tās 
ar salīdzinoši nelielu uzcenojumu. 

Uzņēmīgā sieviete gan neslēpj, ka nāka-
mo gadu gaida ar bažām, jo pievienotās vērtī-
bas un citu nodokļu palielinājums produktus 
sadārdzinās, kas esošajā situācijā, kad cilvēku 
pirktspēja jau tā ir zema, visu tikai pasliktinās. 

Piedāvā arī lina izstrādājumus
«Lai noturētos virs ūdens, ir jāskatās, kā savu 
rocību paplašināt, tamdēļ jāmeklē jaunas nišas, 
kur savu uzņēmējdarbību attīstīt un paplašināt,» 
izvēli uzsākt arī linu apģērbu ražošanu pamato 
SIA Mauriņš vadītāja un zīmola Kristin izstrādā-
tāja S. Neimane. Viņa atklāj, ka tās ietvaros klien-
tiem tiek piedāvāti ar roku darināti un augst-
vērtīgi lina izstrādājumi, sākot no skaistiem un 
gaumīgiem dvielīšiem līdz kleitām, tunikām un 
oriģināliem aksesuāriem. Uzņēmuma produkci-
ju iespējams iegādātie uzņēmuma firmas veikalā 
Ozolniekos, Rīgas ielā 20. Uzņēmums domā arī 
par savu filiāļu atvēršanu ārpus Latvijas.

Tirgo ne tikai savu produkciju
«Pirms tam bijām citā vietā, bet nule kā ievācā-
mies šajās mājīgajās telpās, kur bez mūsu pro-
dukcijas iespējams iegādāties skaistas filcētas 
čībiņas, kas sildīs kājas aukstos ziemas vakaros. 
Lai gan tās ir roku darbs, cenas, kā esmu no-
vērojusi, ir lētākas nekā specializētajos apavu 
veikalos, turklāt tādas nekur citur Latvijā nav 

Firmas veikalā 
ozolnieku 
novadā, 
rīgas ielā 20 
iespējams 
iegādāties 
skaistas un 
oriģinālas 
dāvanas 
Ziemassvētkiem 
un citiem 
godiem. tās jo 
īpaši iepriecinās 
daiļā dzimuma 
pārstāves.

Pielāgojoties ekonomiskajai situācijai, Ozolnieku 
novadā esošais dārza preču tirgotājs ar desmit 
gadu stāžu SIa Mauriņš, paplašinājis darbības 
sfēru, radot zīmolu Kristin, kas klientiem piedāvā 
ar roku darinātus lina izstrādājumus. 

Kristin zīmola 
produkcija ir roku 
darbs, kas izceļas 
ar labu kvalitāti.

sia Mauriņš piedāvā 
ne tikai preces dārzam, 
bet arī lina apģērbu

nopērkamas, jo uzņēmums pats ieved no ražo-
tāja. Tāpat pie mums var nopirkt 100 procentī-
ga zīda šalles un interesantas rotas no dažādām 
eksotiskām zemēm,» ar sortimentu iepazīsti-
na veikala saimniece. S. Neimane gan uzreiz 
piebilst, ka cenas ir atbilstošas kvalitātei, bet 
lētākas nekā būtu citos veikalos, jo strādājam 
ar pašiem ražotājiem. 

«Gribētu atgādināt, ka skopais nereti mak-
sā divreiz. Labas lietas kalpos ilgāk, salīdzinot 
ar daudz lētākajām precēm,» uzsver S. Neima-
ne. Kaut gan Latvijā pēdējā laikā ir novērojama 
situācija, ka arī par dārgu naudu tiek piedāvāta 
ļoti vājas kvalitātes prece. Tas mūs neapmierina. 
Sliktas kvalitātes precei jāmaksā lēti, bet augstas 
kvalitātes – dārgāk. Diemžēl to daudzi uzņēmē-
ji neņem vērā. Tas liecina, ka pie mums vēl nav 
radīta konkurence šajā jomā. Viņa ir pārliecinā-
ta, ka cilvēki iegādāsies kvalitatīvāku preci, jo to 
kalpošana būs ilgāka un cilvēkam patīkamāka. 
Bet Latvijā šāda iespēja ir ierobežota. 

Bez dārza precēm un floristikas veikalā 
piedāvājam lina produkciju, kā arī  bižutēri-
ju, somas, vāzes, dažādas šalles, čības, dažādus 
aksesuārus, pat ziepes un lavandu, kas nāk no 
Francijas. Lavanda jauki noderēs gan telpā kā 
smaržviela, gan arī skapī pret kodēm! 

«Tikko atgriezos no izstādes Vācijā. Intere-
se par mūsu produkciju ir, tiesa gan tie cilvē-
ki ir no vidus vai augstākajiem sabiedrības slā-
ņiem. Ļoti daudzi interesenti bija inteliģences 

pārstāvji, kuriem daudz būtiskāk par dārgiem 
zīmoliem ir kvalitāte un kas novērtē roku dar-
bu,» teic S. Neimane. Ar izstādi Vācijā mēs bi-
jām apmierināti, tagad tiek meklētas iespējas 
atvērt savu filiāli tur. 

Kristin produkciju iespējams apskatīties 
www.kristin-line.lv, bet iegādāties Rīgas ielā 20, 
Ozolniekos.

Lielākais noieta tirgus – ārvalstīs
Lai gan arī Latvijas iedzīvotājiem ir iespē-
jams iegādāties Kristin produkciju, S. Neimane 
uzsver, ka lielāko noieta tirgu saista ar ārval-
stīm, Latvijā neizdevīgās nodokļu politikas 
un vietējo tirgotāju pārlieku lielā uzcenoju-
ma dēļ, kas gala rezultātā preci pārlieku sadār-
dzinot. «Ražot uz vietas ir izdevīgi, taču tirgot 
gan ne. Ne velti zīmolam izvēlējāmies visās 
valodās labi skanošu nosaukumu,» uzsver uz-
ņēmuma īpašniece. Tā kā produkcijas ekspor-
tēšana tikai pamazām uzņemot apgriezienus, 
arī ražotne paplašinoties tai proporcionāli, jo 
neesot jēgas to darīt, ja nav skaidrs apgrozīju-
ma apjoms. «Mēs visu darām tā pamazītēm un 
ar apdomu,» teic S. Neimane, kura pēc izglītī-
bas ir ekonomiste.  
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Veikalā tiks piedāvātas mēbeles no Latvijas ra-
žotājiem, Itālijas, Polijas, Ķīnas, Malaizijas un 
citurienes visdažādākajām dzīves situācijām 
un prasībām – birojam, guļamistabai, dārzam, 
virtuvei, bērniem. 

Tā kā uzņēmuma sortiments ir ļoti plašs, 
visu mēbeļu piedāvājuma izvietošana praktiski 
nav iespējama vienā tirdzniecības vietā, klien-
ti sev interesējošo noteikti varēs atrast kādā 
no firmas sadarbības partneru katalogiem. To 

vidū ir Ziemeļamerikā, Austrālijā, Skandināvi-
jā un Eiropā pazīstamā Latvijas bērnu mēbe-
ļu ražotāja Troll produkcija, kas izstrādājumu 
tapšanā izmanto tikai dabīgo koksni, uz ūdens 
bāzi balstītas lakas un krāsas un citas ekolo-
ģiski tīras – gan videi nekaitīgas, gan cilvēkam 
drošas izejvielas. 

Uzņēmuma pārstāvis Aleksandrs Ange-
lovskis skaidro, ka Ritales plašajā interneta 
mājaslapā buvland.lv un tirdzniecības vietā 
ar tādu pašu nosaukumu ikviens apmeklētājs 
var izvēlēties mēbeles, kas izgatavotas no vis-
dažādākajiem materiāliem un ar dažādu teh-
noloģiju palīdzību. Cilvēku iecienītākie ir da-
bīgās koksnes, lamināta un MDF (vidēja blī-
vuma modificētu kokšķiedru plātņu) izstrā-
dājumi, kā arī mēbeles, kur iestrādāti stikla 
un metāla elementi. Tāpat Buvland.lv piedāvā 
lielu lustru un apgaismes ierīču klāstu no Itā-
lijas un Anglijas, ko, piemēram, var pielāgot, 
iegādājoties mēbeļu komplektu, vai arī attie-
cīgo telpu interjeram.

Šeit jāuzsver, ka tie, kas iecienījuši mē-

beles tieši no dabīgās koksnes, Buvland.lv 
var iegādāties kvalitatīvus Ķīnas vai Malai-
zijas ražojumus, jo to cena ir aptuveni tāda 
pati, cik Polijā ražotām mēbelēm no plākš-
ņu materiāliem, kas daudziem nešķiet tik 
 pie vil cīgi.

Jāatzīmē, ka salonā būs pieejama arī ļoti 
plaša – vairāk nekā 40 veidu (kokosa, lateksa, 
memory foam, jūras zāļu, aitas un kamieļa vil-
nas, pocket atsperu un citu materiālu) – ekolo-
ģisko matraču izvēle. Matraču paraugus būs ie-
spējams apskatīt, izmēģināt un pasūtīt vajadzī-
go izmēru, kā arī saņemt konsultāciju par tie-
ši klientam vispiemērotāko pildījumu. Piebils-
tams, ka matrača izgatavošana aizņem tikai da-
žas dienas.

«Tāpat pieņemam jebkāda veida mēbe-
ļu izgatavošanas pasūtījumus – noteikti pēc 
klienta vēlmēm atradīsim vislabāko variantu,» 
piebilst uzņēmuma pārstāvis, aicinot jelgavnie-
kus 18. decembrī uz svinīgo salona atklāšanu, 
kur apmeklētāji daudzas preces varēs iegādā-
ties ar ievērojamām atlaidēm. 

Latvijas mēbeļu un ādas 
ražošanas un tirdzniecības 
uzņēmums Ritales, kas Jelgavā 
strādā kopš deviņdesmito 
gadu sākuma, decembra 
vidū dobeles šosejā 2 atklās 
jaunu salonu plašākās telpās, 
kur līdz ar to būs apskatāms 
ievērojami lielāks mēbeļu 
un dažādu to aksesuāru 
sortiments.

Buvland.lv – plašāks 
mēbeļu veikals jaunā vietā
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Vecāka gada gājuma jelgavniekiem tornis aso-
ciējas ar jaunības dienu piedzīvojumiem – arī 
pēc torņa atjaunošanas daudzi tā personālam 
stāsta par kāpšanu pašā augšā. Šo to interesan-
tu piedzīvot var arī torņa šodienas apmeklētā-
ji. «Parasti muzejs asociējas ar ekspozīcijām, 
kurām tuvāk par metru pieiet nevar, taču tornī 
visam var pieskarties un pašiem būt aktīviem 
vidē,» iespējas īsi ieskicē Jelgavas reģionālā 
tūrisma centra vadītāja Anda Iljina, sākot ceļo-
jumu torņa stāvos. Jāpiebilst, ka apmeklētājiem 
pieejami septiņi no deviņiem torņa stāviem.

Parāda, ar ko varam lepoties
«Īstenojot projektu, bija skaidrs, ka vienā no 
stāviem atradīsies ekspozīcija par Jelgavu. Arī 
tāpēc, ka vairākos stāvos nav logu un tajos 
varēja izvietot multimedijus, kuriem nav ne-
pieciešama gaisma,» skaidro A. Iljina. Tāpat 
tika lemts izcelt to, ar ko Jelgava un Zemgale 
kopumā var lepoties, rezultātā tapušas ekspo-
zīcijas arī par Zemgali kā Latvijas prezidentu 
šūpuli un Zemgales tautastērpu.

Aktuālākais vienuviet
Pirmajā torņa stāvā izvietots Tūrisma informā-
cijas centrs, kurā var gūt vispusīgu informāciju 
par tūrisma maršrutiem Jelgavā, ap Jelgavu un 
citur Latvijā, naktsmītnēm utt. Tāpat centrā no-
pērkami suvenīri, kurus iepriekš nekur nevarēja 
iegādāties. Piedāvājumā koka, lina, māla un citu 
materiālu vietējo amatnieku veidotie suvenīri.

Drīzumā arī pirmais stāvs būs interaktīvs – 
tajā būs pieejama skārienjūtīga centra mājasla-

pa un interneta kiosks, ko apmeklētāji varēs iz-
mantot bez maksas. 

Trīs stāvi veltīti vēsturei
Trīs torņa stāvi īpaši interesanti būs tiem, kas 
caur mūsdienu tehnoloģijām vēlas gūt plašāku 
ieskatu vēsturē.

Trešajā stāvā atrodas vēstures ekspozīcija 
Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis, kas vel-
tīta četriem zemgaliešiem – pirmajiem četriem 
Latvijas valsts prezidentiem un Jelgavas goda 
pilsoņiem. 

Ceturtā ekspozīcija veltīta Jelgavai un Trīs-
vienības baznīca laikmeta griežiem. Pateicoties 
multimediju skāriena jūtīgiem monitoriem, in-
teresenti var ceļot pa senatnīgo Sv. Trīsvienības 
dievnamu un novērtēt tā izskatu pagātnē, kā arī 
ceļot pa Jelgavu piecos laika posmos – no aizvēs-
tures līdz pat mūsdienām. Turpinot ceļojumu, 
apmeklētājiem ir iespēja ieskatīties torņa rekons-
trukcijas gaitā un arheoloģiskās izpētes materiā-
los. «Var apskatīt visas monētas un lietas, kuras 
atrastas rekonstrukcijas laikā,» piebilst A. Iljina.

Savukārt piektā stāva ekspozīcija ik pa lai-
kam varētu tikt papildināta. «Ekspozīciju Tautas 
tērps Zemgalē iekārtojām tā, lai parādītu arī ci-
tus eksponātus. Jo pēc torņa atjaunošanas zvanī-
juši jelgavnieki un piedāvājuši dažādas mantas, 
piemēram, pastalas, vērpjamo ratiņu, tīnes. Tā-
pēc, tiklīdz būs pietiekoši plašs materiālu klāsts, 
varēsim eksponēt,» atklāj centra vadītāja. Piektā 
stāva apmeklētāji var izprast laika gaitā izkoptās 

roku aušanas un dzijas vērpšanas tradīcijas, pē-
tīt, kā senlatvieši darināja tautas tērpus, apskatīt 
zemgalietes pūra lādi un redzēt, kādi tērpi bija 
modē pirms simts un vairāk gadiem. 

iespēja redzēt pilsētas panorāmu
Arī konferenču zālē septītajā stāvā plānots rīkot 
dažādus tematiskus vakarus jelgavniekiem un 
viesiem. Zālē var rīkot pasākumus apmēram 
20 – 30 personām. «Telpa īpaša ar to, ka tajā 
saglabāta vēsturiskā elpa – autentisku ķieģeļu 
sienas, tāpat kā starp stāviem,» lepojas A. Iljina.

Astotajā stāvā atrodas restorāns, bet devīta-
jā var kāpt tie, kas vēlas redzēt pilsētas panorā-
mu. «Pirms skatu laukuma ir izstāžu zāle, kurā 
ir apskatāma mākslas darbu ekspozīcija. Vēlē-
jāmies, lai Jelgavas mākslinieki parāda savu re-
dzējumu par pilsētu tieši tornī,» tā A. Iljina. No 
skatu laukuma redzama Jelgavas pilsētas pa-
norāma un, izmantojot speciāli tam paredzē-
tus monitorus, apmeklētājiem ir iespēja aplū-
kot pilsētu, pietuvinot skatu. Īpaši šo iespēju ie-
mīļojuši mazie jelgavnieki. 

uzziņa

darba laiki:
Tūrisma informācijas centrs un vēstures 
ekspozīcijas:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien 
no 9 līdz 18, sestdien no 10 līdz 17, svētdien no 
10 līdz 16. Pirmdien vēstures ekspozīcijas slēgtas.
izstāžu zāle un skatu laukums:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, 
sestdien no 10 līdz 22, svētdien no 10 līdz 18.
restorāns La tour de Marie:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, 
sestdien no 12 līdz 22, svētdien no 12 līdz 18.

ieejas maksa:
Vēstures ekspozīcija un skatu laukums: 
pieaugušajiem 1,5 lati, skolēniem, studentiem un 
pensionāriem – 0,5 lati.
skatu laukums: pieaugušajiem 0,8 lati, 
skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,4 lati.
iespējami gida pakalpojumi: latviešu valodā 
5 lati, bet krievu, angļu un vācu valodā 7 lati.
bezmaksas ieeja: pirmsskolas vecuma bērniem, 
1. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem, 
2. grupas invalīdiem, skolēniem otrdienās, grupu 
vadītājiem, ja grupā ir 20 un vairāk cilvēku. 
atlaide 15% – grupām ar 20 un vairāk cilvēkiem.

atjaunotajā tornī – ieskats vēsturē 
ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību

Īpašu interesi par iespēju ar moderno 
teholoģiju palīdzību ceļot laikā izrāda 

mazākie torņa apmeklētaji.

senatnīgo atmosfēru iespējams izbaudīt 
arī torņa restorānā.

skatu tornis kļuvis par iecienītu skolēnu 
ekskursiju galamērķi. 

ar modernām tehnoloģijām cauri 
vakardienai līdz mūsdienām – 
šādi varētu raksturot atjaunotās 
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 
piedāvājumu jelgavniekiem un 
pilsētas viesiem.



jelgavnieki.lv

preses klubā 
iepazīstina 
ar vairākiem 
jaunumiem

Novembra žurnāla Jelgavnieki. lv 
prezentācijā kafejnīcas Rausis 
banketu zālē daudz runāts 
par jaunumiem žurnālā un 
portālā, kā arī iezīmētas medija 
attīstības perspektīvas.

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  g u n ā r s  t i m e r ma n i s ,  

w w w. f o t o - v i d e o. lv

Sākot ar novembra numuru, mainīta žurnāla 
Jelgavnieki.lv izplatīšana, jo turpmāk tas būs 
pieejams tikai abonentiem un nopērkams tirdz-
niecības vietās. «Žurnāls nav nekāda reklāmas 
lapa, lai mētātos visur. Tiem, kuriem būs inte-
rese, to iegādāsies, savukārt klienti arī turpmāk 
to saņems bez maksas,» skaidroja žurnāla un 
portāla īpašnieks Kristians Rozenvalds. Viņš 
arī atgādināja, ka žurnāls ir kļuvis par astoņām 
lapām biezāks. 

K. Rozenvalds klātesošos informēja, ka ne-
lielas pārmaiņas piedzīvojis arī portāls. «Strau-

jas pārmaiņas neplānojam, taču nedaudz uz-
labojam dizainu un bagātinām saturu, pada-
rot to arvien daudzveidīgāku. Viens no jaunu-
miem ir iespēja portālā jelgavnieki.lv aplūkot 
ne tikai delfi.lv, bet nu arī nra.lv galveno ziņu 
virsrakstus un pa tiešo uzklikšķināt uz raksta,» 
tā K. Rozenvalds.

SIA Reklāma Jelgavā direktore Solvita Cu-

kere pasākumā ar gandarījumu paziņoja, ka 
šajā mēnesī žurnālā ievietotas gandrīz pussimts 
klientu reklāmas. «Mēs esam veiksmīgi spējuši 
savienot redakcionālo saturu ar reklāmdevēju 
vēlmēm. Tā kā nākamajā mēnesī svinam Zie-
massvētkus un Jauno gadu, ceru, ka reklāmu 
skaits būs vēl lielāks,» pozitīvi nākotnē raudzī-
jās S. Cukere. 
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SIA «Reklāma Jelgavā»

Žurnāla «Jelgavnieki.lv» abonements 2011. gadam 
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žurnālu jelgavnieki.lv var abonēt arī redakcijā: katoļu ielā 2b, jelgavā, lv-3001. tālrunis 63090500
žurnāla abonentu var noformēt arī visās "latvijas pasts" nodaļās, kā arī internetā  
http:www.pasts.lv, kā arī tālruni 6708001

kā vēl viens jaunums tika pieteiktas brīnumainās 
pārvērtības. salona Monte Kristo īpašniece Marina 
Ķēniņa stāsta par iespēju pieteikties tām. 

prezentācijā 
piedalījās vieni 
no jaunākajiem 
Jelgavnieki. lv 
klientiem – 
apdrošināšanas 
aģentūras 
777 un MMZ 
Apdrošināšanas 
brokeru kolektīvi, 
kā arī Rauša 
saimniece 
smaida Bāliņa.



SIA CorpMedia abonenta automātisko maksājumu līgums
Lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem!

Līguma numurs (aizpilda Itella) Abonementa numurs (aizpilda CorpMedia)

MAKSĀTĀJS – norēķinu konta īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums Maksātāja personas kods vai reģ.nr.

Tālrunis E-pasts

BANKA
Citadele banka DnB NORD Banka GE Money Bank

Hipotēku banka Nordea banka SEB banka

Norvik banka PrivatBank

Rietumu banka Swedbank

BANKAS KONTA NUMURS

LAIKRAKSTA SAŅĒMĒJS (vārds, uzvārds vai nosaukums) Pasta indekss

LV-

-

. .

ADRESE, uz kuru vēlaties abonēt

Pieņemts 
SIA CorpMedia

Ar šo pilnvaro Banku veikt maksājumus par SIA Corpmedia pakalpojumiem no sava konta,  izmantojot Itella 
Information automātisko maksājumu sistēmu saskaņā ar Bankas attiecīgajiem noteikumiem un cenrādi.

Datums (diena / mēnesis / gads)

(darbinieka paraksts un reference)

Juridiskām personām! Paraksta atšifrējums - vārds, uzvārds un personas kods. 

LŪDZU VEIKT MAKSĀJUMUS PAR ABONEMENTU

Jānorāda maksimāli pieļaujamā viena maksājuma summa/limits (obligāti)

LVLMaksājums netiks veikts, ja rēķina summa pārsniegs limitu. 

ES VĒLOS ABONĒT 
Sākuma datums ne agrāk kā nākamais mēnesis, ja iesniegts pirms 
25.datuma

Žiro numurs: 12315 Izziņas par automātiskajiem maksājumiem: 67066525

Sākuma datums (mēnesis / gads)

(Maksātāja paraksts)

reizi mēnesī

Jelgavnieki.lv .
Ātruma Cilts .
O�ce Manager .
Tūrisms .
AutoPro .
TX-Info .
Ūdens&Sports .
Golfa ziņas .

SIA Corpmedia apstiprina maksātāja datu un paraksta atbilstību 
un viena maksājuma limita aizpildīšanu.

ŠO DAĻU ABONENTS NEAIZPILDA!!!

atvieglota žurnāla abonēšana
L ī g a  g r e i š k a n e

lai nāktu pretim saviem lasītājiem, ir paplašinātas 
iespējas, kā abonēt žurnālu Jelgavnieki.lv 
nākamajam gadam. to varēs izdarīt gan mūsu 
redakcijā katoļu ielā 2b, gan visās latvijas pasta 
nodaļās, kā arī pasta mājaslapā www.pasts.lv.

Ir iespējams izmantot arī jauno abonēšanas formu, ko 
paredz noslēgtie sadarbības līgumi ar desmit Latvijas 
bankām, tādējādi sniedzot iespēju noformēt žurnāla 
abonentu arī interneta bankās, gan arī aizpildot klāt 
pievienoto veidlapu. Šis abonēšanas veids ir ļoti iz-
devīgs klientam, jo nekas iepriekš nav jāmaksā – no 
klienta bankas konta tad tiktu veikts  automātis-
kais maksājums pēc katra iznākušā žurnāla. «Tādē-

jādi klientam nebūs jāmaksā avansā un arī nebūs jā-
uztraucas par to, vai redakcija izdzīvos līdz abonē-
šanas termiņa beigām, un šie ir tie galvenie iemesli, 
kāpēc iepriekš bija jūtama tenden-
ce mazināties Latvijas mediju abo-
nentu skaitam,» uzsver žurnāla 
un portāla Jelgavnieki.lv īpašnieks 
Kristians Rozenvalds.

Piebilstams, ka jau sākot ar 
novembri žurnāls Jelgavnieki.lv 
pieejams tikai par maksu lielākajās 
pilsētas tirdzniecības vietās. Bez-
maksas žurnāls pieejams vien dažās 
kafejnīcās, kā arī bezmaksas abo-
nenti tiek piedāvāti visiem reklāmas 
klientiem. 

Aizpildīto anketu nepieciešams parakstīt (vēlams trīs eksemplāros) un nosūtīt uz vienu no “corpmedia” birojiem:  
Jelgavā: Katoļu iela 2b, LV-3001, rīgā: bauskas iela 58a, LV-1004.Tālrunis 63090500 vai 66100300.
Vienu no trim parakstītajiem eksemplāriem “CorpMedia” pārsūtīs uz klienta norādīto banku, otro paturēs pie sevis,  
bet trešo eksemplāru nosūtīs atpakaļ klientam ar atbildīgā “CorpMedia” pārstāvja parakstu un zīmogu, tai skaitā norādot piešķirto 
abonenta numuru. atpakaļ nosūtītais eksemplārs ir ir arī kā apstiprinājums abonenta automātiskā maksājuma pieņemšanai.

netērē savu naudu un nemaksā par preses izdevumu abonēšanu avansā!
Uztici bankai norēķinus par preses izdevumu abonēšanu!
maksā par preses izdevumiem pēc tam, kad tos jau esi izlasījis!

n automātiskā maksājumu līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. 
Maksājumi var tikt pārtraukti pēc Maksātāja pieprasījuma, taču ne 
vēlāk kā 15 dienas pirms kārtējā preses izdevuma iznākšanas.
n Nauda no MaKsĀTĀJa konta tiks atvilkta tekošā mēneša  
25. datumā par šajā mēnesī (pēcapmaksa) izdotajiem un  
MaKSĀTĀJaM nosūtītajiem preses izdevumiem.



privāti

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  L i g i ta  L a p i ņ a

Mūziķis valters Frīdenbergs ir pārliecināts, 
ka dzīvē sasniegtais visvairāk ir atkarīgs 
no paša mērķtiecības un ieguldītā darba, 
tāpēc, vēloties rādīt piemēru bērniem, 
piedalījies labdarības akcijā Būsim kopā!, 
kas jelgavā notika novembra sākumā. 

«Es šo pasākumu nemaz neuztveru kā labdarī-
bu. Es vēlos bērniem palīdzēt saprast, ka izsis-
ties var jebkurš, ir tikai jāiegulda liels darbs,» 
par izvēli atbalstīt šo labdarības pasākumu 
stāsta V. Frīdenbergs, kura, kā pats saka, otrs 

ilgākais dzīves laika posms ir pavadīts, dzīvojot 
un uzturoties Jelgavā. 

«Es pats nāku no vienkāršas ģimenes, un 
tikai darbs, ko esmu ieguldījis, man ir ļāvis no-
kļūt, piemēram, uz Eirovīzijas skatuves,» atklāj 
mūziķis, piebilstot, ka ar savu piemēru cer bēr-
nus mudināt attīstīt savus talantus.

Pasākuma dalībnieki visvairāk esot intere-
sējušies tieši par dziedātāja pieredzi, piedalo-
ties Eirovīzijā, kā arī dažādiem smieklīgiem ga-
dījumiem koncertu laikā.

Taču V. Frīdenbergs atklāj, ka koncertam 
Opera club iepriekš nebija gatavojis nekādu 
koncertprogrammu, bet gan nolēmis vadīties 
pēc bērnu vēlmēm. 

Valters Frīdenbergs vēlas 
motivēt bērnus panākumiem 

L i g i ta  L a p i ņ a 

F oto :  a . r a d Z e v i č a  p e r s o n ī g a i s  a r h ī v s

aktieris, spēkavīrs un politiķis aleksandrs 
radzevičs, svinot savu vārda dienu valsts 
svētkos, ik gadu izbauda 
brīvdienu un priecājas par 
svētku salūtu, arī draugi 
bijušo jelgavnieku svētkos 
apsveikt neaizmirst. 

«Kad vēl dzīvoju Jelgavas 
centrā, kad turpat, blakus, 
gaisā šāva salūtu, draugu vidū 
pat bija izveidojušās daudzas 

tradīcijas – pirms uguņošanas man ciemiņu 
bija pat vairāk nekā citiem,» stāsta A. Radze-
vičs, skaidrojot, ka 18. novembrī draugi par 
viņa vārda dienu nav aizmirsuši. «Turklāt man 

valsts vārda dienā dāvā brīvdienu!» 
smej aktieris. 

«Interesanti bija padomju lai-
kā – manos studiju gados, kad die-

nesta viesnīcas istabiņā, svinot manu vārda 
dienu, mūs apciemoja čekas pārstāvji. Tikai pa-
rādot savu pasi un pierādot, ka man patiesi šajā 
dienā ir vārda diena, mums klusiņām svinības 
atļāva turpināt,» savu pieredzi atklāj spēkavīrs.

A. Radzevičs stāsta, ka jaunības gados sva-
rīgākas likušās vārda dienas svinības, taču ar 
gadiem viņa dzīvē pieaug valsts svētku nozī-
me. «Ar gadiem jau laikam visiem vārda die-
nas zaudē savu nozīmību. Turklāt kas mums 
no valsts vēl palicis? Tikai 18. novembra svēt-
ki!» uzskata bijušais jelgavnieks.

Kaut arī nu atraktīvais aktieris dzīvo Dobeles 
novadā, kur audzina savu dēlu, A. Radzevičs teic, 
ka viņa sirds tomēr vēlētos Jelgavā atgriezties. 

r o L a n d s  B a r ta š e v i c s 

F oto :  L e L d e  B r i ģ e

novembra nogalē uz jelgavu atbraukusī 
tenisiste līga dekmeijere pēc pāris 
dienām jau atkal lidoja prom, lai turpinātu 
profesionālās sporta gaitas. šo neilgo laika 
sprīdi savās mājās viņa izmantoja, lai satiktu 
vecvecākus un citus radus. lai nepazustu 
sportiskā forma pirms gaidāmajiem 
mačiem, viņa trenējusies kopā ar tēvu.

«Tikko tu esi prom no sacensību un ierastā 
treniņu režīma, formu var zaudēt ļoti ātri, 
tādēļ pārāk atslābināties nedrīkst,» teica Lat-
vijas labākā tenisa dubultspēļu meistare. Tā 
kā Latvijā uz šo brīdi nebija neviena atbilstoša 
līmeņa sportista, slavenā jelgavniece treniņos 
kā partneri izmantojusi savu tēvu. 

Viņa stāsta, ka Jelgavā ieradusies galveno-
kārt tādēļ, lai apciemotu ģimeni: «Mājas apcie-
mot sanāk reti. Arī periodos, kad nenotiek sa-
censības, jo tad cītīgi jātrenējas.»

Sportiste sarunā ar Jelgavnieki.lv atklāja, ka 
jūtas lieliski, neņemot vērā, ka pēdējās sacen-
sībās Francijā viņa nedaudz apslimusi, un arī 
Latvijā pavadījušas nelielas iesnas un klepus, 
taču treniņu procesam tas netraucējis. 

Par dubultspēļu mačiem kopā ar Latvijas la-
bāko tenisisti Anastasiju Sevastovu Dubaijā, uz 
kurieni sportiste izlidoja 3. decembra vakarpusē, 
viņa, vēl esot šeit, nevēlējās neko prognozēt. «Kā 
jau minēju – tikko neesi kādu laiciņu starp sa-
vas jomas pārstāvjiem, tā nedaudz zūd realitātes 
izjūta. Proti, liekas, ka varbūt esi lieliskā formā, 
taču tajā pat laikā nevar redzēt, kā sokas sāncen-
šiem, kuri tieši tāpat varbūt domā par sevi un sa-
viem konkurentiem,» teica L. Dekmeijere. 

aleksandrs radzevičs vārda dienā ik gadu vēro salūtu

Mūziķis valters Frīdenbergs ar savu 
piemēru vēlas parādīt, ka ikvienam ir 
iespēja izsisties, ja vien ir vēlme.

Līga dekmeijere mājās 
tenisu spēlē ar tēvu

slavenā tenisiste līga 
dekmeijere labprāt 
izmanto izdevību uzspēlēt 
tenisu ar savu tēvu.
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aktieris, spēkavīrs un politiķis 
aleksandrs radzevičs, lai gan 
pašlaik dzīvo dobelē, labprāt 
atgrieztos jelgavā, kur nodzīvojis 
lielāko mūža daļu un piedalījies 
dažādās sabiedriskās aktivitātēs, 
tostarp, lielajā talkā.



pasākumu 
vadītāja 
ilze suta spēkus 
atgūst ceļojot

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  i .  s u ta s  a r h ī v s

atraktīvā pasākumu vadītāja un 
jelgavas jaunā teātra aktrise ilze suta no 
intensīva darba cēliena atpūšas ceļojot 
un baudot mākslu. pēdējais brauciens, 
kurā devusies ar ģimeni, bija rudens 
sākumā uz saulaino turciju.

«Novērtēju Turcijas skaisto dabu – kalnus un 
upes, un silto laiku, kad Latvijā jau bija diezgan 
drēgns,» stāsta I. Suta. Viņa atklāj, ka ceļoju-
mos novērtējot ne tikai dabas skaistumu, bet 
arī nododoties mākslas baudīšanai, tā atpūšo-
ties un gūstot pozitīvo enerģiju vienlaicīgi. 

«Tā kā esmu aktrise, esmu arī liela teātra 
mīle. Man patīk ne tikai būt uz skatuves, bet 
arī vērot citu spēli,» norāda aktīvā jelgavniece. 
Viens no I. Sutas klusajiem nākotnes sapņiem 
esot savas izrādes iestudēšana, jo pirms kāda 
laika apmeklējusi režisoru kursus pie pazīsta-
mā Dailes teātra režisora Kārļa Auškāpa. 

«Arī manis vadītie pasākumi ir kā šovs. 
Neatzīstu tādu taktiku, ka tiek izdomāts viens 
šovs un tad visos pasākumos tā vadītājs dara 
vienu un to pašu. Protams, tā ir vieglāk, taču 
nav tik interesanti. Tā ir mana sirdslieta,» uz-
sver atraktīvā pasākumu vadītāja un aktrise. 

I. Suta sarunā ar Jelgavnieki.lv norāda, ka 
galvenais ikvienā pasākumā ir panākt to, lai tā 
apmeklētāji justos kā svētkos, tamdēļ pirmais 
noteikums esot panākt, lai visi jūtas atbrīvoti. 

Taujāta, vai kāds no vadītajiem pasāku-
miem esot īpaši iespiedies atmiņā, I. Suta 
teic, ka ikviens no tiem esot bijis kā liels pie-
dzīvojums, taču īpaši atminoties kādu atga-
dījumu vētras laikā. Kādā svētku reizē, tas 
iekrita tieši tad, kad Latvijā plosījās lielā vēt-
ra, viesu namā uz laiku pazuda elektrība! Ko 
nu? Muzikanti spēlēt nevar, viesi sēž! Tad nu 
sarīkoju viņiem dziedāšanas svētkus. Sveču 
gaismā rīkojām koru sadziedāšanos. Kad jau 
bijām iesiluši un dziedājām dziesmu Lai ar 
kādi vēji pūš, visi pūtīs pāri uzradās elektrī-
ba. Tas visos izraisīja smieklu jūru un pozitī-
vas emocijas,» atminas atraktīvā sieviete. 

g a ļ i n a  s t u B a i Lo va 

F oto :  r o L a n d s  B a r ta š e v i c s

pēc cepumu cepšanas jelgavas bērnu 
sociālās aprūpes centrā decembra sākumā 
kafejnīcas Hercogs dzīvespriecīgais 
šefpavārs, latvijas pavāru kluba biedrs 
andris rūmītis atzīst, ka svētkus var radīt 
tikai kopīgā darbā.

Ciemošanās laikā kopā ar apdrošināšanas sa-
biedrības Balta darbiniekiem un citiem viesiem 
pavārs mācīja bērniem pagatavot īpašus Zie-
massvētku cepumus – Hercoga pogas. 

«Bērniem mācījām pašiem pagatavot īpa-
šus svētku cepumus. Lai arī bērni to uztver kā 
vienkārši jautru kopīga laika pavadīšanu, to-
mēr ikvienam, kas pieliek roku šajā procesā, ir 
iespēja pārliecināties, cik daudz darba un lai-
ka prasa vienkārša svētku cienasta pagatavo-
šana. Turklāt tas ļauj izprast, ka svētki rodas 
nevis paši no sevis, bet gan rūpīga un sirsnīga 
darba rezultātā,» skaidro pavārs.

Šogad apdrošināšanas sabiedrības Balta 
darbinieki kopā ar biedrību Pavāru klubs un 
sadarbības partneru atbalstu pirms Ziemas-
svētkiem viesojas bērnu namos visos Latvijas 
reģionos, lai tradicionālo dāvanu vietā bēr-
niem pasniegtu nelielu piedzīvojumu, kas ne 
vien iepriecina un padara gaišāku pirmssvēt-
ku laiku, bet arī sniedz jaunas zināšanas un ie-
maņas, kopā ar Latvijas labākajiem pavāriem 
gatavojot Ziemassvētku gardumus. 

pavārs andris rūmītis: 
svētki ir rūpīga darba rezultāts

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  u.  n a r v i L a  p e r s o n ī g a i s  a r h ī v s

liepājas universitātes students, fotogrāfijas 
entuziasts jelgavnieks uģis narvils aizraujas 
ar ceļošanu un kā iecienītākos pārvietošanās 
veidus min autostopus un lidošanu ar zemo 
cenu aviokompāniju Ryanair. jaunietis 
uzskata – tas ir mīts, ka ceļošana ir tikai 
bagāto privilēģija.

«Mani vienmēr ir interesējusi daba, ģeogrāfija, kā 
arī citas kultūras. Aizraušanās ar ceļošanu sākās 
pirms apmēram četriem vai pieciem gadiem, 
kad pirmo reizi devos patstāvīgā ceļojumā uz 
Londonu,» stāsta U. Narvils. Šajā ceļojumā viņš 
atklājis lēto aviobiļešu kompāniju Ryanair. Šādi 
ar draugiem par četriem santīmiem viņš pabijis 
Somijā, par pāris latiem lidojis uz Franciju, Por-
tugāli, Vāciju un Itāliju. «Pastāv uzskats, ka ce-
ļošana ir bagāto prieks un privilēģija. Esmu pār-
liecinājies, ka iespējams ceļot un redzēt lielis-
kas vietas arī ar ļoti nelieliem līdzekļiem, tāpēc 
varu iedrošināt katru izbaudīt ceļošanas sniegto 
prieku,» teic entuziasts. 

Jelgavnieks atklāj, ka līdz šim bijis 25 val-
stīs un to skaits regulāri papildinās. 

Taujāts, uz kādām zemēm tuvākajā laikā 
vēlētos aizbraukt, U. Narvils norāda, ka tādu 
esot ļoti daudz. «Tagad mani īpaši interesē aus-
trumi – Irāna, Pakistāna, Indija. Esmu daudz 

lasījis par šo valstu viesmīlību, īpašo persiešu 
un arābu kultūru, reliģiju un tradīcijām. Tāpēc 
noteikti gribētu redzēt šī reģiona valstis, arī 
mēģināt stopēt tur būtu jauna pieredze. Gribu 
saņemt kultūršoku, redzēt ko pilnīgi jaunu un 
neparastu – tāpēc nākamais ceļojums būs ār-
pus Eiropas,» stāsta pieredzējušais ceļotājs. 

Kā ekonomiskāko un aizraujošāko pārvieto-
šanās veidu jaunietis min stopēšanu, ar ko regu-
lāri nodarbojoties jau četrus gadus, taču pirmo 
reizi to darīt pamēģinājis jau krietni agrāk. 

Galvenās stopēšanas priekšrocības esot nau-
das un arī laika ekonomija, taču, darot to regulā-
ri, tas kļūst par pašsaprotamu pārvietošanās vei-
du, pat dzīvesveidu, un nauda vairs nav galve-
nais. Tā ir iespēja satikt ļoti dažādus un galvenais 
ļoti labus cilvēkus, sarunās uzzināt daudz ko jau-
nu un interesantu, kā arī uzklausīt dzīvesstāstus. 

«Šajā pārvietošanās veidā mani saista tā 
neziņa, kas ir stāvot ceļa malā. Tu nekad nezi-
ni, vai stāvēsi divas minūtes vai divas stundas. 
Tas lielā mērā atkarīgs no veiksmes,» zina stās-
tīt pieredzējušais stopētājs. 

Jelgavnieks Uģis Narvils 
izvēlas ceļot pa lēto

jelgavnieks uģis narvils uzskata, ka 
ceļošana nav tikai bagāto prioritāte.

kafejnīcas Hercogs dzīvespriecīgais šefpavārs, 
latvijas pavāru kluba biedrs andris rūmītis 
atzīst, ka svētkus var radīt tikai kopīgā darbā.

pasākumu vadītāja un aktrise ilze suta 
(centrā) dara to, kas viņai vislabāk patīk 
un dzīvē vislabāk padodas.
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sludinājumi

Mūra Gizela 

Gardi cepumi
Jāņa Rozes apgāda pavār-
grāmatu klāstam piepulcē-
jusies gizelas Mūras grāma-
ta Gardi cepumi ar klātpie-
vienotu veidni 34 cepumu 
pagatavošanai. Ilustrētajā 
pavārgrāmatā atradīsiet 
30 receptes cepumu veid-

nei un 10 klasiskas svētku ce-
pumu receptes. Lai arī jūsu mājās virmo kanē-
ļa, vaniļas un apelsīnu smarža! 

Patriks Deno 

Kalaripajattu. Indijas 
tradīciju aizsākumi
radusies Indijas dienvidos, ka-
laripajattu ir senākā un garīgā-
kā no austrumu cīņas mākslām, 
taču mūsdienās tā ir teju vai aiz-
mirsta. grāmatā Kalaripajattu. 
Indijas tradīciju aizsākumi tele-
vīzijas kanāla cBs bijušais kara 

reportieris Patriks deno ielūkojas šīs visaptve-
rošās mākslas pamatos un tūkstošiem gadu se-
najās tradīcijās.
grāmatā Kalaripajattu. Indijas tradīciju aizsāku-
mi iespējams iepazīties ne tikai ar indiešu cīņas 
tehnikām un to ietekmi uz daudzām rietumu 
pasaulē populārām praksēm, bet arī ar tradī-
cijām, kas Indiju ir padarījušas par austrumu 
gudrību šūpuli.
Tūkstošiem gadu seno cīņas mākslu un cilvē-
ka pilnveidošanās sistēmu kalaripajattu var ap-
gūt arī Šivas centrā Latvijā. ar kalaripajattu sis-
tēmas palīdzību iespējams ne tikai uzzināt in-
diešu kara mākslas noslēpumus, bet arī apgūt 
jogu, ajūrvēdu un daudzas citas mutiski nodo-
tas indiešu tradīcijas.

Ingeborga Pilsa, Stefans Palmers, 
Luiss Bisšops

Pasaules virtuve: Āzija, 
Austrālija, Amerika
Klajā nākusi pavārgrāmatas Pa-
saules virtuve otrā daļa – tajā 
apkopotas Āzijas, austrālijas un 
amerikas valstu gardāko ēdie-
nu receptes. Līdzās klasiskiem 
nacionālās virtuves paraugiem 

autori grāmatā iekļāvuši arī viņu draugu ģime-
nēs iecienītus ēdienus, ko izvēlējušies gardēži 
no visām pasaules malām. Ikvienu recepti ilus-
trē apetīti rosinošas ēdienu fotogrāfijas. Līdzās 
informācijai par ēdiena pagatavošanas laiku, 
procesu un sastāvdaļām, īsā ievadtekstā uzzi-
nāsiet interesantus vēsturiskus faktus vai ziņu 
par kādu no ēdiena sastāvdaļām. gan sātīgi 
ēdieni, gan našķi izraudzīti tā, lai tos varētu pa-
gatavot arī pavārmākslas cienītāji iesācēji. 

nekustamais īpašums

pārdod
1 istabas dzīvokli satiksmes ielā, Jelgavā. 36,7 m2, 2/5. 
cena Ls 7000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

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

1 istabas dzīvokli Pumpura ielā, Jelgavā. 39,2 m2, 4/5. 
cena Ls 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 8000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Pērnavas ielā, Jelgavā. 35,9 m2, 5/5. 
cena Ls 7000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli aspazijas ielā, Jelgavā. 39,3 m2. Cena 
Ls 10 500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli draudzības ielā, Kalnciemā, Jelga-
vas novadā. 29,8 m2, 4/5. Ls cena 3700. Ir iespējama 
nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. www.
realdi.lv. 

1 istabas dzīvokli Meliorācijas ielā, Ozolniekos. 33,8 m2, 
3/4. cena Ls 7500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet 
krīzi. T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

1 istabas dzīvokli Muldavas ielā, dobelē. 26 m2. Cena 
Ls 4000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli Pētera ielā, Jelgavā. 41,9 m2, 5/5. cena 
Ls 12 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

2 istabu dzīvokli atmodas ielā, Jelgavā. 56,9 m2, 4/5. 
cena Ls 9000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv.

2 istabu dzīvokli Loka maģistrālē, Jelgavā. 49,4 m2, 1/9. 
Cena Ls 11 000. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

3 istabu dzīvokli elejā, Jelgavas novadā. 70 m2. Cena 
Ls 6500. Ir iespējama nomaksa. Izmantojiet krīzi. 
T. 29223826. Uldis. www.realdi.lv. 

3 istabu dzīvokli dārza ielā, Jaunbērzē, dobeles 
novadā. 66,4 m2, 1/3. cena Ls 7000. Ir iespēja-
ma nomaksa. Izmantojiet krīzi. T. 29223826. Uldis. 
www. realdi.lv. 

pērk
stiga rM – meža īpašumus. T. 28660202.

dažādi
Juridiskais birojs piedāvā visu veidu juridiskos pa-
kalpojumus (laulību šķiršana, parādu piedziņa, ju-
ridisko dokumentu sagatavošana, tiesvedība). 
T. 29377272.
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Iespiests Jelgavas 
tipogrāfijā

Tatjana Fasta

Juris Podnieks. Vai 
viegli būt elkam?
1992. gada vasarā zemūdens 
medību laikā Zvirgzdu eze-
rā, Latvijas rietumos, noslē-
pumaini pazuda pazīsta-
mais dokumentālā kino re-
žisors Juris Podnieks. Viņš 
bija sporta meistars peldē-

šanā. Oficiālā versija apgalvoja, ka noticis nelai-
mes gadījums.  

Jānis Alberts Jansons

Latviešu masku gājieni 
Jānis alberts Jansons (1892-1971) 
ir viens no ievērojamākajiem 
20. gs. latviešu folkloristiem, li-
teratūrzinātniekiem un peda-
gogiem. Šo darbu viņš nosau-
cis par eksperimentālu pētī-
jumu ar pamatojumu salīdzi-
nošajā etnogrāfijā un etnolo-
ģijā. grāmata sastāv no četrām daļām. 1. daļā 
dots kritisks latviešu masku gājienu tradīcijas 
atspoguļojums dažādos avotos; 2. daļā – plaši 
dažādu novadu masku gājienu apraksti; 3. daļā 
apkopotas un sniegtas ziņas par Eiropas tautu 
maskošanās tradīciju. 4. daļā skaidrota latvie-
šu masku gājienu būtība. Izdevumu papildina 
tautasdziesmu teksti un nošu piemēri. Ievada 
un komentāru autors gatis Ozoliņš. 

V. Rūmnieks, A. Migla. 

Čaks
Biogrāfiskais romāns Čaks ir aiz-
rautīgs, noslēpumiem pārpilns 
dzejnieka dzīvesstāsts, kurā ra-
došie un intīmie piedzīvojumi 
savērpti ar plašu kultūrvēstu-
risko un politisko notikumu 
zemslāni, kur unikāli, līdz šim 
nezināmi vēsturiskie doku-
menti vienojas ar autoru ēverģēlīgo fantāziju.

Marats Kalandarovs

Vīza uz dzelmi
1994. gada 28. septembra vaka-
rā jūras prāmis Estonia, kā ie-
rasts, devās reisā no Tallinas uz 
Stokholmu ar gandrīz tūkstoš 
pasažieriem uz klāja.
Jau pēc dažām stundām no 
prāmja tika raidīts sOs signāls. 
Baltijas jūras dzelme kļuva par 
mūža mājām 852 pasažieriem, 
starp kuriem bija arī kuģa komandas locekļi. 
Tajā naktī dzīvību zaudēja arī 24 Latvijas iedzī-
votāji. Pēc oficiālās versijas traģēdiju izraisīju-
šas prāmja tehniskās nepilnības – viziera de-
fekts. Tomēr katastrofas izmeklēšanas komisi-
jas atzinumos rodams daudz neskaidrību un 
pretrunu. 
Žurnālisti, juristi, jūras lietu speciālisti un šīs 
grāmatas autors, negaidot nonākuši pašā no-
tikumu epicentrā, veica paši savu izmeklēšanu. 
Secinājumi izrādījās satriecoši. 

Santa decembrī
n Ja kāds par viņu vēl nebija dzirdējis, kopš skandalozā vasaras 
incidenta kopā ar režisoru Viesturu Kairišu Vecrīgā zina visi. 
Operdziedātāja asmika grigorjana.
n Viņi lika šogad par sevi runāt. Spilgtākie mūzikā, sportā, 
politikā un modē.
n ar Vari Vētru varētu uzrakstīt vairākas intervijas vienlaicīgi. 
Uzdodot jautājumu, nekad nezini, kur tas Vara ceļos aizvedīs. 
Saruna Ziemassvētku noskaņās.
n Ko iesākt, ja Ziemassvētkos bēdīgi. Svinēt, protams! Tikai 
– citādi.
n Intervija starp plenārsēdēm – Valdis dombrovskis.
n Šopēns un Žorža Sanda. Ģēnijs un mūza, mīlestība un sāpes. 

n Piedošana un viltus piedošana. Tās ir divas dažādas lietas.
n aktīvākie, iedarbīgākie, maigākie un patīkamākie – 2010. gada labāko kosmētikas līdzekļu izlase.
n Ko zvaigznes sola nākamgad? Horoskops.
n Šomēnes kopā ar žurnālu – pielikums Santas Ziemassvētki! 
Praktiskas idejas, kas ļaus padarīt Ziemassvētkus priecīgus, skaistus un garšīgus.

Šī mēneša Mans Mazais
n dzemdības ūdenī: Pirmo reizi žurnālā Mans Mazais foto 
reportāža no ūdens dzemdībām.
n saruna: Ko par bērnu audzināšanu, kristīšanu un ģimenes dzīvi 
stāsta mācītājs Krists Kalniņš. 
n audz liels: Cik dāvanu drīkst gribēt tavs mazais? Un vai niķoties 
ir labi vai slikti?
n audz liels: Sapūstas ausis, puņķaini deguni un klepus – ikdiena 
bērnudārzā. Skaidrojam, kas ir mīti un kas – patiesība par 
saaukstēšanos.
n Māmiņa: Ieteikumi, kā sapucēties uz Ziemassvētku balli piecās 
minūtēs! Bet ko darīt, ja piezogas svētku skumjas?

decembra Astēs 
n salavecīša Kaspara Pūces četras astes.
n atradums! Pretstresa veste suņiem.
n Oriģinālas idejas Ziemassvētku dāvanām.
n Testējam suņu interaktīvās rotaļlietas. 
n Kā pasargāt kaķi no eglītes un eglīti no kaķa.
n Kaķenei dzemdību sarežģījumi. Kā rīkoties saimniekam?
n Kā pasauli redz dzīvnieki.
n Kā kopt garspalvainās jūrascūciņas 
Interesanti: Kā radās leģendārais runcis zābakos un Francijas 
monstrs – vilks cilvēkēdājs.
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jums noteikti ir ko pavēstīt. nekautrējieties! 
Ziņu telpā dažkārt ir mazāki, nezināmāki, nekvalitatīvāki 
pakalpojumi un to sniedzēji...

uzticiet to mums! Lai katrs dara to, ko prot labāk! 
mums ir jau 20 gadu pieredze preses relīžu rakstīšanā Latvijā.

jūs gribat rakstīt paši, bet tomēr māc šaubas par to, 
ko esat sarakstījuši? neesat pārliecināti, ka tas kādu interesē? 
mēs pielabosim un aktualizēsim!

to taču prot ikviens! ne tā? vai jūsu datu bāzē ir vairāk nekā 1000 žurnālistu e-pasta adreses? 
vai jums ir īpaša e-pastu izsūtīšanas programma? kā jūs plānojat nosūtīt žurnālistiem bildes 
oriģinālā izmērā? uzticiet to mums! tas nemaksā tik dārgi un noteikti atmaksājas.

ja jums nav pašiem savas interneta lapas vai arī jūsu interneta lapā nav sadaļas 
<jaunumi>, uzticiet savas preses relīzes arhivēšanu mums, un tā mājos blakus citām 
preses relīzēm, un, iespējams, kāds vēl vairāk interesēsies arī par jūsējo.

Preses reLĪZes
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ārā no mājas

L ī g a  g r e i š k a n e

sākot no decembra vidus, svētku 
noskaņa valdīs naktsklubā Tonuss, 
jo līdzās dažādiem atraktīviem 
pasākumiem svētku nedēļā paredzēti 
īpaši deju vakari Ziemassvētku mūzikas 
pavadījumā. 

Tonusa īpašnieks Druvis Kalniņš informē, 
ka laikā no 22. līdz 24. decembrim klubā būs 
iespējams izdejoties svētku noskaņās. 

Savukārt decembra pirmajā pusē pare-
dzētas dejas jau iemīļotu un jaunu Dj liktās 
mūzikas pavadījumā. 15. decembrī studen-
tu pasaulē aicinās Dj Rudais, savukārt par 
konkursiem, atrakcijām un citām aktivitā-
tēm rūpēsies Tonusa regulārajiem apmek-
lētājiem jau zināmais Gints Romulis. Nā-
kamajā vakarā, 16. decembrī, dejot gribētā-
jus aicinās Crazy RnB Night un kluba re-
zidenti, savukārt 17. decembrī pie pults ro-
sīsies populārais Dj Japānis, bet otrā zālē 
par mūziku un labu garastāvokli gādās Dj 
PM2AM.

18. decembrī uz klubu aicināts ikviens, 
kurš vēlas aizmirst ziemu un aukstumu, lai 
ļautos karstajām meksikāņu dejām Mexica-
na party. 

L ī g a  g r e i š k a n e 

F oto :  a r h ī v s

Mūsu pilsētā godam aizvadīt veco un ar 
vērienu sagaidīt jauno 2011. gadu aicina 
vairākas izklaides vietas. tie, kuri grib 
jautri pavadīt laiku, aicināti doties uz 
Jelgavas krekliem, bet tie, kuri jauno gadu 
grib iesākt balles kleitās un laka kurpēs, 
var doties uz jelgavas kultūras namu. 

Populārā izklaides vieta Jelgavas krekli aicina 
veco gadu pavadīt un jauno iesākt nevis mājās 
pie televizora, bet jautrā kompānijā un labas 
mūzikas pavadībā kopā ar grupu Dukuri. Jel-
gavas kreklu vadītājs Ainārs Tamisārs informē, 
ka grupa spēlēs ne tikai savus, bet arī Latvijā 
un citviet pasaulē plaši pazīstamus hītus. 

«Tāpat decembrī jelgavniekiem esam sa-
gādājuši patīkamu atkalredzēšanos ar grupu 

Autobuss debesīs, kura pie mums nav spēlēju-
si jau vairākus gadus,» tā Jelgavas kreklu vadī-
tājs. Viņš zina teikt, ka Autobuss debesīs dzies-
mās klausīties un līdzi dejot varēs jau pavisam 
drīz – 10. decembrī. 

Vēl viena no vietām, kur Jelgavā sagaidīt 
2011. gadu, ir kultūras nams. Tajā jau no pulk-
sten 21 līdz trijiem no rīta notiks gadumijas 
balle, vēsta aģentūras Kultūra mājaslapā pub-
licētā informācija. 

Par dejošanai labvēlīgu mūziku rūpē-
sies muzikālais projekts Ira Krauja-Dūduma 
un draugi. Papildus tam paredzēti arī dažā-
di pārsteigumi, atrakcijas, šampanieša dzer-
šana tieši pusnaktī, kā arī karaokes dziedā-
šana pie labi pazīstamām un visiem mīļām 
dziesmām.

Ieejas maksa uz pasākumu ir desmit lati, 
līdzi ņemot groziņu. Biļetes visu decembri 
nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasēs. 

jelgavā vairākās 
vietās iespējams 
sagaidīt jauno gadu

decembra 
izskaņā 
Tonusā būs 
Ziemassvētku 
deju vakari
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