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Skolotājiem – datori
 Ritma Gaidamoviča

Šodien 94 Jelgavas pašvaldības izglītības ie
stāžu skolotāji saņem
portatīvos datorus, kas
palīdzēs pedagogiem
vēl labāk sagatavoties
mācību stundām.
Šādu atbalstu 14 skolu skolotājiem sniedz pašvaldība par budžeta līdzekļiem, un tas izmaksājis
gandrīz 55 tūkstošus latu.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza skaidro, ka datoru
iegāde bija plānota, jo mācību
procesa efektīvai īstenošanai nepieciešams skolotājus nodrošināt
ar mūsdienīgām informācijas
un komunikācijas tehnoloģijām.
Daudzās skolās mācību procesā

izmanto interaktīvās tāfeles, taču,
lai tas būtu iespējams, skolotājam
jāstrādā ar datoru un jāveido mācību materiāli. Šis būs viens no
instrumentiem, lai darītu darbu
efektīvāk. «Tas ir turpinājums
projektiem, kas pilsētā realizēti
pagājušajā gadā. Vienā no tiem
katra skola izveidoja savu attīstības plānu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanā un
nodrošināšanā. Skolotāji kursos
apguva, kā mācību procesā izmantot jaunās tehnoloģijas.
Pašvaldība cerēja, ka valsts
daudz straujāk īstenos šo projektu un nodrošinās pedagogus ar
datoriem. Diemžēl valsts projekts
tik ātri neīstenojas, tāpēc nācās
datorus iegādāties par pašvaldības
budžeta līdzekļiem,» tā G.Auza.
(Turpinājums 3.lpp.)

Visiem kopā
mums izdevās!
 Daiga Laukšteina

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» nelegālo atkritumu izgāztuvi 1. līnijā likvidējusi jau vairākkārt, taču atkal un atkal iedzīvotāji
pamanās tur radīt jaunus atkritumu kalnus. Minētās izgāztuves likvidēšana pašvaldībai varētu izmaksāt 500 – 600 latus.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Vēl aizvien jelgavnieki
diemžēl ignorē pilsētas teritorijā izvietotās
zīmes «Nemest atkritumus», un nelegālās
izgāztuves veidojas kā
uz pašvaldības, tā privātās zemes. Lai tās
fiksētu, vakar, 5. martā,
atbildīgie dienesti devās reidā.
Reida laikā pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība», Pašvaldības policijas un Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes speciālisti
apzināja septiņas nelegālās izgāztuves. «Galvenokārt tās mūsu redzeslokā nonākušas arī iepriekš,»
saka «Pilsētsaimniecības» pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Zane Ķince, akcentējot, ka
viskritiskākā situācija ir 1. līnijā
– kaut tur izvietota aizlieguma
zīme, atkritumu kalns ik dienas
kļūst iespaidīgāks.
Šādas pārbaudes atbildīgie
dienesti veic regulāri, fiksējot jau
zināmās un atklājot arvien jaunas

vietas, kurās veidojas atkritumu
izgāztuves. Īpaši ar šo problēmu
nākas saskarties pilsētas nomalēs, taču arī centra apkaimē no
tās neizvairīties. «Cilvēks, no
mājām ejot uz autobusa pieturu,
ceļa malā noliek vienu maisu ar
atkritumiem, un pēc pāris dienām
līdzās tam jau izveidojies vesels
atkritumu kalns. Nereti apjomīgus atkritumus izmet autobusu
pieturu urnās, kas paredzētas
sīkumiem, piemēram, transporta
biļetēm,» uz iedzīvotāju nekaunību un necieņu pret savu pilsētu
norāda Z.Ķince.
Vēl dramatiskāka situācija ir
vietās, kur iespējams piekļūt ar
smago transportu, un tādējādi kā
uz pašvaldības, tā privātās zemes,
tostarp mežos, tiek izgāztas pat
veselas sadzīves atkritumu un
būvgružu kravas. «Dārzkopību
biedrību tuvumā lielākās raizes
sagādā izmestās plēves un stikli,»
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste atklāj, ka
daudzviet izveidojušās pastāvīgas
nelegālās izgāztuves un atbildīgo
dienestu redzeslokā nonākušas
adreses, piemēram, 1. līnijā,

Dobeles šosejā, Zvejnieku, Staļģenes, Cepļu, Prohorova ielā. «Ja
izgāztuves atrodas uz pašvaldības
zemes, cenšamies tās maksimāli
īsā laikā novērst, savukārt par
privāto teritoriju uzturēšanu
kārtībā atbildīgi īpašnieki,» klāsta
Z.Ķince.
Kopš šā gada sākuma Pašvaldības policija par nekoptām
teritorijām sodījusi 24 personas,
taču patiesais pārkāpēju skaits ir
krietni lielāks. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem
var piemērot naudas sodu līdz
10 latiem, uz vietas izrakstot
kvīti, vai līdz 50 latiem, sastādot administratīvā pārkāpuma
protokolu, kuru pēc piekritības
izskata Jelgavas domes Administratīvā komisija. «Regulāri
saņemam informāciju par tām
adresēm, kurās nav noslēgti
atkritumu apsaimniekošanas
līgumi. To pārbaudām un, ja informācija apstiprinās, sastādām
priekšrakstu, piecu dienu laikā
paredzot šo līgumu noslēgt,»
stāsta Pašvaldības policijas Administratīvā patruļdienesta
priekšniece Irēna Berkolde. Viņa

norāda, ka nelegālo izgāztuvju
radītājus diemžēl ir grūti atklāt,
turklāt pieredze liecina, ka atkritumu kalni visbiežāk tiek «papildināti» nakts laikā. «Vairākkārt
gadījies, ka starp atkritumiem
atrodam dokumentus, kvītis,
kurās minēti konkrēti cilvēku
uzvārdi, adreses, taču, ja vainīgo nepieķer notikuma vietā,
visbiežāk pierādīt pārkāpumu tā
arī neizdodas,» I.Berkolde stāsta
– parasti cilvēki attaisnojas, ka
minētajā adresē vairs nedzīvo un
dokumentus kopā ar citām vairs
nederīgām lietām atstājuši vecajā miteklī. «Protams, šādā veidā
dažkārt mums ir arī izdevies
atrast vainīgo,» viņa piebilst.
Pašlaik rīkotie reidi galvenokārt
palīdz fiksēt nelegālās atkritumu
izgāztuves un, ja tas iespējams,
arī novērst. Taču lielākie darbi paredzēti aprīlī – Spodrības mēneša
laikā. «Pašlaik likvidēt nelegālās
atkritumu izgāztuves, kas izveidotas uz pašvaldībai piederošās
zemes, daudzviet traucē nepiemērotie laika apstākļi – tehnikas
piekļūšanu tām apgrūtina mitrā
augsne,» paskaidro Z.Ķince.

«Kopā mums saziedota necerēti liela summa. Atsaucība tikai
apliecina, ka Jelgavā
ir daudz cilvēku, kuri
vēl labu un dara labu,»
teic Kalvis Okmanis,
kurš uzņēmies gādību
par četriem jaunākiem
brāļiem un māsām.
Okmaņu ģimene Kristus ciešanu laika ekumeniskajā labdarības
koncertā «Sadosimies
rokās» saņēma apliecinājumu, ka pilsētnieki
kopā ģimenei saziedojuši 6651 latu.
Okmaņu ģimene – pieci brāļi
un māsas: Kalvis (21), Viesturs
(19), Modris (18), Ilze (13) un
Linda (10) – pagājušā gada aprīlī
traģiski zaudēja vecākus, un tikai

uz viņu pleciem uzgūlās liela
parādu nasta par komunālajiem
pakalpojumiem. «Parādus ar
saziedotajiem līdzekļiem varēs
nosegt, un tad jau jāskatās, vai
paliks pāri arī kādam sapnim,»
prātīgi bilst vecākais brālis Kalvis. Okmaņu ģimenē visiem
pieciem bērniem ir labas sekmes
skolā un katram savs vaļasprieks.
Brāļi var lepoties arī ar labiem
sasniegumiem sportā.
Novērtējot jauniešu paveikto
un izprotot situāciju, pašvaldība
nolēma šogad labdarības akciju

rīkot tieši Okmaņu ģimenei.
Iepriekšējos gados ekumeniskajā labdarības koncertā saziedotie līdzekļi tika dāvināti
psihoneiroloģiskās slimnīcas

«Ģintermuiža» un Jelgavas
slimnīcas Bērnu nodaļām.
Koncertu rīko Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar tradicionālajām
konfesijām.
(Turpinājums 3.lpp.)

Viesturs Okmanis, tikko no domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
saņēmis apliecinājumu par jelgavnieku ziedojumiem, stāvot
līdzās brāļiem un māsām, visiem teica paldies par atbalstu un
labajiem vārdiem.
Foto: Ivars Veiliņš
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Pacients, kurš neapmeklē
ārstu, vairs nav izdevīgs
 Kristīne Langenfelde

Līdz vakardienai ikviens
varēja ieteikt savu kandidatūru Veselības ministrijas organizētajai
Gada balvai medicīnā.
Atsaucība bijusi negaidīti liela, un starp
vairāk nekā 1000 ieteiktajiem speciālistiem ir
arī Jelgavas ārsti. Šoreiz
«Jelgavas Vēstnesis»
uz sarunu aicina vienu
no balvai pieteiktajiem
– Jelgavas ģimenes ārsti Unu Leitāni.
Ārste negribīgi piekrīt intervijai, jo viņa neuzskata, ka būtu labāka vai spējīgāka par kolēģiem.
«Protams, es savu darbu cenšos
darīt pēc labākās sirdsapziņas,
taču domāju, ka manu pacientu
vidū noteikti ir cilvēki, kas vēlētos gūt vēl vairāk – ne vienmēr
viss izdodas,» spriež U.Leitāne.

«Cilvēki labprāt uzklausa ārsta ieteikumus par to, kas ar viņu tiks darīts, lai uzlabotu veselību – tādas un tādas zāles, tādas un tādas procedūras, tādas un tādas analīzes. Bet, līdz ko
nonākam pie tā, ka arī pacients pats ar sevi kaut ko var darīt, viņš izliekas nedzirdam ārsta
ieteikumus atmest smēķēšanu, mazāk izmantot auto un vairāk staigāt, atteikties no stundām
Foto: Ivars Veiliņš
ilgām datorspēlēm,» spriež ģimenes ārste Una Leitāne.

Protams, no ģimenes ārsta
neprasa maz, un diemžēl
ar savulaik izvirzīto saukli
«ģimenes ārsts – ģimenes
loceklis» realitātē tikt galā aiziet pie patiesi laba speciālista,
dabū diagnozi, bet... Ko tālāk?
nemaz nav tik viegli.
Nav gan. It sevišķi, ja tev ir Nāk pie ģimenes ārsta un prasa:
liela privātprakse. Šobrīd man «Ko man, dakter, darīt?» Viņam
ir ap 1400 pacientu, un domāju, nav izskaidrota ne situācija, ne
ka arī tas ir daudz, taču savulaik tālākā rīcība, un cilvēks ir apjumanā praksē bija pat vairāk nekā cis, jo viņš ir neziņā.
Būtu jau skaisti – mazs
2000 pacientu, un tas jau tiešām
ir nesamērīgi liels skaits. Zinu no pacientu skaits, katram ārsts
pieredzes – ārsts vienkārši nevar kā ģimenes loceklis, taču ir
tikt galā ar tik daudz pacientiem. skaidrs, ka tam visam līdzās
Kas notiek? Darīju tā – lai pēc ir finansiālās saistības, kas to
iespējas mazāks laiks man būtu neļauj īstenot.
Ziniet, tik traki nemaz nav. Jā,
jāvelta pacientam, sūtīju viņu uz
analīzēm, izmeklējumiem, kas agrāk varbūt tiešām ārstam bija
patiesībā vienmēr varbūt pat ne- ļoti izdevīgi – milzīgs pacientu
bija vajadzīgs, taču tas ietaupīja skaits, taču vairums tādu, kas
laiku un deva iespēju gūt apstip- ārstu neapmeklē gadiem. Tagad
rinājumu maniem secinājumiem. tas ir labots – ārstam finansiāls
ieguvums no paRezultātā pat
cienta, kas viņu
cilvēkam šāda
Nenoliegšu – arī neapmeklē, ir
ārstēšana izminimāls.
maksā dārgāk,
man ir piedā- ļotiBet
kā ir ar
arī ārstam tas
nav nekāds ievāts samaksāt nosūtījumiem
speciālisguvums. Tāpēc
par vienu vai pie
tiem? Arī tas
tagad varu būt
apmierināta, ka
otru pakalpo- bieži vien ārstam nav izdeno šādām situājumu, bet tas vīgi.
cijām lielā mērā
Arī te man
izdodas izvairījau ir principa gribas
iebilst.
ties, jo pacientu
Reizēm šķiet, ka
skaits ir majautājums.
tajos noteikumu
zāks.
un papīru kalnos
Bet ne pilne katrs ārsts spēj labi orientēnībā?
Nu jā, lai pacientu pieņemtu ties. Tagad ir tik daudz nosūtītad, kad viņam tiešām ir visērtāk, jumu, kas finansiāli neiespaido
un veltītu viņam nedalītu uzma- ģimenes ārsta praksi – viņam
nību, arī šobrīd skaits ir nedaudz nekādi naudas atvilkumi netiek
par lielu. Nevar izvairīties no piemēroti. Nu, piemēram, hronisrindām – atzīšos, tās dienas trīs kas saslimšanas – nosūtot šādu
četras rindā ir jāgaida. Un kas pacientu pie speciālista, ārsts
tad cilvēkam ir tas svarīgākais? finansiāli nezaudē neko. Man
Ne jau tā receptes lapiņa, bet gan gribas teikt, ka ārsti grēko ar to,
padoms, izrunāšanās, attieksme. ka vienkārši līdz galam nepārziTas ir būtiskākais! Nereti cilvēks na savas iespējas – dažs varbūt

Skaitļi runā

izvēlas labāk nesūtīt nekur, nevis
smalki izstudēt iespējas.
Un kā ar ārsta konfidencialitāti?
Ja man jāsalīdzina, tad es
vienmēr esmu uzskatījusi, ka
ārsta darbs ir ļoti tuvs priestera
darbam, jo tas, kas tiek runāts
ārsta kabinetā, nedrīkst iziet
ārpus šīm sienām. Bet atkal jau
bieži vien realitāte ir cita. Tāpēc
nav reti gadījumi, kad cilvēks
tomēr meklē speciālistu lielpilsētā, nevis dodas pie sava ārsta,
piemēram, pagastā. Tas jau ir
uzticības jautājums.
Ārstam jābūt «priesterim»,
uzklausītājam... Kādas vēl iemaņas līdztekus profesionālām zināšanām ārsta darbam
ir neatņemamas?
Ārstam noteikti jābūt arī ekonomistam. Es esmu pašnodarbināta persona – tātad savas
finanses jāspēj plānot pašai.
Tātad atvaļinājumu lāga atļauties nevar, jo jāatrod kāds, kas
aizvieto, taču bieži vien tas ir
pagrūti – kamēr es atpūšos, tas
nozīmē, ka kāds cits ģimenes
ārsts strādā dubultā. Vai tas ir
normāli? Ja jau viens ārsts nevar
godprātīgi paveikt uzticēto, kā
to var izdarīt, apvienojot divu
prakšu pacientus?
Manuprāt, šajā ziņā nepilnību
ir pietiekami daudz – nu nav
reāli, ka ģimenes ārstam jābūt
pieejamam 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā. To taču
neprasa ne no viena cilvēka, bet
ārsts arī ir tikai cilvēks.
Vai tas nozīmē, ka jūsu telefons mēdz būt arī izslēgts?
Es gribētu redzēt to cilvēku,
kurš būtu gatavs gadiem strādāt
24 stundas diennaktī. Tāpēc arī

Kā, pēc jūsu domām, varētu mainīties vispārējā ekonomiskā situācija Jelgavā nākamo 12 mēnešu laikā?

«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)
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es ļoti cenšos nodalīt darba un
privāto laiku – neapšaubāmi, tas
viss tiek saskaņots. Ar saviem
pacientiem vienojos, kad un kā
esmu pieejama, viņi to zina un
tikpat labi zina, ka man ir vajadzīgs arī laiks sev.
Bet, kas tad īsti nav kārtībā, lai sasniegtu pilnu saskaņu starp pacientu un ārstu,
lai arvien biežāk būtu dzirdami labi vārdi, nevis nopēlumi
par ārstu darbu?
Manuprāt, būtu reizi par visām
reizēm skaidri un gaiši jāpasaka,
ko var un ko nevar izdarīt pie esošās sistēmas. Esmu pārliecināta,
ka šobrīd valsts lielā mērā veselības aprūpē ir uzņēmusies vairāk
nekā tā spēj īstenot. Daudz kas
uz papīra izklausās labi, bet... Jā,
es esmu par privātām klīnikām,
privātām speciālistu praksēm.
Tas noteikti būtu jāattīsta vēl
vairāk – ir pietiekami daudz
cilvēku, kuri būtu gatavi maksāt par adekvātu pakalpojumu.
Taču tagad bieži vien sanāk, ka
to pašu viņš samaksā ārstam neoficiāli, un situācija tikai stagnē.
Skumji...
Atkal pie maksāšanas...
Vai «pateicības» un «kukuļi»
ir aktuāli arī ģimenes ārstiem?
Gan jau. Nenoliegšu – arī
man ir piedāvāts samaksāt par
vienu vai otru lietu, bet tas jau ir
principa jautājums. Nu, piemēram, ir cilvēki, kam neizbēgami
vajag «zilo lapu», bet tāda īsta
iemesla nav. Viņš gatavs atvērt
maku. Taču mana nostāja ir nelokāma. Iedod tik velnam mazo
pirkstiņu... Jā, ir jau kāds tā kā
piedraudējis: «Atradīšu citu ģimenes ārstu.» Bet patiesībā šāda

Pilsētnieks vērtē

Ko jums nozīmē
latviešu tautas
tērps?

iemesla dēļ neviens manā praksē
ģimenes ārstu nav nomainījis.
Jūs pieminējāt «zilās lapas». Cilvēki joprojām tās
izmanto negodīgiem mērķiem.
Nu ziniet, ja cilvēkam vajag
«zilo lapu», lai viņš izvairītos
no vienas darba vietas un ietu
halturēt citā, tad par godīgu to
nenosauksi, bet, kā jau teicu, pie
manis tas cauri neiet. Lai gan var
jau uz to paskatīties arī no citas
puses – zinu vairākas valstis,
kurās oficiāli cilvēkam papildu
atvaļinājumam ir tiesības gadā
paņemt piecas dienas brīvas slimības vai cita iemesla dēļ. Un tas
pat ir labi. Ja cilvēks jūtas saguris
vai viņam nepieciešams pāris
brīvu dienu ģimenes apstākļu dēļ,
tad nav jāmeklē ārsts, lai saņemtu attaisnojošu dokumentu.
Kā jūs vispār raksturotu
pacientu attieksmi pret savu
veselību pēdējā laikā?
Ir visādi – vieni, kas par sevi
rūpējas, un citi, kam tas nav
svarīgi. Taču kopumā attieksme
nav no labākajām. It sevišķi
darbspējīgie cilvēki, kuriem pa
lielai daļai pat ir būtiski, lai
viņu kaites neatklājas, jo tā var
pazaudēt darbu. Arī te kaut kas
nav kārtībā. Piemēram, tā saucamās profilaktiskās apskates, kas
cilvēkam būtu jāiziet reizi gadā,
tagad bieži apmaksā darba vieta.
Cilvēks aiziet uz poliklīniku, tur
viņu apskata, dod slēdzienu,
ko saņem darba devējs. Nevar
noliegt, ka nereti tas ir tāds
ķeksītis, jo pacients noteikti nav
ieinteresēts sūdzēties – tā taču ir
pārbaude tam, vai viņš konkrētajam darbam ir derīgs! Un te
tas mīnuss ir tāds, ka tiek apiets
ģimenes ārsts – izmeklējumi tā
arī nenonāk pie ģimenes ārsta:
ja vien pacients pats neatnāk
un neizstāsta par izmeklējumos
redzamo, tad ģimenes ārstam zūd
tas patiesais priekšstats. Tāpēc
šādi profilaktiski izmeklējumi
būtu jāveic katram reizi gadā un
noteikti ar ģimenes ārsta ziņu, jo
bieži vien tad ir iespējams atklāt
to, ko, vēlāk uzzinot, jau var būt
par vēlu, lai slimību apturētu.
Neapšaubāmi, katra pacienta
iespējas arvien palielinās – pieejamība, izmeklējumi, analīzes,
taču cilvēks aizmirst, ka viņam
pašam ir jādarbojas līdzi.
Kā?
Es mēdzu teikt saviem pacientiem: es nevaru jūs izārstēt
– varu jums dot padomu, kā to
izdarīt, un tad katram pašam jāpieliek pūles. Nu nevar nemitīgi
smēķēt un sūdzēties par hronisku klepu, bet manas norādes par
smēķēšanu izliekas nedzirdam;
tāpat bērnam pasliktinās redze,
mugura kļūst šķībāka – tiek
meklētas zāles, nevis mazinātas
nakts stundas pie datora. Ja
pats cilvēks neko nedarīs, tad
arī ārsts nepalīdzēs.

Ievērojami uzlabosies
Paliks bez izmaiņām
Nedaudz uzlabosies
Nedaudz pasliktināsies
Ievērojami pasliktināsies
Grūti pateikt

11,7%
10,1%

4,5%
2,5%

16,0%
14,0%

13,0%
7,8%

8,3%

0,8%

16,0%

Ņina
Popova,
6. klases
skolniece:
– Dziedu skolas meiteņu
korī, un tas
ir mūsu koncertu tērps.
Man savs tautas tērps ļoti patīk,
tāpēc katru reizi velku to ar lielu
prieku. Manuprāt, tā ir grezna
lieta, ar kuru mums visiem jālepojas.
Spodra Žura,
pensionāre:
– Ļoti daudz
– tas taču
simbolizē latviešu tautu,
mūsu skaistumu, bagātību, mākslu.
Tā ir ļoti liela vērtība. Pati esmu
to vilkusi jaunībā, kad dziedāju.
Tā kā nāku no Dobeles puses,
mums bija ļoti grezni Zemgales
tautas tērpi. Ar skumjām klausos
stāstus, ka vecie cilvēki tagad
spiesti pārdot savus tautas
tērpus, lai iegūtu naudu izdzīvošanai.
Santa,
vidusskolniece:
– Tas ir simbols, kas parāda latviešu tautu un
tās kopību.
Esmu dejotāja, un šis tērps man jāvelk gana
bieži. Vispatīkamāk ir reizēs,
kad dodamies uz ārzemēm, jo,
uzvelkot tautas tērpu, mēs no
visiem atšķiramies.
Silvija
Vikmane,
skolotāja:
– Kādreiz
esmu dejojusi deju kolektīvā, tāpēc
tas man saistās ar kaut ko
jauku, patīkamu un atmiņām
par bērnību. Tas bija liels pacilājums – uzvilkt tautas tērpu,
tāpēc arī tagad tas man izraisa
patīkamas asociācijas un sasaisti
ar latviešu tradīcijām.
Ivans,
strādā Jelgavas Gaļas
kombinātā:
– Tas ir latviešu nacionālais
tērps un reizē
arī tautas simbols. Manuprāt, mūsu tautas tērps ir skaists,
bet uzvelkams vien uz deju un
dziesmu koncertiem, jo ikdienā
pa ielu ar tādiem grezniem svētku
tērpiem jau neviens nestaigā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2008. gada 6. marts

Maksājumus var veikt
piecās bankās

ZIŅAS
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Oža aizmieg pirmā

 Sintija Čepanone

atgādina, ka šo pakalpojumu fizis-  Kristīne Langenfelde
kām personām bez maksas sniedz
Pašlaik maksājumus par
arī Jelgavas Nekustamā īpašuma
Zinātniski pierādīts
nekustamā īpašuma
pārvaldes norēķinu kasēs.
– dodoties pie miera,
nodokli iespējams veikt
I.Krīgere akcentē, ka šāds pašpirmā no visām maņām
jau piecās bankās. Pašvaldības solis ir likumsakarīgs:
aizmieg oža, tieši tāpēc
valdība norēķinu kontus
«Iedzīvotāji izvēlējušies noteiktu
cilvēks miegā nesajūt
lielākajās bankās pilsētā
banku, kurā atvēruši savu kontu,
dūmus un, izceļoties
atvērusi, lai iedzīvotāviņi izmanto arī interneta bankas
ugunsgrēkam, visbiejiem būtu izdevīgāk un
pakalpojumus. Turklāt zināms, ka
žāk iet bojā nosmokot.
ērtāk veikt šos maksāstarpbanku norēķini ir dārgāki
Latvijā ir sperts pirmais
jumus.
nekā tad, ja maksājumus veic
solis, lai situāciju maivienas bankas robežās. Iedzīvonītu – no marta katra
«Sākotnēji pašvaldības konts tājiem tas ir ne tikai ērtāk, bet
jaunuzcelta māja oblitika atvērts Unibankā un Han- arī finansiāli izdevīgāk,» norāda
gāti jāaprīko ar dūmu
sabankā, taču, ņemot vērā faktu, I.Krīgere.
detektoriem. Diemžēl
ka jelgavnieki ir arī citu banku
Par to, ka jelgavnieki šādu
jau agrāk būvēto māju
klienti, pērn tas atvērts Hipotēku pašvaldības soli novērtē, liecina
iedzīvotāji joprojām
un zemes bankā, bet pirms pāris arī skaitļi – piemēram, pērn pašizrāda visai minimālu
nedēļām – «Parex» bankā. Nu valdība norēķinu kontu atvēra Hiinteresi savu mitekli apnekustamā īpašuma nodokli var potēku un zemes bankā, un gada
rīkot ar šo aizsargierīci.
nomaksāt arī «DnB NORD ban- laikā maksājumi par nekustamā
kā»,» pašvaldības Finanšu nodaļas īpašuma nodokli tajā vien tika
Jauno kārtību nosaka jaunpievadītājas vietniece Ināra Krīgere veikti 12 000 latu apmērā.
ņemtais būvnormatīvs «Būvju
ugunsdrošība», kas paredz no 1.
Nekustamā īpašuma nodokli var iemaksāt Jelgavas marta jaunuzbūvētās dzīvojamās
domes Finanšu nodaļas, reģ.Nr.90000049529,
ēkas obligāti aprīkot ar ugunsgrēkontos šādās bankās:
ku autonomajiem detektoriem.
To kontrolēs būvvaldes speciā• A/s «SEB Unibanka», kods UNLALV2X,
listi, pieņemot ēku ekspluatācijā,
konts LV96UNLA0008001130601
un šī norma attiecas kā uz pri• A/s «Hansabanka», kods HABALV22,
vātmājām, tā arī daudzdzīvokļu
konts LV93HABA0551000076525
namiem.
• VAS «Latvijas Hipotēku un zemes banka», kods LHZBLV22,
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes
konts LV86LHZB3000042040001
galvenā būvinspektore Natālija
• A/s «Parex banka», kods PARXLV22, konts LV37PARX0005697570001
Ļubina atzīst, ka pagaidām nav
• A/s «DnB NORD banka», kods RIKOLV2X,
konts LV05RIKO0002013095917
manīta īpaša aktivitāte saistībā ar
Fiziskās personas nodokli bez komisijas maksas var nomaksāt visos
jauno būvnormatīvu. «Tas zināmā
JNĪP norēķinu punktos.
mērā varētu būt saistīts ar to,
ka būvniecības apjomi ir strauji
samazinājušies. Mums tiešām nav
bijuši gadījumi, kad mājas būvētājs būtu vēlējies ēku ekspluatācijā
(No 1.lpp.)
pamatskolas un Speciālās pamat- nodot agrāk – pirms 1. marta, lai
Datorus šodien saņems: vien- skolas skolotāji.
izvairītos no dūmu detektoru ierīpadsmit 1. ģimnāzijas, Valsts
Dators ir katras izglītības ie košanas,» saka N.Ļubina.
ģimnāzijas un 4. vidusskolas, stādes īpašums un skolotāja rīcībā
Valsts ugunsdzēsības un glābšaastoņi 5. vidusskolas, septiņi 6. tiek nodots, kamēr viņš strādā nas dienesta (VUGD) Jelgavas brividusskolas, Spīdolas ģimnāzijas, skolā. Ja darba attiecības tiek pār- gādes priekšnieks Aldis Feldmanis
3. un 4. pamatskolas, seši Amatu trauktas, datoru lietošanā saņem spriež, ka jaunais būvnormatīvs
vidusskolas, 2. pamatskolas, četri cits skolotājs.
tikai daļēji uzlabos situāciju. «Tas
Vakaru (maiņu) vidusskolas un
Pedagogiem datorus pasniegs pasargās jauno māju iedzīvotājus,
trīs 1. un 2. sanatorijas internāt- Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
taču vairāk tas būtu nepieciešams

Skolotājiem – datori

Visiem kopā
mums izdevās!
(No 1.lpp.)
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas vietniece
Baiba Pušinska pauž gandarījumu par paveikto un atzīst, ka
pasākums ar katru gadu kļūst
mākslinieciski piesātinātāks.
Labdarības koncertu muzikāli atklāja Aivars Krancmanis.
Savukārt pirms katras draudzes
priekšnesuma uzrunu sacīja mācītāji, bet noslēgumā savu svētību
visiem klātesošajiem deva bīskaps
Antons Justs. «Mūs visus, brāļus

un māsas, ļoti saviļņoja bīskapa
runa – sirsnīgi un skaisti vārdi,»
piebilst Kalvis, kurš neslēpa sajūsmu arī par Zvanu ansambļa
priekšnesumu.
Ikviens jelgavnieks varēja sadoties rokās un ziedot Okmaņu
ģimenei – nauda tika ieskaitīta
Jelgavas pašvaldības, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
atvērtajos ziedojumu kontos,
kā arī ziedojumi tika saņemti
Jelgavas tradicionālo konfesiju
draudzēs un koncerta laikā.

Kā atzīst
ugunsdzēsēji, viens no
spilgtākajiem piemēriem tam,
ka dūmu
detektors
ir glābiņš
ugunsnelaimē, ir
sociālā māja
Pulkveža
O.Kalpaka
ielā – tās
iemītniekus
ne reizi vien
no pašu neuzmanīgas
rīcības ar
uguni glābis
tieši dūmu
detektors,
kas laicīgi
brīdinājis
iedzīvotājus.
Foto: Ivars
Veiliņš
vecajās mājās, jo tur daudz biežāk
izceļas ugunsnelaimes, un cilvēki
dūmos nosmok,» tā A.Feldmanis.
Pagājušajā gadā Latvijā dzīvojamajā sektorā izcēlušies 3711
ugunsgrēki, kuros dzīvību zaudējuši 166 cilvēki. Savukārt Jelgavā
2007. gadā ugunsgrēki individuālajās mājās izcēlušies 23 reizes,
bet daudzdzīvokļu namos – 29
reizes, tajos cietuši divi cilvēki
un divi gājuši bojā. «Visbiežāk
ugunsgrēkos iet bojā tieši tāpēc,
ka aizmieg, taču detektoru spalgā
skaņa viņus noteikti atmodinātu,»
spriež A.Feldmanis.
Vienlaikus viņš norāda, ka iedzīvotāju izpratne par sevis aizsargāšanu joprojām ir nepietiekama.
«Viens piemērs – Saldus rajonā
ārzemju sadarbības partneri kādai
pašvaldībai uzdāvināja lielu skaitu
šo detektoru. Iedzīvotājiem tos da-

Pateicamies visiem labdarības akcijas «Sadosimies rokās»
dalībniekiem, kuri ziedoja līdzekļus Okmaņu ģimenei.
• Jelgavas Sv.Annas ev.lut. draudze
• Jelgavas Sv.Vienības ev.lut. draudze
• Jelgavas Romas katoļu katedrāles draudze
• Jelgavas Baptistu draudze
• Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas draudze
• Jelgavas domes deputāti un pašvaldības darbinieki
• Jelgavas Izglītības pārvaldes darbinieki
• Jelgavas 1. ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, 5. vidusskolas, 6. vidusskolas,
Spīdolas ģimnāzijas, 4. pamatskolas, 1. sanatorijas internātpamatskolas,
2. sanatorijas internātpamatskolas, Vakara (maiņu) vidusskolas, Amatu
vidusskolas, Amatniecības vidusskolas kolektīvi
• Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra darbinieki
• Jelgavas Bāriņtiesas darbinieki
• Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darbinieki
• Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas darbinieki
• Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki
• Jelgavas Latviešu biedrības dalībnieki
• Jelgavas pašvaldības aģentūras «Kultūra» darbinieki
• Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes darbinieki

līja par brīvu, taču arī tad ne katrs
bija gatavs atnākt un to paņemt,
bet daļa no tiem, kas paņēma
detektorus, jau pēc dienas tos bija
pārdevuši par pudeli. Skumji,»
saka A.Feldmanis.
VUGD Jelgavas brigāde rosina
mainīt priekšstatu – tuvojoties 8.
martam, A.Feldmanis aicina iztikt
bez tradicionālajām tulpēm un to
vietā dāvanās iegādāties dūmu
detektorus. «Tieši tā mēs izdarījām pagājušajā 8. martā – savām
darbiniecēm pasniedzām dūmu
detektorus, un, manuprāt, tas noteikti vairāk nekā tulpe apliecina
mūsu rūpes par savām sievietēm,»
spriež A.Feldmanis.
Ja bieži cilvēki atrunājas ar
to, ka ģimenes budžetā nepietiek līdzekļu detektoru iegādei,
A.Feldmanis uzsver, ka to vidējā
cena – pieci seši lati – nevar būt

augsts ieguldījums apmaiņā pret
savu dzīvību.
Jelgavā dūmu detektorus var
iegādāties divās vietās – veikalā
«Latakva», kā arī Jelgavas pilsētas
un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā.
«Detektoru var iegādāties, sākot
no 5 latiem, bet dārgākie maksā
ap 15 latiem. Diemžēl jāatzīst, ka
pieprasījums ir visai minimāls.
Pie mums ir nākuši vairāku māju
vecākie, interesējušies, taču visai
mājai detektorus iegādājušies nav.
Galvenais arguments – tie palīdzētu tikai naktīs, bet, kas notiktu,
ja ugunsnelaime izceltos dienas
laikā, kad lielākā daļa iedzīvotāju
ir darbā un mājās neviens nespētu
reaģēt uz detektora raidīto signālu,» jelgavnieku domāšanu atklāj
biedrības valdes priekšsēdētājs
Māris Bitāns.

• Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Bērnu un ģimenes lietu centra darbinieki
• Jelgavas Sociālā bērnu aprūpes centra darbinieki
• Jelgavas Nakts patversmes darbinieki
• Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» darbinieki
• Jelgavas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» darbinieki
• Jelgavas nacionālās kultūras biedrības un organizācija «Siltās mājas»
• Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja darbinieki
• SIA «Alis»
• SIA «KULK»
• SIA «Sports klubs «Zemgale V»»
• SIA «Sports klubs «Zemgale»»
• SIA «Jelgavas Autobusu parks»
• SIA «Jelgavas ūdens»
• Jelgavas Rotari klubs
• Jelgavas Hercoga Jēkaba klubs
• Privātpersonas, kuras ziedojušas līdzekļus ziedojuma kontos, sākot no
Ls 10: Līga Miķelsone, Aina Tauriņa, Antonija Garbare, Raimonds Holts,
Diāna Lukjanska, Baiba Rivža, Aigars Gulbis, Oskars Laugalis, Līga Rasnača,
Dina Bite, Natalja Viļčinska, Elita Maļarenko, Inga Vecuma-Veco, Dzintars
Martinsons, Olga Mitrovska, Zilvija Maiga Ķimene, Ira Lavrenova, Imants
Kanaška

NVO Fonds
Liels un mazs drošā pilsētā

Biedrības «Vecāki Jelgavai» izsaka pateicību visiem
atsaucīgajiem un ieinteresētajiem vecākiem, kuri līdzdarbojās projektā «Biedrības «Vecāki Jelgavai» kapacitātes stiprināšana» Nr. 2007.NVOF2.1./5-1/17
Projekta darbības laiks no 2007.01.10. – 2008.29.02.
Projekta īstenošanai tika piešķirts finansējums no EEZ
finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta, un no Latvijas valsts budžeta ar
Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību (23 878,03
EUR), un (2653,12 EUR) no biedrības «Vecāki Jelgavai»
pašu līdzekļiem.
Biedrība «Vecāki Jelgavai» ir aktīvi iesaistījusies pilsētas
aktivitātēs, kas vērstas uz drošas vides veidošanu. Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes:
• Izstrādāta biedrības mājas lapa www.vecakijelgava.lv
• Uzņemta filma par vecāku apgaitām
• Īstenots apmācību kurss «Liels un mazs drošā pilsētā» vecāku nakts apgaitu grupu vadītājiem un apgaitu
dalībniekiem
• Iegādāts biroja aprīkojums, datortehnika, multi-

medijs, rācijas
• Sagatavotas maršrutu lapas un metodiskie materiāli
• Vecāku apgaitu dalībnieku mobilitātei iegādāti 6 velosipēdi
Šo aktivitāšu rezultātā biedrība «Vecāki Jelgavai» varēs sekmīgi īstenot
savas darbības ilgtermiņa mērķus:
• Mācību vides izveide ģimenei
• Brīvprātīgo vecāku kustības stiprināšana
• Sadarbības stiprināšana ar pašvaldības un valsts institūcijām
• Jelgavas vecāku sekmīgās pieredzes popularizēšana valstī
Projekta ietvaros notika sadarbības Memoranda parakstīšana, piedaloties
Valsts policijas ģenerālim A.Lieljuksim, Jelgavas domes priekšsēdētājam
A.Rāviņam, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājam A.Gūtmanim un Latvijas Vecāku apvienības «VISI» vadītājam
K.Boldiševicam.
Pateicoties projekta finansiālajam atbalstam, biedrība «Vecāki Jelgavai» ir
stiprinājusi gan tehniskos, gan cilvēkresursus un plāno jaunas aktivitātes.
Aicinām savā pulkā visus interesentus, jo kopā mēs varam izdarīt daudz
laba saviem bērniem, ģimenei un pilsētai.
Biedrības «Vecāki Jelgavai» priekšsēdētājs K.Boldiševics
Kontakttālruņi: 26406535; 29420052
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Sabiedriskais transports

Ceļš uz Rīgu
no 0,62 līdz 1,50 latiem
 Daiga Laukšteina

«Šodien bija šoks,» teic
Inese, ar mikroautobusu
atgriezusies mājās Jelgavā pēc šīs nedēļas pirmās nakts maiņas darbā
Rīgā. Visdrīzāk, viņa nav
vienīgā, kuru nepatīkami pārsteidza brauciena
biļetes cenas kāpums.
Taču SIA «Jelgavas Autobusu parks» skaidro,
ka konkrētā maršruta
braukšanas tarifs bijis
nemainīgs vairāk nekā
divus gadus. Tā pašreizējās inflācijas apstākļos
uzņēmums cietis zaudējumus. Jāpiebilst, ka
jelgavniekiem ir dota
izvēles iespēja, kā ar
sabiedrisko transportu
nokļūt galvaspilsētā un
atpakaļ.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka no 1. marta SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) paaugstinājis biļešu cenas mikroautobusu
maršrutā uz Rīgu un atpakaļ.
Līdzšinējo 1,10 latu vietā par
biļeti nu jāmaksā 1,50 lati vienā
virzienā.

Pieļauj pasažieru
plūsmas samazinājumu

(ziņo G.Kurlovičs)
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR – A.Rāviņš, V.Strīķis, D.Olte, M.Jansons,
I.Škutāne, A.Ķipurs, I.Krastiņš, M.Narvils, ar 1 balsi PRET – M.Galkins, ar
3 balsīm ATTURAS – S.Ņevoļskis, V.Sutens, A.Razminovičs,

Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO»
publisko pakalpojumu izcenojumos un izteikt tos jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
3. Ar publisko pakalpojumu izcenojumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par
spēku zaudējušu Jelgavas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.8/12 «Par
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» publisko pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu».
Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO»
PUBLISKO PAKALPOJUMU IZCENOJUMI

Šīs nedēļas darba dienu rītos «Jelgavas Vēstnesis» nemanīja nedz kādas nekārtības, nedz arī īpašas
braucēju pretenzijas par mikroautobusa uz Rīgu biļetes cenas kāpumu. Tiesa, mikriņos ar atiešanas
Foto: Ivars Veiliņš
laiku ap pulksten astoņiem bija palikušas dažas brīvas vietas.
varbūt cilvēki vēl nav attapušies
un tikai vēlāk sāks rēķināt, jo
mikroautobusu piepildījums nav
mainījies. Ir pāragri izdarīt jebkādus secinājumus, taču šomēnes
cītīgi sekosim līdzi pasažieru
plūsmas izmaiņām, analizēsim
datus,» stāsta V.Ļubļinska. Arī
šoferu pagaidām pietiekot. Pat
neliela rinda izveidojusies. Cits
jautājums ir viņu kvalifikācija,
attieksme pret darbu, atbildība,
spēja komunicēt.

autobusi. Piemēram, braucot
ar Liepājas autobusu līdz Rīgai,
būs jāšķiras no viena lata, bet,
izmantojot Saldus Autobusu
parka pakalpojumus, – no 1,10
latiem. Jāpiebilst, ka tranzītautobusi piestāj ne vien autoostā,
bet arī RAF dzīvojamā masīvā un
Ozolniekos.
Starp citu, braukšanas maksa
no 1. marta paaugstinājās tikai
mikroautobusu maršrutā Jelgava
– Rīga. Par braukšanu lielajos JAP
autobusos uz galvaspilsētu un
atpakaļ (0,95 lati vienā virzienā),
kā arī citos tālsatiksmes autobusu
maršrutos biļešu cenas pagaidām
nemainīsies.

attālums, bet gan sastrēgumi pašā
Rīgā,» spriež Ā.Laumanis.
Dobeles mikroautobusa cena
ceļam uz Rīgu no Jelgavas ir
1,10 lati, bet no kaimiņu pilsētas
– 1,80 lati. «Tuvākajā laikā šo
cenu neplānojam celt,» apgalvo
Ā.Laumanis. Papildus tam uz
Rīgu pāris reižu dienā kursē katrs
no diviem Dobeles lielajiem autobusiem. Braucot ar to, biļetes cena
ir analoga mikroautobusa cenai.

Ar vilcienu – vislētāk

No Dobeles caur Jelgavu darba dienās uz Rīgu un atpakaļ ir
24 mikroautobusu reisi ar laika
intervālu 30 – 45 minūtes. SIA
«Dobeles Autobusu parks» valdes
loceklis Ārvaldis Laumanis klāsta,
ka pārsvarā tomēr kaimiņu pilsētas mikriņi pārvadā dobelniekus,
jelgavniekiem daudz brīvu vietu
nepaliek. «Kas tas ir – 72 kilometri
ar transportlīdzekli no Dobeles
uz Rīgu? Problēmas sagādā nevis

Arī biļetes cena braucienam
ar vilcienu no Jelgavas līdz Rīgai
vismaz tuvākajā laikā netiks
mainīta. Kā «Jelgavas Vēstnesis»
noskaidroja stacijā, patlaban tā ir
83 santīmi vienā virzienā. Taču
darba dienās no pulksten 10.40
līdz 13.40 tiek piemērota 25 procentu atlaide, tādējādi biļetes cena
vienā virzienā ir tikai 0,62 lati.
Uz Rīgu parasti dodas sešu vai
četru vagonu vilciena sastāvs,
pielāgojoties pasažieru plūsmai.
Protams, no rītiem un vakaros tā ir
lielāka. Vilciens uz Rīgu un atpakaļ
kursē katru stundu, no rītiem pat
ik pēc 10 – 20 minūtēm, dienas
laikā transportlīdzekļa atiešanas
intervāls ir ap 50 minūtēm.

ceturtdienās, bet diemžēl no tādas
iespējas jāatsakās. Cenas ir tik augstas,
ka nevaru atļauties. Darbam Rīgā piekritu, jo 1,10 lati šķita vēl pieņemama
summa par braukšanas biļeti vienā
virzienā. Tagad skatīšos un vērtēšu.
Parasti izvēlējos mikroautobusu, bet
šorīt noskaidroju arī lielā autobusa
atiešanas laiku. Par to tomēr jāmaksā
mazāk – 0,95 latus. Starpība jau ir
kļuvusi vērā ņemama. Kāpēc neizvēlos vilcienu? Es dzīvoju centrā, un
būtu vajadzīga pusstunda, lai kājām
nokļūtu stacijā.»

līdz septiņiem. Ir jāpaiet laikam, lai
vērtētu jauno situāciju.
Man gan bija gadījumi, kad cilvēki
kāpa autobusā un deva 1,10 latus.
Attiecīgi informēju par jauno cenu,
un pasažieri samierinājās. Uz darbu
taču jātiek! Pieļauju iespēju, ka tagad
vairāk cilvēku izvēlēsies vilcienu vai arī
tranzītautobusus no Saldus un Liepājas. Kad braucu ar pustukšu mikriņu
cauri Ozolniekiem, tur neviens no Rīgas
braucējiem neapturēja – gaida lielo
Saldus autobusu. Daudzi zina grafiku
un izšķiras par lētāko variantu.»

Dobelniekiem –
24 reisi dienā

Vērtē pasažieri

Ligita, katru
dienu brauc
uz darbu Rīgā
ar vilcienu:
«Vilcienu izvēlos tāpēc, ka
tā sanāk lētāk.
Man ir mēnešbiļete. Dārgajā
mikroautobusā
nekāpšu. Iepriekš strādāju Jelgavā,
bet šeit statistikas nodaļu likvidēja,
un man nekas cits neatlika, kā
palikt bez darba vai doties strādāt
uz Rīgu. Izvēlējos otro variantu.

PAR JELGAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
«ZEMGALES INFO» PUBLISKO PAKALPOJUMU
IZCENOJUMU JAUNĀS REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pašvaldībām» 21.panta 1.daļas 14.punkta «g» apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 25.panta
2. un 3.daļu,

«Galvenokārt braukšanas maksas pieaugums ir saistīts ar degvielas cenas kāpumu,» pārmaiņas
pamato JAP komercdirektore
Viktorija Ļubļinska. Viņa piebilst,
ka uzņēmums nedrīkst pievērt
acis arī uz autobusu apkalpošanas Var braukt ar tranzīta
un iegādes augošajām izmaksām. autobusiem
JAP komercdirektore akcentē,
Turklāt mikroautobusu maršruts uz galvaspilsētu un atpakaļ ka mikroautobusi ir tikai viena
ir komercmaršruts, kas strādā daļa no pasažieru pārvadājumiem
uz Rīgu un atpabez dotācijām no
valsts. Iepriekš Katru dienu no Jelgavas uz Rīgu kaļ. Un nekādā
reisa Jelgava pasažierus pārvadā 167 reisos ziņā nevarot ru– Rīga mikroau- – gan ar autobusiem, gan mikro- nāt par JAP monopolu konkrētā
tobusu biļetes autobusiem, gan vilcienu.
maršruta apkalcena no viena
lata līdz 1,10 latiem tika paaug- pošanā. Ir noslēgti līgumi arī ar
stināta 2005. gada 1. novembrī. citu Latvijas pilsētu autobusu
«Tāpēc jau zināms, ar ko jārēķinās parkiem, lai jelgavnieki ceļam līdz
cenas paaugstināšanas gadījumos. Rīgai varētu izmantot tranzīta
Protams, pieļaujam iespēju, ka sabiedrisko transportu. Tā mūsu
pasažieru plūsma varētu samazi- autoostā piestāj caurbraucēji no
nāties, taču pēc pirmajām dienām Dobeles, Liepājas, Saldus, Ventsto apgalvot nevar. Pagaidām pils, kā arī a/s «Nordeka» lielie

Sergejs, Jelgavas viesis no
Rīgas:
«Šodien pirmo
reizi izmantošu
mikroautobusa
Jelgava – Rīga
pakalpojumus.
Bet 1,50 lati,
protams, man
liekas pārāk augsta cena par biļeti.
Vai es citreiz izvēlēšos vilcienu?
Labāk nopirkšu mašīnu. Tas beigās
būs daudz lētāk.»

Ceturtdiena, 2008. gada 6. marts

Braukāju jau kādus piecus gadus.
Iepriekš pāris reižu biju spiesta doties arī ar mikriņu, bet tagad – diez
vai. Dārgi, dārgi...»
Tatjana, mācās
Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskajā skolā:
«Katru darba
dienu braucu uz
skolu. Vienmēr
ar vilcienu, jo tā
ir lētāk un drošāk. Tiesa, ērtības ziņā mikriņš ir labāks, taču, tā
kā tas ir dārgāk, nekas cits neatliek,
kā izvēlēties vilcienu.»
Maija, strādā
Rīgā, bet dzīvo
Jelgavā:
«Biļetes cenu kāpumu vērtēju negatīvi. Tas mani
stipri ietekmē, jo
kopumā algas tomēr mūsu valstī ir
inflācijai neatbilstošas. Man tagad piedāvā strādāt arī

Vērtē mikriņu šoferi
Jānis:
«Sestdien, svētdien braucēju
bija mazāk, bet
brīvdienās tā
parasti bijis. Pa
dienu vienmēr
ir tukšāks, bet
tie, kuri brauca
uz darbu, to arī
turpina darīt. Sastrēgumu stundas
ir rītos no pulksten septiņiem līdz
deviņiem un vakaros no četriem

Gundars:
«Pirmdienas rītā
cilvēki pārsteigti nebija. Tikai
daži izrādīja
zināmu neapmierinātību.
Pirmajās dienās
cilvēku reakciju
grūti vērtēt. Pastāvīgie braucēji seko līdzi informācijai, viņi jau zināja, ka biļetes cena
mainījusies. Nekādu skandālu manā
darbā nebija. No rīta mikriņi bija pilni,
kā parasti.»

1.
Nr.p.k. Publiskie pakalpojumi
Vienība
Maksa latos,
			
ar PVN
1.1.
Reklāmas laukumu izmaksa
0,71
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» 1 cm2
1.2.
Reklāmas maketa sagatavošana 		
10% no
publicēšanai laikrakstā 		
reklāmas
«Jelgavas Vēstnesis»		
laukuma		
			
cenas
1.3.
Foto pakalpojumi reklāmas
maketa sagatavošanai
1 fotogrāfija
5,9
1.4.
Privāto sludinājumu ievietošana 1 rakstu zīme 0,08
1.5.
Komerciālo
sludinājumu ievietošana
1 rakstu zīme 0,12
1.6.
Reklāmas tekstu sagatavošana publicēšanai laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» un interneta portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
1.6.1.		
līdz 1000
		
rakstu zīmēm 23,6
1.6.2.		
no 1000 līdz
		
3000 rakstu
		
zīmēm
47,2
1.6.3.		
3000 un vairāk
		
rakstu zīmes 70,8
1.7.
Reklāmas materiālu izplatīšana
ar laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis»
1.7.1.		
1 eksemplārs
		
(līdz 20 gr.)
0,071
1.7.2.		
1 eksemplārs
		
(20-40 gr.)
0,083
1.7.3.		
1 eksemplārs
		
(40-50 gr.)
0,094
1.7.4.		
1 eksemplārs
		
(60-100 gr.)
0,11
1.8.
Interneta reklāmas logu (baneru) ievietošana portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
1.8.1. Lielais reklāmas logs
1 kalendārā
lapas augšā (471x59 px)
nedēļa
59
1.8.2. Reklāmas logs lapas
1 kalendārā
centrā (471x59 px)
nedēļa
47,2
1.8.3. Mazais reklāmas logs lapas
1 kalendārā
labajā vai kreisajā pusē
nedēļa
23,6
(167x80 px)
1.9.
Reklāmas rakstu publicēšana
1 kalendārā
portālā www.jelgavasvestnesis.lv nedēļa
35,4
sadaļā «Reklāmraksti»
1.10.
Statiska reklāmas loga
sagatavošana publicēšanai
portālā www.jelgavasvestnesis.lv		
11,8
1.11.
Kustīga reklāmas loga
sagatavošana publicēšanai
portālā www.jelgavasvestnesis.lv		
17,7
1.12.
Reklāmas maketu un statisku
reklāmas logu nodošana
publicēšanai citos medijos		
11,8
1.13.
Kustīgu reklāmas logu nodošana
publicēšanai citos medijos		
17,7
2. Cenu atlaides par publiskajiem pakalpojumiem:
2.1. 10% atlaide, ja kopējais reklāmas laukums laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» vienam pasūtītājam gada laikā pārsniedz 3000 cm2;
2.2. 20% atlaide, ja kopējais reklāmas laukums laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» vienam pasūtītājam gada laikā pārsniedz 5000 cm2;
2.3. 10% atlaide, ja noslēgtajā līgumā reklāmas izvietošanas termiņš
interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv ir ne mazāks par 3 mēnešiem;
2.4. 15% atlaide, ja noslēgtajā līgumā reklāmas izvietošanas termiņš
interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv ir ne mazāks par 6 mēnešiem;
2.5. 20% atlaide, ja noslēgtajā līgumā reklāmas izvietošanas termiņš
interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv ir ne mazāks par 12 mēnešiem;
2.6. Jelgavas pašvaldībai, tās iestādēm un aģentūrām maksa par publiskajiem pakalpojumiem netiek aprēķināta;
3. Politiskā reklāma laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv netiek publicēta.
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» direktors
J. Kovaļevskis

Ceturtdiena, 2008. gada 6. marts

Apkures izmaksas
ietekmē temperatūra
««Jelgavas Vēstnesī» rakstā «Apkure kļūs lētāka» bija
minēts, ka apkure kļūs lētāka,
pateicoties mazuta cenu kritumam. Bet, šķiet, tā nav bijusi
taisnība. Piemēram, es janvārī
par apkuri saņēmu rēķinu 53,55
latus (apkures tarifs par 63,2
m2 – 0,807 Ls/m2), bet februārī
– 77,16 latus (apkures tarifs par
63,2 m2 – 1,163 Ls/m2). Man nešķiet, ka cenas bija kritušās. Cik
zinu no saviem pazīstamajiem,
tad rēķini visiem bijuši lielāki,
nevis mazāki, kaut gan janvārī,
man šķiet, nebija neviena diena
vai nakts, kad temperatūra būtu
bijusi zem mīnus 10 grādiem.
Varbūt varētu noskaidrot, kāpēc
rēķini bija šādi? Gribētu arī
uzzināt, par ko ik mēnesi katrs
dzīvoklis Jelgavā maksā 0,30
latus ailē «Par klienta konta
apkalpošanu». Cik man zināms,
tad juridiskai personai bankā
konta uzturēšana mēnesī maksā
2 latus. Rēķinos mēs, iedzīvotāji, naudu skaitām vienā kontā,
bet datorā izveidotajā programmā, kur tiek uzskaitīti visi konti,
diez vai tas maksā tik bargu
naudu – 0,30 latus no katra
dzīvokļa. Ja, piemēram, Jelgavā
būtu 7000 dzīvokļi, tad mēnesī
par klienta kontu apkalpošanu
SIA «Jelgavas koģenerācija»
saņemtu 2100 latus! Par tādu
naudu katru mēnesi var pirkt
ļoti jaudīgu datorprogrammu
uzturēšanai un vēl vairāk nekā
puse paliek pāri,» «Jelgavas
Vēstnesim» jautā Agris.
«Jelgavas koģenerācijas» atbildē teikts, ka mazuta kotācija
biržā 2008. gada janvārī bija
līdz 310 USD/t, pie kuras siltumenerģijas realizācijas cena
janvārī bez PVN bija 35,22
Ls/MWh. Attiecīgi 2007. gada
decembrī mazuta kotācija biržā
bija līdz 380 USD/t, pie kuras
siltumenerģijas realizācijas
cena decembrī bez PVN bija
39,85 Ls/MWh.
«Jelgavas koģenerācija»

skaidro, ka rēķinus par patērēto siltumenerģiju sagatavo,
pamatojoties uz ēkā uzstādītā
siltumenerģijas mēraparāta
rādījumiem, uzņēmumam apstiprinātiem siltumenerģijas
realizācijas tarifiem un pielietojot metodiku par aprēķinu
veikšanas kārtību patērētai
siltumenerģijai («Metodika
norēķiniem par patērēto siltumenerģiju Jelgavas pilsētas
dzīvojamās ēkās», Jelgavas
domes 16.10.2003. lēmums
Nr.14/14).
Vidējā mēneša temperatūra
decembrī bija plus 1,75 grādi
pēc Celsija, bet vidējā mēneša
temperatūra janvārī savukārt
mīnus 0,1 grāds pēc Celsija.
Temperatūrai pazeminoties,
palielinās siltumenerģijas patēriņi un izmaksas par telpas
viena kvadrātmetra apkuri.
Pazeminoties āra gaisa temperatūrai un palielinoties siltumenerģijas patēriņam, var
nesamazināties izmaksu summa uz telpas platības vienību,
kaut arī siltumenerģijas vienības cena būtu pazeminājusies.
Savukārt, atbildot uz Agra
jautājuma otro daļu par klientu
konta apkalpošanas maksu,
«Jelgavas koģenerācija» norāda,
ka maksa «Par klienta konta apkalpošanu» Ls 0,30 mēnesī (bez
PVN) tiek aprēķināta, sākot ar
2005. gada 1. janvāri, jo kopš norādītā laika no siltumenerģijas
realizācijas cenas tika izslēgtas
izmaksas par pakalpojumiem,
kurus sniedz uzņēmums papildus pamatdarbībai, tas ir,
siltumenerģijas ražošanai un
piegādei. Pakalpojumu izmaksas ietver šādas pozīcijas:
– klientu apkalpošanas personāla darba samaksu un Valsts
likumā noteiktos nodokļus;
– tehnikas uzturēšanas un
nolietojuma izmaksas, sakaru,
kancelejas un saimniecības
izmaksas.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Pabalsta apmēru nosaka
atbilstoši noteikumiem
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāda 2. grupas invalīde, paužot neizpratni par
to, pēc kādiem kritērijiem
Jelgavā tiek piešķirti sociālie pabalsti. «Zāļu kompensācijai februārī man
piešķīra tikai 40 latus, taču
mēnesī par medikamentiem
es iztērēju krietni vairāk,»
kundze, rādot čekus, ir
sašutusi, kāpēc viņai netika piešķirta maksimālā
summa.

Kā skaidro Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un
veicināšanas nodaļas vadītājs
Jānis Vērzemnieks, Jelgavas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo
pabalstu apmērus, piešķiršanas
kārtību un personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt, nosaka saistošie noteikumi Nr.89
«Sociālo pabalstu piešķiršanas
noteikumi».
«Atbilstoši tiem pabalstu
medikamentu iegādei līdz 80
latiem gadā vienam cilvēkam
akūtu slimību vai hronisku
slimību paasinājumu gadījumos zālēm, kuras nav iekļautas valsts kompensējamo
medikamentu sarakstā vai
kuras tiek kompensētas līdz

75 procentiem no to pilnas
vērtības, piešķir trūcīgām ģimenēm (personām); atsevišķi
dzīvojošam pensionāram vai
invalīdam, kura ienākumi
mēnesī nepārsniedz 160 latus;
pensionāriem un invalīdiem,
kuru ģimenēs nav darbspējīgo
personu un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz 140 latus,»
norāda J.Vērzemnieks.
Viņš atklāj, ka šai kundzei
piešķirtā summa – 40 lati – faktiski ir pusgadam paredzētā.
Pabalsta apjoms tiek noteikts, izvērtējot izrakstu no
ambulatorās kartes un nepieciešamības gadījumā sazinoties
ar ģimenes ārstu. Taujāts, kā
2. grupas invalīdei rīkoties,
ja atbilstoši čekiem iztērētā
summa zāļu iegādei pārsniedz
saņemtos 40 latus, Veselības
aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs atbild: «Ja čeki,
kuros uzrādīts arī personas
kods, kopā ar ģimenes ārsta
apliecinājumu, ka konkrētās
zāles pacientam tiešām nepieciešamas, tiek iesniegti Sociālo
lietu pārvaldē, tēriņi tiek segti
simts procentu apmērā, nepārsniedzot 80 latus gada laikā.»
Sagatavoja
Sintija Čepanone

atbildam
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«Melnā aploksne» satrauca
strādājošo pensionāru
Atsaucoties uz 21. februāra
«Jelgavas Vēstneša» publikāciju «Ko par mani zina
VID?», ar pārdomu vēstuli
laikrakstā vērsās pensionārs
A.Elsteris. Viņš raksta:
«VID par mani zina visu. Manī
izbrīnu radīja tas, kā melnā aploksne bez manas dzīves vietas
adreses atradās manā pastkastītē. Nejaušas satikšanās laikā
man piedāvāja kurinātāja amatu.
Ilgi domāju un pēdīgi uzrakstīju
iesniegumu par stāšanos darbā. 2006. gada decembrī sāku
kurināt, bet 2007. gada janvārī
saņēmu melno aploksni. Lai
saņemtu nopelnīto naudu, nācās
bankā atvērt kontu. No strādājošā pensionāra nopelnītā pirmā
santīma ieturēja ienākumu un
sociālo nodokli. 2007. gada augustā darba vieta informēja, ka
no oktobra Valsts kase pārtrauc
pārvaldīt pensiju kapitāla 2.
līmeņa uzkrājumus. Ja persona
neveiks turpmāka pārvaldītāja Strādājošais pensionārs Elsteris joprojām nesaprot, kāpēc VID viņam savulaik nosūtījis «melizvēli, to noteiks VSAA pēc sa- no aploksni» – sākumā viņš pat dīvaino aploksni baidījies atvērt, domājot, ka tā varētu būt
Foto: Ivars Veiliņš
viem ieskatiem. No 1999. līdz sprādzienbīstama.
2006. gadam no manas pensijas
VID Zemgales reģionā- viens no tiem dažiem tūkstošiem decembrim, atbilstoši likumam
ieturēts ienākuma nodoklis, par lās iestādes komentārs par Jelgavas iedzīvotāju, kura past- «Par valsts pensijām» vai izdienas
2007. taksācijas gadu no VSAA A.Elstera vēstuli:
kastītē tika iemests šis VID in- pensija, vai speciālā valsts pensija
darba devēja paziņojums par
«VID Zemgales reģionālā ie formatīvais materiāls. Aploksnes atbilstoši Latvijas Republikas
algas nodokli nav saņemts. Tā kā stāde ir izpildinstitūcija, tā ne- melnā krāsa bija izvēlēta apzināti, normatīvajiem aktiem, neaplieno manis – strādājoša pensionāra izstrādā un nepieņem likumdo- lai tās piesaistītu uzmanību un kamais minimums šīm pensijām
– minimālās darba algas pirmā šanas normas. Ministru kabineta neiejuktu ikdienā pastkastītēs (kopā ar piemaksu par uzkrāto
santīma ir ieturēta pensiju kapi- noteikumus izstrādā attiecīgās nonākošajā krāsainajā avīžu un apdrošināšanas stāžu) ir 1980 latu
tāla 2. līmeņa uzkrājums, vērsos nozares ministrs un speciālisti, reklāmu gūzmā.
gadā, t.i., 165 lati mēnesī.
VSAA ar iesniegumu, lai pārrē- bet likumus pieņem Saeima un
Savukārt par ieturētajiem noLīdz ar to, esot darba attiecībās,
ķina manu pensiju. Bet viss esot izsludina prezidents. Par nodokļu dokļiem no jūsu darba algas – sa- no jūsu darba algas tiek ieturēts
atkarīgs no VID operativitātes.
politiku atbildīga ir LR Finanšu skaņā ar 11.05.1993. likuma «Par algas nodoklis, nepiemērojot neTV raidījumā «Kas notiek Lat- ministrija.
iedzīvotāju ienākuma nodokli» 8. apliekamo minimumu, un valsts
vijā?» atklājās, ka pašvaldības
VID Zemgales reģionālā iestāde panta 2. daļu pie ienākumiem, par sociālās apdrošināšanas obligātās
no 80 000 nekustamā īpašuma nevar ietekmēt lielāko daļu jūsu kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, iemaksas tiek veiktas pēc likmes,
īpašniekiem neiekasē nekusta- vēstulē minēto problēmu risināju- tiek pieskaitīta darba alga, prēmi- kas paredzēta darba ņēmējiem,
mā īpašuma nodokli. Jelgavas mu. Tāpēc sniedzam atbildi tikai jas, vienreizēja un sistemātiska kuri sasnieguši pensijas vecumu
domes priekšsēdētāja vietnieks uz mūsu kompetencē esošiem atlīdzība un citi ienākumi, ko attiecīgajā laika periodā.
I.Strods no 2005. gada 11. mai- jautājumiem.
darbinieks saņem uz pašreizējo
Likuma 17. pants nosaka, ka
ja atteica piešķirt nekustamā
Savā vēstulē esat paudis neiz- vai iepriekšējo darba attiecību darba devējs par darbiniekam
īpašuma nodokļa atvieglojumu pratni par pastkastītē saņemto pamata komercsabiedrībās, ko- taksācijas periodā izmaksātajām
A.Elsterim. Tāmelno aploksni. operatīvajās sabiedrībās, Eiropas summām, kā arī par atskaitīVID par mani 2007. gada sā- komercsabiedrībās, Eiropas ko- tajām summām, aprēķināto un
tad es ne reizi
neesmu bijis 80
zina visu. Manī kumā VID or- operatīvajās sabiedrībās, Eiropas nomaksāto nodokli izdara attie000 nodokļu neganizēja visap- ekonomisko interešu grupās, cīgu ierakstu grāmatiņā. Gadam
maksātāju saizbrīnu radīja tverošu sociālo valsts un pašvaldību iestādēs, beidzoties, darba devējs izdod
rakstā.
«Ne biedrībās, nodibinājumos, indivi- darbiniekam, kā arī nosūta Valsts
tas, kā melnā kampaņu
Uzrakstīju
viss ir zelts, kas duālajos uzņēmumos, zemnieku ieņēmumu dienesta teritoriālajai
vēstuli LR Valsts
aploksne bez aploksnē». Tās vai zvejnieku saimniecībās, orga- iestādei pēc savas atrašanās vietas
Kancelejai par almērķauditorija nizācijās un no fiziskajām perso- paziņojumu par algas nodokli,
manas dzīves bija tie nodokļu nām (arī individuālā komersanta), kas samaksāts darba attiecību
gas iesaldēšanas
politiku valsts
vietas adreses maksātāji, kuri kā arī atlīdzība par valsts dienesta pastāvēšanas periodā līdz sekobudžeta iestāsaņem algu ap- pienākumu izpildi un ienākumi jošā gada 1. februārim, ja darba
dēs, pārskatīt
atradās manā loksnē un, iespē- no cita darba līguma izpildes.
attiecības pastāvējušas līdz gada
MK noteikumus
jams, nemaz neSavukārt likuma 12. panta beigām. Ja darba attiecības izbeipastkastītē.
par algu apmēapzinās riskus, 3. daļa nosaka, ka neapliekamo gušās pirms gada beigām, darba
riem un izskaust
ar ko nāksies sa- minimumu nepiemēro personām, devējs algas nodokļa grāmatiņā
superlielās algas valstī. Ieviest skarties nākotnē. Tā kā VID rīcībā kurām pensija piešķirta līdz 1996. izdara ierakstu par algas nodokļa
progresīvo nodokli no Ls 1001. nav datu bāzes par iedzīvotājiem, gada 1. janvārim atbilstoši liku- samaksāšanu un algas nodokļa
Finanšu ministrija viegli atšaudī- kuri saņem aplokšņu algas, tad mam «Par valsts pensijām», jo grāmatiņu izsniedz darbiniekam
jās, ka ieviest ienākuma nodokļa aploksnes tika izsūtītas pēc ne- neapliekamais minimums ir šīs atlaišanas dienā.
progresīvo likmi ir ļoti sarežģīts jaušās izlases principa 100 000 pensijas apmērā, kā arī personām,
Mēs augstu vērtējam jūsu izprocess.
Latvijas iedzīvotājiem. Uz katru kurām piešķirta vai pārrēķināta teikto viedokli par valstiski svaVID – strādājošo pensionāru Latvijas rajonu aizceļoja konkrēts pensija pēc 1996. gada 1. janvāra rīgiem procesiem un godprātīgu
algu žandarms, bet ne miljonāru skaits aplokšņu, kuras pastnieki vai noteikta piemaksa pie pen- saistību izpildi pret valsti.»
nelikumību un ne valsts līdzekļu nejaušās izlases kārtībā sameta sijas par apdrošināšanas stāžu,
Sagatavoja
izlaupītāju uzraugs?!»
pastkastītēs. Tādējādi jūs esat bijis kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.
Daiga Laukšteina

Martā dzimušajiem dvīnīšiem
dāvinās putekļu sūcēju
 Kristīne Langenfelde
Lai palīdzētu nodrošināt
tīras mājas mazuļiem, firma
«Electrolux» nolēmusi visiem
2008. gada martā dzimušo dvīņu vecākiem dāvināt «Electrolux TwinClean» putekļusūcējus ar dubulto filtrēšanas
sistēmu.

«Dvīņu ienākšana ģimenē
– tas ir divreiz vairāk laimes
un prieka, taču vienlaikus arī
divreiz vairāk rūpju. Mūsu
putekļusūcēji ļaus perfekti un,
galvenais, ātri iztīrīt māju, lai
vairāk laika varētu veltīt abiem
mazuļiem,» uzsver «Electrolux
Latvia» direktors Eduards
Reneslācis. «Izvēlējāmies šo

akciju īstenot tieši martā, jo
nav noslēpums, ka šajā mēnesī
ir novērojams neliels demogrāfiskais «bums». Tāpēc, cerams,
varēsim dāvanas pasniegt
vairāk ģimenēm ar jaundzimušiem dvīnīšiem.»
Visi martā dzimušo dvīņu
vecāki tiek aicināti pieteikties pa e-pastu: ilona.tiesnie-

ce@electrolux.lv vai tālruni
67313626. Pēc iespējas, jaunās
māmiņas dāvanu saņems jau
dzemdību namā. Lai iegūtu
putekļu sūcēju, būs jāuzrāda
dvīņu dzimšanas apliecības vai
izziņa par dvīņu dzimšanu no
medicīnas iestādes, kā arī personu apliecinošs dokuments
kādam no vecākiem.
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Sports kā sociāla, etniska
un sabiedrības integrācija
 Kristīne Langenfelde

Ja līdz šim pielikumā
«Kopā» vairāk par integrācijas procesiem
esam runājuši saistībā
ar kultūru, tad šoreiz
pievēršamies sportam
– arī sports var kalpot
kā lielisks līdzeklis, lai
cilvēki integrētos sabiedrībā, un Jelgavā šīs
iespējas ir ļoti plašas.
Būtībā sports kā starpkultūru
saziņas līdzeklis veicina integrāciju un piedalīšanos sabiedrības
dzīvē, iecietību un cieņu pret atšķirīgo, kā arī palīdz cīnīties pret
atstumtību. Vienīgais, ko gaida no
paša cilvēka, – vēlmi iesaistīties.
Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis uzsver, ka Jelgavā, ja vien cilvēkam ir vēlme
iesaistīties, iespēju atrast nav
grūti. «Jauniešiem ir divas skolas:
Bērnu un jauniešu sporta skola,
kā arī Specializētā peldēšanas
skola, savukārt pieaugušie var
izvēlēties kādu no aptuveni 35
sporta klubiem, kas dažādos sporta veidos aktīvi darbojas pilsētā.
Protams, tāpat ir iespēja kolektīviem sanākt kopā un brīvajos
brīžos izmantot pilsētas sporta
bāzes. Pietiek arī piedāvājumu
no privātā sektora – trenažieru
zāles, aerobikas un dažādu deju
novirzienu nodarbības.»
Taču vienlaikus pilsētā notiek
atklātie čempionāti, kur dažādos sporta veidos individuāli un
komandās iespējams startēt, tā
iesaistoties sporta dzīvē, kā arī
masu sports – viens no populārākajiem šādiem pasākumiem
ir pilsētas sporta diena. «Te galvenais ir piedalīties, būt vienam
no. Šo pasākumu mērķis nav
tikai sacensību gars – būtiskāk
ir ļaut cilvēkiem izjust kopību.
Tāpēc mēs skatāmies, lai tas būtu
saistošs pēc iespējas plašākam
cilvēku lokam – nevēlies spēlēt
basketbolu, vari mest tikai soda
metienus, nav pilna futbola komanda, vari spēlēt minifutbolu,
kur komandā jābūt tikai trim
spēlētājiem. Un patiesībā iesaistās
ne tikai tie, kas sporto, bet arī tie,
kas atnākuši līdzi just. Tas ir ne
mazāk būtiski – tikai tā veidojas
šī sportiskā integrācija, sajūta, ka
tu esi piederīgs. Te vairs nepastāv
cilvēka tautība vai valoda – sports
ir universāla valoda, kas vieno
ikkatru sabiedrības pārstāvi,»

spriež J.Kaminskis.
Tāpat ir ar sociālo integrāciju
– nav būtiski, ka tu esi atšķirīgs,
būtiski, ka tev tiek dota iespēja.
Jelgavā tika izveidots pirmais
invalīdu sporta klubs Latvijā,
un tagad to mūsu valstī jau ir
neskaitāmi – jelgavnieki pirmie
saprata, ka iespēja ir vienmēr.
«Tas, ko sociālajā integrācijā
sportā pie mums izdarījusi Ruta
Kļaviņa un Aija Kļaviņa, ir nenovērtējams darbs – invalīdu sporta
klubs «Cerība» šobrīd ne tikai
sekmīgi ļauj cilvēkiem ar kustību
traucējumiem integrēties sabiedrībā, sportā, bet viņu sasniegumi
jau runā paši par sevi – sportisti
jau atkal gatavojas nākamajām
paraolimpiskajām spēlēm Pekinā.
Nevar nepieminēt, ka tieši Jelgavā
notika Latvijā pirmais Stājhokeja
pasaules čempionāts. Un tā ir tikai viena no jomām, kas apliecina
– ja cilvēks apņemas, var izdarīt
ļoti daudz. Un atkal jāsaka, ka tie
nav tikai rezultāti un sasniegumi,
nereti varbūt pat daudz svarīgāk
ir šiem cilvēkiem dot iespēju,»
spriež J.Kaminskis.
Līdzīgi tas ir arī citā sociālās
integrācijas aspektā – diemžēl
ne visiem ir vienādas finansiālās
iespējas iesaistīties kādā sporta
veidā, tāpēc Jelgavā tiek domāts
arī par to. «Jebkuram klubam
tiek dota 50 procentu atlaide,
izmantojot pašvaldības sporta
infrastruktūru. Savukārt bērniem
pašvaldība dotē tādus izmaksu
ziņā ļoti dārgus sporta veidus kā
hokejs un peldēšana – tiek apmaksāta gan ledus, gan baseina īre.
Citādi daudzu bērnu vecākiem tas
vienkārši nebūtu pa kabatai un
bērniem būtu jāatsakās no iespējas trenēties,» tā J.Kaminskis.
Perspektīvā, gaidot jauno Zemgales Olimpiskā centra kompleksu, Sporta servisa centrs jau
spriež, ka būs vairāk jādomā arī
par amatieriem. «Šobrīd Sporta
servisa centram nav piesaistīti
treneri, kas varētu nodarboties,
piemēram, ar atsevišķām grupām, kas vienkārši vēlas uzspēlēt
basketbolu vai volejbolu. Taču
līdz ar jauno sporta kompleksu
tas varētu mainīties – tad būtu
piesaistīti treneri profesionāļiem
un arī treneri, kas sniegtu pakalpojumus tiem, kas vienkārši vēlas
nodarboties ar vienu vai otru sporta veidu. Tas varētu būt vēl viens
solis uz priekšu, lai sports Jelgavā
kļūtu vēl pieejamāks, saistošāks,»
spriež J.Kaminskis.

Katrai mentalitātei sava
loma komandā
 Kristīne Langenfelde

Viena komanda, viens
mērķis, bet tik dažādi
cilvēki – tā varētu teikt
par jebkuru sporta veidu, taču šoreiz vairāk
par futbolu. Sarunā ar
futbola klubu «Jelgava»
un «Viola» treneri Daini
Kazakēviču izzināsim,
kādi integrācijas procesi iespējami un kādi norisinās vienā komandā.
«Futbolā integrācija ir acīmredzama,» uzsver D.Kazakēvičs,
piebilstot, ka te var saskatīt gan
etnisku, gan sociālu, gan sabiedrības integrāciju.

Futbols krieviem,
basketbols latviešiem

Iespējams, daudziem būtu grūti
izskaidrot, kāpēc vēsturiski ilgus
gadus tā bija iegājies, ka futbolu
biežāk spēlēja krievu tautības cilvēki, bet basketbolu – latvieši.
D.Kazakēvičam ir sava atbilde. «Kad es pats sāku spēlēt,
komandā starp 35 puišiem tikai
trīs bija latvieši. Kāpēc? Tam ir
vēsturiskas saknes – savulaik visbiežāk futbola treneri bija krievu
tautības, tāpēc viņi ap sevi arī
pulcināja krievu jauniešus. Kas
notika pagalmos? Tur tas pats
– krievu puiši pulcējās un spēlēja.
Ja sētā bija viens vai divi latvieši,
tad viņus ievilka tai lokā, bet citādi komandas kodols bija krievu
tautības,» atceras D.Kazakēvičs.
Taču situācija mainās. «Tagad
pēc ilgāka pārtraukuma notiek
tāds kā lūzums – nu jau treneri
ir arī latvieši, tāpēc futbolu vairs
nevar saukt par vienas tautības
spēli,» spriež D.Kazakēvičs.
Vēl vairāk – tagad jau pat esot
grūti nodalīt, kurš kuras tautības
spēlētājs. «To praktiski nejūt
– krievu jaunieši jau tā integrējušies sabiedrībā, ka brīvi runā un
saprot latviski, tāpēc trenerim
varbūt pat grūti būtu pateikt,
ka tautības atšķiras. It sevišķi,
ja bērns nāk no jauktas ģimenes,
– tad tas ir vēl neiespējamāk,»
stāsta D.Kazakēvičs.
Treneris ir pamanījis vēl kādu
pavisam citu problēmu. «Ja krievvalodīgajiem bērniem sen jau kā

Foto: Ivars Veiliņš
nav problēmu sarunāties un saprast latviešu valodu, tad izrādās,
ka lielais vairums latviešu puišu
tā ap gadiem 15 krievu valodu
neprot. Un tas noteikti ir mīnuss.
Iedomājieties, mēs bieži spēlējam
Austrumeiropā, daudzviet sarunu
valoda ir tieši krievu, bet latviešu
bērns to nesaprot. Manuprāt, jebkuras valodas zināšanas cilvēku
tikai bagātina, un tas būtu jānovērtē,» uzsver D.Kazakēvičs.

Mentalitātei ir nozīme

Tomēr, ja valodas barjeras vairs
nepastāv, tas nenozīmē, ka citādi
nav jūtama dažādo tautību saspēle komandā. Treneris atzīst, ka tas
ir jūtams, turklāt pat būtiski. «Nenoliedzami, slāvu tautības cilvēki
ir mazliet agresīvāki, varbūt pat
futbolam piemērotāki. Ar to arī
varētu izskaidrot, kāpēc tik ilgus
gadus futbolu pie mums vairāk
spēlēja krievu puiši. Savukārt latvieši – pacietīgāki, mērķtiecīgāki.
Ja krievu tautības zēniem agrāk
sāk interesēt jauniešu dzīve, meitenes un varbūt pat rodas doma
futbolu pamest, tad latvieši ir noturīgāki. Taču, ja mēs skatāmies
uz komandu kopumā, tad šīs atšķirības noteikti ir ieguvums. Nu
padomājiet, ja komandā visi būtu
pārāk agresīvi vai gluži otrādi
– pārāk apdomīgi. Ir vajadzīgs šis
balanss, un to lieliski var panākt,
izmantojot dažādās mentalitātes
– uzbrucējam jābūt ātrākam,
agresīvākam, bet aizsargam – varbūt apdomīgākam. Es pat daž-

uzņēmēji, speciālisti. «Kāpēc? Tāpēc,
ka mēs viņus
mācām organizēt savu
laiku. Viņu
ikdiena ir piepildīta, un, ja
cilvēks ir pieradis uz kaut
ko tiekties,
nevis sēdēt un
vaimanāt par
to, ka kaut
kas neizdodas, viņš to ar
tikpat labiem
rezultātiem
spēs sasniegt
jebkurā dzīves jomā, ne tikai
kārt treniņos mēdzu
futbolā,» tā trekomandas sadalīt:
neris.
vienā latvieši, otrā
Taču, ja daudzkrievu tautības spēlēviet dzirdēts, ka
tāji un tad skatos. Jā
sportistiem mēdz
– šī atšķirība ir manābūt visai lielas
ma. Tāpēc lieliski, ka
atlaides, piemēmums ir šāda iespēja
ram, skolā, tad
komandu veidot no
Treneris Dainis Kazakēvičs D.Kazakēvičs saka
atšķirīgu raksturu
un mentalitāšu spēlētājiem,» saka ko citu. «Mums ir ļoti būtiski, lai
treneris, piebilstot, ka komandas mūsu kluba dalībnieki būtu vispuattiecībās gan šīs atšķirības ne- sīgi. Jauniešu grupās mums ir ļoti
kad nav jūtamas. «Tas ir sports, strikti noteikumi – ja skolā esi nemums ir vieni mērķi, uzdevumi sekmīgs, tev tiek dots pārbaudes
– te neviens netiek dalīts pēc tau- laiks, ja nespēj sekmes uzlabot,
tības. Arī paši jaunieši to nekādi tevi no kluba atskaita. Un tas atneakcentē. Tieši to jau arī sauc par kal tiek darīts tikai viņu pašu labā.
integrāciju, un futbolā to lieliski Mums ir jādomā par to, kas notiks
var novērot – mēs esam vienota ar šo cilvēku pēc tam, kad sportista
gaitas būs aiz muguras. Viņam būs
komanda.»
jāspēj sekmīgi integrēties sabiedrībā, atrast savu jomu. Nav retums,
Futbolistus mudina domāt
Ja tautību integrācija futbolā ka profesionāls sportists beidz
būtu skaidra, tad sociāla vai sa- karjeru un vienkārši nodzeras, jo
biedriska integrācija kādam varē- nespēj atrast savu vietu. Es negritu šķist ne tik acīmredzama, taču bu piedzīvot brīdi, kad futbolists
treneris pierāda pretējo. «Mēs aiziet no sporta un nāk pie trenera
uzņemamies sociālu atbildību par ar jautājumu – ko man tagad darīt,
katru – bērnu vai pieaugušo, kurš es taču neko citu neprotu?! Tieši
iesaistās mūsu klubos. Mūsu gal- tāpēc mēs mudinām viņu domāt.
venais mērķis, it sevišķi bērniem, Arī pieaugušos. No mūsu pieaunav visaugstākie sasniegumi un gušo kluba viens futbolists spēlē
balvas, bet gan vēlme sagatavot jau augstākajā līgā – profesionāli,
viņus pieaugušo dzīvei,» uzskata taču es joprojām viņam saku: tev
D.Kazakēvičs, piebilstot, ka ne ir jāpabeidz augstskola, jāiegūst
velti vēlāk mazie futbolisti ieņem izglītība, lai pēc karjeras beigām
augstus amatus dažādās sfērās tev būtu pamats zem kājām,»
– viņi ir labi banku darbinieki, uzsver D.Kazakēvičs.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Ceturtdiena, 2008. gada 6. marts
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Спорт помогает обществу
воспитать терпимость
Каждый имеет право на победу
«Разность многочисленных сообществ
предполагает терпимость. Их уникальность, «разность» достойна восхищения».
Эти мудрые слова,
которые принадлежат одному из выдающихся демократов
мира, драматургу и
политику Вацлаву Гавелу, могли бы стать
краеугольным камнем фундамента интеграционной работы. Одним из ее направлений является
спорт, помогающий
лучше понять тех, кто
рядом, чтобы вместе
было легче идти по
жизни, помогать друг
другу.
В 1993 году в Вене правительства государств членов
Совета Европы приняли Венскую Декларацию, выразив
решимость противостоять любым формам нетерпимости,
в том числе дискриминации
в спорте людей с особыми
потребностями.
По счастливому совпадению, в это же время в Елгаве
учитель физкультуры Рута
Клявиня сделала важный
шаг на пути к тому, чтобы в
Латвии начали разрушаться
стереотипы по отношению
к инвалидам, как людям,
способным быть только пассивными наблюдателями общественных процессов.
Учительница нашла в себе
силы и доказала, что люди
с особыми потребностями

За большой вклад в пропаганду здорового образа жизни в
Елгаве и служение людям с особыми потребностями Рута
Клявиня удостоена звания Почетного гражданина города.
способны не быть иждивенцами, а могут приносить
пользу обществу, участвовать
в различных видах спорта и
ставить рекорды.
В октябре 1993 года Рута
Клявиня основала первый в
Латвийской Республике клуб
инвалидного спорта и реабилитации Cerība («Надежда»),
который в течение 10 лет
помог сотням инвалидов стать
сильнее физически и духовно,
а людям здоровым, но сломленным морально, вернул
веру в себя.
Латвийское государство,
которое в первые годы восстановления независимости
должно было решать очень

много проблем, в начале 90-х
начало думать о приобщении
инвалидов к спорту. Была
создана Федерация инвалидного детского и юношеского
спорта, но у нее было слишком
мало средств на развитие
спортивного движения среди
людей с особыми потребностями.
На счастье детей-инвалидов
и их родителей, у тренера
Руты Клявини со скромной
зарплатой учителя физкультуры были «огромные ресурсы».
Это сила воли и вера в то, что
инвалиды, регулярно занимаясь физкультурой и спортом
по специальной методике,
способны изменить свою судь-

бу к лучшему.
Многие забывают, что пол«Я пережила много горя во ное название клуба Cerība, как
время войны, мои родственни- у нас в Елгаве еще говорят
ки подверглись депортации в «клуба интеграции в жизнь
Сибирь, сталинским репрес- Руты Клявини», звучит, как
сиям, наша семья потеряла «клуб инвалидного спорта и
дом в Абренской волости, где реабилитации».
моя мама Анна Аугустане в
В 2004 году в Ледовом хол1922 году основала начальную ле прошли выступлениях
школу. Но я благодарна Богу и хоккейной команды инвалиродителям за то, что научили дов-ампутантов «Санкт-Пеменя понимать чужую боль тербургские лоси», которые
и всегда говорить: «умею» и встретились в товарищеском
«могу», - говорит Рута Кля- матче со сборной мира по вервиня.
тикальному или стай-хоккею
Первые занятия физкульту- и молодыми хоккеистами из
рой с инвалидами она прово- клуба Zemgale.
дила, в холодное время года
В Елгаву на игру из США
- на кухне своего небольшого специально прилетал презичастного дома, когда же было дент Международной федетепло - на лужайке своего рации хоккея для ампутантов
сада. Вместе с коллегой Майей Марк Питкин. Он высоко
Укстиней тренер Рута Кляви- оценил стремление елгавчан
ня за пятнадцать лет прошла привлекать в спорт людей
путь от сложного - полного с особыми потребностями,
отсутствия финансирования, а также встретился с Рутой
тренировочной базы и специ- Клявиней, которую можно
альных методик для занятий назвать и начинательницей
спортом с детьми и моло- вертикального хоккея в Латдежью с особыми потребнос- вии.
тями, к «простому». К победам
Именно благодаря ее авторимолодых елгавчан – членов тету в мире инвалидного спорта,
спортивного
показательные
Клуб инвалидного спорта и
клуба Cerība на
выступления
реабилитации является облапаролимпий- дателем Приза за единство об- «Санкт-Петерс к и х и г р а х , щества, за содействие согласию бургских лосей»
соревнованиях и единству Латвии.
состоялись в Елмирового и евгаве.
ропейского уровня.
Уже через два года после
В 2008 году в Латвии, как этого показательного турсамо собой разумеющееся, нира, когда в мае 2006 года
считаются успехи на большой в Риге проходил чемпионат
спортивной арене легкоатле- мира по хоккею, в Елгаве сотов, людей с ограниченными стоялось мировое первенство
возможностями, Ингриды по вертикальному хоккею.
Приеде, Ивиты Строде, Эд- Молодая сборная Латвии
гарса Бергса. Они служат заняла тогда на чемпионате
примером молодежи!
четвертое место.

Игры дружбы – продолжение следует
В е л и ко з н а ч е н и е
спорта, который пропагандирует идеалы
взаимопонимания
и взаимоуважения,
ка к и н с т ру м е н та
общественной и социальной интеграции. В 2005 году, по
инициативе Центра
общественной интеграции и Ассоциации
национальных меньшинств, совместно с
Центром спортивного сервиса, началась
новая городская традиция - проводить
в начале сентября
с п о рт и в н ы е И г р ы
дружбы для всех елгавчан.

Рита Вецтиране, руководитель Бюро общественной
интеграции:
- Мало говорить о том,
что спорт закаляет не только
тело и дух, а также помогает
формировать общественное
согласие. Надо много и целенаправленно работать над тем,
чтобы спорт в Елгаве активно
содействовал укреплению атмосферы солидарности и коллективизма между жителями
нашего города.
Елгавское самоуправление
создает благоприятные условия для регулярных занятий
спортом для детей и молодежи, а также для проведения
спортивных Игр дружбы, в
которых по силам участвовать
людям с разной физической

подготовкой.
Участники Ассоциации национальных меньшинств в
2005 и в 2006 году провели два
больших мероприятия в новом
Елгавском спортивном зале.
Тогда на спортивную площадку вышли соревноваться в ловкости и дети в возрасте от 2-х
лет, и уважаемые ветераны,
некоторые из которых старше
80 лет, и мужественные парни
из клуба инвалидов «Эдельвейс».
Они не только занимались
судейством, а проводили
очень важную воспитательную работу среди молодежи,
которая заключалась уже в самом присутствии участников
«Эдельвейса» на спортивной
площадке. На парней в ин-

валидных колясках, которые,
ведут активный образ жизни,
участники Игр дружбы смотрели с восхищением.
В прошлом году Центр общественной интеграции не

проводил Игры дружбы. Эти
игры, которые понравились
елгавчанам, обязательно продолжатся в рамках интеграционного проекта на 2008 - 2013
годы.

Обращение
к жителям Елгавы
Риты Вецтиране,
координатора интеграционного
проекта «Kopa!»

«Бюро общественной интеграции, которым мне
оказана честь руководить,
сердечно благодарит елгавчан за поздравления в связи
с началом работы организации. Наш коллектив будет
делать все от нас зависящее, чтобы в Елгаве росло
взаимопонимание между
народами разных национальностей и социальных
групп. Опираясь на поддержку общественных организаций, объединяющих
тысячи елгавчан, которым
дороги мир и гражданское
согласие, Бюро никогда не
допустит, чтобы в нашем
городе кто-то сеял вражду
между расовыми, этническими, национальными,
религиозными или социальными группами.
Мы гордимся тем, что
живем в Елгаве, участвуем
в различных культурных и
спортивных мероприятиях,
образовательных и спортивных проектах, доказали,
что хотим быть вместе.
Спасибо, дорогие друзья, за
поддержку!».

Началось публичное
обсуждение
Елгавской
программы общественной интеграции
на 2008 – 2013 год

Приглашаю всех жителей
города высказать мнения и
внести предложения в Елгавскую программу общественной
интеграции, реализация, которой началась в 2008 году и
завершится в 2013 году.
Публичная дискуссия состоится 10 марта в 17.00 в Центре
образования взрослых (ул.
Светес, 33)
План мероприятия:
• 17.00 -17.30 – Регистрация
участников дискуссии, кофейная пауза.
• 17.30 - 17.40 – Приветствие
председателя Елгавской думы
Андриса Равиньша.
• 17.40 - 18.00 – Презентация проекта.
• 18.00-18.45 работа в группах:
1. Гражданское участие.
Этническое и религиозное
многообразие общества.
2. Социальная интеграция.
3. Образование, культура,
спорт.
• 18.45- 19.05 – Презентация
предложений и пожеланий.
С уважением, руководитель
Бюро общественной
интеграции
Рита Вецтиране
Справки: 63023409
Полосу подготовил Центр
общественной интеграции
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 500.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4723.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 271.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Projekts Latvija – XX gadsimts».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province». Skaistâ Gunepa – divas vienâ.
13.45 «Eiropas ieòemðana».*

14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Degunradzis»; «Grauzçjs». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 500.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4724.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 272.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 28.sçrija.
10.25 «Holivudas mîlas stâsts: Kortnija Koksa
un Deivids Ârkete». Dokumentâls
seriâls.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».* Vada Lîva un Tomass.
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 224.sçrija.
14.00 NBA spçle.
Sanantonio Spurs – Fîniksas Suns.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 28.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 123.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Holivudas mîlas stâsts: Kortnija Koksa
un Deivids Ârkete». Dokumentâls
seriâls. 4.sçrija.
20.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ
sievietçm. 1.divîzija. Latvija – Norvçìija.
22.15 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 9.sçrija.
23.00 «Çnas zona».
23.30 «Tavs auto».*
24.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 123.sçrija.
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 11.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
16.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Noskûpstît kaktusu».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 4.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 105.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 81.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 61.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 24.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 95.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.

tv programma
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 85.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 5.sçrija.
22.55 «Skrçjiens pçc miljona 7».
23.55 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
1.05 «Teksasas reindþers 7». seriâls.
23.sçrija.
2.00 «Sidra nama likumi». ASV drâma.
4.25 «Lulu uz mûþu». ASV romantiska
komçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 82.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 16.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 83.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 159.
un 160.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 18.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 47.sçrija;
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
20.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 6.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 110.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 6.sçrija.

17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 150.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 161. un 162.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 9.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2».
ASV asa siþeta seriâls. 21.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.25 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 10.sçrija.
0.30 «Remonta skola» (ar subt.).
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 6.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 18.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
Vada V.Andrejevs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 19.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 11.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 501.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4724.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 272.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. «Klâvs». Dziesmas
ar K.Elsberga dzeju dzied grupa Pçrkons.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Valodo novados».
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.

15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 501.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4725.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 273.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Slogans».
Francijas tragikomçdija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 29.sçrija.
10.25 «Slavenîbu gadagrâmata – publikas
mîluïu skola». Dokumentâla filma.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 10.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 225.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
4 x 6 km jauktâ stafete.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 29.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 124.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu gadagrâmata – publikas
mîluïu skola». Dokumentâla filma.
20.05 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma. 3.
un 4.sçrija.
21.00 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 10.sçrija.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Tici sev un îsteno sapni». ZZ stipendijas
apbalvoðanas ceremonija.*
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 124.sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 12.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 85.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîla kâ românâ». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 5.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 106.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 82.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 62.sçrija.

16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 25.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 96.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 86.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 I.Lindstrçmas kolekcija. «Vasara pie
Liljas ezera». Vâcijas melodrâma.
22.55 «Neredzamais cirks». ASV drâma.
1.00 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 24.sçrija.
2.00 «Debesis». Vâcijas, Itâlijas, ASV un
Francijas drâma. 2002.g.
4.00 «Ðausmene». ASV parodiju komçdija.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 83.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 17.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 84.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 161.
un 162.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 19.sçrija.
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12.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriâls. 9.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 48.sçrija;
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
21.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 7.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 111.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 7.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 151.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 163. un 164.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3». ASV detektîvseriâls.
13.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Pçdçjâ iespçja». ASV drâma.
0.20 «Remonta skola» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 7.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas seriâls. 19.sçrija.

10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 226.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
15 km sievietçm.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 30.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada E.ÐçnbergaMironovièa un K.Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 125.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu gadagrâmata – dzîves
skola». Dokumentâla filma.
20.05 «Kabulas futbola klubs». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g.
21.00 «Viss aègârni». ASV komçdija. 2003.g.
22.45 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 125.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

TV5

LNT

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*

10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 20.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena, 12.marts
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 502.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4725.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 273.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 502.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4726.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 274.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 30.sçrija.
10.25 «Slavenîbu gadagrâmata – dzîves
skola». Dokumentâls seriâls.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 13.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 86.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Singapûras ekspresis». Melodrâma.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 107.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 83.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 63.sçrija.
16.00 «Laika komanda». Animâcijas seriâls.
12.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 26.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 87.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Lielbritânijas un ASV seriâls.
9.sçrija.
23.05 «Pârdroðais reids».
ASV unn Austrâlijas kara drâma.
1.30 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 25.sçrija.
2.30 «Bîstamâ prâta atzîðanâs». ASV
biogrâfiska drâma.
4.35 «Ðausmene 2». ASV parodiju komçdija.

10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 21.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 13.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 503.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4726.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 274.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Vçstures mirkïi».
Baletdejotâjs, baletmeistars
J.Kaprâlis. 1992.g.*
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Seriâls. 503.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4727.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 84.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 18.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 85.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 163.
un 164.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10». Seriâls.
20.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 13.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 49.sçrija;
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
22.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 8.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 112.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 8.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 152.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 165. un 166.sçrija.

18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 275.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ...
«Ðokçjoðâkie pasaules noziegumi».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 4.sçrija.
22.20 «Nozieguma skelets».
ASV seriâls. 20.sçrija.
23.20 «Meklçðanâ». Seriâls. 2.sçrija.
0.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 8.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10». Seriâls.
20.sçrija.

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 31.sçrija.
10.25 «Slavenîbu gadagrâmata – no jefiòiem
lîdz elegancei». Dokumentâla filma.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 227.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
20 km vîrieðiem.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 31.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs». Vada Ella un Valters.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 126.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ.
Pusfinâls. Tieðraide.
21.45 «Mâtes un meitas». Vâcijas komçdija.
23.20 «Ar makðíeri».
23.50 «Zootrops».
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 126.sçrija.
1.05 «112 hronika».*

TV5

LNT

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.). Sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 14.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 87.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 6. marts
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîla Bermudâ».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 7.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 108.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 84.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 64.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.

16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 27.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 98.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 88.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumetnâls seriâls. 248.sçrija.
23.45 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 9. un 10.sçrija.
1.50 «Monstrs». ASV un Vâcijas
kriminâldrâma.
4.00 «Ðausmene 3». ASV parodiju komçdija.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 56.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 85.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
ASV un Meksikas seriâls. 19.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 86.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 165.
un 166.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10». Seriâls.
21.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 2.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
23.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 9.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 113.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 9.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
153.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 167. un 168.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «C.S.I. Maiami 5».
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Aplis». ASV trilleris.
0.40 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 9.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 21.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 22.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 14.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 504.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4727.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 275.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 13.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas filma. 1.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 504.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4728.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 276.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3». ASV
seriâls. 9.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Robins Huds». Lielbritânijas seriâls.
2006.g. 1.sçrija.
0.05 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Uzòçmçjdarbîbas
iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 32.sçrija.
10.25 «Brîvdienas ar zvaigznçm».
Dokumentâla filma.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 228.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
4 x 7,5 km stafete vîrieðiem.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 32.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 127.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Brîvdienas ar zvaigznçm».
Dokumentâla filma.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvsetiâls. 5.sçrija.
20.55 «Notvert slepkavu». Kanâdas un ASV
psiholoìiska drâma. 2.sçrija.

20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Netieðs bojâjums». ASV trilleris.
0.05 «Rçtu pilsçta». ASV trilleris.
2.00 «Nogalinât Bilu 2». ASV trilleris.
4.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 57.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 86.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 20.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 87.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 167.
un 168.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 22.sçrija.
12.45 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriâls. 23.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 51.sçrija;
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
24.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis».
ASV seriâls. 10.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 114.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 10.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 154.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 169. un 170.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Mazulis brîvsolî». ASV komçdija.
23.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.55 «Viòð, viòð un viòa». ASV komçdija.
3.40 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 22.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 4.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 23. un 24.sçrija.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena, 15.marts
LTV 1
22.30 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.00 «24 stundas 3». ASV seriâls. 9.sçrija.
23.45 NBA spçïu apskats.
0.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 127.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 15.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 88.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Gada pâris».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 8.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.05 «Reba». ASV seriâls. 85.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 65.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 28.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 99.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis».
LNT komçdijseriâls. 17.sçrija.

8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Kinostudija»; «Viesnîca». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?» M.Rîtiòa
kulinârijas raidîjums.
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 41. un 42.sçrija.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Slogans. Pielikums». Dokumentâla filma.
13.00 «Mçs esam!»* V.Vîíes-Freibergas
autorprogramma.
13.30 H.Brauna fonda jubilejas koncerts. 1.daïa.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 37.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».

18.30 «LTV portretu izlase».
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3». Seriâls. 37.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 2000.g. 1.sçrija.
22.10 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.50 Nakts ziòas.
23.55 «Kaðalota strupceïð». Francijas komçdija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Spârni, kâjas,
astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Putins. Garais gads». Krievijas
dokumentâla filma. 2001.g.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ. Pusfinâls.
Tieðraide.

Ja spçle nenotiek, tad:
14.00 «Sirano no Menilmontânas».
Mâkslas filma.
15.50 «Japânas nacionâlie dârgumi».
Dokumentâla filma.
16.20 «Tavs auto».
16.50 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma. 7.
un 8.sçrija.
17.50 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 6.sçrija.
18.20 «Jau vecmâmiòa». Francijas komçdija.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
21.50 «Deizijas kundzes ðoferis». ASV
traìikomçdija. 1989.g.
23.30 «Kevins un Perijs». Lielbritânijas
komçdija. 2000.g.
0.55 «NBA apskats».*

LNT
5.00 F-1 Austrâlijas Grand Prix atlases
brauciens. Tieðraide.
6.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
6.30 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.20 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 45.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis».
10.00 «Toms un Dþerijs». ASV animâcijas filma.
11.40 «Amulets 7». ASV seriâls. 9.sçrija.
12.40 «Spiegu bçrni 2».
ASV piedzîvojumu komçdija.
14.40 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 85.sçrija.
15.10 «Zvaigþòu lietus».*
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 35.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis».
21.10 «Gada balva medicînâ 2008».
22.50 «Íermeòa drudzis». ASV kriminâldrâma.
1.15 «Klikt 7». Erotiska filma.
3.00 «Ðokolâde». ASV romantiska komçdija.
5.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 59. un 60.sçrija.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 43.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 13.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 3.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.35 «Mazulis brîvsolî». ASV komçdija.
12.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.55 «Dejo ar zvaigzni 2».* Ðovs.
16.55 «Mans necilais vecpuisis 4».
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 11.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 7.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Reiz prçrijâ». Animâcijas filma.
22.15 «Slavas mirdzums». ASV muzikâla
drâma.
0.20 «Bruòots un bîstams». ASV komçdija.
2.00 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 15.sçrija.

TV5
16.15 «Sievas un meitas». ASV un Lielbritânijas
seriâls. 1.sçrija. 1999.g.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».

8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 4. un 5.sçrija.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*

9
12.00 «Defilç» (krievu val.).
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Nedçïas kopsavilkums.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 Pasaules meistarsacîkstes motoðosejâ
Moto GP. Kataras 1.posma sacensîbu
motoðosejâ apskats.
23.00 «Maskavas kriminâizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 9.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 16.marts
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 9.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums. Pûpolsvçtdienas dievkalpojums. Tieðraide no Âgenskalna
baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.00 «Dabas grâmata». Ko bez zivîm vçl
var atrast Baltijas jûras dzelmç? Ïoti
mîlçtais un nîstais pelçkais ronis.
15.30 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Nesalauztie».
Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Fokloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Skâròu iela.
19.00 «Province». Zvçru hipokrâti.
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 49.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Ievas paradîzes dârzs». Latvijas
melodrâma. 1990.g.
23.10 «Projekts Cilvçks». Komunikâcija
autobusâ, kafejnîcâ, veikalâ, uz ielas.
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvfilma. 1.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Izglîtîba un
karjera». Profesionâïu meistarîbas
konkurss Jaunais profesionâlis 2008.
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments». Par
paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Vârds
uzòçmçjiem». Uzòçmçju aktualitâtes
izstâdç Bûvniecîba 2008.
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «www.olimpiade.lv».*
13.15 «Eksperiments».* TV konkurss
skolçniem.
13.45 «Skarbie zeïïi». ASV komçdija. 1986.g.
15.25 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâls
seriâls. 14.sçrija.
15.55 «Nâkotnes parks».*
16.25 «Âfrikas fauna». Dokumentâls seriâls. 9.
un 10.sçrija.
17.25 «Ceïâ ar kameru. Putorânas ekspedîcija».
2.daïa.
18.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
ASK/Rîga – BK Ventspils. Tieðraide.

20.00 «Noziedzîgie prâti 2». ASV un Kanâdas
seriâls. 9.sçrija.
20.45 «Izredzçtais dþentlmenis».
ASV komçdija.
21.40 «Krçjums... saldais».
23.10 «Nakts stalkers». Seriâls. 7.sçrija.
23.55 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.15 F-1 sezonas atklâðana. Austrâlijas Grand
Prix izcîòa. Tieðraide.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 46.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 8.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.35 «Kailais ierocis 3 1/3».
ASV parodiju komçdija.
12.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoða programma.
13.15 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 86.–88.sçrija.
14.45 F-1 sezonas atklâðana.
Austrâlijas Grand Prix izcîòa.*
17.00 «Melnais kumeïð». ASV piedzîvojumu
filma ìimenei. 2003.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 36.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
20.40 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.20 «Bez çtikas kodeksa». ASV
kriminâltrilleris.
1.10 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 9.sçrija.
2.10 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
3.10 «11:14». ASV un Kanâdas
kriminâlkomçdija.
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 61. un 62.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 16.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes
2». 24.sçrija; «Multeòu karuselis».
58.sçrija; «Jugio 3». 23.sçrija; «Mikimausa skola». 13.sçrija.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas filma. 3.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 4.sçrija.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
10.55 «Resnais Alberts». ASV ìimenes
komçdija.
12.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.50 «Vecâ mîlestîba nerûs».
ASV romantiska komçdija.
16.00 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 13.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 4».
ASV seriâls. 2.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 12.sçrija.

19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Tâlu projâm». ASV drâma.
1.25 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers». ASV seriâls.
13.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 7.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.). Raidîjums ìimenei.
10.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 2.sçrija.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Raidîjums par
modi. Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.*
15.00 Realitātes šova «Hello, Jurmala»
koncerta atkartojums
16.00 «Miesassargs» (krievu val). Krievijas
seriâls. 4. un 5.sçrija.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 10. un 11.sçrija.
0.10 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs.
Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Skvošs Jelgavā.
Īpašais piedāvājums jaunajā klubā «Fitland»
(Dobeles ielā 7, 2. stāvā):

Ls 15 = skvoša treneris + korta īre +
raketes un bumbiņas noma.
Zvanīt 29455142 (Baiba).

Jelgavas dome 24.01.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus
Nr.08-3 «Par teritorijas Rogu ceļā 11 detālplānojuma un tā saistošās
daļas apstiprināšanu».
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas domes kancelejā.

Parakstu vākšanas vietas un darba laiks
• Aģentūra «Kultūra», K.Barona iela 6
• Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44
• Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100
• LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8
• Jelgavas 1.internātpamatskola, Institūta iela 4

4. martā darbu sāk

jauns lombards
Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Darba laiks:
darba dienās no 9 līdz 19;
brīvdienās no 9 līdz 15.

Pieņemam zeltu
7 Ls/gr.

Lūgums
atsaukties.

Jelgavas dome aicina Ausmas
Salmiņas (dzimusi 1930.gada
19.oktobrī, mirusi 2008.gada
4.februārī) piederīgos pieteikties Jelgavas domē Lielajā ielā
11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 63005523 vai 63005470)
divu nedēļu laikā no aicinājuma
publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar mirušās personas
dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja
minētajā termiņā personas
piederīgie nepieteiksies, dzīvoklis tiks atvērts un tajā esošās
mantas iznīcinātas.

Jelgavas Latviešu biedrības klubiņa «Sendienas»
60 biedri izsaka gandarījumu par to, ka Jelgava un jelgavnieki ir atguvuši Uzvaras parku jaunā un skaistā veidolā,
kur tagad varēs rīkot koncertus,
teātra izrādes un citus pasākumus.
«Sendienas» biedri saka paldies pilsētas pašvaldības vadībai, projektētājiem, darbu izpildītājiem un visiem, kuri ar savām idejām
un darbu veicināja Uzvaras parka atdzimšanu.
Paldies domes vadībai par atbalstu un finansējumu Dziesmu
svētku vainaga uzstādīšanā.
Lai skan dziesmas un dimd deju soļi,
Lai dzird tautas un mani bāleliņi.
Jelgavas Latviešu biedrības klubiņš «Sendienas»

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

15.00 – 19.00
12.00 – 16.00
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
8.00 – 12.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

Par Satversmes grozījumiem no 12. marta līdz 10. aprīlim
Par grozījumiem pensiju likumā no 16. aprīļa līdz 15. maijam
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Tautas tērps
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Tautas tērpi Dziesmu un deju
svētkiem top tepat Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Tautisko deju koncertos, koru priekšnesumos, Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, kur vienkopus pulcējas dalībnieki no visas Latvijas, ikreiz varam
vērot skaistus un košus latviešu tautas tērpus. Viena
novada kolektīvu tērpos vairāk dominē zaļā krāsa,
cita – lillā, bet vēl kāda – oranža, un tie visi rakstos
ir tik dažādi, cits par citu krāšņāki un greznāki. Vai
esam aizdomājušies, cik daudz darba un laika prasa
tautisko brunču darināšana, kāds ceļš jāiet, lai tautu
meita un tautu dēls lepni varētu nest šo tērpu?

Noteikti esat redzējuši «Diždanča», «Vēja
zirdziņa», «Jundēna»
un vēl citu Jelgavas
un rajona deju, kora
kolektīvu košos tautas
tērpus. Vai zināt, kas ir
to autors? Izrādās, šie
latviešu tautas tērpi
top tepat Jelgavā – to
darinātāja ir jelgavniece tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze» audēja Ausma
Spalviņa, kuras pūrā
patlaban jau ir neskaitāmi šo un vēl citu
Latvijas kolektīvu, kā
arī dažu ārzemnieku
valkāti svārki, seģenes,
lakati, puišu vestes un
citas tērpa detaļas.
Lai arī Ausma pārtraukusi
pamatdarbu un aizgājusi pensijā, viņa atzīst, ka tagad vairs
neatliek laika citām lietām – jādarbojas ap stellēm.
Šobrīd audēja strādā ļoti intensīvi, jo notiek gatavošanās
Vispārējiem latviešu dziesmu un
deju svētkiem, kas norisināsies
šovasar. Visas trīs stelles mājās
ir «procesā», jo tur top brunči
Aizupes pamatskolas kolektīvam, «Diždancim» un Glūdas
skolas bērniem. Meistare atzīst,
ka tas esot paliels stresiņš, jo visi
tērpi jāpabeidz līdz svētkiem, kā
arī tam visam pa vidu vēl kopā
ar «Dardedzi» jāsagatavo krāšņi
darbi Dziesmu un deju svētku
izstādei, kuru atlase notiks jau
pavisam drīz – 25. martā – Jelgavas kultūras namā, un tos
vērtēs komisija no Rīgas. Šajā
skatē tiks demonstrēti arī tautas
tērpi. «Patlaban jau «Dardedzē»
izstādei esam atlasījušas segas
un dažādus lina izstrādājumus,
bet vēl kāds darbs jānoauž. Ļoti
gribas darināt tautastērpa vasaras blūzi un cerēt, ka nākamajā
vasarā tādas varētu būt mugurā
kādam no mūsu kolektīviem,»
teic A.Spalviņa.

Ausmas Spalviņas visas trīs stelles mājās ir «procesā», jo pašlaik top brunči Aizupes pamatskolas
Foto: Ivars Veiliņš
kolektīvam, «Diždancim» un Glūdas skolas bērniem.
savu darbu.
Jautāta par tautas tērpu pieprasījumu, meistare atzīst, ka
nevar spriest par visu Latviju,
taču mūsu pusē tas it diezgan
liels, bet galvenais, ka cilvēki
vēlas, lai tērps nebūtu jāpasūta
salonā.
Galvenokārt audēja darina
radošos darbus dažādām izstādēm, bet pēc pasūtījuma tiek
austi tautiskie brunči. Retu reizi
viņa pieķeras arī kādas seģenes
noaušanai, taču meistare atzīst,
ka tas esot darbietilpīgs process
– lai skaisti apdarinātu Zemgales greznās seģenes maliņu, vajadzīgi pat trīs mēneši intensīva
darba, strādājot diendienā. Tāda
seģene maksā pat līdz 200 latiem. Pašai audējai patīk strādāt
ar konkrētiem klientiem, nevis
tirgum, piemēram, noteiktu kolektīvu vai cilvēku, kas zināms.
«Tad rodas personiskā saskare
– nav tā, ka aizved uz tirgu un
nezini, kas tērpu vēlāk valkās,»
atzīst meistare.

vietas ir. Tad tiek šķirstītas attiecīgā novada grāmatas, kurās
redzams, kādas krāsas, rakstu
svārki tieši šim novadam un
pilsētai piederas. Kad vienojas
par krāsām un rakstiem, sākas
nākamais ceļa posms, ko Ausma
atzīst par grūtāko un cilvēka
acīm neredzamo.
«Liels darbs tiek ieguldīts, lai
atrastu pareizākās tautas tērpa
krāsas un to salikumu, kā arī
rakstus. Lai radītu jaunus brunčus vai kādu citu tautas tērpa
daļu, jāiziet ilgs process. Var teikt
– jāveic menedžments. Pastāv divi
varianti: doties uz fondiem Rīgā
un par diviem latiem pirkt vienu
tautas tērpa paraudziņu, skatīt
un vērtēt, vai tie der, vai otrs – pašiem būt pētniekiem un studēt
grāmatas, rodot priekšstatu, kāds
tas izskatās. Tā ir katra meistara
brīva izvēle. Uz fondiem noteikti
jādodas tajos brīžos, ja kāds grib
pilnīgi autentisku tērpu jau bijušam, jo grāmatās krāsas var būt
nedaudz citādākas. Tas atkarīgs
no tipogrāfijas iespieduma.
Grūtākais ir
Jāteic, ka arī man jau gana
Viss sākās ar
sagatavošanās process
paraudziņu iekrāts, pēc kutautas tērpu sev
Darbs pie svārku aušanas riem skatos, ko katrā tautas
Izrādās, ka Ausma stelles sākas ar klienta atnākšanu tērpā pamainīt, ko saglabāt,»
iemīļojusi jau 34 gadus, bet tau- pie audējas un vienošanos, ko stāsta audēja.
tas tērpus darināt sākusi tikai tad vēlas, no kura novada un
Pēc atrašanas un apzināšanas
pirms aptuveni desmit gadiem.
tiek veikts, kā Ausma saka,
Viss sācies reizē, kad pati sev no«melnais darbs» – pārzīmētas
audusi un nokomplektējusi pirkrāsas, raksti, izrēķināts viss
mo tautas tērpu. Draugi,
līdz sīkumam, lai zinātu, kā uzto redzēdami, palaiduši
stellēt stelles. Tālāk uzmet,
valodas no mutes mutē.
uzvelk diegus, savij aprē«Atnāca viens pazīsķinātos rakstus, nosaka
tams, atnāca otrs un
platumus, blīvumus, lai
trešais, lūdzot noaust
svārki sanāktu tieši tādi,
tautas tērpu. Kas
kā bildē. «Jāteic, ka
man cits atlika?!
darba procesā rodas
Negribējās jau
arī dažādi pārsteigunevienu pievilt
mi. Brīžos, kad šķiet
atsakot, tādēļ ķē– viss ir ļoti skaidrs
ros klāt, un tā viss
un iet no rokas, tevi
sākās,» stāsta auvar pārsteigt pat viens
dēja.
diegs – kā izbeidzas
Ausmai aušana
un mainās viens diegs,
ir dzīvesveids.
mainās visas attiecības,
Viņa smejoties
līdz ar to viss «melnais
teic: ja stelles
darbs» jāveic atkārtoti,
tukšas, ap sirdi
attiecības jārēķina no
neomulīga jušajauna. Var gadīties,
na. Bet, ja tās
ka, papildus pērkot
diegiem savilk- Viens no lielākajiem veikumiem – Ausmas darbs kopā diegu, krāsas ir vienātas, zina, ka ik ar dzejnieci Guntu Micāni –, kad tapuši 33 krāsaini la- das, taču diega faktūra
brīvu brīdi ir kati, kuriem katram atbilst kāds dzejolis. Ausma atzīst, – jau cita, un tas uzreiz
iespēja piesēs- ka pūrā vairs nav visu lakatu, taču tie redzami bildēs. maina visu auduma
ties un darīt Palikušie no 8. marta būs apskatāmi izstādē Līvbērzē. struktūru. Tāpēc ne-

sanāk man te štancēt kā rūpnīcā,
kur ir tonnām vienādu diegu. Ir
jāskatās, kas notiek pie katrām
mazākajām izmaiņām,» stāsta
meistare.

Nepatikšanas var
sagādāt pat viena
diega spole

Ja kāds domā: kas tad
tur liels – ieej veikalā
un nopērc to vienu
diega spoli, kas pietrūkst, un brunčus pabeidz,
viņš rūgti
maldās.
Izrādās,
l a i
at-

rodas, ja kas klāt jāpieauž, jo obligāti vajag tādus pašus toņus un
numurus diegiem, ne citādākus.
Kādam Jelgavas deju kolektīvam
diegu meklējot, pabijām visur
kur, bet galu galā pēdējais glābiņš
bija mūsu pašu trikotāžas veikals
pretī Hercoga Jēkaba laukumam.
Lai arī tur diegus nepārdot, viņi
apžēlojās par mums un apmaiņā
par citiem diegiem iedeva ilgi
meklēto spolīti. Tas mani toreiz
izglāba,» atceras audēja.
Vēl viens kolektīvs savulaik
pasūtījis 14 svārkus. Ausma
pat nodomājusi: kur tik interesants skaits, gan jau
12 pamatbrunči,
bet divi rezervei,
taču nekā. Pēc
kāda laika saņemts zvans, ka
tomēr vēl divus brunčus
vajag. Tā nu
gads pagājis, kamēr
atrasti
atbilstoši diegi,
jo ie-

Vislētākie ir brunči

Jelgavniece LLU
Ekonomikas
fakultātes docente Romēna
Šulca tautas tērpu iegādājusies, pateicoties radiem, jo
viņas saimē ierasts, ka līgošana notiek tautas tērpos.
«Teju visām māsīcām
un brālēniem jau ir tautas tērpi, bet, ja kāda detaļa trūkst, cenšamies cits citam to uzdāvināt. Piemēram,
šogad savam dvīņu brālim uzdāvināju tautisko kreklu, bet
tagad uz Dziesmu svētkiem krustmeitiņai dāvanā gatavoju
brunčus, jostu un blūzi. Ņemot vērā, ka man visi senči
nāk no Jaunauces, ļoti vēlējos tieši tādu tautas tērpu,
kāds atbilst manai dzimtajai vietai, tāpēc man darināts
Vecauces tautastērps ar dažiem Jaunauces elementiem
– priekšautu, zeķēm. Tā nu man paveicās pierunāt Ausmu, un intensīva darba rezultātā triju mēnešu laikā tapa
tautas tērpa lielās detaļas, bet sīkumus nokomplektējām
februārī,» stāsta R.Šulca. Viņa gan teic, ka kopējās izmaksas vēl nav sarēķinājusi, taču šis greznais tērps kopā ar
rotām izmaksājis vairāk nekā tūkstoti latu.
rastu vienu diegu ar attiecīgu
toni un numuru, var gadīties, ka
jāgaida pat gads vai jāizbraukā
teju visa Latvija. Tā sanācis ar
deju kolektīva «Lielupe» sešiem
papildu brunčiem, kuru dēļ teju
visa valsts apbraukāta, lai sameklētu vienu attiecīgā toņa diegu.
«Vislielākās grūtības parasti

steļļu augšdaļā jāizrausta, un tas
esot daudz grūtāk.
Meistare stāsta, ka tautiskie
svārki galvenokārt tiek austi
pusvilnas – 60 procenti vilna un
40 procenti labas sintētikas. Tas
tāpēc, ka vilnas brunči ir ļoti asi,
taču pusvilna – bērniem mīlīgāka.
«Bērnam nepatīk vilnas brunči, jo
tie «kož». Turklāt brīžos, kad salīst, pusvilnas austajiem ir lielāka
garantija, ka neizplūdīs krāsa, jo
ar vilnu nekad neko nevar zināt,
kaut arī pirms tam labi izmazgāta,» tā audēja. Otra lieta – vilnai
krāsas pasliktinājušās, vairs nav
tik košas, kā agrāk. «Nesen pat
gribēju nokrāsot rudzupuķu zilu
vilnu, nopirku veikalā desmit
krāsas paciņas, katra maksā 60
santīmu, taču, atnākot mājās,
atveru un skatos – tur galīgi blāva
krāsa, drīzāk pēc pelniem izskatās,» tā Ausma.
Viņas galvenais uzdevums ir
noaust auduma gabalu brunčiem
vai vestei, šūšanas darbus viņa
uztic savai draudzenei šuvējai.
Kooperējoties darbs daudz raitāk
rit uz priekšu. «Arī pati esmu
mēģinājusi šūt un dabūt gatavus
svārkus, taču tas nav man. Protams, ja ir tikai viens tērps, tas ir
izdarāms, bet kolektīvam labāk
darbus sadalīt uz vairākiem, tā
ātrāk pie rezultāta var tikt,» tā
A.Spalviņa.

priekšējais vedums jau sen kā
beidzies.

Bērniem patīk pusvilna

Kad viss smagais darbs padarīts, notiek aušana un meistardarba radīšana. Pastāv divi veidi, kā
aust: viens – ar kāju min, bet otrs
– katrs diegs ar roku aiz puļķiem

Runājot par tautas tērpa
cenām, Ausma steidzas
teikt, ka meistars jau visiem savas cenas nevar tā
uzreiz teikt, taču atzīst,
ka brunči esot vislētākie. Galvenokārt cena
atkarīga no katras
detaļas sarežģītības
pakāpes.
Ausmas darinātus tērpus patlaban valkā bērnu
un jauniešu centra
«Junda» trīs kolektīvi, viņiem
vienai dejai noausti arī krāsaini
lakati, Jelgavas 1. ģimnāzijas
meiteņu koris, visi «Vēja zirdziņa»
kolektīvi, «Dālderis», «Diždancis»,
«Lielupe» un citi Latvijas kolektīvi. Patlaban tiek meklēti vēl daži
diegi un domāts par Jelgavas
brunču aušanu «Jundēnam».
Nesen pabeigta arī seģene ar
mēnešiem un laimes līkločiem
no 12. gadsimta, ko pasūtījusi
kāda vāciete, un jau šonedēļ šis
darinājums aizceļojis uz Vāciju,
bet vasarā būs redzams Dziesmu un deju svētkos Rīgā, uz
kuriem ar visu seģeni ieradīsies
tā īpašniece.
Ausma arī piedalījusies projektā
par 12. gadsimtu, viņas uzdevums
bija darināt astoņus tautas tērpus
četriem muzejiem. Tā, izpētot un
izzinot senos tautas tērpus un to
nianses, 12. gadsimta vīriešu un
sieviešu tautas tērpi eksponēti
Dobeles Novadpētniecības muzejā, Bauskas muzejā, Tērvetes
Senvēstures muzejā un arī vienā
muzejā Lietuvā.
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Kultūras pasākumi
 8. martā pulksten 16 – Vesperes ar Riharda Dubras mūziku. Piedalās Jelgavas Sv.Annas draudzes koris un solisti. Diriģente Rita Staune
(Sv.Annas katedrālē).
 9. martā pulksten 14 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde
bērniem «Zirdziņš Kuprainītis» (krievu valodā). Biļešu cena – Ls 3; 2,50;
2 (kultūras namā).
 11. martā pulksten 13 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem «Sniegbaltītes skola». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 11. martā pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde Miro Gavrans
«Viss par vīriešiem». Režisors Rolands Atkočūns. Lomās Egons
Dombrovskis, Kaspars Gods, Leons Leščinskis. Lugas sižets veidojas
no četriem savstarpēji nesaistītiem stāstiem, kuriem izrādās kopējs
pamats: «Draugi», «Tēvs», «Mīla», «Striptīzs». Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(kultūras namā).
 15. martā pulksten 11 – ceļā uz Vispārējiem latviešu XXIV Dziesmu
un XIV Deju svētkiem. Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate, pulksten
16 – Jelgavas rajona deju kolektīvu skate (kultūras namā).
 15. martā pulksten 16 – J.S.Bahs, G.Pelēcis «Pārdomu liturģija».
Piedalās Gunta Davidčuka (soprāns), Artis Sīmanis (saksofons), Kristīne
Adamaite (ērģeles) (Sv.Annas katedrālē).
 16. martā pulksten 11 – ceļā uz Vispārējiem latviešu XXIV Dziesmu un XIV Deju svētkiem. Zemgales novada pūtēju orķestru skate
(kultūras namā).
 18. martā pulksten 16 – Jelgavas pilsētas un rajona mazo vokālistu konkurss «Cālis 2008», pusfināls. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras
nama Mazajā zālē).
 20. martā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde Lelde Stumbre
«Spalvas». Režisors Agris Krūmiņš. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras nama
Konferenču zālē).
 21. martā pulksten 19 – Mihaels Haidns «Rekviēms». Piedalās Elīna
Folkmane (soprāns), Olga Jakovļeva (mecosoprāns), Mārtiņš Zvīgulis
(tenors), Armands Siliņš (baritons), jauktais koris «Zemgale», Jelgavas
kamerorķestris. Diriģents Aigars Meri (Sv.Annas katedrālē).
 23. martā pulksten 12 – Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā. Olu
ripināšana, šūpošanās, Lieldienu zaķi, ološanās un citi prieki. Pulksten
13 Jelgavas domes priekšsēdētājs sveiks jaundzimušos jelgavniekus.
Ieeja – krāsotas olas (Pils parkā).
 23. martā pulksten 17 – SIA «Velis – A» Lieldienu koncerts. Programmā klasiskās mūzikas pērles (Sv.Annas katedrālē).
 24. martā pulksten 11 – Jelgavas pilsētas un rajona mazo vokālistu
konkurss «Cālis 2008» fināls. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras nama
Mazajā zālē).
 24. martā pulksten 13 un 18 – Dailes teātra viesizrāde Mārtins
Makdona «Līnenas skaistumkaraliene». Traģikomēdija 2 cēlienos par
mātes un meitas mīlestību un naidu, kas ātri pārvēršas viens otrā. Kādā
mazā pilsētiņā Līnenā dzīvo Morīna ar savu māti Megu. Meitai nākas
nevarīgo māti kopt. Bet tad uzrodas Pato, kurš pēc vienas nakts sakara
varētu aizvilināt Morīnu uz ārzemēm. Taču Megas dzīvības instinkts
atrod veidu, kā paturēt meitu mājās. Un tādējādi uz kārts ir likti abu
likteņi. Lomās Mirdza Martinsone, Ilze Vazdika, Juris Kalniņš, Gints
Grāvelis vai Lauris Dzelzītis, režisors Mihails Gruzdovs. Biļešu cena –
Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 16. martam – fotostudijas «Rīga» dalībnieku fotogrāfiju
izstāde (kultūras namā).
 No 17. marta – aģentūras «Kultūra» darbinieku un pašdarbības
kolektīvu vadītāju Lieldienu dekoru izstāde (kultūras namā).
 Līdz 22. martam – ainavu mākslinieka Miervalda Derkusova gleznu
izstāde (Miezītes bibliotēkā).
 Martā – Spīdolas skolas audzēkņu darbu izstāde «Veltījums skolai»
(kultūras namā).
 No 27. marta – bērnu tēlotājmākslas un lietišķās mākslas izstāde
«Nāc līdzās Zemgalē» (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 8. martā pulksten 10 – sacensības galda tenisā «Veselības dienas
2008», 2. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 8. martā pulksten 10 – LR – HBJL čempionāts basketbolā
(meitenes) Jelgavas BJSS – BJSS «Rīdzene/Barons» 2/SS «Arkādija».
LR un Hansabankas Jaunatnes līgas (HBJL) čempionāts basketbolā
(zēni) BK «Zemgale» – Kandavas novada BJSS (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 8. martā pulksten 10 – skolu jaunatnes sacensības galda spēlēs
– triāde «NO-DO-MO» (novuss, domino, monopols) – fināls monopolā
(Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 8. martā pulksten 13 – LHF U – 15 «Zemgale ‘93» – «Venta 2002/
THK», pulksten 15.30 – ZAHL «MMM» – «Plēsoņas», pulksten 16.45
– ZAHL CMB «Mitwoch» – «Sixspārņi», pulksten 18 – ZAHL «LICO»
– «MMM 2», pulksten 19.15 – ZAHL «Ledus vīri» – «Lielupe», pulksten
20.20 – ZAHL I līgas apbalvošana (Jelgavas Ledus hallē).
 9. martā pulksten 11 – LR – HBJL čempionāts basketbolā (meitenes) Jelgavas BJSS – Daugavpils BJSS/Rēzeknes BJSS (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 9. martā pulksten 15.30 – ZAHL «Stājhokejs» – «Ekskursija.lv»,
pulksten 16.45 – ZAHL «Bauska» – «Ozolnieki», pulksten 18 – ZAHL «Bokova» – «Olaine», pulksten 19.15 – ZAHL «Karāts» – «Pirāti», pulksten
20.20 – ZAHL Augstākās līgas apbalvošana (Jelgavas Ledus hallē).
 9. martā pulksten 16.30 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 1. līga (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 10. martā pulksten 18 – SEB Studentu basketbola līgas čempionāts
«LLU» – «RTU» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 12. martā pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK «Zemgale» – «ASK
Juniors» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 13. martā pulksten 18.30 – Latvijas Sieviešu basketbola līgas
meistarsacīkstes Jelgava – Tukums (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 14. martā pulksten 18.30 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 2. līga (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 15. martā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 2. līga (Sporta namā Raiņa ielā 6)

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 6. marts

«Gribu kaut ko grandiozu,
lai visa Latvija skan»
 Ritma Gaidamoviča

«Laternu stunda», «Pēdējā lapa», «Ķiršu lietus», «Mēmā» un vēl
daudzas citas estrādes
zvaigznes Noras Bumbieres dziesmas viņas
dzimšanas dienā, 13.
martā, pulksten 19
būs dzirdamas Latvijas Lauksaimniecības
universitātes aulā, kur
notiks pirmais Jauno
talantu festivāls.
Uz pirmo festivālu jelgavniekus un viesus ielūdz pagājušajā
gadā dibinātā Noras Bumbieres
fonda vadītāja mākslinieces
māsa Māra Zustrupa. «Koncerts
jau, pirmkārt, veltīts manai māsai, kurai tieši šajā dienā ir dzimšanas diena, un arī N.Bumbieres
fondam, otrkārt, es vēlos dot
iespēju jaunajiem talantiem parādīt sevi plašākai publikai, palīdzēt viņiem attīstīties – viena
no galvenajām balvām nākotnē
būs dziesmu ieraksti profesionālā studijā. Treškārt, vēlos,
lai cilvēki neaizmirst latviešu
estrādi un mūziku, jo, raugoties
uz mūsu bērniem, redzam, ka
viņi latviešu mūziku tikpat kā
neklausās, taču gribētu, lai tā
netiktu atstāta novārtā,» saka
M.Zustrupa.
Mākslinieces māsa vēlas, lai
latviešu mūzika vēl ilgi dzīvotu, tādēļ šajā koncertā jaunie
mākslinieki izpildīs tikai Raimonda Paula komponētās un
N.Bumbieres izpildītās dziesmas, bet viesmākslinieki atrādīs
gan savu veikumu, gan Noras
dziesmas.
Jauno talantu festivālā ikviens varēs klausīties Jelgavas

Nora Bumbiere kopā ar savu ilggadējo partneri un arī dzīvesbiedru
Viktoru Lapčenoku. Foto: no Māras Zustrupas personīgā arhīva
mūzikas studijas «Solo» un
Rīgas studijas «Aprīļa pilieni»
jaunajos solistos, Dinārā Stundiņā un grupā «Deficīts», kā arī
noskatīties deju šovu, ko sniegs
studijas «Soulsisters» dejotājas,
kas ir N.Bumbieres fonda vasarā rīkotā hiphopa konkursa
uzvarētājas.

Savu dalību festivālam apstiprinājusi arī «Eirodziesmas
2008» konkursante jelgavniece
un studijas «Solo» skolniece Sabīne Berezina, kas piedalījusies
arī pirmajā N.Bumbieres fonda
rīkotajā Jauno talantu konkursā, kas Pasta salu pieskandināja
pagājušā gada jūnijā. Starp citu

– tajā piedalījās 27 dziedātāji.
Līdztekus jaunajiem māksliniekiem dziedās arī kādreizējais
N.Bumbieres partneris Viktors
Lapčenoks, kā arī Zigfrīds Muktupāvels un Daiga Patkeviča, Ira
Krauja un Marta Kukarane.
«Jelgavu un jelgavniekus gribu izcelt visvairāk, jo šī ir arī
Noras pilsēta, tāpēc koncerts
notiks tieši Jelgavā un tajā uzstāsies galvenokārt jelgavnieki,»
tā Māra.
Jāmin, ka, atnākot uz koncertu, varēs klausīties ne tikai
N.Bumbieres un R.Paula dziesmās – jaunajiem talantiem un
dziedot gribošiem skolēniem tiks
dota iespēja aizpildīt pieteikuma
anketas, piesakot savu kandidatūru nākamajam N.Bumbieres
fonda rīkotajam Jauno talantu
konkursam, kas otro reizi notiks
šajā vasarā. Iespējams, kāds no
šiem jauniešiem nokļūs uz lielās
skatuves jau nākamajā festivālā,
kas notiks 2009. gada 13. martā.
M.Zustrupa stāsta, ka pēc
pieteikšanās sekos vairāki atlases konkursi dažādās vecuma
grupās, lai uz finālu izraudzītos
pašus dziedošākos un labākos
jauniešu. Arī šī konkursa mērķis
ir atdzīvināt tieši latviešu dziesmas, tāpēc konkursantiem būs
jādzied tikai valsts valodā.
Pasākuma organizatore informē – ja arī kāds netiek uz
šo koncertu, bet noteikti vēlēsies piedalīties Jauno talantu
konkursā, nav jāsatraucas, jo
anketas aizpildīt būs iespējams
arī vēlāk. Par to iepriekš tiks izziņots, tāpēc M.Zustrupa aicina
visus dziedāt gribētājus sekot
informācijai.
Koncertā var piedalīties pret
ziedojumiem N.Bumbieres fondam.

Dinamika un azarts četrās sienās
 Sintija Čepanone

Beidzot arī Jelgavā
ir skvoša zāle – šāda
vēsts pirms pāris nedēļām iepriecināja ne
vienu vien šā sporta
veida cienītāju mūsu
pilsētā. Starp citu
– 16. martā norisināsies atklātais turnīrs
«Jelgava OPEN», kurā
mūsējie savas prasmes
varēs pierādīt, izaicinot mūziķus, žurnālistus un citus sabiedrībā
pazīstamus cilvēkus,
kuru aizraušanās ir
skvošs.
«Skvošs – tā ir tāda ļoti žiperīga spēle, kurā ar raketi,
kas ir mazāka par tenisa, bet
lielāka par badmintona, dzenā
pa kortu gumijas bumbiņu.
Princips – līdzīgs kā tenisā, tikai
nav tīkla, toties ir četras sienas,
kuras visas izmantojamas, sitot
pret tām bumbiņu, kas nedrīkst
atsisties pret zemi vairāk kā
vienu reizi,» stāsta Baiba Lulle,
kaislīga skvoša spēlētāja un šā
gada Latvijas sieviešu skvoša izlases dalībniece Eiropas Nāciju
kausa izcīņā, kas piekritusi šo
spēli ierādīt arī citiem interesentiem. No pieredzes viņa teic,
ka skvošs ātri vien rada «āķi
lūpā» un azartu pilnveidot savu
spēles tehniku.

Baiba stāsta, ka šim sporta
veidam Latvijā nav sena vēsture – to šeit pazīst apmēram
desmit gadus. Pagaidām skvoša
laukumi ir tikai Rīgā, Liepājā,
ir viens privātais korts Madonā
un jaunatklāts, bet nestandarta
korts Saldū. Tagad arī Jelgavā.
«Es pirmo reizi par skvošu
dzirdēju Vācijā 1995. gadā.
Atbraucot uz Latviju, sāku interesēties par iespēju to spēlēt.
Ar manām volejbola un vieglatlētikas iemaņām ātri vien
piešāvos pie skvoša, un tagad
tas kļuvis par manu un arī vīra
hobiju.» Viņasprāt, skvošs ātri
«pielec» tiem, kas spēlējuši volejbolu, tenisu, badmintonu, kā
arī vienkārši fiziski vispusīgiem
cilvēkiem – tehnikas uzlabošanai nepieciešami vien treniņi.
«Paredzēt, uz kuru pusi lidos
bumbiņa, jo īpaši iesācējiem,
nav viegli, tādēļ jābūt ļoti labai
reakcijai un veiklībai.» Baiba
neslēpj, ka tā pavisam īsā laikā
spēlētājs var noskrieties līdz
slapjai mugurai un aizdusai, bet
līdz ar katru mazāko tehnikas
progresu kaifs pieaug aritmētiskā progresijā.
Baiba pēc profesijas ir žurnāliste, taču savulaik studējusi
veselības un sporta izglītību
Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē. Pašlaik šī
izglītība viņai noder, ar skvošu
iepazīstinot interesentus Jelgavā. «Es trenēju iesācējus un

Skvoša spēlētāja un trenere Baiba Lulle atzīst, ka tā ir aizraujoša
un azartiska spēle – ja vienreiz pamēģini «patrenkāt» mazo
bumbiņu, tad teju pavisam droši var apgalvot, ka to gribēsies
darīt vēl un vēl. Tagad nodarboties ar skvošu var arī Jelgavā.
Foto: Ivars Veiliņš
draugus, bet klubam piesaistīts
arī dienvidāfrikāņu izcelsmes
treneris Nils, kas var palīdzēt
uzlabot spēles prasmi jau labiem spēlētājiem.»
Jelgavā trenēties skvošā var
fitnesa klubā «Fitlad», kur
izveidoti divi laukumi: viens
– tradicionāli ar aizmugurējo
stikla sienu un iespēju spēlētājus vērot skatītājiem, otrs
– diskrētāks, kas ļauj noslēpties
no svešinieku acīm tiem, kas
par savu spēlēs prasmi varbūt
kautrējas.
Iepazīt skvošu vairāku sabiedrībā pazīstamu mūziķu,

mākslinieku, žurnālistu un
arī pašu jelgavnieku azartiskā
izpildījumā «Fitland» interesentus aicina 16. martā kortu
atklāšanas draudzības turnīrā.
«Pirms tam 12. martā ceram
sarīkot pirmo skvoša vakaru, lai paši jelgavnieki nelielā
turnīrā izvērtētu savas spējas
un, iespējams, atrastu savam
līmenim atbilstošus ikdienas
spēles partnerus. Cerams, ka
būs pietiekami daudz interesentu, bet, lai to iepriekš izzinātu, potenciālie spēlētāji
aicināti pieteikties pa e-pastu:
baiba_lulle@inbox.lv.»

