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604 sludinājumi pielikumā Ls 0,25

cena

9 771691 462002 0 2

ZEMGALEI
KALEIDOSKOPS

DižDanča vadītāja  
Ieva Karele: 
dejotājI Ir Kā  

dzIntara Krelles

jelgavā strauji 
pieaug bezdarbs

Jelgavnieki 1991. gada 
barikāžu laikā

Kā trenējas 
Zemgales 
basketbolisti

Klāt snovborda laiks

Kambalas mamma 
grib dibināt  
veco ļaužu klubiņu



Indekss 3109

Ja gribi saņemt regulāri, 
tad abonē par latu!

Abonējam uz februāri!
Tikai par vienu latu mēnesī katru pirmdienu

savā pastkastē saņemsi nedēļas žurnālu
Nedēļa Jelgavā – Jelgavniekiem.lv un lielāko

sludinājumu un reklāmas izdevumu Zemgalē
Kaleidoskops Zemgalei.

Abonēt var:
• pa tālruni 67 00 80 01
• redakcijas tālruni 63 09 05 00
• interneta lapā www.pasts.lv
• visās pasta nodaļās

Krāsains nedēļas žurnāls
par notikumiem pilsētā un rajonā

>500
sludinājumi nedēļā
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Karstais tālrunis
630 905 00 

RedaKCiJa
Redakcijas adrese: katoļu iela 2b,  
Jelgava, lv-3001, latvija
Tālrunis: (+371) 63090500  
Mobilais tālrunis: (+371) 29509033
Fakss: (+371) 63090509
e-pasts: nj@jelgavniekiem.lv
galvenais redaktors: māris papēdis
Reportieri: Rolands Bartaševics un  
ilze lukstiņa (+371) 63090508
Korektore: Inga Laizāne
Maketētājs: igors Jefimovs

iZdevēJs
sia Nedēļa Jelgavā
Masu informācijas līdzekļa  
reģistrācijas nr. 000703206
Pvn reģistrācijas nr. lv43603032643
Konta numurs: lv46HaBa0551017832833
Banka: aS Hansabanka
Konts: HaBalv22

MāRKeTinga Un ReKlāMas daļa
Tālrunis: (+371) 63090504
e-pasts: reklama@jelgavniekiem.lv

lasĪTāJU seRviss
administratore: lita Surgunte
Tālrunis: (+371) 63090500
e-pasts: nj@jelgavniekiem.lv

TiPOgRāFiJa
aS Preses nams
Balasta dambis 3, Rīga, lv-1048

Tirāža 15 000

Redaktora sleja

vāks: ieva Karele, tautas deju 
ansambļa Diždancis vadītāja
Foto: Mikus Medzinis

Māris Papēdis,
žurnāla Jelgavniekiem.lv 

galvenais redaktors

Nedēļas citāts

Ziņu aģentūra LETA 14. janvārī izplatīja 
ziņu, ka Jelgavas dome pilsētas budžeta ska-
tīšanu un pieņemšanu pārcēlusi no janvāra 
domes sēdes uz februāri. Tiesa, parasti 
gan vispirms pieņem budžetu, lai zinātu, 
cik daudz naudas var atļauties tērēt, nevis 
otrādi.

Portālā zz.lv zem šīs ziņas parādījās kāda 
lasītāja komentārs, kurā viņš raksturojis paš-
reizējos Jelgavas domes deputātus. Iepazīsti-
nām ar to arī savus lasītājus, maksimāli sagla-
bājot autora stilu.

Šis domes deputātu sastāvs ir morāli un 
fiziski degradējies. Tie cilvēki ir par vecu un 
par stulbu, lai sarežģītos apstākļos pieņem-
tu adekvātus lēmumus. Pavērojiet, kas tur ir 
pārstāvēti:

- daži nepazīstami krievi, ar kuriem 
neviens nerēķinās,

- no vecuma sirgstošs izbijis rektors,
- vecs padomjlaiku vadītājs, kurš izputi-

nāja veselu nozari,
- slīpēts dakteris, kurš iemācījies veikli 

zagt savā slimnīcā un ik pa laikam pamaina 
partijas,

- aprobežots zemnieks, kurš uztur krogu, 
bet domāšanā tipisks 70. gadu komunists,

- izbijis dzērājs, kurš pilda viena veikal-
nieka norādījumus,

- vecs komunists, kurš sazagās, vadot 
gaļas kombinātu, bet tagad turpina to pašu 
universitātes saimnieciskajā daļā,

- lētticīgs dabas draugs, kurš reti kad 
var pārspļaut pār lūpu, kad ir jāizsaka savs 
viedoklis,

- uzņēmējs, kurš neticami ātri sapelnīja 

nezināmas izcelsmes miljonus un arī maina 
partijas,

- veca komjauniete/komuniste, kurai jau 
ilgi uzticēts regulēt finanses un kura pēc lai-
kabiedru nostāstiem ilgu laiku ir bijusi «lielā 
kunga» ārpuslaulību simpātija un uzcītīga 
pavēļu izpildītāja,

- kaut kāds zemnieks par kuru neviens 
neko nezina un arī viņš pats nezina, ko viņš 
tur dara un par ko tur tajās sēdēs runā, bet kā 
kungs saka, tā jādara,

- naivs dejotājs, kuru neņem galvā pat 
lielie partijas bosi, neskatoties uz to, ka bijis 
pastnieka lomā apšaubāmu likumprojektu bī-
dīšanā Saeimā,

- atklāti aprobežots kunga iegribu pildī-
tājs, kurš vienubrīd bija iedomājies, ka var būt 
ministrs, taču ar kaunu ticis padzīts un tagad 
uzskata, ka ir neticami gudrs un varošs,

- un visbeidzot rūdīts komjaunietis ar 
tikai komjauniešiem raksturīgu lišķīgu un 
zaglīgu dabu apveltīts pilsētas vadonis, kurš 
8 vadīšanas gados ir kļuvis par neoficiālu visu 
lielāko Jelgavas būvju līdzīpašnieku, kurš ne-
ieredz jebkuru, kurš uzdrošinās apšaubīt ne 
tikai viņa, bet arī jebkura iepriekš minēta 
pilsoņa atbilstību amatam vai to darbības kri-
tisku analīzi.

Nobeigumā varu teikt, ka nav jau nozīmes 
tajos partijas nosaukumos, bet gan cilvēkos, 
jo esošie ir veikli maskējušies zem dažādiem 
nosaukumiem, bet patiesībā visi ir piekritu-
ši pakļauties lielajam kungam, kurš šad tad 
atmet kādu kaulu no sava bagātīgā cienastu 
galda!!!

vēlētājs
15.01.2009. 09:20:38

Kā jau mūsu cītīgākie lasītāji būs pamanījuši, žurnāls Jelgavniekiem.lv no jaunā gada mainī-
jis iznākšanas dienu – tagad tas lasītājiem pieejams jau pirmdienā, tiesa, tikai tiem, kas to abo-
nējuši vai iegādājas preses izplatīšanas vietās, savukārt daudzās publiskās vietās Jelgavā tas bez 
maksas pieejams no otrdienas.

Taču tās nav vienīgās pārmaiņas. No šodienas žurnāla un arī portāla Jelgavniekiem.lv re-
dakcija atrodas Katoļu ielā 2b – Jelgavas pasta centra ēkas 3. stāvā.

esam Jelgavas centrā
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Notikumi

atklāts administratīvās  
rajona tiesas reģionālais 
tiesu nams

Īsumā
Top studentu  
folkfestivāla himna 
Seši radoši jaunieši, kuri vairākus gadus pie-
dalījušies llu Studentu folkfestivālā, patlaban 
strādā pie tā himnas sacerēšanas. to festivāla 
20. jubilejā iecerēts atskaņot kā dāvanu svētku 
dalībniekiem un skatītājiem.
Himnu veidos mārtiņš pružinskis (muzikants), 
edžus Ķaukulis (edža niknais), vilnis veinbergs, 
eduards grigorjevs (egro) un normunds aģis, 
kuri vairākus gadus pēc kārtas iemēģinājuši 
festivāla skatuvi, uzstājoties gan kā dzejnieki, 
gan individuālie dziesminieki un grupu mūziķi.
20. Studentu folkfestivāla dižsaiets jeb lielais 
koncerts, kā arī himnas pirmatskaņojums, kuru 
izpildīs tās veidotāji, notiks 25. februārī plkst.  
18 llu aulā. Festivāla dalībnieku tikšanās, ie-
priekš piesakoties, un programmas veidošana 
notiks 18. februārī plkst. 17 llu Studentu klubā.
Studenti līdz 22. janvārim var iesūtīt rīmes 
un teksta fragmentus, kurus varētu izmantot 
himnas vārdu veidošanā.

nezināms labdaris izglābj  
ledū ielūzušu vīrieti
Svētdienas, 11. janvāra, vakarā Jelgavas uguns-
dzēsēji saņēma izsaukumu, ka driksas ledū, 
netālu no krasta, ielūzis cilvēks.
taču, ierodoties notikuma vietā, cietušais jau 
atradās krastā sveiks un vesels – tikai ļoti nosalis 
un, protams, izmircis līdz pēdējai vīlītei. viņam 
no aukstās peldes palīdzējis izkļūt kāds garām-
gājējs, kurš ar zara palīdzību nelaimīgo dabūjis 
ārā no āliņģa un pēc tam aizgājis.

Konkursa Gaišākais  
pilsētvides objekts laureāti
Privātmājas: t. grothusa iela 9, viktorijas iela  
4 un lietuvas šoseja 26.
daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni un 
lodžijas: kronvalda iela 3, dz. 6; kalpaka iela 
5, dz. 1; uzvaras iela 6, dz. 14 un pasta iela 34,  
dz. 64.
spožākā pilsētas iela: Robežu ielas 17., 19., 21., 
22. un 23. nams.
iestādes un uzņēmumi: lielveikals Elvi Rūpnie-
cības ielā, Sia Baks veikals uzvaras ielā, veteri-
nārā klīnika Sanarius viestura ielā, Sia Ramans 
un partneri tērvetes ielā un Sia VDS kazarmes 
ielā.
izglītības iestādes: Jelgavas Speciālā pa-
matskola, Jelgavas 3. pamatskola un sociālās 
aprūpes centrs Elizabete.

valsts apmaksātā  
datortomogrāfija kļūst pieejamāka
no 5. janvāra valsts apmaksāta datortomogrā-
fija pieejama arī Zemgales veselības centrā, kas 
noslēdzis līgumu ar veselības obligātās apdroši-
nāšanas valsts aģentūru. pacientiem par izmek-
lējumu būs jāmaksā tikai pacienta iemaksa.

atklāts arodbiedrību  
konsultāciju centru 
latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 15. janvārī 
Jelgavā, elektrības ielā 10, atklāja konsultatīvo 
centru, kurā tiks sniegtas bezmaksas konsultā-
cijas darba tiesību un darba aizsardzības jautā-
jumos visiem strādājošajiem.

Par Teritorijas plānošanas likuma ilglaicīgu 
nepildīšanu, noteiktajā termiņā nenodroši-
not teritorijas plānojumu izstrādi, reģionā-
lās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 
Edgars Zalāns 14. janvārī parakstījis rīkoju-
mus par desmit pašvaldību vadītāju atstādi-
nāšanu no amata pienākumu pildīšanas. In-
teresanti, ka neviens no atstādinātajiem nav 
Tautas partijas biedrs.

Jelgavas pusē neviens pašvaldības vadī-

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš 14. janvārī 
svinīgi atklāja Administratīvās rajona tiesas 
reģionālo tiesu namu Zemgales darījumu 
centra telpās, Atmodas ielā 19, Jelgavā.

Administratīvā rajona tiesa savu darbību 
uzsāka 2004. gada 2. februārī. Šāgada  
5. janvārī darbu uzsāka Administratīvās 
rajona tiesas tiesu nami Jelgavā, Liepājā, Val-
mierā un Rēzeknē. Reģionu iedzīvotājiem 
vairs nav jādodas uz Rīgu, lai Administratīva-
jā rajona tiesā iesniegtu prasību par valsts un 
pašvaldību iestāžu lēmumiem. 

Doremi.lv balvu pasniegšanā triumfē Prāta vētra

Lielākais latviešu mūzikas MP3 lejupielāžu 
portāls doremi.lv apbalvojis triju vispieprasī-
tāko dziesmu izpildītājus 2008. gadā – grupas 
Prāta vētra un Linga, kā arī Lauri un Rūtu 
Reinikus.

Prāta vētra balvu saņēma par dziesmu 
And I Lie, kas jau pavasarī ieņēma 1. vietu 

portāla pārdošanas topā un saglabāja to līdz 
gada beigām. Linga tika apbalvota par savu 
vienīgo pērn publiskoto ierakstu – dziesmu 
Gan, kas kļuva par otro visbiežāk lejuplādē-
to dziesmu. Savukārt 3. vietu doremi.lv gada 
topā ieņem Laura un Rūtas Reiniku dziesma 
Es esmu tev dzīslās. 

vilces un vircavas pagastveči saglabā krēslus

tājs atstādināts nav, taču divi – Vilces pagasta 
padomes priekšsēdētājs Jānis Verenieks un 
Vircavas pagasta padomes priekšsēdētājs Zie-
donis Caune – izglābušies burtiski par mata 
tiesu. Vircavas pagasta teritorijas plānojums 
tika apstiprināts pagājušā gada oktobrī, sa-
vukārt Vilces teritorijas plānojums – tikai  
18. decembrī. Saskaņā ar likumu, teritorijas 
plānojumi bija jāapstiprina jau sen, sen – līdz  
2007. gada 31. decembrim.

administratīvās rajona tiesas 
priekšsēdētāja ilze Freimane un tieslietu 
ministrs gaidis Bērziņš atklāj jauno 
tiesas namu.

Balvu par 1. vietu doremi.lv pārdošanas topā saņēma Prāta vētra – attēlā kopā ar 
doremi.lv vadītāju ervingu Znotiņu.
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Runā, ka...
Runā, ka biju-

šais Jelgavas dom-
nieks viktors valainis 
esot iestājies tautas 
partijā. Sazinājāmies 
ar tautas partijas Jel-
gavas nodaļas kon-
taktpersonu daci um-
brašku, kura gan neko 
nezināja teikt. tiesa, 
viņa pieļāva, ka par to 
varētu būt informēta 
nodaļas vadītāja irēna 
Škutāne.

vajadzēja traucēt 
pašu llu Sporta kated-
ras vadītāju docentu 
viktoru valaini, kurš 
laipni pastāstīja, ka 
tāds nodoms bijis, taču 
pēc oranžo Jelgavas 
nodaļas šķelšanās, kad 
vairs nav īstas skaidrī-
bas, kurā – pozīcijas vai opozīcijas – pusē Jelgavas domē ir tautpartijieši, viņš no šāda soļa atteicies.

tiesa, v. valainis paguvis pakoķetēt ar partiju Sabiedrība citai politikai, taču tā savās rindās viņu 
nav ņēmusi, jo jaunajai partijai vajadzīgas jaunas sejas un jauni cilvēki.

tomēr kādreizējais domnieks un partijas vadītājs ardievas politikai negrib teikt un cer, ka kādā 
partijā atradīsies vieta arī viņam. Spēka, laika un zināšanu viņam esot gana.

atgādināsim, ka v. valaiņa politiskā karjera bijusi visai raiba. 1994. gadā viņš tika ievēlēts Jel-
gavas domē no demokrātiskās partijas, 1997. gadā – no demokrātiskās partijas Saimnieks, bet  
2001. gadā – no Zemgales partijas saraksta (šī partija tika nodibināta 2000. gadā un v. valainis bija 
tās priekšsēdētājs). 2005. gadā v. valainis Jelgavas domes vēlēšanās kandidēja no Zemgales parti-
jas un Sociāldemokrātu savienības apvienotā saraksta, taču palika aiz svītras. 8. Saeimas vēlēšanās 
2002. gadā viņš kopā ar vairākiem citiem Zemgales partijas biedriem kandidēja Latgales gaismas sa-
rakstā, taču parlamentā šī partija neiekļuva. 2005. gada nogalē Zemgales partija sāka sadarboties 
ar Jaunajiem demokrātiem. tagad gan Zemgales partija ir likvidēta, jo laikus nebija pārreģistrējusies 
politisko partiju reģistrā. Savukārt Jaunie demokrāti tagad ir Demokrāti.lv.

studentus saldēs  
un neļaus mazgāties
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(LLU) gatavojas ieviest skarbus taupības 
pasākumus – samazināt gaisa temperatūru 
augstskolas ēkās un ierobežot studentu ie-
spējas lietot dušas.

Laikā, kad dienesta viesnīcās un mācību 
korpusos uzturas studenti, tikšot kuri-
nāts tikai tik daudz, lai gaisa temperatū-
ra sasniegtu 18 līdz 20 grādus, bet naktīs 
un nedēļas nogalēs tā pazemināsies līdz  
15...16 grādiem. 

Tāpat esot plānots, ka students bez 
papildu samaksas drīkstēs mazgāties dušā 
vidēji astoņas reizes mēnesī. Tiesa, kontro-
les mehānisms vēl neesot izstrādāts, tāpēc 
pagaidām studenti tiek aicināti «izprast šā 
brīža situāciju».

Pa to laiku tiek gatavots īpašs pētījums, 
lai noskaidrotu studentu mazgāšanās ie-
radumus. «Lai izrēķinātu vidējo mazgāša-
nās reižu skaitu mēnesī, 6. dienesta viesnī-
cā līdz 1. februārim veiksim nelielu eksperi-
mentu. Katrs students, ejot mazgāties, īpašā 
kuponā saņems ierakstu. Vēlāk apkoposim 
rezultātus un uzzināsim, cik reizes mēnesī 
students apmeklē dušu,» LLU mājaslapā 
skaidro LLU direktora vietnieks objektu 
ekspluatācijas jautājumos Indulis Stulpiņš.

nikns suns iegāž 
meklēšanā esošu vīrieti
Izbraucot pārbaudīt sūdzību par agresīvu 
suni Pārlielupē, pašvaldības policijas darbi-
nieki 13. janvārī konstatējuši, ka suņa saim-
nieks nododams Valsts policijai, jo izsludi-
nāts meklēšanā.

Ziņu, ka kādā Pērnavas ielas pagalmā 
skraidot nepienācīgi pieskatīts melns suns, 
pašvaldības policija saņēmusi pulksten 15.05. 
Izbraucot uz notikuma vietu, pašvaldības po-
licijas darbinieki sastapuši arī suņa saimnie-
ku un, pārbaudot tā personas datus, konsta-
tējuši, ka vīrietis ir policijas meklēšanā. Suns 
ievests dzīvesvietā, bet saimnieks nogādāts 
Valsts policijā.

Nekāds slepkavnieks gan nav notverts – 
1958. gadā dzimušais kungs figurējis krimi-
nālprocesā par mantas bojāšanu.

satiksmes  
negadījumā cieš bērns 
14. janvārī A. Pumpura un Rīgas ielu krus-
tojumā pulksten 8.15, neuzmanīgi šķērso-
jot brauktuvi, cietis kāds septiņus gadus 
vecs puisītis – viņam uzbrauca automašīna 
Renault. Bērnam konstatēts smadzeņu satri-
cinājums un ādas nobrāzumi sejā.

Jaunie 
siltuma rēķini – lielāki
Janvārī, salīdzinot ar decembrī saņemta-
jiem, jelgavnieki savās pastkastītēs atradīs par 
apmēram astoņiem procentiem lielākus sil-
tumenerģijas rēķinus.

Vidējā maksa par apkuri 2008. gada no-
vembrī Jelgavā bija 1,04 Ls/m² bez PVN, bet 
decembrī – 1,12 Ls/m². 

Visdārgāk decembrī siltums izmaksājis 
K. Barona ielas 14. nama iedzīvotājiem – ap 
2 Ls/m². Tas tādēļ, ka ēka ir atsevišķi stāvoša, 
nesiltināta un neliela, līdz ar to šim namam ir 
ievērojami lielāki siltuma zudumi. Savukārt 
zemākās apkures izmaksas, kā ierasts, bijušas 
nesen pilnībā siltinātajā paraugmājā 4. līnijā 
1, kur par siltumu maksāts vien 0,554 Ls/m². 

Siltumenerģijas patēriņa pieaugumu de-
cembrī ietekmējusi gan vidējās āra tempe-
ratūras pazemināšanās par 2,83 grādiem, 
gan arī tas, ka decembris ir par vienu dienu 
garāks nekā novembris. Turklāt jāņem vērā 
arī tas, ka gada nogalē bija daudz brīvu dienu, 
kad cilvēki vairāk laika pavadīja mājās, līdz ar 
to decembrī palielinājies siltumenerģijas pa-
tēriņš karstā ūdens sagatavošanai.

Cukurfabriku  
jauc arī naktīs
15. janvārī Jelgavas pašvaldības policija sa-
ņēmusi divus izsaukumus no Pārlielupes – 
iedzīvotāji sūdzējušies par naktsmiera trau-
cējumiem, ko radot dažādi trokšņi no kād-
reizējās Jelgavas cukurfabrikas puses.

Pirmais izsaukums saņemts pulksten 
1.34. Notikuma vietā policisti noskaidroja, 
ka notiek ēkas demontāža. Pēc likumsargu 
sazināšanās ar darbu vadītāju, darbi tikuši 
apturēti. Pulksten 23.45 policijas darbinieki 
atkal saņēma sūdzību no šīs pašas vietas. 

AS Jelgavas cukurfabrika valdes locek-
lis Māris Freifalts atzīst, ka skursteņa de-
montāžas darbi tiešām tiek veikti naktīs, 
taču tas tiekot darīts atbilstoši visām likuma 
normām. Firmas strādnieki, kas to darot, 
strādā vairākās maiņās, jo darbs ir ļoti speci-
fisks un darāmā ļoti daudz, tādēļ arī jāstrādā 
pat naktīs. M. Freifalts gan piebilst, ka sūdzī-
bas par darbību cukurfabrikā parasti izsakot 
tikai viens īgns kaimiņš, kurš nekad neesot 
apmierināts ar to, kas notiek bijušās ražotnes 
teritorijā – kad darbi pierimst, viņš sūdzo-
ties, «kad beidzot nojauks to graustu».
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Aktualitāte

kam izdevīga bija 
vardarbība vecrīgā?

I va r s  J a ko v e l s ,  

l s D s P  J e lg ava s  o r g a n I z āc I J a s  

P r I e k š s ē D ē tā J a  v I e t n I e k s 

F oto :  I e va  Č ī k a ,  l e ta

Mītiņa laikā sabiedrības aktīvākā daļa 
skaidri pauda savu neapmierinātību ar 
valdošās koalīcijas (ne)darbu un situāciju 
valstī. Cilvēki, izejot ielās, izteica rūgtumu 
un vilšanos par mūsu valsts politiku. Pēc 
mītiņa oficiālajām beigām pūlī atradās 
provokatori, kas aicināja turpināt protes-
tus. Provokatoru aicinājumi dažas dienas 
līdz mītiņam bija atrodami arī interne-
ta vidē. Diemžēl ne visi prata nepaļauties 
provokācijām.

Doma laukumā notiekošajā mītiņā 
aktīvi piedalījās un savu viedokli par valsts 
politikā notiekošo pauda arī LSDSP Jel-
gavas organizācijas biedri. Līdz ar valsts 
himnas izskanēšanu kopā ar citiem LSDSP 
biedriem satinām mūsu karogus, transpa-
rentus un devāmies prom no akcijas vietas. 
Mītiņa noslēgumā Doma laukuma malās 
jau pulcējās iereibuši jaunieši, kuri aizejo-
šos pavadīja ar nievājošiem izsaucieniem: 
«Vai brīdī, kad pasaka – pasākums bei-
dzies, – uzreiz jāskrien mājās?!» Par ne-
mieriem Vecrīgā uzzinājam pēc atgriešanās 
Jelgavā.

Ņemot vērā pirms 13. janvāra mītiņa iz-
skanējušos signālus par iespējamām provo-
kācijām, rodas vairāki jautājumi. Kur bija 
Valsts policijas vadība? Vai internetā iz-
platīto noziedzīgo aicinājumu autori tika 
aizturēti? Vai arī 
viņiem tika dāvāta 
iespēja piedalīties 
Doma laukuma 
akcijā?

Novērojamas 
arī uzkrītošas at-
šķirības, salīdzi-
not policistu skaitu 
Vecrīgā 13. janvārī un pēc apmēriem salī-
dzināmajā Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-
vienības rīkotajā tautas manifestācijā pirms 
dažiem gadiem. Toreiz pieeja Vecrīgai tika 

stingri ierobežota, bet no visas Latvijas at-
vestais kārtības sargu daudzums atšķīrās 
pat vairākas reizes. Ievērojami lielāks skaits 
policistu TV ekrānos redzēts arī 16. marta 
akciju un praida laikā.

Kur atradās policijas automašīnu eki-
pāžas, kad tika demolētas to dienesta auto-
mašīnas? Kāpēc pēc mītiņa beigām gājēju 
plūsma no Doma laukuma netika orga-

nizēta, jau sākot-
nēji noslēdzot 
pieeju Jēkaba ielai 
un Saeimas ēku 
kompleksam?

TV ekrānos 
skatoties notiekošo 
vandālismu Vecrīgā 
un policijas pasīvo 

reakciju, radās sajūta, ka satracinātajam 
pūlim tiek ļauts demolēt un graut, radot 
lielākus postījumus. Kam tas ir izdevīgi? 
Kam Latvijā ir izdevīgi mūsu – miermīlī-

agresīvi noskaņoti jaunieši demolē Pašvaldības policijas automašīnas smilšu ielā.

aizvadīts 2009. gada 13. janvāris. viena no retajām reizēm, kad latvijas tauta bija 
apņēmusies paust savu politisko viedokli. miermīlīgā protesta akcija pret patreizējās 
labējās koalīcijas mazspēju risināt sabiedrības sociālekonomiskās problēmas izvērsās par 
nekontrolētu vardarbību. kam bija izdevīga šī vardarbība?

gu ierindas pingvīnu – protesta mītiņu pa-
sniegt kā agresīvu un nicināmu akciju?

Protesta akcijas atspoguļot negatīvā 
gaismā ir izdevīgi tiem, pret ko tās vērstas. 
Tiem, kam pēc tik plašas tautas manifestā-
cijas būtu nepieciešams sniegt atbildes uz 
mums sasāpējušajiem jautājumiem. Tiem, 
kam ir bail pazaudēt savas iesildītās amatu 
vietas valsts pārvaldē.

Tā vietā, lai runātu par sabiedrības so-
ciālekonomisko problēmu iespējamiem ri-
sinājumiem, valdošie politiķi rēķina izsisto 
stiklu zaudējumus. Viennozīmīgi, demo-
krātiskā valstī nav vietas vardarbīgiem pro-
testiem, bet nekorekti izmantot arī vandāļu 
saujiņas sastrādāto, lai kārtējo reizi aiz-
mirstu par sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 
risināšanu.

Cienījamie politiķi, sabiedrība jums ir 
uzdevusi sasāpējušus jautājumus. Lūdzu, 
sniedziet atbildi. Tas ir jūsu – tautas kalpu – 
pienākums! 

pūlim tiek ļauts 
demolēt un graut.
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Jelgavnieki  
vecrīgas grautiņā 
neesot 
piedalījušies

Protesta akcijā doma laukumā Rīgā pie-
dalījās arī jelgavnieki – gan jauni, gan 
veci, taču pēc mītiņa viņi devušies mājās 
un nekārtībās nav piedalījušies.

J e lg av n i e k i e m . lv

partijas Sabiedrība citai politikai (SCp) Jel-
gavas nodaļa braucienam uz Rīgu bija sa-
rūpējusi divus autobusus, kuros bija vietas 
90 cilvēkiem, pastāstīja SCp Jelgavas 
nodaļas vadītāja velga Sutena. Savukārt 
daudzi Jelgavas jaunieši uz akciju devās ar 
elektrovilcienu. 

v. Sutena nosodīja grautiņa rīkotājus 
un uzsvēra, ka jelgavnieki uz mājām de-
vušies kādu stundu pēc akcijas noslēgu-
ma, – vajadzējis uzgaidīt, kamēr visi atbrau-
kušie ieņem vietas autobusos. tajā laikā viss 
vēl bijis mierīgs. Jelgavnieki par vecrīgā no-
tikušo grautiņu uzzinājuši tikai pēc atgrie-
šanās mājās.

līdzīgi notikušo atstāsta arī latvijas So-
ciāldemokrātiskās strādnieku partijas Jelga-
vas organizācijas priekšsēdētāja vietnieks 
ivars Jakovels.

Jelgavas pilsētas un rajona policijas pār-
valdes priekšnieka palīdzes ievas Sietnie-
ces rīcībā nav informācijas, ka kāds jelgav-
nieks būtu piedalījies grautiņā vai ticis aiz-
turēts. Jautāta, vai policija būtu gatava un 
spētu attiecīgi rīkoties, ja līdzīgas nekārtī-
bas sāktos arī Jelgavā, i. Sietniece atbild, ka, 
notiekot jebkuram pasākumam vai sabied-
rības aktivitātēm, policistiem vienmēr jābūt 
uz visu gataviem un modriem, jo viņu pie-
nākums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību. 
tādēļ arī šajā saspīlētajā sabiedrības gaisot-
nē policijas darbinieki būs ļoti vērīgi.

arī Jelgavas pašvaldības policijas (Jpp) 
rīcībā nav informācijas, ka kāds jelgav-
nieks būtu piedalījies grautiņā vai ticis ap-
cietināts. Jpp priekšnieka palīdze sabied-
risko attiecību un juridiskajos jautājumos 
Sandra Reksce informē, ka policijas dar-
binieki 13. janvārī strādājuši pastiprinā-
tā režīmā un bijuši gatavi iespējamu sa-
biedriskās kārtības pārkāpumu novēršanai 
Jelgavā. Runājot par to, vai pašvaldības po-
licija spētu apturēt līdzīgas nekārtības arī 
mūsu pilsētā, S. Reksce min, ka līdz šim Jpp 
kārtību dažādos piketos un mītiņos ir no-
drošinājusi pilnībā. 

J e lg av n i e k i e m . lv 

F oto :  M I k u s  M e D z I n I s

Vienlaikus ar pašvaldību vēlēšanām 6. jūnijā 
notiks arī Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas, 
kurās Latvijai ir jāsadala astoņi EP deputātu 
mandāti. 

CVK noteikusi, ka EP vēlēšanām kandi-
dātu sarakstu iesniegšana notiks no 16. marta 
līdz 2. aprīlim.

Savukārt kandidātu sarakstu iesniegšanu 
pašvaldību vēlēšanām notiks no 17. aprīļa līdz 
27. aprīlim.

CVK jau šonedēļ 
noteiks katrā pašval-
dībā ievēlamo depu-
tātu skaitu.

Pašvaldību vēlē-
šanās būs 118 vēlēša-
nu apgabali.

Novados, kuros ir līdz 5000 iedzīvotāju, 
jāievēl 13 deputāti, no 5001 līdz 20 000 iedzīvo-
tāju – 15 deputāti, no 20 001 līdz 50 000 iedzīvo-
tāju – 17 deputāti, vairāk nekā 50 000 iedzīvotā-
ju – 19 deputāti.

Republikas pilsētās, kurās ir līdz 50 000 ie-
dzīvotāju, ievēlami 13 deputāti, vairāk nekā  
50 000 iedzīvotāju – 15 deputāti, bet Rīgas domē 
jāievēl 60 deputāti.

No 3. līdz 5. jūnijam notiks notiks iepriekšē-
jā balsošana pašvaldību un EP vēlēšanās.

6. jūnijā – pašvaldību un EP vēlēša-
nu dienā – vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no  
plkst. 7 līdz 22.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
būs balsstiesīgajiem Latvijas un Eiropas Savie-
nības dalībvalstu pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā 
un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā. Vēlētā-
ji drīkst piedalīties tikai tās pašvaldības vēlē-
šanās, kurā vēlētājam vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas – līdz 8. martam – ir reģistrēta 
dzīvesvieta, vai tās pašvaldības vēlēšanās, kur 
viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģis-

trēts nekustamais 
īpašums.

Pašvaldību un 
EP vēlēšanās bal-
sošana notiks, iz-
mantojot vēlētā-
ju sarakstus. Katrs 

balsotājs vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā 
vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzī-
vesvietai. Spiedogi pasē par dalību vēlēšanās 
netiks likti.

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību 
vēlēšanām var iesniegt reģistrētas partijas un 
to reģistrētas apvienības vai vairākas reģistrē-
tas partijas un to apvienības kopīgi, šo apvienī-
bu nereģistrējot. Pašvaldībās, kurās iedzīvotāju 
skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks 
par 5000, deputātu kandidātu sarakstus var ie-
sniegt arī vēlētāju apvienības. 

pašvaldību vēlēšanas 
notiks 6. jūnijā
Centrālā vēlēšanu komisija (Cvk) 14. janvārī nolēma 
izsludināt pašvaldību vēlēšanas šā gada 6. jūnijā.

deputātu mandātu sadalē visās pašvaldībās piedalīsies tikai tie saraksti, par kuriem 
būs nobalsojuši vismaz 5 procenti vēlētāju.

Jelgavas domē 
jāievēl 15 deputāti.

Vara
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Ekonomika

Jelgavas budžets šogad  
par 20 procentiem mazāks 
Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā 15. janvārī notika seminārs Pilsētas 
telpiskā attīstība, kurā uzņēmējus iepazīstināja ar Jelgavas projektiem un pilsētas 
telpiskās attīstības plānošanas mērķiem, kā arī tika uzskaitītas tās daudzās lietas,  
kuru jelgavniekiem šogad, iespējams, nebūs.

I l z e  lu k s t I ņ a 

F oto :  M I k u s  M e D z I n I s

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplā-
nošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte se-
minārā iepazīstināja uzņēmējus ar projek-
tiem, kuri, cerams, tiks īstenoti līdz 2011. gada 
beigām. Tā līdz 2010. gadam plānots īstenot 
divus projektus, kuru laikā tiks rekonstruē-
tas vairākas ielas, tai skaitā Lielās ielas posms 
no Dambja ielas līdz Māras ielai un Dobeles 
šosejas posms no Māras ielas līdz Atmodas 
ielai.

Tāpat plānots programmas Latvijas-Lie-
tuvas pierobežas muzeju pieejamība un pie-
vilcība ietvaros īstenot Ģederta Eliasa Jelga-
vas Vēstures un mākslas muzeja apkārtnes 
labiekārtošanas pirmo kārtu, kā arī attīrīt 
Lielupes gultni Jelgavas cukurfabrikas no-
tekūdeņu izplūdes vietā un sakārtot Lielu-
pes labā krasta ainavu, kur tiks ierīkota jauna 
atpūtas vieta pilsētniekiem. Šogad plānots 
arī turpināt vecpilsētas sakārtošanu un ener-
goefektivitātes uzlabošanu pilsētā, kā arī 
uzlabot riska vadības sistēmu, bet 2010. gadā 
skolēniem invalīdiem padarīt pieejamu Jelga-
vas 4. vidusskolu.

Līdz 2010. gada beigām plānots arī at-
jaunot Svētās Trīsvienības baznīcas torni 
un izvietot tajā tūrisma informācijas centru, 
muzejus, izstāžu zāles kafejnīcu un skatu 
platformu. «Pašvaldības budžets vēl nav pie-
ņemts, taču šie ir tie projekti, kuri, cerams, 
tiešām tiks īstenoti,» stāsta G. Osīte.

Diskusijā ar Jelgavas mēru Andri 
Rāviņu uzņēmēji interesējās gan par auto-
ostas, dzelzceļa stacijas apkārtnes, cukur-
fabrikas teritorijas un arī mazāku objektu 
attīstīšanas plāniem, gan par to, vai krīzes 
laikā pašvaldība beigs pilsētu dekorēt ar 
slavenajiem pie laternām karamajiem puķu 
podiem. «Šogad ļoti samazināsim stādī-
jumus, tāpat arī ielu apkopšanu. Smagi 
klāsies bērnudārziem. Tāpat mazāk līdzek-
ļu būs sportam un interešu izglītībai, bet 
pašvaldības institūcijās strādājošos gaida 
algu samazinājums par 20 procentiem,» 
sola domes priekšsēdētājs.

Līdz ar krīzes situācijas izsludināšanu 
šogad skolas remontētas netiks – vienīgi 3. 
pamatskola var cerēt uz siltināšanu. Pēc mēra 
vārdiem, pilsētas budžets šogad atgriezīsies 
pie 2006. gada apjomiem – salīdzinot ar pa-
gājušā gada budžetu, tas būs par 20 procen-
tiem mazāks. 

«Nedrīkstam iekonservēt Zemgales olim-
piskā centra pabeigšanu – tas jāpabeidz līdz 
gada beigām,» šajā ziņā apņēmīgs ir mērs, 
taču uzsver, ka lielās pilsētas ar ministriju iz-
strādātajām taupības programmām nav ap-
mierinātas un pieprasīs Ministru preziden-
tam Ivaram Godmanim tās pārskatīt. 

«lūdzu neatņemt naudu skaistumam!» savu viedokli pauž vitālijs Upenieks.

seminārā piedalījās arī sia Jelgavas 
Pils aptieka valdes locekle dina 
Kurzemniece.

Jelgavas pašvaldības attīstības un 
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja 
gunita Osīte iepazīstināja Jelgavas 
uzņēmējus ar pilsētas attīstības 
projektiem.
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Pagājušās nedēļas sākumā saņēmām neoficiālu 
informāciju no darbiniekiem, ka maizes ceptuve 
atjaunošot darbību. Savukārt uzņēmuma JLM 
grupa administrators Guntars Birsāns šīs runas 
gan noliedz, tomēr piemin sarunas, kas varētu 
vedināt uz cerīgām domām.

14. janvārī G. Birsāns saņēmis kārtējo zvanu 
no kāda Igaunijas uzņēmēja, kurš vēlējies atkār-
toti apspriesties par sadarbības iespējām ar JLM 
grupu. Jāmin gan, ka šis Igaunijas uzņēmējs ie-
priekš bija interesējies par Jelgavas un Liepājas 
maizes ceptuvēm, un iespējamais sadarbības 
process jau nonācis līdz līguma parakstīšanai, 
taču pēdējā brīdī kaimiņvalsts investors tomēr 
pārdomājis un līgumu slēgt nav vairs vēlējies. 

«Līdz ar to zuda arī bijušo Jelgavas maiz-
nieka darbinieku vienīgā cerība, ka uz-

Jelgavas maiznieks tik drīz darbu vēl neatsāks 

ņēmums spēs atjaunot ražošanu,» stāsta  
G. Birsāns. «Dienā, kad vajadzēja paraks-
tīt līgumu, igauņu uzņēmējs vienkārši neie-
radās. Tikai pēc trim dienām izdevās viņu 
sazvanīt, taču uzņēmējs atbildēja, ka tomēr 
atsakās pārņemt ražošanu savās rokās. 
Turklāt es piekritu šo uzņēmumu iznomāt 
burtiski par sviestmaizi – pat tam viņš ne-
piekrita. Taču 14. janvārī atkal saņēmu šā in-
teresenta – citādāk viņu nenosaukt – zvanu. 
Atbildēju, lai brauc apspriesties, ja viņam ir 
kādi priekšlikumi. Jāmin gan, ka uzņēmējs 
interesējas arī par SIA Valmieras maiznieks, 
kas 5. janvārī tika atzīta par maksātnespējīgu. 
Tādēļ īsti nav saprotami šā interesenta patie-
sie mērķi – vai nu viņš tikai interesējas, vai 
arī reāli grasās kaut ko arī darīt.»

Kādreiz šeit strādāja Jelgavas maizes cepēji.

invalīdus vadās domnieka galkina uzņēmums 

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes cenu aptaujā 
par specializētā autotransporta pakalpojumiem 
personām ar kustību traucējumiem uzvarē-
jis Jelgavas domniekam Maksimam Galkinam 
piederošais uzņēmums – individuālais komer-
sants Maksims Galkins.

Maksims Galkins ieguvis tiesības uz trim 
gadiem sniegt specializētā autotransporta pa-
kalpojumus personām ar kustību traucēju-
miem, piedāvājot 49 999 latu cenu. 

«Konkrēti, Sociālo lietu pārvaldes rīcībā 
būs divi īpaši aprīkoti mikroautobusi, lai ātri 
sniegtu transporta pakalpojumus personām ar 
kustību traucējumiem, turklāt šis pakalpojums 
uzņēmumam nav jauns. To veicam jau vairākus 
gadus. Šai iepirkumā, ja precīzi atceros, uzva-
rējām septiņu pretendentu konkursā, kam bija 
diezgan stingri un sarežģīti nosacījumi,» aģen-
tūrai LETA sacījis M. Galkins.

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) arhīva 
dati gan liecina, ka Maksims Galkins iepriekš, 

2008. gada janvārī, divu pretendentu konku-
rencē uzvarējis vienā Sociālo lietu pārvaldes 
cenu aptaujā un ieguvis tiesības vienu gadu 
vadāt invalīdus par 20 657 latiem. Pirms tam 
personas ar kustību traucējumiem pārvadājusi 
Jelgavas SIA Arta.

Iespējams gan, ka nesakritība M. Galkina 
teiktajā un arhīva datos rodas no tā, ka IUB 
arhīvā tiek norādīts «specifikācijai atbilstošo» 
piedāvājumu skaits, nevis pretendentu skaits 
vispār.

Šī gada cenu aptaujā Maksims Galkins 
bijis vienīgais atbilstošais pretendents. Lai gan, 
rēķinot vidēji gadā, piedāvātā cena ir zemāka 
nekā iepriekš, tomēr summa – 49 999 lati – ir 
zīmīga tādēļ, ka iepirkumam par 50 000 latiem 
ar cenu aptauju vairs nepietiktu, bet būtu jārīko 
atklāts konkurss.

M. Galkins Jelgavas domē pārstāv ap-
vienību PCTVL un ir opozīcijā valdošajai 
koalīcijai.

Īsumā

Jelgavas budžetu atliek uz februāri
Jelgavas 2009. gada budžeta izskatīšana un 
pieņemšana pārcelta no janvāra domes sēdes 
uz februāri.
Sākotnēji Jelgavas budžetu bija plānots skatīt 
domes sēdē 22. janvārī, taču to vajadzēja 
pārcelt, lai budžetu sakārtotu atbilstoši valdī-
bas prasībām.
tradicionāli domes sēdes Jelgavā notiek katra 
mēneša pēdējā ceturtdienā, tādēļ, visticamāk, 
pilsētas budžetu skatīs 26. februārī, ja vien tam 
nebūs nepieciešama ārkārtas sēde.

Rīdzinieki izkonkurē pašvaldības policiju
pašvaldības Sia Jelgavas poliklīnika cenu 
aptaujā par apsardzes pakalpojumu snieg-
šanu uzvarējis Rīgas apsardzes uzņēmums  
2M Group, liecina Jelgavas poliklīnikas paziņo-
jums iepirkumu uzraudzības birojam (iuB).
iepriekšējos trīs gadus līgumi par apsardzes pa-
kalpojumiem, tiesa, ar nedaudz atšķirīgu no-
saukumu – sabiedriskās kārtības un drošības 
uzraudzības veikšana – slēgti ar Jelgavas paš-
valdības policiju, atrodams iuB arhīvā. ar laiku 
tās pakalpojumu izmaksas krietni vien pieau-
gušas – no 9 595,92 latiem par 2006. gadu līdz 
pat 20 029,92 latiem par pagājušo gadu.
Šogad poliklīnikai apsardzes pakalpojumi atkal 
izmaksās lētāk – 2M Group piedāvātā cena ir  
17 082 lati. kopumā cenu aptaujā piedāvājumus 
iesnieguši deviņi pretendenti.
pašvaldības policija gan neatklāj, vai vispār pie-
dalījusies šajā cenu aptaujā. tā esot konfiden-
ciāla informācija, mums paskaidroja Jelgavas 
pašvaldības policijas priekšnieka palīdze sa-
biedrisko attiecību un juridiskajos jautājumos 
Sandra Reksce. tāpat informāciju par preten-
dentiem atturas izpaust arī Jelgavas poliklīnika.

izsludina konkursu Lediņu rekonstrukcijai
Jelgavas dome izsludinājusi atklātu kon-
kursu bērnu un jauniešu nometnes Lediņi 
rekonstrukcijai.
Rekonstrukciju pilnībā finansē Jelgavas pašval-
dība, bet tās precīzas izmaksas būšot zināmas 
tikai, beidzoties konkursam, kam pieteikumus 
pieņem līdz 17. februārim, ziņo leta, atsauco-
ties uz pašvaldības iepirkumu komisijas sekre-
tāri anitu kuļšu. pašu bērnu nometnes rekons-
trukciju plānots veikt teju vai rekordtempā – 
līdz šā gada 1. jūnijam.
Bērnu un jauniešu nometne Lediņi bijusi 
iestāde bērnu vajadzībām kopš 1927. gada, kad 
tur atklāja bērnu sanatoriju, 1960. gadā tur tika 
izveidota pionieru nometne, bet 1998. gadā 
bērnu atpūtas nometni pārņēma Jelgavas paš-
valdības 1996. gadā dibinātais bērnu un jaunie-
šu centrs Junda. kopš 2008. gada bērnu atpūtas 
bāze un nometne tiek pielāgota bērnu aktivitā-
tēm arī ziemas periodā.

J e lg av n i e k i e m . lv  •  F oto :  l e l d e  B R i ģ e
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Tēma

par optimismu  
darba tirgū runāt nevar
Bezdarba līmenis latvijā un Jelgavā strauji pieaug. iepriekšējā gada laikā pilsēta  
un rajons piedzīvojis vairāku lielu uzņēmumu likvidēšanu, valsts iestādes un uzņēmumi 
turpina štatu samazināšanu.

g a ļ I n a  s t u b a I lo va 

F oto :  M I k u s  M e D z I n I s

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas 
filiāles vadītājs Māris Narvils atzīst, ka bezdarb-
nieku rinda filiālē ir mazinājusies, taču situācija 
ir dramatiska.

Katram inspektoram –  
500 klientu

«Bezdarba līmenis 2008. gada beigās bija 
5,5%, šāds pats rādītājs Jelgavā bija 2005. gadā. 
Dažos masu medijos pirms tam prognozēju, 
ka bezdarba līmenis būs robežās no 5,3% līdz 
5,5%. Prognozes augstākā robeža izrādījusies 
pilnīgi precīza. Bezdarbnieku skaita strauja pa-
lielināšanās pilsētā sākās novembrī, rajonā vēl 
agrāk. Paredzu, ka janvārī reģistrēto bezdarb-
nieku skaits pārsniegs trīs tūkstošus. Decemb-
rī viņu bija 1 856, taču janvāra pirmajā nedēļā 
reģistrējās jau 280 personas,» stāsta M. Narvils, 
piebilstot, ka februārī un martā gaidāms jauns 
pieplūdums, jo no darba atbrīvos vairāku valsts 
iestāžu darbiniekus.

«Strādājam pastiprinātā režīmā, izmanto-
jot visas iespējas pārorganizēt savu darbu. Ir 
divi cilvēki, kas veic pirmreizējo reģistrāciju 
un inspektori, kas ar katru klientu strādā tālāk. 
Jau šobrīd katram inspektoram ir vairāk par  
500 klientiem un tas nozīmē, ka katru dienu 
viņiem jāapkalpo vismaz 20 darba meklētāji,» 
situāciju skaidro filiāles vadītājs.

viens no zemākajiem 
rādītājiem

Apmēram katrs piektais reģistrētais bez-
darbnieks līdz statusa iegūšanai strādājis Rīgā, 
taču līdzīga struktūra bijusi arī pirms bezdarb-
nieku skaita pieauguma. M. Narvils skaidro, ka, 
iespējams, reāli šis skaits ir lielāks, jo galvaspil-
sētas darba devēji kolektīvās atlaišanas piesaka 
NVA Rīgas filiālēs.

«Kad bezdarba līmenis varētu sasniegt div-
ciparu skaitli? Ja ies ļoti traki, tad pēc pusgada. 
Ceru, ka dinamika nedaudz piebremzēsies pa-
vasarī, kad sāksies sezonas darbi. Ja decemb-
ra datus salīdzina republikas nozīmes pilsētās, 
tad Jelgavā ir trešais zemākais rādītājs, mazāk 
ir Jūrmalā – 5,4% un Rīgā – 5,2%. Viszemākais 
bezdarba līmenis reģistrēts Tukuma rajonā – 

4,3%, visaugstākais – Rēzeknes rajonā – 17,9%, 
Ludzas rajonā – 14,4%, Preiļu rajonā – 13,2%. 
Arī Dobeles rajonā bezdarbs ir augstā līmenī – 
11%,» statistiku apkopo M. Narvils.

Gada griezumā novembrī un decembrī 
bija arī vismazāk to cilvēku, kas atraduši darbu. 
«Taču šā brīža situācijas rādītājs vēl nav traģisks. 
Priecē arī tas fakts, ka ceturtā daļa no tiem, kas 
zaudējuši bezdarbnieka statusu, ir iekārtoju-
šies darbā. Par optimismu darba tirgū nevar 
runāt, taču decembris bija diezgan veiksmīgs 
mēnesis,» uzskata filiāles vadītājs, kurš norūpē-
jies, ka palielinās vīriešu īpatsvars, kuri paliek 
bez darba. Pagājušā gada sākumā lielākā daļa 
reģistrēto bezdarbnieku bija sievietes, šobrīd si-
tuācija izlīdzinās.

Vēl viena tendence, par kuru norūpē-
jies M. Narvils ir tā, ka arvien vairāk klientu 
nevar uzrādīt izglītību apliecinošo dokumen-
tu. «Janvārī šo cilvēku īpatsvars bija 6,4%, de-
cembrī jau 30,7%,» komentē M. Narvils. Lie-
lākai daļai bezdarbnieku ir vispārējā un pro-
fesionālā izglītība, savukārt augstākā izglītī-
ba ir ļoti mazai daļai. Janvāra pirmajā nedēļā 
starp bezdarbniekiem bija 110 bakalaura 
grādu ieguvušie, 28 maģistri un trīs doktori. 
«Tas nozīmē, ka cilvēki ar augstāko izglītību 
spēj veiksmīgāk noturēties darba tirgū, tāpat 

kā cilvēki vecumā no 24 līdz 40 gadiem, jo 
viņu skaits ir stabils, pieaug tikai jauniešu un 
pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits,» 
stāsta filiāles vadītājs.

daudzas apmācības  
iespējas

Apmācības, kurās var iesaistīties bezdarb-
nieki, notiek Jelgavā un rajonā. Šogad plānots 
iesaistīt:

• 127 personas profesionālajā apmācībā, 
kura nozīmē iespēju mainīt profesiju vai paaug-
stināt kvalifikāciju;

• 1000 personas pasākumos konkurētspējas 
paaugstināšanai: lekcijas par darba meklēšanu, 
darba dokumentācijas kārtošanu, profesionālā 
vizuālā tēla veidošanu, darba tiesībām, starp-
personu konfliktu risināšanas iespējām,

• 400 personas algotajos pagaidu darbos ar 
vidējo laiku divi mēneši,

• 325 personas neformālajā apmācībā – 
valsts valodas apmācība, svešvalodas, datorap-
mācība, dažādu kategoriju auto braukšanas ap-
liecību iegūšana,

• 26 personas apmācībā pie darba devēja: 
apmācība pēc speciāli izstrādātas programmas 
uz tām iekārtām, ar kurām paredzēts strādāt 
nākotnē.

Bezdarbnieku skaita strauja palielināšanās pilsētā sākās novembrī, Jelgavas rajonā 
vēl agrāk.
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Pirmo reizi uzsāks pasākumu, kurā iesais-
tīs desmit personas komercdarbības vai pašno-
darbinātības uzsākšanai. «Arī iepriekš daudzi 
kļuvuši par pašnodarbinātajiem, taču tagad pa-
līdzēsim arī citiem pārvarēt psiholoģiskās grūtī-
bas,» skaidro M. Narvils.

Jāveic sociālās  
iemaksas

Tiesības uz bezdarbnieka statusu ir cilvē-
kiem, kuri reģistrējušies NVA un kuri nestrādā,  
meklē darbu, ir darbspējīgi un gatavi nekavējo-
ties sākt darbu, sasnieguši 15 gadu vecumu un 
nav sasnieguši valsts pensijas piešķiršanai ne-
pieciešamo vecumu, klātienē nemācās vispā-
rējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības 
iestādē, izņemot vakarskolu, neveic komercdar-
bību vai arī minētā darbība ir apturēta un neat-
rodas pilnā valsts apgādībā.

Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas persona 
var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu zaudēto 
darba ienākumu kompensēšanai. Bezdarbnieka 
pabalstu var saņemt:

• Ja cilvēks ir reģistrējies NVA un ieguvis 
bezdarbnieka statusu,

• Ja cilvēka sociālās apdrošināšanas (darba) 
stāžs nav mazāks par vienu gadu un pirms bez-
darbnieka statusa piešķiršanas sociālās apdro-
šināšanas iemaksas bija veiktas vai bija jāveic 
ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējā pusotra gada 
laikā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas 
dienas,

• Māte vai cits cilvēks (tēvs, aizbildnis), kurš 
kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam,

• Ja cilvēks pēc invaliditātes ir atguvis dar-
baspējas vai kopis bērnu invalīdu līdz 16 gadu 
vecumam.

Bezdarbnieka pabalstu izmaksā ne ilgāk kā 
deviņus mēnešus gada laikā pēc tā piešķiršanas. 
Bezdarbnieka pabalsta apmērs ir atkarīgs no 
cilvēka vidējā apdrošināšanas iemaksu algas un 
sociālās apdrošināšanas stāža. Savukārt, lai vei-
cinātu bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba 
tirgū un novērstu sezonas bezdarbu, pabalsta 
izmaksas ilgums ir atkarīgs no apdrošināšanas 

stāža. Lai iegūtu tiesības uz bezdarbnieka pabal-
stu, obligātām sociālās apdrošināšanas iemak-
sām bezdarba gadījumam jābūt veiktām vai 
tās bija jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējā 
pusotra gada laikā pirms bezdarbnieka statusa 
iegūšanas dienas.

Uzdarbojas fiktīvie  
darbā iekārtotāji

Laiks, kuru likums atvēl darba meklē-
šanai, ir viens mēnesis, taču šā brīža situāci-
jā tas var būt pagarināts arī līdz trīs mēne-
šiem. Janvāra pirmajās nedēļās vakanču skaits 
NVA Jelgavas filiālē svārstījās ap 100, starp 
tām bija betonētāji, šuvēji, dažādi ārsti, kalēji, 
apdrošināšanas aģenti, skolotāji, mehāniķi.  
M. Narvils stāsta, ka vakanču skaits nav krities 
strauji, daudzās pilsētās tas samazinājies pat 
uz pusi. Ir uzņēmumi, kas piesaka uzreiz vai-
rākas vienas specialitātes brīvās darba vietas.

«Karjeras konsultanti un psihologi savu 
darbu dara labi, tāpēc aicinu arī pašus cil-
vēkus būt atbildīgākiem. Dienā inspektori 
apkalpo aptuveni 20 klientus, katram veltot 
apmēram 20 minūtes. Ja kāds nokavē kaut 
10 minūtes, uzreiz rodas nekārtība. Protams, 
nākam pretī un, ja cilvēks ir brīdinājis, ka 
atnāks kādā citā laikā, atļaujam to darīt, taču 
ir jārēķinās, ka būs jāgaida brīdis, kad inspek-
toram parādīsies kāds logs. Ir gadījumi, kad 
klients brauc meklēt darbu uz ārzemēm, taču 
arī par to mums jāziņo, lai varētu veikt iz-
maiņas konkrētajā darba meklēšanas plānā, 
jo neierašanās var draudēt ar bezdarbnieka 
statusa zaudēšanu,» aicina M. Narvils, atgā-
dinot, ka pēdējā laikā aktīvu darbību uzsāku-
šas fiktīvas darbā iekārtošanas kompānijas, 
kuras nav saņēmušas NVA izsniegto licenci 
un krāpj cilvēkus.

Par dažu darbinieku atlaišanu paziņoju-
ši Vilces pamatskola, NDD, Baks. «No vienas 
valsts iestādes esam saņēmuši informāciju, ka 
ir plānots samazināt darbinieku skaitu, taču 
pagaidām oficiāli tas nav apstiprināts un es 
nevaru izpaust šo informāciju. Gada ietva-

Reģistrācijai 
nepieciešamie 
dokumenti

vispirms persona, kura vēlas iegūt bez-
darbnieka statusu, nva noformē iesniegu-
mu bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai ie-
sniegumu darba meklētāja statusa piešķir-
šanai. pēc tam nva reģistrē šo personu Bez-
darbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču 
informācijas sistēmā.

līdz ar minēto iesniegumu persona 
uzrāda šādus dokumentus:

• personu apliecinošu dokumentu vai 
ceļošanas dokumentu,

• uzturēšanās tiesību apliecinošus doku-
mentus, ja tādiem ir jābūt cilvēka rīcībā,

• e 303 veidlapu, ja bezdarbnieks ir strā-
dājis kādā no eiropas Savienības dalībval-
stīm, eiropas ekonomiskās zonas valstīm vai 
Šveices konfederācijā,

• algas nodokļa grāmatiņu, ja persona to 
ir saņēmusi.

lēmumu par bezdarbnieka statusa pie-
šķiršanu, ja cilvēks atbilst visiem Bezdarbnie-
ku un darba meklētāju atbalsta likumā no-
teiktajiem kritērijiem un ir uzrādījis iepriekš-
minētos dokumentus, nva pieņem vienas 
darba dienas laikā. 

avots: nva
Bezdarbnieku sadalījums pa dzimumiem 2008.gadā
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ros lielākās atlaišanas bija uzņēmumos Dinex 
Latvija, Kalnciema ķieģelis, JLM Grupa,» uz-
skaita M. Narvils. Lielākā daļa darba devēju 
neziņo NVA par iespējamo darbinieku atlai-
šanu, tāpēc jāatgādina, ka, gadījumā, ja cil-
vēkam ļoti svarīgs ir laiks, kad tiks saņemts 
pirmais bezdarbnieka pabalsts un cik ilgi tas 
tiek maksāts, nozīmīgs ir formulējums, pēc 
kāda darbinieks ir atbrīvots no darba pienā-
kumu veikšanas. Visideālākais formulējums, 
protams, ir štatu samazināšana, jo tad pabal-
stu izmaksā sākot ar pirmo mēnesi. Ja for-
mulējums ir «pēc abu pušu vienošanās» vai 
«pēc paša vēlēšanās», tad jāgaida ilgāks laiks. 
Tāpēc tiem, kas ir saglabājuši darba vietas, 
jābūt ļoti uzmanīgiem, lai darba zaudēšanas 
gadījumā var pretendēt uz visām iespējām, 
kuras var saņemt. 
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Jubileja

I l z e  lu k s t I ņ a 

F oto :  M I k u s  M e D z I n I s

Kā krellēs savērti dzintari
Koncertu visu četru vēsturisko ansam-

bļa vadītāju – Viļa un Ulda Ozolu, Andas 
Zeidmanes un Ievas Kareles – viedā pārrau-
dzībā bija sagatavojuši Diždanča tagadējie 
un kādreizējie dejotāji. Tajā Diždancis ska-
tītājiem izdejoja visu savu dejas gadu, atzī-
mējot tos svarīgos notikumus, kurus ansam-
bļa dejotāji piedzīvo gada laikā – sākot ar iz-
dejotām zemnieku talkām jau tradicionāla-
jos Rudens dančos, pavasara gavilēšanu un 
beidzot ar Ziemassvētkiem. Taču diždancieši 
ar dejas palīdzību skatītājus ne vien izveda 

Diždancis diži danco  
jau 30 gadus
lai ar koncertu Kopā diži dancojot atzīmētu tautas deju ansambļa Diždancis apaļo 
trīsdesmit gadu jubileju, 17. janvārī Jelgavas kultūras namā pulcējās bijušie un esošie 
dejotāji un viņu draugi. 

cauri veselam gadam, bet arī apveda apkārt 
pasaulei, priecējot ar austriešu, spāņu, čehu, 
krievu un citu laika gaitā apciemoto tautu 
dejām. Kā sveicienu no Amerikas, Diždan-
ča meitenes bija sarūpējušas deju no filmas 
Singing in the rain, bet puiši skatītājus ie-
līksmoja ar austriešu deju Schuhplattler, 
kuru skatītāji pieprasīja pat atkārtot. Savu-
kārt svētku koncerta režisors Valters Sīlis 
bija pamanījies koncertā iekļaut arī dažādas 
asprātīgas atkāpes, piemēram, spriguļu 
sišanu, kas ne pa jokam pārsteidzot dažu 
labu skatītāju, puiši ieradās nevis no skatu-
ves puses, bet gan izrībinot cauri visai zālei. 

«Es Diždanci redzu kā dzintara krelles – 
no tāluma raugoties tās ir viens veselums, 

visi dzintara gabaliņi noslīpēti vienādi. Taču 
pienākot tuvāk redzams, ka katram dzinta-
ram ir savs tonis, sava faktūra, savs mir-
dzums. Tā tas ir arī ar mums,» tā sava an-
sambļa dejotājus raksturoja tā tagadējā va-
dītāja Ieva Karele. Lai parādītu to, cik katrs 
dejotājs unikāls, kā arī paša Diždanča spēju 
mainīties, tagadējie ansambļa dejotāji izde-
joja īpaši Diždancim radīto mūsdienu dejas 
izrādi Labvakar.

vispirms bija Diždanča cilts
Kā izrādās, vēl pirms zemgaļiem un 

zviedriem Latvijā mita Diždanča cilts... Kā 
stāsta paši dejotāji, ar laiku gan tā esot pa-
nīkusi, taču dejas prieks gan saglabājies 

ar ziediem rokās septiņdesmito un astoņdesmito gadu vadītājs Uldis Ozols, tagadējā vadītāja ieva Karele, deviņdesmito gadu 
vadītāja anda Zeidmane un ansambļa dibinātājs vilis Ozols.
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spēcīgs, līdz septiņdesmito gadu beigās ar 
Viļa Ozola spēku cilts atdzimusi. Leģenda 
vēsta, ka «tur, kur tagad mums kultūras 
nams stāv, reiz bija Diždanča cilts galvenā 
telts». Un vēl tagad, lai tiktu ieskaitīti cilts 
locekļu kārtā, jaunpienācējiem jāiztur smagi 
fiziski un garīgi pārbaudījumi, bet pats gal-
venais – jāzvēr mūžīga uzticība savai ciltij. 
Un to viņi arī dara.

Diždanci 1978. gadā dibināja par Zem-
gales Ozolu dēvētais leģendārais horeogrāfs 
Vilis Ozols. Četrus gadus vēlāk viņš vadības 
grožus nodeva savam dēlam un amata tur-
pinātājam Uldim Ozolam, kurš ansambli 
vadīja līdz pat 1991. gadam. Kā atceras Vilis 
Ozols, ansambļa vadība nodota dēlam, sa-
sniedzot pensijas vecumu. «Iepriekš vadīju 
jauniešu tautas deju ansambli Platonē. Kad 
atnācu uz Jelgavu, dejot taču gribējās! Tā nu 
dibināju Diždanci. Atceros, sākumā galvenie 
dejotāji bija Ekonomikas un Mehanizācijas 
fakultātšu studenti jeb tā saucamie mehi. 
Dejoja jau arī citi studenti, bet pārsvarā no 
šīm fakultātēm, jo tā, redz, bija sagadījies, ka 
Mehanizācijas fakultātē bija puiši, bet Eko-
nomikas fakultātē – meitas,» stāsta V. Ozols. 
Kopš 1991. gada vairāk nekā desmit gadus 
kolektīva vadītāja bija Anda Zeidmane, 
kuras vadībā 1996. gadā Diždancis kļuva 
par Dziesmu un deju svētku laureātiem, 
saņemot veicināšanas prēmiju. Savukārt 
tagad, nu jau piecus gadus Diždanča vadī-
tāja, audzinātāja un kopā turētāja ir Ieva 
Karele. Kopā ar viņu dejotāji arī izdzīvoja 
pagājušās vasaras Dziesmu un deju svētkus 
un piedalījās Ginesa rekorda uzstādīšanā, 
izdejojot garāko deju.

vieno kopīgs dejas ceļš
«Ritms... sirdspuksti... partnera siltā 

roka... smaids – emociju kopums tik vitāls 
un dzirkstošs, ka skatītāju zāles vistālākajā 
stūrī un balkona pēdējā rindā skatītājs jūt, 
cik ļoti mums patīk dejot!» tā par sevi teic 
paši dejotāji. Katru dejotāju uz Diždanci 
atvedis citāds ceļš, bet nu tas visiem vijas pa 
kopīgu – dejas ceļu. Koncertā, iepazīstinot 
ar sevi, katrs dejotājs sevi īsi un trāpīgi rak-
sturoja – kāds stāv un krīt par savu Diždan-
ci, cits ir gatavs mainīt pasauli, bet to visu 
diždancieši sola paveikt caur deju. Arī kād-
reizējie diždancieši, lai gan katram mīļāks 
sava laika vadītājs, katrs atceras savu laiku 
un notikumus, ar jaunajiem dejotājiem vie-
nojas zem viena nosaukuma un lepojas ar 
savu kolektīvu. «Tā deja jau ir asinīs – kas 
sācis dejot, tas bez dejas vairs nevar. Dau-
dziem, arī tagadējai ansambļa vadītājai 
Ievai, deja ir šūpulī ielikta – abi vecāki viņai 
ilgi dejoja. Bet, kā teica mana mazmeita 
Maija, tad viņa vispār dejā jau ir ieņemta,» 
smejas Ozolu dinastijas vecākais pārstāvis, 
ieņem vietu kopbildē un uzsauc fotogrā-
fiem: «Ei, ei, nobildējiet šo galu arī!». Ziedus un apsveikumus saņem Diždanča vadītāja ieva Karele.

deju Kurzeme dejo tagadējie diždancieši.

Danci ar bučošanos dejo septiņdesmito un astoņdesmito gadu diždancieši.
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Pilsētā

I l z e  lu k s t I ņ a

«Tas, ka Jelgavas rajonā nav reģistrēti sa-
slimšanas gadījumi, nenozīmē, ka to nav. To, 
kad gripas vilnis varētu sasniegt Jelgavu, ir grūti 
prognozēt. Jāņem vērā, ka cirkulācija ir sākusies 
un jābūt uzmanīgiem,» aicina Sabiedrības vese-
lības aģentūras (SVA) Zemgales reģiona filiāles 
Infekcijas slimību epidemioloģijas daļas vadī-
tāja Elvīra Brūvere. Ļoti strauji pieaudzis AAEI 
skaits. Aizpagājušajā nedēļā uz 1000 iedzīvotā-
jiem bija reģistrēti 774,9 gadījumi, taču pagā-
jušonedēļ tas sasniedza jau 1084,9 gadījumus. 
«Tas nav ārkārtīgi daudz, taču, salīdzinot ar ie-
priekšējās nedēļas rādītājiem, pieaugums ir ļoti 
straujš, un tas varētu būt gripas priekšvēstnesis. 
Var gadīties, ka daļa šo AAEI gadījumu patiesī-

Strauji tuvojas gripa
gada otrās nedēļas pirmajās dienās latvijā aktivizējās gripas vīrusa cirkulācija, un pašlaik 
valstī laboratoriski apstiprināti jau 16 gripas gadījumi. Jelgavas rajonā gripas saslimšanas 
gadījumi pagaidām nav konstatēti, taču pagājušajā nedēļā strauji pieaudzis akūto 
augšējo elpceļu infekcijas (aaei) gadījumu skaits.

bā ir vēl nediagnosticēti gripas gadījumi,» stāsta 
Elvīra Brūvere.

E. Brūvere informē, ka Jelgavā skolu 
apmeklē 94,8% bērnu, bet nedēļu iepriekš uz 
skolu nāca apmēram 96% bērnu. Savukārt 
bērnudārzu  apmeklējošo daudzums krities 
no 83% uz 78% bērnu. «Visvairāk slimo bērni 
vecumā līdz četriem gadiem, nākamā grupa – 
piecus līdz piecpadsmit gadus veci bērni. Vis-
mazāk reģistrēti slimnieki, kuri vecāki par  
65 gadiem. Tas varētu būt tāpēc, ka viņiem ir 
mazāk kontaktu ar cilvēkiem, kā arī šajā vecumā 
cilvēki reti griežas pie ārsta,» vērtē E. Brūvere.

Šogad iedzīvotājus apdraud A tipa gripas 
vīruss, un speciālisti prognozē, ka šā gada epi-
dēmija varētu būt smagākā pāris gadu laikā.  
E. Brūvere iesaka vakcinēties, jo tas ir labākais 

profilakses līdzeklis. Vēl sevi un apkārtējos no 
gripas, kā arī citām akūto augšējo elpceļu infekci-
jām var pasargāt, stiprinot organismu un lietojot 
vitamīniem bagātu uzturu, izvairoties no stresa, 
nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm svaigā 
gaisā, ģērbjoties atbilstoši laika apstākļiem, izvai-
roties no kaitīgiem ieradumiem. «Citroni, ķiploki, 
skābi kāposti un kivi noteikti par ļaunu nenāks 
un palīdzēs stiprināt imunitāti, tomēr iesakām 
arī īpaši neapmeklēt lielus pasākumus un mazgāt 
rokas. Saslimstot nevajag varonīgi doties uz 
darbu vai skolu, jo tā tiek radīti draudi dažādām 
gripas komplikācijām, kā arī citu cilvēku inficēša-
nai. Saprotot, ka esat saslimuši ar gripu, labāk arī 
nedodieties uz poliklīniku, bet izsauciet ārstu uz 
mājām, lai jūsu kontakts ar līdzcilvēkiem ir iespē-
jami mazāks,» aicina E. Brūvere. 
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piemin strēlniekus  
un izspēlē kauju epizodes
10. janvārī ar dažādiem pasākumiem valgundes novadā, ložmetējkalnā un Rīgas rajonā 
tika pieminēti Ziemassvētku kaujās kritušie karavīri.

J e lg av n i e k i e m . lv 

F oto :  J ā n I s  b ē r z I ņ š

Babītes pagasta Antiņu kapos vairāk nekā 
230 Zemgales novada jaunsargu kandi-
dātu deva svinīgo solījumu un kļuva par 
jaunsargiem.

Savukārt Kara vēstures kluba biedri 
vēlreiz izspēlēja to dienu notikumus. Vīri, 
tērpušies latviešu strēlnieku un vācu armijas 
uniformās, sēdēja ierakumos un senlai-
cīgos binokļos pētīja pretinieka pozīcijas. 
«Mēs zinājām, ka vācieši nāks, taču nezinā-
jām, kad un no kuras puses. Viņi mums ne-
gaidīti uzbruka no aizmugures,» stāsta Kara 
vēstures kluba biedri jelgavnieki Raimonds 
Valters un Jānis Bērziņš. Beigās gan viss bei-
dzies laimīgi – ar brāļošanos un kopīgu tējas 
dzeršanu, kurā starp militāros formas tērpos 
ģērbtiem ļaudīm bijis manāms arī krietns 
skaits civilpersonu.

Piemiņas brīdis notika arī Valgundes 
novada Peipiņu kapsētā pie Strēlnieku Mātes 
atdusas vietas, bet Ložmetējkalnā – atmiņu 
ugunskuru iedegšana.

Interesenti apmeklēja arī Latvijas Kara 
muzeja filiāli Ziemassvētku kauju muzejs 
Valgundes novada Mangaļos, kur strēlnie-
ku formastērpos tērptu gidu pavadībā varēja 

viss beidzas ar brāļošanos, un vispārēju jautrību izraisa vāciešu virsnieka ievelšanās 
sniegā.

apskatīt Ziemassvētku kaujām veltītu ekspo-
zīciju, Latvijā lielāko vēsturisko kauju vietu 
maketu un brīvdabas ekspozīcijā atjaunotos 
Pirmā pasaules kara nocietinājumus.

Ziemassvētku kaujās pirmo un vienīgo 
reizi uzbrukumā pēc vienota kaujas plāna gāja 
visi astoņi latviešu strēlnieku pulki, izmanto-
jot jaunu pozīciju kara taktiku – uzbrukums 

Pēc kaujām strēlniekiem vēl atliek spēka no sniega izstumt vēstures entuziasta alda 
egila Hartmaņa automašīnu. Latviešu strēlnieki ierakumos.

bez artilērijas atbalsta. Latviešu strēlniekiem, 
spītējot sliktiem laika apstākļiem un vāciešu 
pārākumam, izdevās pārraut frontes līniju, 
taču Jelgavu atbrīvot neizdevās.

Kaujas Rīgas frontē norisinājās no  
1916. gada 23. līdz 29. decembrim (pēc vecā 
stila), tāpēc tās ieguvušas Ziemassvētku 
kauju nosaukumu. 

Vēsture
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Vēsture

r o l a n D s  b a r ta š e v I c s 

F oto :  w w w. b a r i k a d e s . lv  

u n  P e r s o n ī g a I s  a r h ī v s

Šajā dienā Maskavā ap 100 tūkstošiem cilvēku 
piedalījās demonstrācijā Baltijas aizstāvībai, ne-
zināmas kaujinieku grupas uzbruka Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijai, kaujā gāja bojā 
miliči, no Bastejkalnā gūtajiem ievainojumiem 
mira kinooperatori un skolnieks, tika ievainoti 
Bauskas miliči un barikāžu aizstāvji...

Pirms 18 gadiem arī daudzi jelgavnieki un 
Jelgavas rajona iedzīvotāji bija Rīgā un cīnījās 
par brīvu un demokrātisku Latviju.

Mammas šūtais karogs
Aldis Egils Hartmanis – skolotājs un sa-

biedrisks darbinieks, Latvijas Brāļu kapu ko-
mitejas Jelgavas nodaļas vadītājs, apbalvots ar  
1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi.

Hartmaņa kungs stāsta, ka kopā ar citiem 
jelgavniekiem piedalījies 13. janvāra Vislatvi-

Jelgavnieki 1991. gada 
janvāra barikādēs
20. janvārī aprit 18 gadi kopš 1991. gada janvāra notikumu – barikāžu laika – 
kulminācijas Rīgā.

jas manifestācijā Daugavmalā Rīgā. Tur viņam 
rokās bija mātes šūtais Latvijas karogs. Pēc tam 
šo karogu jelgavnieki ņēmuši līdzi uz barikā-
dēm, kuru celšana Rīgā sākās naktī no 13. uz  
14. janvāri. Hartmaņa kunga mātes šūtajā 
karogā toreiz esot ietinies kādreizējais Latvi-
jas armijas virsleitnants jelgavnieks Voldemārs 
Veldre, atzīstot, ka viņš beidzot var sildīties zem 
savas valsts karoga, ne no viena neslēpjoties.

Barikāžu laikā Hartmanis ar citiem jelgav-
niekiem sargājis televīzijas torni un Televīzijas 
ēku Zaķusalā. Aizstāvji omoniešus (OMON – 
otrjad miļicijii osobovo naznačeņija – speciālo 
uzdevumu milicijas vienība) negaidīja ar kailām 
rokām – bija sagatavotas mednieku bises un 
degmaisījumu pudeles. Savukārt uz ceļiem bija 
izlikti dzeloņdrāšu pinumi un dažādi režģi no 
sagrieztām dzelzceļa sliedēm – gadījumam, ja 
uzbrukumā nāktu tanki. Barikādes veidoja arī 
dažāda smagā lauksaimniecības tehnika, trak-
tori, baļķu vedēji, furgoni un dažādi masīvi rūp-
niecības ražojumi.

13 diennaktis Radio namā
Andris Tomašūns – sabiedrisks dar-

binieks, pedagogs, vēstures skolotājs un 
vairāku mācību grāmatu autors, apbalvots ar 
1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi 
un Triju Zvaigžņu ordeni.

A. Tomašūns deviņdesmito gadu sākumā 
bija Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
deputāts. Deputāti, kas nebija rīdzinieki, mi-
tinājās kādā viesnīcā Krišjāņa Valdemāra 
ielā. Sākoties barikāžu celšanai, A. Tomašūns 
devās palīdzēt koordinēt Radio nama apsar-
gāšanu Doma laukumā. Tur, kā stāsta To-
mašūna kungs, viņš nodzīvojis 13 diennak-
tis, atpūtas brīžos atguļoties uz kādas kušetes. 
«Radio namu katru dienu apsargāja ap  
200 vīru, bruņojušies ar akmeņiem, savukārt 
iebrukuma gadījumam visiem bija izdalītas 
gāzmaskas,» stāsta A. Tomašūns. «Nama aiz-
sargāšanai bija paredzēts izmantot arī uguns-
dzēsēju šļūtenes, no kurām omoniešiem vai 
citiem uzbrucējiem varētu laist virsū ūdeni, 

Barikādes 1991. gada janvārī pie Ministru Padomes ēkas.
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taču vēlāk atklājās, ka ēkai ūdens nemaz 
nepienāk, tā teikt – padomju laika brāķis. 
Protams, bija arī bruņoti vīri – 30 miliči ar 
automātiem un pistolēm, pie ārdurvīm sardzē 
stāvēja milice, kas lāgā pat nemācēja šaut.

Radio mājas aizsardzībai bija izdomātas 
arī vairākas viltības. Piemēram, ja to ieņemtu 
armija, radio darbību uzreiz nevarētu pār-
traukt, jo raidīšanas aparatūra atradās nomas-
kētā istabā. Taču ja arī tā tiktu atklāta, radio 
tik un tā turpinātu raidīt, jo raidītājs atradās 
arī Latvijas Universitātē. Savukārt iespēja-
mam ienaidnieka uzbrukumam no gaisa, 
nama skārda jumtam bija paredzēts pieslēgt 
elektrību. Kāds tūrisma centrs bija izstrādā-
jis efektīgu Radio ēkas darbinieku evakuāci-
jas plānu, lai iebrukuma gadījumā to pēc ie-
spējas ātrāk varētu pamest.

Tolaik sīkas Rīgas kartes nemaz nebija, 
tādēļ visus stratēģiski svarīgākos punktus, kur 
jāveido barikādes, atzīmēja pilsētas plānā, kas 
paredzēts tūristiem.»

Ministru Padomes sargātāji
Kārlis Ķuze – zemessargs, aktīvs 

Atmodas notikumu dalībnieks. Apbalvots ar 
1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi, 
saņēmis arī vairākas citas medaļas un apbal-
vojumus, piemēram, Īpašo kārtības sargu 
piemiņas medaļu un Aizsardzības ministrijas 
apbalvojumu.

1989. gadā, Atmodas sākumā, Jelgavā iz-

veidojās Īpašā kārtības sargu vienība, kuras 
sastāvā bija arī Kārlis. Vienība darbojās neat-
karīgi no milicijas, galvenā funkcija – kārtī-
bas uzturēšana masu pasākumos.

1991. gadā īpašie kārtības sargi, tajā skaitā 
arī Kārlis, ieradās Rīgā, lai manifestācijas laikā 
apsargātu tribīni. No turienes viņus pārcēla 
uz Ministru Padomes ēku, kurā kārtības sargi 
barikāžu laikā pavadīja divas nedēļas, tikai 
divreiz tika dota atļauja apraudzīt ģimenes. 
Kārlim esot bijis žēl braukt prom no mājām, 
jo bērni bijuši vēl mazi. Katru reizi atvadoties 
no ģimenes, viņš nodomājis, ka tā var būt arī 
pēdējā reize.

Kārlis kopā ar saviem bijušajiem kolē-
ģiem centies sameklēt fotogrāfijas, kurās būtu 
iemūžināti vai nu viņi, vai barikāžu notiku-
mi, kuros piedalījies kaut vai kāds paziņa. 
Diemžēl nevienam tādu fotogrāfiju nav, jo 
toreiz jau neesot ienācis prātā, ka fotogrāfijās 
vajadzētu iemūžināt vēsturi.

gatavs atkal doties cīņā
Juris Bite – policists, apbalvots ar 1991. 

gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi.
1991. gada 13. janvārī Juris Bite un vēl četri 

Valgundes pagasta ļaudis – iepriekš minētais 
Kārlis Ķuze, Jānis Staune, Raitis Freimanis 
un Dainis Zaharovs – devās uz Rīgu. Viņu 
uzdevums manifestācijas laikā bija apsar-
gāt tribīni. Pēc manifestācijas sargus (kādus 
30-40 cilvēkus) aicināja palikt un apsargāt 

Ministru Padomes 
ēku. Komandieris 
bija no Jelgavas – 
Gustavs Kalniņš. 
Vakarā viņi tika 
aizvesti uz Minist-
ru Padomes namu, 
kur visus sadalīja pa 
posteņiem, izvieto-
jot pa visu ēku.

«Iekšā un ārā 
nevienu nelaida. 
Nekādas informāci-
jas par ārā notiekošo 
nebija. Trešajā dienā 
uz īsu laiku palaida 
mājās,» atceras Juris. 
Atbraucis mājās, 
viņš esot paēdis, no-
mazgājies, cieši ap-
skāvis savus mīļotos 
un devies atpakaļ uz 
Rīgu.

Likuma sargs 
uzskata, ka tolaik 
bija vērts riskēt ar 
dzīvību un cīnīties 
par savu valsti, un 
viņš noteikti iesais-
tītos, ja atkal to va-
jadzētu. Jura ģimenē 
tā domā visi. 

sabiedrībā zināmi 
jelgavnieki, kas 
apbalvoti ar 1991. gada 
barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmi

imants Hercogs – elektriķis, novadpēt-
nieks, aktīvs atmodas notikumu dalībnieks un 
sociāldemokrāts, pētījis kara vēsturi un slavenu 
jelgavnieku dzīvesstāstus.

par profesionālo un sabiedrisko darbu 
padomju laikā apbalvots ar medaļām Par jauno 
zemju apgūšanu, Par sabiedriskās kārtības sargā-
šanu un Darba veterāns.

Modris Ziemelis – veterinārārsts, sabied-
risks darbinieks un novadpētnieks, sevi uzskata 
par jelgavnieku un Jelgavas patriotu, kaut gan 
dzimis Rīgā.

kopš 1990. gada ir pensionārs, dzīvo savā 
bērnības un jaunības pilsētā Jelgavā, kur aktīvi 
piedalās Jelgavas vēsturisko vietu noskaidroša-
nā un atjaunošanā.

Oļegs Batarevskis – jurists, politiķis, valsts 
un pašvaldību darbinieks, apbalvots ar iii un  
iv šķiras triju Zvaigžņu ordeni.

pēc universitātes beigšanas strādājis Jelga-
vas starprajonu prokuratūrā par izmeklētāju sta-
žieri, pēc tam – latvijas pSR pārtikas rūpniecības 
ministrijā un tās uzņēmumos par juriskonsultu.

voldemārs Popils – skolotājs, izglītības un 
pašvaldību darbinieks. dzimis Bauskā.

Strādājis Jelgavas rajona lielvircavas pa-
līgskolā. ticis ievēlēts par lielplatones ciema 
tautas deputātu padomes deputātu. uzrakstījis 
lielplatones pagasta hroniku.

vilnis edvīns Bresis – agronoms, valsts 
un tautsaimniecības darbinieks. apbalvots ar 
iii šķiras triju Zvaigžņu ordeni. absolvējis latvi-
jas lauksaimniecības akadēmijas agronomijas 
fakultāti.

Strādājis vairākos darbos, līdz iecelts par 
ministru padomes priekšsēdētāju. Šajā periodā 
viņa vadībā uzsākta zemnieku saimniecību at-
jaunošana, kuru skaits dažos gados pārsniedza 
astoņus tūkstošus.

Jānis Freimanis – latvijas Zinātņu aka-
dēmijas akadēmiķis, zinātnieks, politisks dar-
binieks, publicists. apbalvots ar iii šķiras triju 
Zvaigžņu ordeni.

alda egila Hartmaņa mātes šūtais latvijas karogs bija viens no 
pirmajiem Pārlielupē. Pie mājas pirmoreiz to izkāra 1988. gada 
18. novembrī.
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Intervija

universitātes profesors  
ar kalnieša dvēseli
Rūdolfā ozoliņā ir kas ļoti labestīgs un gaišs. ilgi nevarēju saprast, kas mani piesaista 
profesorā. tagad es to zinu. tās ir acis. Ļoti labsirdīgas un dzīves gudras acis.

l ā s M a  l ī c ī t e ,  P l ē s u m s ,  

l at v I J a s  l au k s a I M n I e c ī b a s  

u n I v e r s I tāt e 

F oto :  M I k u s  M e D z I n I s

Kad viņš stāsta par bērnību, studiju gadiem, 
kalniem, acu skatiens aizslīd pagātnē, un šķiet 
viņš to visu redz tikpat spilgti, it kā tas notiktu 
pašlaik. Un arī man acu priekšā veidojas glezna 
par viņa dzīvi – kustīga, dzīva glezna. Glezna ar 
mazliet smeldzīgu stāstu, bet varbūt tieši tāpēc 
tik vērtīgu, jo grūtības norūda raksturu, iemāca 
novērtēt un mīlēt. Profesors Emeritus Rūdolfs 
Ozoliņš ir inženieris mežkopis, Triju Zvaigžņu 
ordeņa Zelta goda zīmes īpašnieks, meža nozares 
gada balvas Zelta čiekurs laureāts, bet pāri visam   
studentu mīlēts un atzīts pasniedzējs.

– Lūdzu, pastāstiet par savu dzīvi līdz uni-
versitātes periodam.

– Esmu dzimis Jelgavā, tēvs bija dzelz-
ceļnieks. Kad man bija divi gadi, pārcēlā-
mies uz Saldus rajona Remtes pagastu. Pabei-
dzu Remtes pamatskolu – diezgan labi iemācī-
jos vācu valodu, iepatikās matemātika un ģeo-
grāfija –, bet materiālo apstākļu dēļ nevarēju 
mācības turpināt vidusskolā. 30 kilometru attā-
lumā bija Aizupes meža tehnikums, kurā iestā-
jos un, centīgi mācoties, dabūju stipendiju, ar 
kuru varēju izdzīvot. Ik pārnedēļas gāju mājās, 
un tas aizņēma apmēram sešas stundas. Pēc teh-
nikuma iekļuvu to piecu procentu absolventu 
skaitā, kurus komandē mācībām augstskolā. Tā 
es bez iestājeksāmeniem nokļuvu Mežsaimnie-
cības fakultātē.

– Kāpēc izšķīrāties par meža nozari?
– Mežs bija iepaticies, jo tēva māja atradās 

meža vidū, kur ganīju arī lopus. Paraugs bija 
kaimiņu mežsargs. Absolvēju Latvijas Lauk-

saimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fa-
kultāti (tagad – LLU Meža fakultāte) un pēc 
dažām darba vietas maiņām saņēmu norīkoju-
mu strādāt Saldus mežniecībā par mežzini.

Tolaik biju lauku jaunatnes čempions 
brīvajā cīņā, tāpēc Saldus vidusskolā mani uzai-
cināja trenēt jauniešus. Strādāju gan par treneri, 
gan mežzini, līdz kādā jaukā dienā divus sko-
lotājus iesauca armijā un vairs nebija, kas māca 
skolēniem matemātiku un fiziku. Piedāvā-
ja man. Lai gan mežrūpsaimniecības vadība 
nebija sajūsmā, tomēr aizgāju strādāt par sko-
lotāju. Ar laiku sapratu, ka vajag papildināt zi-
nāšanas, un iestājos otrā augstskolā – Latvijas 
Valsts universitātes (LVU) Fizikas un matemā-
tikas fakultātē (FMF).

Pēc LVU beigšanas sāku darbu Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā (LLA), kur esmu 
nostrādājis jau 47 gadus. Pēc manu audzēkņu 

Profesors Rūdolfs Ozoliņš: «Jau sen esmu nācis pie atziņas, ka visu nevar zināt.»
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pirmā izlaiduma Saldus vidusskolā pieci skolēni 
iesniedza dokumentus FMF un teicami nokār-
toja iestājeksāmenus. To ievēroja LVU vadība un 
aicināja mani par pasniedzēju, taču LLA rektors 
mani negribēja zaudēt un izņēmuma kārtā man 
piešķīra vecākā pasniedzēja amatu, kaut gan 
strādāju pavisam neilgu laiku.

– Ar ko palikuši atmiņā pirmie darba gadi 
Lauksaimniecības akadēmijā?

– Tas bija laiks, kad Padomju Savienībā sāka 
pievērst uzmanību datoriem. Man izdevās pa-
strādāt arī ar pirmo datoru, kas aizņēma gandrīz 
visu akadēmijas zāli. Pavisam drīz otrās paau-
dzes datoru nopirka Mežsaimniecības problē-
mu zinātniskās pētniecības institūts, samaksājot 
par to vairākus tūkstošus rubļu. Tiesa, drīz vien 
apķērās, ka ir smagi iekrituši, jo pēc pāris mē-
nešiem sāka prasīt atskaites par padarīto darbu. 
Diemžēl nekas nebija izdarīts. 

No Rīgas ieradās delegācija un pavēstīja, 
ka sūtīs mani izglītoties uz Ļeņingradu, Kijevu 
un citur, lai es varētu iepazīties ar darbu šajā 
jomā. Sākumā negribēju piekrist, bet beigās 
nolēmu pajautāt: «Kas man īsti būs jādara?» 
Atbilde skanēja: «Vienalga kas, tikai jādara!» 
Tā es kādā 1969. gadā sāku strādāt ar vienu no 
pirmajiem datoriem. Tas izskatījās kā liels raks-
tāmgalds, un datora operatīvajā atmiņā bija 
1024 šūnas, tas nozīmēja, ja gribēja ielikt kādas 
tabulas, tad nevarēja ierakstīt pat vienu desmit-
daļu informācijas. Man vajadzēja izdomāt, kā 
šo informāciju koncentrēt. Izveidoju dažādas 
formulas un rakstīju algoritmus mašīnai sapro-
tamā veidā.

– Tas nozīmē, ka esat radījis dažādas 
formulas, par kurām citi iepriekš nav 
aizdomājušies.

– Jā, meklēju risinājumus, kā ietilpināt in-
formāciju pēc iespējas kompaktākā veidā. Pie-
mēram, lai mežsargs varētu izmērīt visu mežu, 
jāiegulda ļoti liels darbs, jo jāmēra visi koki. Lai 
vismaz pusi darba varētu veikt, jāliek pie darba 
visi darbspējīgie Latvijas iedzīvotāji. Bet vien-
kāršāk un efektīgāk informāciju var iegūt no 
gaisa un ar matemātiskām metodēm aprēķināt.  
AS Latvijas valsts meži aprēķinu veikšanā 
izmanto manis izveidoto algoritmu. Tas ir ļoti 
patīkami. 2007. gadā manu darbu novērtēja un 
piešķīra meža nozares gada balvu Zelta čiekurs.

– Jūs esat aizstāvējis divas doktora disertā-
cijas. Vai bija grūti?

– 1962. gadā aizstāvēju lauksaimniecības 
kandidāta disertāciju un 1982. gadā biju uzraks-
tījis otro disertāciju. Latvijā to pabeigt nevarēja, 
tāpēc aizsūtīju uz Kijevu, kur labprāt pieņēma, 
bet kad aizbraucu uz Ukrainu, katedras sēde bija 
diezgan īsa: «Darbs interesants, bet lauksaim-
niecības zinātņu kandidātam pārāk daudz mate-
mātikas. Jāpārstrādā.» Biju bēdīgs, ka tā sanāca, 
bet kāds vecs ukraiņu speciālists man izskaidro-
ja radušos situāciju: «Tava disertācija nav ne tā 
labākā un ne tā sliktākā. Bet tu neaizstāvēsi, jo 
Latvijā tev ir nedraugi. Kāds atsūtījis mūsu rek-
toram īsu ziņu: nevēlams. Nepūlies velti. Tev liks 

atkal pārtaisīt, un tā turpināsies mūžīgi.» Kad 
Latvija atguva neatkarību, kolēģi ieteica pārtul-
kot disertāciju latviešu valodā un aizstāvēt. Tā 
arī izdarīju. Pašlaik esmu vienīgais habilitētais 
meža zinātņu doktors Latvijā, kas ir aizstāvējies 
pēc neatkarības atjaunošanas.

– Jūs atzīstat, ka students nevar visu zināt. 
Ja pats kaut ko nezināt, tad neslēpjat un netē-
lojat pārgudru, bet godīgi atzīstat, ka nezināt.

– Jau sen esmu nācis pie atziņas, ka visu 
nevar zināt un labāk ir atzīt, ka nezinu. Atceros, 
ka pirms aptuveni 20 gadiem lasīju lekcijas un 
baidījos, ka tik tudenti nepadomā, ka es par maz 
zinu, tāpēc centos 
pēc iespējas labāk 
sagatavoties. Vienā 
reizē iemācījos kādas 
30 skaitļa «e = 2,7» 
zīmes aiz komata. 
Lekcijā nodiktēju šo 
skaitli un piemeti-
nāju, ka varētu uzrakstīt vēl, bet uz tāfeles nav 
vietas. Eksāmenā kāda meitene izvilka biļeti par 
skaitli «e» un atbildē uzrakstīja daudz ciparu. 
Neatcerējos, vai visi cipari aiz komati ir tādi, kā 
studente uzrakstīja. Pārējo biļetes daļu viņa at-
bildēja teicami, un es pajautāju: «Tagad godīgi 
pasakiet, jūs nošpikojāt vai samācījāties skaitļa 
«e» ciparus aiz komata?» «Iemācījos, pasnie-
dzēj, bet viegli nebija,» viņa noteica. Pēc šīs 
reizes nekad līdzīgi neesmu rīkojies.

– Vai pats bijāt apzinīgs students?
– Katram cilvēkam gribas sevi aplieci-

nāt. Biju ļoti centīgs. Tehnikumā, kur vispār-
izglītojošos priekšmetus (psiholoģiju, loģiku 
un citus) mācīja maz, nopirku grāmatas un 
apguvu šīs zinības patstāvīgi. Arī otrā augstskolā 
studēt nebija viegli. Atceros, aizbraucu uz Rīgu 
Vecgada vakarā, apmetos viesnīcā, aizgāju uz 
cirku un tad uzreiz ķēros pie mācībām, jo sākās 
sesija. Biju teicamnieks – tehnikumu un augst-
skolu beidzu ar izcilību. Taču diezgan bieži ir tā, 
ka izcilība studijās nenozīmē to pašu, ko izcilī-
ba dzīvē.

– Jūsu centība nav mitējusies, jo turpināt 
nodarboties ar zinātni, kaut gan varētu doties 
pensijā. Pie kā jūs pašlaik strādājat?

– Uzrakstīju grāmatu par modelēšanu un ar 
to grib iepazīties speciālisti no ārvalstīm – somi, 
vācieši. Meža fakultāte lūdza to pārtulkot angļu 
valodā, un es piekritu.

Esmu pārliecināts, ka trenēt vajag ne tikai 
ķermeni, bet arī domāšanu. Nekur no vecuma 
neaizbēgsi – to var mazliet piebremzēt, bet ne 
apturēt. Kamēr varēšu, tikmēr strādāšu kaut vai 
nepilnu slodzi. Pirms desmit gadiem, pamo-
dinot mani nakts laikā un pajautājot, ko esmu 
lasījis pirms 15 gadiem, uzreiz varēju atbildēt, 
bet pašlaik būtu grūtāk.

– Jūsu hobijs ilgu laiku bija kalnos 
kāpšana, esat vadījis arī ekskursantu grupas.

– Jā, mans vaļasprieks bija staigāšana pa 
kalniem. Krievu laikā strādāju republikānis-
kajā tūristu klubā par gidu un vadīju tūristu 

grupas pa kalniem. Pēc Latvijas neatkarības at-
jaunošanas radās iespēja ceļot pa Vakareiropu –  
1995. gadā uzkāpu Monblānā. Augstākā vir-
sotne, ko esmu sasniedzis, bija Pamirā –  
6200 metru augstumā.

– Kāpšana kalnos ir lielisks veids, kā 
iepazīt citus un vēl svarīgāk – sevi.

– Gandrīz visās pasaules malās ir cilvēki, 
ar kuriem man izveidojušās labas attiecības. 
Kalnos nodzīvota nedēļa nozīmē to pašu, ko uz 
zemes vairāki mēneši. Tā ir liela atbildība.

Esmu pārliecinājies, ka ļoti daudz ir atkarīgs 
no paša neatlaidības, bet nav jēgas arī bezjēdzī-

gi riskēt. Varu droši 
teikt, ka kāpšana 
kalnos ieaudzina 
daudz vērtīgu rakstu-
ra īpašību.

– Kā jūs uzturat 
sevi tik labā formā?

– Cenšos kustē-
ties. Dzīvoju pie Veterinārmedicīnas fakultātes 
un eju uz darbu kājām. Atceros, ka, no Monb-
lāna kāpjot lejā, man sāka sāpēt ceļi. Biju vienā 
grupā ar slavenu sporta ārstu un žurnālistu Kārli 
Milleru un lūdzu viņa padomu. Taču viņš man 
paziņoja, ka nevienas zāles te nelīdzēs. Paliku 
pavisam drūms. Tad viņš deva padomu: «Katru 
rītu veic pietupienus – un jo vairāk, jo labāk.» 
Paklausīju, katru rītu pietupos simts reizes, un 
pēc trim mēnešiem ceļi man vairs nesāpēja. Vēl 
pirms trim gadiem gāju uz volejbolu, bet pašlaik 
esmu pārtraucis.

– Droši vien savu rūdījumu deva arī 
sportošana jaunībā. Kā pievērsāties cīņas 
sportam?

– Pirmo rūdījumu ieguvu jau bērnībā – 
mežā ganīju kādas septiņas govis un 20 aitas.

Cīņas sportam pievērsos studiju gados. 
Sarkandaugavas vidusskolā notika ballīte, kurā 
ielauzās huligāni un vienu studentu nodūra. 
Visi stāvējām kā aplieti ar ūdeni un neko ne-
varējām izdarīt. Pēc šī notikuma nospriedu, ka 
jāiet trenēties, un tā es pievērsos brīvajai cīņai. 
1957. gadā kļuvu par Vārpas čempionu. Mā-
coties otrajā augstskolā, sportam vairs neatli-
ka laika.

– Augstākā kalnu virsotne, ko esat sa-
sniedzis, ir Pamirs. Bet kas ir jūsu dzīves aug-
stākā virsotne?

– Zinātnē mans augstākais sasniegums bija 
uzaicinājums piedalīties vispasaules konferencē 
par meža nozari ASV, Aidaho štata galvaspil-
sētā Boisē. Pirmajā mirklī ļoti nopriecājos, bet, 
kad aprēķināju visus izdevumus – konferences 
dalības maksu, ceļa naudu un citu –, sapratu, 
ka ar manu pusgada profesora algu nepietiek, 
lai tos segtu. Izskaidroju situāciju konferen-
ces organizatoriem un pēc kāda laika saņēmu 
e-pastu: «Jums paredzēta pusstundas uzstāša-
nās konferencē. Lūdzu, brauciet! Jums viss būs 
par brīvu.» Tā arī notika. Bija patiess prieks, ka 
konferencē plīvoja Latvijas karogs un mani at-
bilstoši novērtēja. 

trenēt vajag ne tikai 
ķermeni, bet arī 

domāšanu.
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Basketbols

Spēlētāju progresu 
bremzē traumas 
«treniņi tiek pakārtoti spēļu grafikam. Spēlētājiem caurmērā nedēļā ir brīva pusotra 
diena. aizvadām divus treniņus dienā – rīta un vakara. lai uzturētu labu fizisko formu, 
nedēļā ieplānoti arī fiziskās sagatavotības treniņi,» ar basketbola kluba Zemgale 
treniņgrafiku iepazīstina komandas galvenais treneris varis krūmiņš.

J ā n I s  t I lt I ņ š 

F oto :  M I k u s  M e D z I n I s

«Treniņi tiek aizvadīti ļoti daudzveidī-
gi. Ja nākamajā dienā ir spēle, iepriekšējās 
dienas vakarā cītīgi strādājam sporta zālē 
un izpētām videomateriālus par nākama-
jiem pretiniekiem. Dažkārt aizvadām arī rīta 
treniņus, kurā basketbolisti veic metienus. 
Ļoti svarīgi, lai puiši uz maču ierodas svaigi, 
nevis kā nodzīti zirgi. Pārāk intensīvi treniņi 
sezonas vidū var nākt par skādi,» atzīst Varis 
Krūmiņš.

Lielā spēļu un treniņa slodze ietekmē-
jusi Zemgales sniegumu šajā sezonā. Līdzīgi 
kā pērn jelgavnieki bieži mokās ar traumām. 
Patlaban kājas traumu dziedē Kaspars Rais-
kums, kurš treniņos nevarēs piedalīties 
vismaz nedēļu. Arī Jānis Bambis pilnībā nav 

atguvies no savainojuma. «Spēles, kuras aiz-
vadītas labākajā sastāvā, ir uz vienas rokas 
pirkstiem saskaitāmas,» ar esošo situāciju ne-
apmierināts ir Zemgales galvenais treneris. 
«Sezonas sākumā ar traumām mocījās Ilmārs 
Bergmanis, savukārt Kaspars Raiskums guvis 
otro traumu sezonas laikā, kas liedz piedalī-
ties spēlēs.»

Katram mākonītim ir zelta maliņa. Aiz-
vadīto divu gadu laikā Vara Krūmiņa vadībā 
spēlētāji krietni uzlabojuši individuālo meis-
tarību. Platu soli uz priekšu izaugsmē spēris 
Edgars Tramdaks, Edgars Krūmiņš un 
Ainis Lagzdiņš. Sezonas vidū veiksmīgāk 
sācis spēlēt arī Jēkabs Rozītis, kurš pagājušo 
sezonu aizvadīja ASK/Juniors komandā. Taču 
pieredzējušais basketbola speciālists atzīst, 
ka Zemgalē vairākiem spēlētājiem pietrūkst 
stabila metiena. Arī dribla tehnika ir jāuzla-

Par spīti spēlētāju traumām, varis Krūmiņš ir optimisma pilns.

guntis Tramdaks: «Komandas vājais 
punkts ir aizsardzība.»
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bo visiem spēlētājiem. «Spēlētājs visas kar-
jeras garumā var mācīties un uzlabot savu 
spēli,» piebilst Krūmiņš. «Ilmāram Bergma-
nim ir visstabilākais metiens komandā, savu-
kārt ar uzbrukuma līderiem Mārtiņu Berķi 
un Edgaru Krūmiņu ir kā ar bitēm. Nekad 
neko nevar zināt. Vienā mačā čaļi spēj rea-
lizēt vismaz 60 procentu metienu, savukārt 
jau nākamajā spēlē tiek aizmesti garām brīvi 
metieni. Taču mēs smagi strādājam katrā 
treniņā, lai būtu vēl labāki un spēcīgāki.»

Lai atbrīvotu spēlētāju no iegūtās sprie-
dzes spēļu laikā, zemgalieši treniņā spēlē arī 
futbolu un florbolu, kā arī skrien krosus un 
aktīvi darbojas trenažieru zālē.

«Lai Jelgavas klubs izcīnītu vairāk uzvaru, 
basketbolistiem jākļūst fiziski spēcīgākiem 
un izturīgākiem, jāspēlē ātrāks basketbols. 
Nedrīkst ļaut pretiniekiem dominēt zem 
sava groza, un arī uzbrukumā jācīnās par 
katru garām aizmesto bumbu,» atzīst Jel-
gavas basketbola veterāns Guntis Tram-
daks. «Pēc mača ar Norčēpingas Dolp-
hins var spriest, ka mūsu puiši patla-
ban atrodas fiziskajā bedrē. Šis jautā-
jums jārisina fiziskās sagatavotības 
trenerim. Komandas vājais punkts 
ir aizsardzība. Treniņos smagi jā-
strādā un jāslīpē kā komandas, tā 
katra spēlētāja individuālā aizsar-
dzība. Šajā spēles komponentā ir 
ļoti daudz smalku nianšu, kas jā-
izpilda perfekti. Puišiem jāpie-
strādā arī pie dribla tehnikas 
un piespēlēm. Lai to visu 
sasniegtu, spēlētājiem 
pašiem sevi jānoska-
ņo uz smagu darbu 
treniņos un milzīgu 
atdevi spēles laikā.» 

Kluba masieris Mārtiņš Ozoliņš (pa labi) rāda trikus 
ar bumbu. Treniņu vēro treneris Kaspars vilcāns.

Trenera norādījumus uzklausa Kalvis Krūmiņš (pa kreisi)  
un ilmārs Bergmanis.

edgars Tramdaks  
ir Zemgale/Juniors līderis 
gan punktu gūšanā, gan 
izcīnīto bumbu ziņā.

latvijas otrās izlases kandidāts  
Mārtiņš Berķis.

Jāņa Bambja spēles laiks 
pēdējos mačos krietni sarucis 
traumas dēļ.
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Telpu futbols

turnīra vadībā JSFB/llu
ar trešās kārtas spēlēm llu sporta zālē 11. janvārī noslēdzās Zemgales čempionāta 
telpu futbolā pirmais aplis.

e g ī l s  b r I t I k s 

F oto :  s a n t I s  z ī b e r g s

Pirmo apli kā līderiem izdevies noslēgt  
JSFB/LLU futbolistiem, kuri ne bez grūtībām 
ar 5:1 pārspēja FK Ozolnieki un ar 7:4 Imantas 
censoņus. Aizvadītajās sešās spēlēs JSFB/LLU 
futbolisti izcīnījuši piecas uzvaras un vien-
reiz nospēlējuši neizšķirti, kas kopvērtējumā 
viņiem dod 16 punktus.

Divas grūtas uzvaras izcīnīja arī Jaunolai-
nes futbolisti – vispirms ar 8:6 tika pārspēta 
Iecava, bet pēc tam, atspēlējoties no trīs vārtu 
deficīta, arī turnīra pastarīši Bauskas rajons 
(8:7). Līdz ar to Jaunolainei pēc pirmā apļa izcī-
nīti 15 punkti un otrā vieta kopvērtējumā.

Pie četriem punktiem izdevās tikt  
FK Jelgava BJSS – neizšķirts pret Imantu (5:5) 
un uzvara pār Ozolniekiem (9:4).

Pirmos trīs punktus čempionātā nopelnīja 
Bauskas rajons, kas pārspēja Iecavu.

Turnīra pirmais aplis ir noslēdzies, tāpēc ir 
iemesls nedaudz izvērtēt komandu sniegumu.

JSFB/LLU. Komanda ar visgarāko un līdz-
vērtīgāko rezervistu soliņu. Spēles laikā parasti 
izmanto divas vai trīs spēlētāju maiņas, kas 
mača galotnē, kad pārējās komandas ir manāmi 
pagurušas, dod arī vajadzīgo rezultātu. Turklāt 
katra no maiņām parasti spēlē nedaudz cita 
stila futbolu. Nevarētu teikt, ka komandā ir iz-
teikti līderi (iniciatīvu var uzņemties jebkurš 
spēlētājs), taču noteikti svarīgu lomu tajā spēlē 
FK Jelgava pussargs Aivars Ķeris, kurš pilda 
arī trenera pienākumus. JSFB/LLU lielākais 
mīnuss ir brīžiem pārlieku lielā aizraušanās ar 
uzbrukumu, aizmirstot par savlaicīgu atgrie-
šanos aizsardzībā – īpaši tas izpaudās spēlēs ar 
vājākiem pretiniekiem.

FK Jaunolaine. Pagaidām lielākā pārstei-
guma autore. Vienīgais zaudējums tika pie-
dzīvots spēlē pret JSFB/LLU – 2:6. Taisnības 
labad jāpiebilst, ka dažās spēlēs futbolistu snie-
gums īsti nepārliecināja. Piemēram, mačā pret 
Bauskas rajonu uzvaru vai vismaz neizšķirtu 
bija pelnījuši pretinieki. Viens no komandas lī-
deriem ir pagājušajā sezonā Daugavpils Dina-
burgā spēlējošais Dmitrijs Plukaitis. Koman-
das lielākais mīnuss ir īsais rezervistu soliņš. 
Turnīra otrajā aplī būs jāpieliek lielas pūles, lai 
nezaudētu savas pozīcijas turnīra tabulā.

FK Jelgava BJSS. Komanda ar lielu po-
tenciālu. Noteikti viena no tehniskākajām, ja 
ne pati tehniskākā vienība. Komandas kodolu 
veido BJSS jaunieši, kuriem piepalīdz arī pie-
redzējušais Valerijs Redjko. Brīžiem varētu 

vēlēties, lai puiši 
vairāk spēlētu bez 
bumbas – vairāk 
strādātu aizsardzī-
bā. Lieliski kontrolē 
bumbu, taču nemaz 
tik bieži nespēj iz-
veidot patiesi bīsta-
mus uzbrukumus. 
Jelgava BJSS noteikti 
ir viena no galvena-
jām pretendentēm uz 
uzvaru čempionātā. 
Tiesa, ar nosacījuma, 
ka galvenie pretinieki 
otrajā aplī pazaudēs 
vairāk punktu nekā 
līdz šim.

FK Ozolnieki. 
Komandas poten-
ciāls noteikti ir lielāks 
nekā pirmajā aplī rā-
dītais. Ozolnieku 
sastāvā ir vairāki fut-
bolisti ar pirmās līgas 
spēļu pieredzi, kas, 
manuprāt, varētu no-
spēlēt svarīgu lomu 
turpmākajās spēļu 
kārtās. Ja spēs sa-
kārtot un stabilizēt 
savu spēli, var pacīnī-
ties par vietu labāko 
trijniekā. Iespējas 
uzvarēt turnīrā vairs ir tikai teorētiskas, jo de-
ficīts līdz pirmajā vietā esošajai JSFB/LLU sa-
sniedzis septiņus punktus.

SK Imanta. Komanda, kas var iekost jeb-
kuram pretiniekam, taču garais, bet ne tik kon-
kurētspējīgais rezervistu soliņš ir galvenais 
iemesls, kāpēc komanda nav starp galvenajiem 
pretendentiem uz uzvaru turnīrā. Izvilkt spēli 
tikai ar pamatsastāva vīriem nav iespējams, bet 
rezervē ir tikai kādi divi līdzvērtīgi spēlētāji. 
Imanta citu komandu vidū izceļas ar to, ka pret 
to visbiežāk tiek pārkāpti noteikumi, kas spēļu 
galotnēs ir ļoti svarīgs un brīžiem pat izšķirošs 
faktors. Iespējams, ka turnīra otrajā aplī spēs 
sagādāt kādu pārsteigumu.

Bauskas rajons. Spēlē pret Jaunolaini pa-
rādīja, ka var cīnīties arī ar turnīra līderiem. 
Komandā ir divi izteikti līderi – Raivis Miļūns 
un Māris Akmentiņš, kuri ir arī starp čempio-
nāta rezultatīvākajiem spēlētājiem. Diemžēl 
pārējo spēlētāju nepietiekamais atbalsts ir par 

iemeslu, ka komanda izcīnījusi tikai vienu 
uzvaru.

FK Iecava. Laba komanda, taču vienmēr 
kaut kas nedaudz ir pietrūcis, lai izcīnītu 
uzvaru. Par komandas spēku liecina kaut vai 
zaudēto spēļu iznākumi – 5:7, 2:3, 2:3, 1:2, 6:8. 
Dažos no šiem mačiem iecavieši noteikti bija 
pelnījuši vismaz neizšķirtu. Turpmākās spēles 
parādīs, vai šie rezultāti ir bijuši tikai nejaušība 
un nelabvēlīgu apstākļu sakritība. 

Turnīra tabula

V komanda p
1. JSFB/llu 16
2. FK Jaunolaine 15
3. FK Jelgava BJSS 11
4. FK Ozolnieki 9
5. Sk Imanta 7
6. Bauskas rajons 3
7. FK Iecava 0

Cīņa par katru laukuma metru – Jurijs ivanovs pret  
Kristapu Freimani.
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Sports

BK Zemgale  
spēļu  
Kalendārs

laTviJas BasKeTBOla lĪga
 20. janvārī plkst. 19.30 saldū - 
Bk Saldus un Zemgale/Juniors.
 21. janvārī plkst. 18.30 valmierā - 
Sk Valmiera un Zemgale.
 22. janvārī plkst. 19.30 Jelgavas 
sporta hallē - Zemgale/Juniors un 
Bk Cēsis.
 24. janvārī plkst. 17 ventspilī - 
Bk Ventspils – Bk Zemgale.

sporta afiša  
no 20. līdz 25. janvārim
 20. janvārī plkst. 18.10 Jelgavas 

sporta hallē – SeB Studentu Basketbola līga. 
llu – lSpa.
 20. janvārī plkst. 19.30 saldū – latvi-

jas Basketbola līgas 2. divīzija. 
Saldus – Zemgale/Juniors.
 20. janvārī plkst. 19.15 Rīgā – latvijas 

atklātais čempionāts hokejā. 
HS Rīga/Prizma-Hanza – Ozolnieki/Monarhs.
 21. janvārī plkst. 10 Jelgavas sporta 

hallē – Zemgales novada Oranžās bumbas 
sacensības 1993.–1994. gadā dzimušiem 
zēniem.
 21. janvārī plkst. 18.30 valmierā – lat-

vijas Basketbola līgas 1. divīzija. 
Valmiera – Bk Zemgale.
 22. un 23. janvārī pplkst. 16.15 llU 

peldbaseinā – Jelgavas 2009. gada čem-
pionāts peldēšanā garajās distancēs.
 22. janvārī plkst. 19.30 Jelgavas 

sporta hallē – latvijas Basketbola līgas 2. di-
vīzija. Zemgale/Juniors – Cēsis.
 24. janvārī plkst. 11 Jelgavas sporta 

hallē – Sporta laureāts 2008.
 24. janvārī plkst. 16 elektrēnos – lat-

vijas atklātais čempionāts hokejā. 
SC Energija – Ozolnieki/Monarhs.
 24. janvārī plkst. 16 Latvijas Krājban-

kas hallē – ZaHl a līga. Igate – Bauska.
 24. janvārī plkst. 17 viru – Schenker 

volejbola līga. Voru vk – Biolars/Ozolnieki.
 24. janvārī plkst. 17 ventspilī – latvi-

jas Basketbola līgas 1. divīzija. 
Bk Ventspils – Zemgale.
 24. janvārī plkst. 17.15 Latvijas Krāj-

bankas hallē – ZaHl a līga. Bokova – Olaine.
 24. janvārī plkst. 18.30 Latvijas Krāj-

bankas hallē – ZaHl a līga. Pirāti – Zemgale.
 25. janvārī plkst. 11 sporta namā – 

Jelgavas čempionāts šahā sievietēm un 
vīriešiem.
 25. janvārī plkst. 13 Ozo ledus hallē – 

latvijas atklātais čempionāts hokejā. 
Ozolnieki/Monarhs – HS Rīga/Prizma-Hanza.
 25. janvārī plkst. 17 Tartu – Schenker 

volejbola līga. 
tartu Pere Leib – Biolars/Ozolnieki.

Latviešu labākā dubultspēļu tenisiste Līga 
Dekmeijere 12. janvārī pārī ar turcieti Ipeku 
Senoglu piedzīvoja zaudējumu Horbatas WTA 
dubultspēļu turnīrā pirmajā kārtā, piekāpjoties 
Sanjas Mirzas un Frančeskas Skjavones duetam 
ar 6:7(7), 4:6.

«Mačs bija ļoti aizraujošs. Ieguvu daudz 
pozitīvu emociju. Uz spēli bija ieradušies ļoti 
daudz skatītāju, kuri dažbrīd mūs atbalstīja 
ar vētrainām ovācijām,» pēc spēles mums pa-

Zemgale turpinās spēlēt BBl izaicinājuma kausā

Ar katru ceturtdaļu uzlabojot sniegumu,  
BK Zemgale piektdien sīvā cīņā izbraukumā 
ar 92:84 (15:22, 19:20, 29:17, 29:25) pārspēja 
reizēm ironiski par lietuviešu ASK* dēvēto 
Paņevežu Techasas, nodrošinot dalību SEB 
Baltijas Basketbola līgas (BBL) Izaicināju-
ma kausa turnīra nākamajā kārtā.

Rezultatīvākais jelgavnieku rindās 
ar 25 gūtajiem punktiem bija Edgars 
Krūmiņš, bet Ilmārs Bergmanis izcēlās ar 
23 punktiem.

Šī bija Zemgales sestā uzvara 14 spēlēs 
un A apakšgrupā klubs ieņēma piekto vietu, 
bet pirmo vietu izcīnīja VEF Rīga.

BBL Izaicinājuma kausa turnīra 
pirmajā posmā 16 komandas ir sadalītas 
divās apakšgrupās, kur aizvada divu apļu 

turnīrus. Nākamajā kārtā iekļūs tikai grupu 
sešas spēcīgākās komandas, kur tām būs 
garantētas vēl vismaz desmit spēles. Šajā 
posmā divu apļu turnīru savā starpā iz-
spēlēs abu grupu pirmās trīs (C grupa) un 
otrās trīs (D grupa) spēcīgākās komandas.

No B apakšgrupas nākamajā kārtā 
iekļuva arī BK Ķeizarmežs un Liepājas 
lauvas.

Pēc otrā posma spēlēm izslēgšanas 
cīņās iekļūs visas sešas C grupas komandas 
un divas no D grupas komandām, kas iz-
slēgšanas spēļu formātā noskaidros turnīra 
uzvarētāju.

* Techasas par lietuviešu ASK dēvē 
tādēļ, ka komandā ir Lietuvas klubiem ne-
raksturīgi daudz tumšādainu viesspēlētāju.

FK Jelgava virslīgā šogad nespēlēs

Futbola klubam Jelgava neoficiāli piedāvāts 
spēlēt Latvijas futbola čempionāta virslīgā, 
taču jelgavnieki no šīs iespējas atteikušies, 
galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ.

«Oficiāls piedāvājums mums netika iz-
teikts, taču, iespējams, notika neoficiālas pār-
runas,» stāsta FK Jelgava galvenais treneris 
Dainis Kazakēvičs. «Mēs nepretendējam uz 
vietu virslīgā. Patlaban gatavojamies Latvijas 
1. līgas čempionātam. Turklāt, lai piedalītos 
virslīgā, mūsu kluba budžets būtu jāpalielina 
desmitkārtīgi.»

Gatavojoties jaunajai sezonai Latvijas  
1. līgas čempionātā futbolā, FK Jelgava pa-
stiprinājis rindas ar Lietuvas jaunatnes izlases 
vārtsargu Šarūnu Kazlausku, Smiltenes sporta 
skolas audzēkni Dāvi Gaigalu un Latvijas 
U-17 izlases spēlētāju Artjomu Lonščakovu.

Kalvis Kalniņš turpina krāt medaļas

Cīņas kluba Milons karatists Kalvis Kalniņš 
izcīnīja divas zelta medaļas Horvātijas gal-
vaspilsētas Zagrebas piepilsētā Samoborā  
10. un 11. janvārī notikušajā 18. Horvātijas 
karatē Grand Prix WKF versijā.

CK Milons trenera Andra Vasiļjeva 
audzēknis izcīnīja zelta medaļu junioru 
grupā svara kategorijā līdz 61 kilogra-
mam un U21 grupā svara kategorijā līdz  
68 kilogramiem.

līga dekmeijere spēlēs austrālijā

stāstīja Līga Dekmeijere. «Parādījām sevi no 
labākās puses. Lai arī tika piedzīvots zaudē-
jums, priecājos par savas spēles kvalitāti. Patla-
ban cenšos aizvadīt vairāk maču, lai iegūtu pār-
liecību par saviem spēkiem».

Nākamā Līgas Dekmeijeres pieturvieta 
būs Austrālijas pilsētā Melburnā, kur šodien 
sāksies prestižais Australian Open. Jelgavnie-
ces pāriniece dubultspēļu turnīrā būs kanādie-
te Aleksandra Voznjaka.

FK Jelgava galvenais treneris  
dainis Kazakēvičs.
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Sabiedrība

Jelgavas skrējēji  
izvēlas Ozolniekus
24. janvārī viesnīcā Jelgava skrējēju klubs Ozolnieki rīko 2008. gada sezonas noslēguma 
pasākumu, kurā tiks godināti pagājušā gada labākie sportisti.

r o l a n D s  b a r ta š e v I c s 

F oto :  s k  O z O l n i e k i  a r h ī v s

Pēdējos gados Latvijā arvien populārāka 
kļūst skriešanas kustība – notiek dažādas sa-
censības, seriāli un skrējieni. Par lielo atsau-
cību liecina arī Nordea Rīgas maratons, kurā 
2008. gadā trijās distancēs kopumā piedalījās 
vairāk nekā 5300 cilvēku no 35 valstīm. Sa-
vukārt trīs gadus pēc kārtas (2005, 2006 un 
2007) par Latvijas gada sportisti tika atzīta 
garo distanču skrējēja Jeļena Prokopčuka.

Daudzus cilvēkus vilina maratons. No-
skrienot 42 kilometrus (precīzi – 42 kilomet-
rus un 195 metrus), cilvēks gūst gandarījumu 
un var būt lepns, jo cīņa pašam ar sevi ir uz-
varēta. Šīs sajūtas pazīst tikai tie, kam patīk 
skriet garās distances. Tādi entuziasti bieži 
vien arī apvienojas ar citiem gargabalnie-
kiem, lai izveidotu dažādus skrējēju klubus. 
Diemžēl Latvijā skrējēju klubus pat nevar sa-
skaitīt uz abu roku pirkstiem. Pārsvarā tās ir 
lielākas organizācijas, kas apvieno radniecī-
gus sporta veidus, piemēram, orientēšanos, 
triatlonu, nūjošanu, riteņbraukšanu un vieg-
latlētiku, kuru paspārnē ir arī skriešana. Taču 
garo distanču skriešanas klubam Ozolnieki lī-
dzinieku Latvijā vairs nav palicis.

Klubs ar senu vēsturi
«Agrāk gandrīz katrā rajonā bija pa skrē-

jēju klubam, tagad atlikuši tikai daži, un tie 
paši nav tik aktīvi, kā tas bija astoņdesmito 
gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā,» 
ar sarūgtinājumu stāsta SK Ozolnieki vadītājs 
Juris Bērziņš. «Toreiz gandrīz katrā trešajā 
rajonā notika pa maratonam, bieži braucām 
uz dažādām stafetēm kopā ar skolēniem, pie-
dalījāmies ultra garo distanču (vairāk par 
42 kilometriem) skrējienos, bieži startējām 
ārpus Latvijas.»

Šogad skrējēju klubam Ozolnieki aprit  
30 gadu jubileja. Tas dibināts 1979. gadā, 
kopā sanākot pieciem skriešanas entuzias-
tiem – Imantam Ziemelim, Georgam Bočko-
vam, Nikolajam Okuņevam, Zigismundam 
Burdikovam un Leonam Miķelsonam. Gal-
venais iniciators bija Georgs Bočkovs. Vis-
pirms jaundibinātā skrējēju apvienība bez 
nosaukuma apmēram gadu trenējās Dienvi-
du elektrisko tīklu apkaimē, pēc tam pārcē-

lās uz RAF mikrorajonu, kur piebiedrojās vēl 
divi skrējēji – Vladimirs Ortinskis un Niko-
lajs Raspopovs. Aptuveni vēl pēc gada skrējēji 
nonāca Ozolniekos, kur arī ieguva apdzīvotās 
vietas nosaukumu – Ozolnieki.

Pirmais oficiālais kluba vadītājs bija 
Imants Ziemelis, bet 1989. gadā vadību 
pārņēma Juris Bērziņš. Viņš ar skriešanu no-
pietni sāka nodarboties 1984. gadā pēc kāda 
kolēģa uzaicinājuma. Šogad jubileja ir ne 
tikai klubam, bet arī Jurim Bērziņam – paliek 
20 gadi kopš viņš ir SK Ozolnieki priekšgalā.

Jelgavas maratons
Agrāk garo distanču skriešanas sacen-

sības un gargabalnieku iecienītais mara-
tons notika bieži daudzās Latvijas vietās. Kā 
izrādās, arī Jelgavai bijis savs maratonskrē-
jiens. Precīzāk gan – skrējiena starts un finišs 
bija Ozolniekos, taču liela distances daļa 
gājusi cauri Jelgavai, tādēļ arī maratonskrē-
jienam tika piešķirts pilsētas vārds. Pēdē-
jais maratons cauri Jelgavai vijās 1989. gadā, 
pēc tam visi rīkoti tikai Ozolnieku teritori-
jā. Pēdējais, divdesmitais maratons, notika 
2000. gada 28. oktobrī. Juris Bērziņš stāsta, 
ka Ozolniekos maratoni rīkoti pat ziemā – 
par godu vienam no kluba dibinātājiem 

Georgam Bočkovam, kurš šajā gadalaikā svi-
nējis dzimšanas dienu. Vairākus gadus Ozol-
nieku maratons bija arī Latvijas čempionāts, 
kad uz šo apdzīvoto vietu sabrauca spēcī-
gākie valsts skrējēji (parasti ieradušies ap 
400–500 dalībnieku).

Ielūdz Ozolnieki
Tagad Jelgavas skriešanas tradīcijas 

turpina 1995. gada 7. aprīlī aizsāktais garo 
distanču skriešanas seriāls Ielūdz Ozolnie-
ki, kuram katru gadu no aprīļa līdz oktob-
rim notiek septiņas kārtas. Pēdējā sacen-
sību kārtā pēc neliela pārtraukuma atgrie-
zies tradicionālais Ozolnieku pusmaratons  
(21,0975 km), kas nenotika no 2002. līdz 
2004. gadam. Seriālā Ielūdz Ozolnieki dalīb-
nieki, atkarībā no sava vecuma, var startēt 
2,2, piecu un 10 kilometru distancē.

Treniņiem SK Ozolnieki izmanto treš-
dienas, kad Ozolnieku slēpošanas trasē no 
1. aprīļa līdz 31. oktobrim notiek arī skrieša-
nas seriāls Ozolnieku apļi. Visiem interesen-
tiem ir iespēja skriet no 2,5 līdz 10 kilomet-
riem un trenēties slēpošanas trasē. Ozolnieku 
apļi pirmo reizi notika 1992. gada 15. jūnijā, 
kad tā dalībnieki skrēja distances no 2,5 līdz 
15 kilometriem.

aģitācijas skrējiens apkārt Jelgavas rajonam 1982. gadā.
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Interesanti, ka reiz bijuši arī Jelgavas 
apļi (1990–1992), kas rīkoti Pils salā, pēc 
tam sacensības pārceltas uz RAF mikrorajo-
nu (1993–1994), bet vēlāk diemžēl vairs nav 
rīkotas.

Klubs visiem  
skriešanas entuziastiem

SK Ozolnieki pašlaik ir aptuveni 35 biedri, 
no kuriem sacensībās un skriešanas pasāku-
mos aktīvi piedalās puse. J. Bērziņš stāsta, ka 
arī kluba ziedu laikos bijuši ap 35-40 dalīb-
niekiem, taču tad gandrīz visi bijuši aktīvi un 
startējuši sacensībās.

Par SK Ozolnieki biedru var kļūt jebkurš 
interesents, kuram patīk skriet vidējās un 
garās distances – vecumam un sportiskai 
formai nav nozīmes, jo ikvienam ir iespēja 
startēt un skriet kur vien un cik viņš pats 
vēlas, protams, saņemot nepieciešamo infor-
māciju un kluba biedru padomus. Ja ir vēlēša-
nās, ikvienam ir iespēja pilnveidot skriešanas 
tehniku un uzlabot savu sportisko formu pie 
kāda Jelgavas vai rajona vieglatlētikas trenera, 
ar kuriem klubam ir draudzīgas attiecības.

SK Ozolnieki apvieno gan iesācējus, gan 
amatierus, gan profesionāļus, savukārt kluba 
rīkotajās sacensības bieži piedalās Latvijā pa-
zīstami skrējēji. Tādēļ ikviens interesents tiek 
laipni gaidīts SK Ozolnieki rīkotajās sporta 
aktivitātēs.

Skriešanas sezona sāksies 1. aprīlī ar Ozol-
nieku apļiem, bet 4. aprīlī notiks seriāla Ielūdz 
Ozolnieki pirmā kārta.

Savukārt 24. janvārī viesnīcā Jelgava 
notiks 2008. gada sezonas noslēguma pasā-
kums, kurā tiks godināti visi sacensību uz-
varētāji, kā arī apspriestas jaunās sezonas ak-
tualitātes. Pasākumu var apmeklēt visi intere-
senti, iepriekš piesakoties pie skrējēju kluba 
Ozolnieki vadītāja Jura Bērziņa pa tālruni 
26086671. 

sK Ozolnieki biedri 1991. gada 13. janvārī Krievijā Novgorodas skrējienā.
Juris Bērziņš skrējienā Olaines apļi  
1988. gadā.

sK Ozolnieki biedri pludmales skrējienā Bruņurupucis 2007.

sK Ozolnieki dalībnieki Pasaules sadraudzības skrējienā pie Balvu robežas 2008. gadā.
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Atpūta

izmēģiniet  
snovborda burvību

e l ī n a  n ag l a 

F oto :  P e r s o n ī g a I s  a r h ī v s

Snovborda pirmsākumi meklējami 1965. gadā, 
kad Šermans Popens izgudroja snurferu, kas 
sastāvēja no divām kopā saliktām slēpēm un 
priekšā piestiprinātu striķi, kas braucot jātur 
rokās un jāizmanto kā stūre. Latvijā šis sporta 
veids parādījās ap 1985. gadu, kad Arguts Skud-
rēns uztaisīja pirmo snovborda dēli. Ar laiku 
parādījās inventārs, bez kura mūsdienās, dodo-
ties uz kalnu, nevar iztikt. 

Bīstams un dārgs sporta veids
Pirms došanās uz kalnu, nopietni jāpado-

mā par ekipējumu. Lai arī snovbords ir viens 
no visatraktīvākajiem un interesantākajiem 
ziemas priekiem, tomēr tas ir bīstams. Lai 
labāk pasargātos no traumām, pirms došanās 
snovot līdzi jāņem ceļu, elkoņu, muguras un 
plaukstu locītavas sargi, kā arī ķivere. Iesācē-
jiem ieteicams braukt ar brīvās braukšanas 
dēli (mīkstāks par profesionālo dēli), kā arī 
ar mīkstajiem zābakiem un stiprinājumiem. 
Jāņem vērā, ka snovojot ir jāsaģērbjas ērti. Šā 
sporta veida tērps ir nedaudz platāks nekā slē-
potājiem. Snoveri kustas plašāk un intensīvāk. 
Nedrīkst aizmirst arī par cimdiem, cepuri un 
brillēm. Savukārt, dodoties uz Alpiem vai Pi-
renejiem, vēlams ņemt līdzi mutes aizsegu vē-
jainam laikam.

Snovborda dēļa cenas ir ļoti dažādas. Viss 
atkarīgs, kādas firmas vai kāda līmeņa snovu 
ir vēlēšanās iegādāties (cik profesionāli, kādam 
nolūkam – freestyle, freeride, alpine jeb race). 
Iesācēja komplekts – dēlis, stiprinājumi un 
zābaki – vidēji maksā ap 250 latiem. Inventā-
ru var iegādāties veikalos Fans, Boards.lv, Bu-
rusports un citos. Inventāru var arī iznomāt – 
vidējā maksa dēlim, stiprinājumiem un zāba-
kiem ir četri līdz seši lati stundā.

snovojiet latvijas kalnos
Māte daba Latviju nav apveltījusi ar augs-

tiem kalniem, tomēr vairākās Latvijas vietās iz-
veidotas trases, lai kvalitatīvi izbaudītu ziemas 
priekus snovojot vai slēpojot. Iecienītākās vietas 
ir Žagarkalns Cēsīs, Zviedru cepure Sabilē, kā arī 
Milzkalns Tukumā.

20 gadus vecā Agita uzskata, ka snov-
bords ir visazartiskākais ziemas sporta veids: 

Snovbords jau kādu laiku jauniešu vidū ir viens no aizraujošākajiem sporta veidiem.  
lai iemācītos snovot, ir vienkārši jāsāk to darīt!

«Ātrums, līdzsvars 
un adrenalīns – visas 
šīs sajūtas ir lieliskas 
Ar snovošanu no-
darbojos jau ceturto 
gadu. Esmu bijusi 
Zviedrijā, Norvēģijā, 
Itālijā, Šveicē, Fran-
cijā, Slovākijā. Nesen 
atgriezos no Austri-
jas. Vislabāk iemācī-
ties snovot ir ārpus 
Latvijas, jo kalni ir 
augsti un rindas ir 
mazas, turklāt iznāk 
pat lētāk,» piebilst 
Agita.

«Latvijā man vis-
labāk patīk Zviedru 
cepure un Žagarkalns. 
Zviedru cepurē nav lielas rindas un ir mājīga 
sajūta, savukārt Žagarkalnā ir snovparks. Iesaku 
katram kaut reizi uzkāpt uz kalnu slēpēm vai 
snovborda un izbaudīt lielisko sajūtu. Taču pa 
kalnu nedrīkst braukt dzērumā,» smejoties 
nosaka Agita.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks 
Armands ar snovbordu nodarbojas jau devīto 

gadu, viņa iemīļotākā vieta Latvijā ir Zviedru 
cepure Sabilē: «Esmu izbraukājis visas Latvijas 
trases, vairākas reizes pabijis Austrijā, Norvē-
ģijā, kā arī pa reizei Zviedrijā, Slovākijā, Šveicē, 
Itālijā un Francijā. Lai izvairītos no traumām, 
svarīgākais ir iegādāties ķiveri, rokas jeb delnas 
aizsargus un, mācoties braukt, vajadzīgs arī 
muguras aizsargs.»

agita: «iesaku katram kaut reizi uzkāpt uz kalnu slēpēm vai snovborda.»

armands: «Mācoties braukt, vajadzīgs arī muguras aizsargs.»
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nevajag pārvētēt savas spējas
Toms Rumba 19 gadu vecumā ieguvis 

jau sešu gadu pieredzi, snovojot gan Latvijā, 
gan ārpus tās. Puisis pabijis Austrijā, Itālijā un 
Šveicē, Latvijā viņam patīk Milzkalns, Reiņa 
trase, Žagarkalns un Jēkaba grava.

«Lai netraumētos, nevajag pārvērtēt savas 
spējas un kļūt pārgalvīgam! Ieteiktu lietot arī 
ķiveri. Ja ir vēlme mācīties trikus, tad arī kāds 
muguras sargs noderētu,» atgādina Toms.

20 gadīgais Arvīds Bruss snovo jau piekto 
gadu. Viņa iemīļotākās trases ir Milzkalns un 
Jēkaba grava. Pagājušajā gadā Arvīds pabija 
Gruzijā, Gudauri kūrortā. Diemžēl šogad 
rokas lūzuma dēļ, ko Arvīds ieguva atklājot 
Milzkalnes snovparku, sezona jau beigusies. 
«Pirmais un galvenais nosacījums, lai netrau-
mētos – nekad un nekādā gadījumā nesno-
vot alkohola reibumā. Nevajag pārvērtēt savas 
spējas, kā arī iegādāties aizsargus rokām, elko-
ņiem, kājām un mugurai,» piebilst Arvīds.

24 gadus vecais Andis Miezītis par savu otro 
dzīvi dēvē snovošanu un visu, kas ar to saistīts. 
Andis praktizējas FreeStyle un BigAir disciplī-
nās. Ar dēli puisis brauc jau septīto sezonu. Pār-
svarā Andi var sastapt četros Latvijas kalnos – 
Milzkalnā, Žagarkalnā, Baiļos un Ozolkalnā. 
Andim izdevies pabūt arī lielajos kalnos ārpus 
Latvijas robežām: Mazajos un Lielajos Tatros 
Slovākijā un Itālijas Alpos, kur sanāca nobaudīt 

sniegu, kas vietām sasniedz pat divus metrus. 
«Ja palūkojas uz manu apģērbu, vairāk par 
platām, noļukušām biksēm, tādu pašu jaku un 
ķiveri neredzēsiet, bet tam visam apakšā ir ceļu 
sargi ar plastmasa bruņām, polsterēti šorti, bru-
ņurupucis (plastmasas plākšņu salikums mu-
gurkaula izliekuma formā) uz muguras ar pols-
terētu krūšu kurvi un, protams, galvā ķivere. Šīs 
bruņas nevienu vien reizi mani ir pasargājušas 
no iespējamām traumām, ko var gūt krītot no 
kāda slaida, reila, margas vai bigaira. Baudiet 
sniegu, jo sniega nekad nevar būt par 
daudz,» nosmej Andis. 

snovošanas  
izmaksas latvijā
Žagarkalns
Pieaugušajiem darba dienās līdz plkst. 17
1 stunda – ls 3,5 
2 stundas – ls 4,5 
3 stundas – ls 5,5 
5 stundas – ls 6,5
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ce-
turtdienās no plkst. 17
1 stunda – ls 4 
2 stundas – ls 5,5 
3 stundas – ls 6,5 
5 stundas – ls 7,5
Piektdienās no plkst. 15, sestdienās, svēt-
dienās un svētku dienās
1 stunda – ls 5 
2 stundas – ls 6,5 
3 stundas – ls 8 
5 stundas – ls 9 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam
1 stunda – ls 2 
2 stundas – ls 3 
3 stundas – ls 4 
5 stundas – ls 5

Zviedru cepure
darba dienās līdz plkst. 17
pieaugušajiem – ls 5
Bērniem no 9 līdz 12 gadu vecumam, 

uzrādot dokumentus – ls 4
darba dienās no plkst. 17, brīvdienās un 

svētku dienās
pieaugušajiem

1 stunda - ls 4 
2 stundas - ls 5 
3 stundas - ls 6 
5 stundas - ls 7

Bērniem no 9 līdz 12 gadu vecumam, 
uzrādot dokumentus – ls 4
1 stunda - ls 2 
2 stundas - ls 3 
3 stundas - ls 4 
5 stundas - ls 5

Bērniem līdz 8 gadu vecumam un pensio-
nāriem, uzrādot dokumentus, trases un pacē-
lāju izmantošana ir bez maksas. arī bērnu 
kalniņš ir bez maksas.

andis: «Baudiet sniegu!»

Ķivere pasargās no iespējamām 
traumām.

snovborda dēļa cenas  
ir ļoti dažādas.
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Privāti

I l z e  lu k s t I ņ a 

F oto :  l e l D e  b r I ģ e

Jelgava – tā ir 
cukurbiešu smaka

«Kad pārvācāmies uz 
Jelgavu no Rīgas, Kasparam bija 
trīs gadiņi, un apmēram ap to 
laiku arī viņš sāka spēlēt bas-
ketbolu. Atceros – biju sporta 
nometnē pie treneres Rutas 
Šķiliņas, un dēli bija paņemti 
līdzi. Tad arī trenere sāka mācīt 
puikām piespēles – viņu uz-
devums bija nenomest bumbu 
dubļos. Bet vispār jau sports 
Kasparam droši vien ir ie-
dzimts, jo tēvs viņam ir Latvijas 
čempions basketbolā, arī mēs 
ar māsu spēlējām basketbolu, 
lai gan es jau vairāk ākstījos,» 
smejas Elita.

Tomēr tā ir sanācis, ka 
gandrīz visa viņas dzīve kādā 
veidā ir saistīta ar sportu. Arī uz 
Jelgavu Elitu pirmoreiz atveda 
tieši sports – spēlējot basket-
bolu Rīgas sporta skolā, viņa ar 
komandas biedrenēm brauca 
kārtot fiziskās pārbaudes Jelga-
vas 4. vidusskolas ābeļdārzā.

«Tā bija pirmā reize, kad 
nokļuvu Jelgavā, bet mani 
pirmie iespaidi bija cukurbiešu 
smaka, dubļi un tāds kā vien-
muļums, kad pārvācāmies uz 
cukurfabrikas rajonu. Sākumā 
man tiešām likās diezgan bries-
mīgi, bet tagad jau Jelgava ir manas mājas – 
citas es vairs nevaru iedomāties,» stāsta Elita.

elitas trīs dēli  
auga paši

«Lai gan mans vecākais dēls ir miris, jo-
projām saku, ka man ir trīs dēli – Kristaps, 
Kaspars un Andis. Jaunākais dēls Andis kopā 
ar tēti devies strādāt uz Vāciju. Lai gan pa-
slinks, Andis ir ļoti apķērīgs. Es nebiju stingra 
mamma, bet dēli paši kaut kā izauguši par 
labiem cilvēkiem. Reiz kāda kaimiņiene man 

kambalas mamma grib 
dibināt veco ļaužu klubiņu
droši vien jelgavnieki pamanīja, ka, piedaloties tv3 akcijā Plānais maciņš, basketbolists 
kaspars kambala devās viesos pie mammas uz Jelgavu. elita grāve nereklamē, ka ir 
kaspara mamma, bet ar dēlu ļoti lepojas.

sūdzējās par dēla nedarbiem. Es vairs neatce-
ros, ko atbildēju, bet viņa secināja – kāds dēls, 
tāda māte. Tā jau laikam arī ir,» smejas Elita.

«Kad Kaspars bija maziņš, viņš gribēja 
būt miljonārs, un re – tas viņam arī izdevies! 
Jau no agrām dienām Kaspars bija patstāvīgs, 
un pusaudža gados devās dzīvot uz Rīgu pie 
vecvecākiem. Man jau negribējās laist bērnu 
prom no mājām, bet tēvs tomēr gribēja, lai 
Kaspars mācās Valtera basketbola skolā, un 
basketbols viņam patika. Man arī bija žēl, kad 
viņš ieprecējās Amerikā, bet nu jau vairs viņu 

pie mājām neturu. Vienīgi ļoti 
žēl, ka neredzu, kā aug mans 
mazbērns. Viņš piedzima 
Spānijā, tad braucu un mēnesi 
viņu auklēju, vēlāk Turcijā 
viņu redzēju jau divgadīgu, tas 
ir skumji,» stāsta Elita.

Uz ielas pazīst  
bijušos audzēkņus  

Iespējams, daudzi bijušie 
bērnudārza Rotaļa audzēkņi 
Elitu pazīst kā savu dārziņa au-
dzinātāju. Viņa itin bieži kādā 
divmetrīgā puisī sazīmē reiz 
audzinātu rakari, lai gan pēdējo 
reizi savus audzēkņus redzē-
jusi vēl mazus. «Kaut kas jau 
sejā saglabājas, tāpēc tajā lielajā 
cilvēkā tomēr saskatu kādreizē-
jo audzināmo. Man jau bērni 
ļoti patīk, tādēļ arī strādāju 
par audzinātāju. Vēlāk mainī-
jās likumdošana, bet augstsko-
lā stāties vairs negribēju, tāpēc 
nedaudz avantūristiski pārkva-
lificējos par masieri – atgriezos 
pie tā, kas man patika jaunībā, 
tagad esmu SPA ķermeņa 
estēte,» priecājas Elita.

Lai gan aktīvi ar sportu 
vairs nenodarbojas, Elita jo-
projām dodas izdejoties bas-
ketbola veterānu ballēs. 
«Diezgan ilgi vēl basketbolu 
spēlēju veterānos, arī ar lauk-
tehnikas meitenēm. Spēlēt 
beidzu, jo jaunībā man gandrīz 

visi pirksti jau ir izsisti, bet tās būtu mocības, 
ja es kādu samaitātu vēl tagad, turklāt masie-
rim jau rokas jāsaudzē! Tagad daudzas ko-
mandas biedrenes vēl turpina spēlēt, bet es 
dodos turēt īkšķus un dejot ballēs. Mums ar 
meitenēm ir tāds jauks dāmu klubiņš, bet es 
pus pa jokam apsveru iespēju arī dibināt veco 
ļaužu klubiņu, kur varētu izdejoties. Jelgavā 
ir daži tādi klubiņi, bet vienā tie vecie ļaudis 
man tomēr par vecu, citur vēl kaut kas nav tā, 
kā gribas – dibināšu savu! Interesentus lūdzu 
pieteikties,» smejas Elita. 

elita grāve nereklamē, ka ir Kaspara Kambalas mamma,  
bet ar dēlu ļoti lepojas.
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Fotohronika

Konkursa Gaišākais pilsētvides objekts laureāte aija Freimane 
un balkona dekorētājs valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Jelgavas brigādes priekšnieks aldis Feldmanis.

Basketbola komandas Zemgale/Juniors galvenais treneris 
Pēteris lagzdiņš un brāļi Justoviči – andris (23) un gatis (16).

ar Jelgavas pašvaldības attīstības un pilsētplānošanas 
pārvaldes speciālistēm apspriežas sia Kreklu grupa valdes 
loceklis ainārs Tamisārs.

Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece inese Trēde, 
Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietniece līga ašmane  
un Jelgavas tiesas priekšsēdētājs alberts Kokins 
administratīvās rajona tiesas nama atklāšanā.

«viss kārtībā!» administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja 
vietnieces vietas izpildītājai sanitai Ozolai saka tieslietu 
ministrs gaidis Bērziņš.

sia Baks līdzīpašnieks un valdes loceklis agris Bajārs  
ar Nordea bankas simpātiju balvu.

F oto :  m i k u S  m e d Z i n i S
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Afiša no 19. līdz 25. janvārim

informāciju par izklaides iespējām Jelgavā un Jelgavas rajonā sūtiet uz e-pastu nj@jelgavn iekiem.lv

Jelgavā
OTRdien, 20. JanvāRĪ

 Plkst. 18.10 Jelgavas Sporta hallē – SEB 
Studentu Basketbola līga. LLU – LSPA.

TReŠdien, 21. JanvāRĪ
 No plkst. 22 Jelgavas baltajos kreklos – 

Dj Bonis.

CeTURTdien, 22. JanvāRĪ
 Plkst. 19.30 Jelgavas Sporta hallē – Lat-

vijas Basketbola līgas 2. divīzija. 
Zemgale/Juniors – Cēsis.

 No plkst. 22 Jelgavas baltajos kreklos – 
Dj Johansons.

PieKTdien, 23. JanvāRĪ
 Plkst. 18 Jelgavas kultūras namā – 

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde.  
A. Čehovs Trīs māsas.

Nelaiķa ģenerāļa Prozorova meitas un viņu 
brālis Andrejs vienpadsmit gadus dzīvo nelielā 
Krievijas provinces pilsētiņā, neprātīgi ilgojo-
ties pēc pārmaiņām un ar neremdināmu nos-
talģiju, atceroties dzimto Maskavu. Gaisā ne-
pārtraukti virmo sapņi un cerības atgriezties 
īstajās mājās.

Uz īsu laiciņu pelēkā, vienmuļā, paredza-
mā ikdiena tomēr iegūst krāsas, jo provincē 
ierodas karavīru garnizons, ģenerāļa kādrei-
zējie biedri, un atsauc atmiņā laikus, kad visi 
vēl jutās laimīgi. Dzimst kaislīga mīlestība, 
un tomēr gandrīz jau notvertā laime izslīd no 
rokām.

Režisors A. Matisons.
Biļešu cena Ls 3, 2 un 1,50.

 No plkst. 22 Jelgavas baltajos kreklos – 
Dj Jax, ap plkst. 24 – Apvedceļš.

sesTdien, 24. JanvāRĪ
 Plkst. 11 Jelgavas sporta hallē – Sporta 

laureāts 2008.
 Plkst. 11 Ozolnieku tautas namā – reiki 

garīgās prakses seminārs.
Reiki ir sena dziedniecības sistēma, kas 

palīdz dziedināt sevi un savu dzīvi; meditācijas 
prakse, relaksācijas un atpūtas iespēja ķerme-
nim un garam. 

Reiki ir harmonisks dzīves veids, jo ietver 
sevī filozofiskus pamatprincipus, kas palīdz sa-
glabāt mieru, stabilitāti un līdzsvaru sevī un 
savā apkārtējā dzīvē.

Reiki skolotāja Edīte Vēja.
Pieteikties līdz 20. janvārim pa tālruni 

26525350.
 Plkst. 12 Jelgavas kultūras namā – Lat-

vijas amatieru teātru iestudējumu reģionālā 
skate.

Piedalās Ventspils teātris, Dobeles rajona 
Tērvetes amatierteātris Trīne, Dobeles rajona 
Krimūnu Jaunais amatierteātris Etīde un Jelga-
vas rajona Zaļenieku amatierteātris.

 No plkst. 22 Jelgavas baltajos kreklos – 
R&B Night un Dj Ale Mar.

svēTdien, 25. JanvāRĪ
 Plkst. 13 Ozo ledus hallē – Latvijas atklā-

tais čempionāts hokejā. 
Ozolnieki/Monarhs – HS Rīga/Prizma-Hanza.

iZsTādes

 Līdz 30. janvārim Jelgavas kultūras 
namā – Daces Gosenas (Vācija) gleznu izstāde 
Emociju kokteilis, Jāņa Maļecka eļļas gleznu 
izstāde un Ilvas Kalnrozes gleznu izstāde Ne-
raksti man vēstules.

 Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes aulas foajē – Rīgas Tehniskās universitātes 
Telekomunikāciju institūta docenta Jāņa Siliņa 
fotogrāfiju un LLU Lauksaimniecības fakultā-
tes 4. kursa studentes Aivas Gransbergas zīmē-
jumu izstāde Kad trīc rokas.

 Līdz 1. februārim Ģederta Eliasa Jelga-
vas Vēstures un mākslas muzejā – Ilzes Em-
ses-Grīnbergas keramikas izstāde Porcelāns 
un…

 Līdz 10. februārim Jelgavas Mākslas 
skolas izstāžu zālē – audzēkņu darbu izstāde. 

 Līdz 13. februārim galerijā Suņa taka – 
Kaspara Galsona fotoizstāde.

 Līdz 14. februārim modes namā Tēma – 
mākslinieces Marutas Raudes personālizstāde 
Divi, kuri izaudzēja koku priekam.

RĪgā
TeāTRi

 Latvijas Nacionālā opera
21. janvārī plkst. 19 – Ineses Galantes 

solokoncerts.
23. janvārī plkst. 19 atjaunojuma pirmiz-

rāde – L. Delība balets Kopēlija.
24. janvārī plkst. 19 – L. Delība balets 

Kopēlija.
25. janvārī plkst. 12 un 19 – J. Lūsēna 

opera Leļļu opera.
25. janvārī plkst. Beletāžas zālē – kamer-

mūzikas koncerts.

 Latvijas Nacionālais teātris
Lielā zāle
20. janvārī plkst. 19 – Uz neatgriešanos.

21. janvārī plkst. 19 – Skola.
22. janvārī plkst. 19 – Apburtais aprīlis.
23. janvārī plkst. 19 – Tēvocis Vaņa.
24. janvārī plkst. 12 un 18 – Adata.
25. janvārī plkst. 12 un 18 – Ļaunais gars.
Jaunā zāle
20. janvārī plkst. 18.30 – Pīles lidojums 

klusumā.
21. janvārī plkst. 18.30 – Visiem zināmais 

Lācis un viņa dr.
22. janvārī plkst. 18.30 – Amariļļi.
23. janvārī plkst. 18.30 – Drakula. 

Dēmoni.
24. janvārī plkst. 15 – Ivanovs.
25. janvārī plkst. 18.30 – Sarunas kaimi-

ņistabās (Noziegums un sods).
Aktieru zāle
21. janvārī plkst. 18.30 – Šampinjonu 

derība.
25. janvārī plkst. 13 – Pulkveža atraitne.

 Dailes teātris
Lielā zāle
20. janvārī plkst. 19 – Lodes pār Brodveju.
21. janvārī plkst. 19 – Penelope un Diks.
22. janvārī plkst. 19 – Psihs.
23. janvārī plkst. 19 – Manu sievu sauc 

Moriss.
24. janvārī plkst. 18 – Lolita.
Mazā zāle
21. janvārī plkst. 18 pēdējā izrāde – Zirņu 

vakara gaidās.
23. janvārī plkst. 19 – Siseņi.
24. janvārī plkst. 18 – Naži vistās.
25. janvārī plkst. 15 – Tas īsais pielāgoša-

nās laiks.
Kamerzāle
23. janvārī plkst. 19 pirmizrāde –  

Shopping & fucking.
Shopping & fucking (1996) ir mūsdienu teātra 

kulta figūras Marka Reivenhila pirmā un vispa-
zīstamākā luga, kas kļuvusi par sava laika teātra 
notikumu un iemantojusi skandalozu slavu. Ori-
ģināls, drosmīgs un asprātīgs, Reivenhils izmanto 
teātri kā platformu, uz kuras runāt par šodienas 
aktuālajām problēmām. Te valda vaļīga leksika 
un ekstrēmas tēmas: vardarbība, sekss, narkoti-
kas, netradicionāla seksuālā orientācija. 

Lugas personāži ir neiederīgie, liekie 
cilvēki – tie, kuri atrodas sabiedrības perifērijā, 
tie, kuri, mūsuprāt, nemaz neeksistē. Popkultū-
ras patērētāju filozofija ar visā pilsētā izkaisīta-
jiem grandiozajiem šopinga centriem savai do-
māšanai pakļauj pat viņus. Mūsdienu mediju 
ekspluatētais mīts par sabiedrības veiksmīgo 
cilvēku neizbēgami ielaužas jebkurā apziņā. 
Tūkstošgades mijas nihilisms atbalso apkārtē-
jās pasaules neprātu. Viss ir darījums. Visu var 
pirkt un pārdot. Arī jūtas?

24. janvārī plkst. 18 – Nekrofils.
25. janvārī plkst. 15 – Jūlijs. Kāda maniaka 

stāsts.

dace gosena.






