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Loms mājās –
drazas upē

Aicina uz Zemgales
uzņēmēju izstādi
 Anna Afanasjeva

«Nesaprotu, kāpēc mēs maksājam par makšķerēšanas karti,
ja piedrazotos upes krastus neviens netīra?», «Mēs, nē – to
tie blakus sēdētāji te atstāja!», «Piedalīties talkā? Varētu jau,
bet skaidrs, ka citi par to tikai ņirgātos!» – tādus un līdzīgus komentārus nākas dzirdēt no Svētes krastā sēdošajiem
makšķerniekiem, kuriem šķiet, ka atkritumus aiz viņiem būtu
jāsavāc pašvaldībai. Pirmajās pavasara siltajās dienās Svētes
upe kļuvusi ne vien par labu makšķerēšanas vietu, bet, šķiet,
daudzi šurp brauc vairāk «atpūtas» pēc – neskaitāmas alkohola
pudeles, čipšu pakas, maisiņi, papīri un citi atkritumi biezā slānī
krājas upes malā. Sašutis par šādu rīcību laikraksta uzmanību
makšķernieku nolaidībai pievērsa kāds lasītājs. Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» neviens no sastaptajiem makšķerniekiem gan
nebija gatavs atklāt, ka arī viņam gadās «aizmirst» upes malā
līdzpaņemtos un izlietotos pārtikas produktu iepakojumus, visu
nosodījumu vēršot pret blakussēdētāju. Neviens arī īsti nebija
gatavs piedalīties talkā, lai pašu atstātos atkritumus savāktu,
nenoliedzot gan, ka skats uz piemēsloto krastu ir atbaidošs.
Tā vien šķiet – šis ir kārtējais apstiprinājums tam, ka cilvēki ir
gatavi prasīt atbildību no citiem, bet par savas rīcības sekām
nedomā. Jau nākamnedēļ pilsētā sāksies Spodrības mēnesis,
taču Svētes krasts talku sarakstā nav, jo šī teritorija ir jau ārpus Jelgavas robežas un atrodas Līvbērzes pagastā. Lasītājs
gan rosina, ka, neraugoties uz formalitāti, varbūt daudzie
jelgavnieki, kas savus lomus pieraduši ķert Svētes upē, varētu
uzņemties atbildību arī par piemēsloto vidi un kopīgā talkā
sakopt upes malu.
Foto: Ivars Veiliņš

Šomēnes uzņēmēji,
amatnieki un citi interesenti var pieteikties
dalībai izstādē «Zemgales uzņēmējs 2008»,
kas maija vidū notiks
Jelgavas Sporta hallē.

«Olympic Casino»
vēlas izpirkt «grēkus»
 Sintija Čepanone

«Redzētais mani nepārsteidz. Praktiski
tukšas spēļu zāles pat
piektdienu vakaros
vairs nav nekāds retums,» saka «Olympic
Casino» Jelgavā vadītājs Juris Putins. Viņš
kopā ar biedrību «Vecāki Jelgavai» aizvadītajā piektdienā devās
apgaitā pa azartspēļu
vietām pilsētā.
Jau marta vidū notikušajā
diskusijā «Sociāli atbildīgs spēļu
bizness Jelgavā: šodien un rīt»,
uz kuru aicināja Latvijas Spēļu
biznesa asociācija, no biedrības
«Vecāki Jelgavai» izskanēja
piedāvājums spēļu zāļu īpašniekiem kaut reizi piektdienas
vakarā kopā ar vecākiem apmeklēt azartspēļu vietas, lai
pārliecinātos par reālo situāciju
tajās. Spēļu zāļu īpašnieki vienā balsī teica «jā», taču tagad
izrādās, ka vienīgais, kas par
šādu iespēju izrādījis interesi,
ir SIA «Olympic Casino Latvia»
pārstāvis J.Putins.
«Mūsu mērķis nav spēļu zālēs
noteikti pieķert nepilngadīgos,
bet gan pārliecināties, kā ikdienā izpaužas biznesa īpašnieku
sociālā atbildība, konkrēti, kā
tiek nodrošināta nepilngadīgo
personu identificēšana,» saka
biedrības «Vecāki Jelgavai»
pārstāve Jelgavas reģionālā

«Spēļu zāle», «Laimētava», «Spēļu termināls» – šādi un līdzīgi uzraksti Jelgavā netrūkst un diennakts tumšajā laikā ir
izgaismoti īpaši spilgti. Turklāt nereti cits no cita tie atrodas
vien pārdesmit soļu attālumā. Pašlaik Jelgavā ir 23 azartspēļu
vietas, bet biedrība «Vecāki Jelgavai» kopā ar «Olympic Casino» spēļu zāles Jelgavā vadītāju Juri Putinu apgaitas laikā
apmeklēja 17.
Foto: Ivars Veiliņš
Pieaugušo izglītības centra
direktore Sarmīte Vīksna. Apgaitas maršruts tika izraudzīts,
aptverot spēļu zāles kā pilsētas
centrā, tā arī ārpus tā, tostarp
RAF dzīvojamā masīvā.
Kaut arī apgaita tika organizēta piektdienas vakarā, lielākoties spēļu zālēs bija vien pāris
apmeklētāju, taču vecāki draudzīgi uzrunāja to darbiniekus,
taujājot, kā tiek nodrošināts,
lai zālē neuzturētos pusaudži,
savukārt tajās sastaptajiem
jauniešiem lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Nepilngadīgas personas gan
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tajās netika atklātas, turklāt
uzrunātie jaunieši pasi varēja
uzrādīt. «Bez pases mēs nemaz
iekšā nelaižam, vēl jo vairāk
tad, ja apmeklētājs ir «šaubīga»
vecuma,» šādu apgalvojumu
visbiežāk varēja dzirdēt spēļu
zālēs, taču, kā novēroja «Jelgavas Vēstnesis», dažās azartspēļu
vietās apmeklētājiem personu
apliecinošs dokuments nemaz
netika prasīts, savukārt citās
tas notika, šķiet, lai tikai biedrības «Vecāki Jelgavai» klātbūtnē
nodemonstrētu savu apzinīgumu. «Pārsteidz, ka dažās zālēs
nemaz nav apsargu, kam būtu

pienākums nodrošināt nepilngadīgo neiekļūšanu tajās,» uz
apgaitas laikā konstatēto problēmu norāda biedrības priekšsēdētājs Kārlis Boldiševics.
Spēļu zāles «Olympic Casino» Jelgavā vadītājs J.Putins
«Jelgavas Vēstnesim» apgalvo,
ka viņš savu darbavietu nav
informējis par gaidāmo vecāku
apmeklējumu. «Mēs tiešām
raugāmies, lai nepilngadīgas
personas zālē netiktu ielaistas,
un visiem pieprasām uzrādīt
pasi,» viņš saka. Jāpiebilst gan,
ka tieši šajā spēļu zālē salīdzinoši nesen kā biedrība «Vecāki
Jelgavai», tā policija konstatēja
pusaudžu klātbūtni.
«Olympic Casino» sastaptie
jaunieši Andris un Alvis, kuriem 18 gadi apritējuši nesen,
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta,
ka agrāk pat nav mēģinājuši
iekļūt spēļu zālē. «Zinājām,
ka tās drīkst apmeklēt tikai
pilngadīgi, un tagad šo iespēju
izmantojam. Tiesa gan – nevis
tāpēc, lai «automātos» kaut ko
vinnētu, bet gan tāpēc, ka šeit
ir patīkama atmosfēra, kurā
pēc treniņa iedzert alu,» viņi arī
teic, ka nereti šī vieta izraudzīta, lai «iesildītos» pirms došanās
uz naktsklubu. «Ar azartspēlēm
mēs neaizraujamies – liekas
stulbi nospēlēt savu naudu.
Ja arī spēlējam «automātus»,
tad parasti uz mazām likmēm
– pa pieciem santīmiem,» saka
Andris un Alvis.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pēc Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK)
Jelgavas nodaļas vadītājas Baibas
Nolbergas teiktā, līdz šim reģionālajai uzņēmēju izstādei visaktīvāk
pieteikušies dažādu pakalpojumu
sniedzēji un amatnieki. Ražotāju
interese bijusi mazāka. Pašlaik
no 35 lielajiem stendiem halles
iekštelpās rezervēta apmēram
puse vietu. Bet kopumā ar amatniekiem, nelielajiem pakalpojumu
sniedzējiem un ražotājiem izstādes iekštelpās paredzēts izvietot
ap 80 dalībnieku.
Organizatori pieļauj, ka ražotāju atturība saistīta ar attīstības
tempu mazināšanos. Tomēr, neraugoties uz to, izstāde ir viens
no iedarbīgākajiem veidiem, kā
iepazīstināt ar savu produkciju
pakalpojumu patērētājus, piesaistīt pircējus un veiksmes gadījumā
atrast arī jaunus vairumpircējus,

produkcijas aģentus vai izplatītājus. Uzņēmumu profili var būt visdažādākie – gan pārtikas, vieglās
rūpniecības un citu izstrādājumu
ražotāji, gan finanšu, apdrošināšanas, izglītības, skaistumkopšanas,
tehnikas un citu pakalpojumu
sniedzēji, kā arī amatnieki, dīleri
un citu jomu pārstāvji.
Dalībai izstādē var pieteikties
līdz 25. aprīlim. Papildu informācija par izstādes aprīkojumu pieejama un pieteikšanās iespējama
LTRK Jelgavas nodaļā Skolotāju
ielā 3, pa tālruņiem 63027207
vai 28314410, kā arī pa e-pastu:
jelgava@chamber.lv.
Izstāde «Zemgales uzņēmējs
2008» Sporta hallē Mātera ielā
notiks 16. un 17. maijā. To organizē LTRK nodaļa sadarbībā ar
Jelgavas pašvaldību.
B.Nolberga apliecina, ka piedāvājums solās būt pietiekami
daudzveidīgs. Šopavasar daudz
domāts par apmeklētāju piesaisti
un labsajūtu. Iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem informācija par
pasākumu būs pieejama jau labu
laiku pirms izstādes. Savukārt, lai
bērniem šajā pasākumā nekļūtu
garlaicīgi, gan pie halles, gan iekštelpās darbosies jaunajai paaudzei
domātas atrakcijas.

50 projekti grib iegūt
finansējumu
 Sintija Čepanone

«Atsaucība no sabiedriskajām organizācijām
šogad bijusi ļoti liela,»
biedrību un nodibinājumu aktivitāti uzsver
Jelgavas pašvaldības
izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs. Pašlaik norit
piedāvājumu izvērtēšana, un jau aprīļa vidū
taps zināms, kuri biedrību un nodibinājumu
projekti tiks atbalstīti
un saņems pašvaldības
finansējumu idejas realizēšanai.
Jelgavas pilsētas Biedrību un
nodibinājumu atbalsta programmai šogad iesniegti 50 pieteikumi.
Pieprasījuma kopējā summa ir
79 707 lati. G.Kurlovičs norāda,
ka saskaņā ar konkursa nolikumu
pašvaldība atbalsta Jelgavā reģistrētās sabiedriskās organizācijas,
kā arī tās, kurām mūsu pilsētā
ir filiāle. «Priekšroka noteikti ir
tām, kas veic sabiedriski nozīmīgu
darbu un viņu aktivitātes var ieinteresēt pēc iespējas plašāku
mērķauditoriju,» izpilddirektors skaidro, ka
līdzekļus iespējams
iegūt, piemēram,
inventāra iegādei, dažādu

nometņu rīkošanai, remontam,
sociālo programmu īstenošanai
un citām aktivitātēm.
Pašlaik komisija izvērtē Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
iesniegtos projektus, tādējādi vēl
nav zināms, cik no tiem tiks finansēti. «Šogad labāko atbalstam paredzēti 25 000 latu,» G.Kurlovičs
arī norāda, ka 15 000 latu apmērā
ieplānota rezerve gada nogalei
– valsts un Ziemassvētku pasākumu organizēšanai.
Jāpiebilst, ka pērn Biedrību
un nodibinājumu atbalsta programmai tika iesniegti 43 projekti,
pašvaldība atbalstīja 38, un šim
mērķim bija piešķirti 18 000 lati.
«Tiesa gan – vēl aizvien vairākas
sabiedriskās organizācijas
nav iesniegušas atskaiti
par projekta realizēšanu,» uz problēmu norāda
G.Kurlovičs.

2

Intervija

Ceturtdiena, 2008. gada 3. aprīlis

Burtu salikums LLU
ne visiem ir pašsaprotams
 Kristīne Langenfelde

«Kāds jums rodas pirmais iespaids, dzirdot Lauksaimniecības fakultātes nosaukumu? Visticamāk,
kaut kas pagājis, vecmodīgs. Kam tad šodien lauksaimniekus vajag? Gribi būt lauksaimnieks – ej
uz lauka un roc, kāpēc vēl studēt! Bet kad es uzzinu, ka te ir modernas studiju programmas, kas
sen jau kā pierādījušas – lauksaimnieks nestrādā ar dakšu, bet gan ar galvu, tad saprotu – lūk, ko
ir jāprot sabiedrībai pateikt! Arī mūsu augstskola mainās, taču tas viss kaut kā pazudis tajā inforFoto: Ivars Veiliņš
mācijas plūsmā,» spriež LLU Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inta Āne.

Kāds ir ar Jelgavu nesaistītam cilvēkam priekšstats par
mūsu universitāti?
Ja tā godīgi, tad Jelgava man
vairāk saistījās ar aktīvu studen- jas. Lauksaimnieks jau sen vairs
tu dzīvi, tostarp rudenī notieko- nestrādā ar rokām, bet gan ar
šajām Studentu dienām, bet ma- galvu. Lūk, ko jāprot sabiedrībai
zāk ar augstskolas aktivitātēm, pateikt! Arī mūsu augstskola
par kurām man kā cilvēkam no mainās, taču tas viss kaut kā līdz
malas zināšanas bija visai niecī- šim ir pazudis tajā informācijas
gas. Tāpēc tā noteikti ir viena no plūsmā. Var jau būt, ka tā ir bijusi
jomām, kam pievērsties – sabied- zināma pašpietiekamība – LLU
rībā valdošais uzskats par augst- kā tāds fundaments ar stabilām
skolas dzīvi tomēr nevar būt tikai vērtībām, kas labi zināmas. Taču
šis fundaments mainās, un daustudentu izpriecas vien.
Kas tad būtu tas, ko jūs dzi diemžēl to nezina.
Jums šobrīd noteikti ir
ieteiktu mainīt, veidojot LLU
daudz «kāpēc»?
sabiedriskās attiecības?
Jā, brīžiem tiešām staigāju pa
Man šķiet, ka latviešu cilvēkiem vispār ir tāda zināma iezīme universitāti un nemitīgi jautāju
– ko tad es iešu visiem stāstīt par – kas te notiek, kāpēc tā un ne
to, kas man labi sokas! Un otra citādi. Es pagaidām tikai iepazīslieta – ko tad tur stāstīt, tas taču tos, mēģinu izprast lietu kārtību
visiem zināms! Es gribu teikt un dot savu redzējumu.
Nu, piemē– nav gan visiem
vai jums ir
zināms. Nu kaut
Diemžēl man ram,
priekšstats par
vai izstādē «Skoa r ī š o b r ī d i r to, ko tik izgudro
la», kur piedalās
zinātnieki
neskaitāmas iztāds redzējums LLU
un kādi patenti
glītības iestādes,
nevajag cerēt, ka
– pilsēta un LLU šeit aizstāvēti,
kur pēc tam ratajā jūklī burtu
vairāk izskatās žošanā tie tiek
salikums LLU
Dauvisiem uzreiz
pēc divām pa- izmantoti?
dziem noteikti
būs atšifrējams.
saulēm
nav ne jausmas,
Tāpat mūsu
bet kāpēc to
Lauksaimniecības fakultāte. Kāds jums rodas vienkārši nevarētu sabiedrībai
pirmais iespaids, dzirdot fakul- saprotami izskaidrot? Tad varbūt
tātes nosaukumu? Visticamāk, daudzi saprastu, ka tās nav miskaut kas pagājis, vecmodīgs. tiskas laboratorijas, kur strādā
Gribi būt lauksaimnieks – ej uz sirmi vīri – tas ir nopietns ieguldīlauka un roc, kāpēc vēl studēt! jums Latvijas zinātnē, ražošanā.
Es tepat augstskolā uz sienas
Bet priekšstats mainās, kad uzzinu – šajā fakultātē ir modernas stendiem lasu doktorantu tēmas
studiju programmas, kur apgūst – ko tik tur var uzzināt! Bet mūsu
nevis to, kā ar dakšu un lāpstu žurnālā «Plēsums» par to tiek
strādāt, bet jaunākās tehnoloģi- pārāk maz rakstīts.

Skaitļi runā

Jā, līdz ar jauno nodaļu
arī «Plēsums» nu nonācis
jūsu pakļautībā. Jāatzīst
gan, ka vēl nesen žurnālists
Kārlis Streips, analizējot
Latvijas augstskolu izdevumus, «Plēsumu» nešaubīgi
nodēvēja par profesionālāko
savā jomā.
Profesionalitāti nevar apšaubīt – «Plēsuma» darbinieku
veikumu tiešām vērtēju pozitīvi,
taču arī te es redzu lietas, ko
varētu pilnveidot. Šobrīd tas ir
žurnāls pārsvarā studējošajiem
un mazliet arī akadēmiskajam
personālam. Taču es gribētu redzēt satura maiņu, lai šis žurnāls
būtu vērsts arī uz nākamajiem
studentiem, sabiedrību kopumā
– vairāk akcentētu studijas un
ar tām saistītās novitātes, kā arī
problēmas, ja tādas ir.
Bet žurnāla auditorija tomēr ir esošie studenti un
mācībspēki.
Tā nevar teikt – «Plēsums»
vismaz vienā eksemplārā nonāk
bibliotēkās gan Latvijas arodskolās, gan tehnikumos, gan citās
izglītības iestādēs. Tātad – tas
tomēr ir solis pie topošajiem
studentiem, kas pagaidām netiek izmantots. Tāpat tas varētu
būt arī labs mērķis, kā sasniegt
plašāku auditoriju – sabiedrību,
kas varētu iegūt informāciju par
universitātē notiekošo.
Vai tomēr vienam augstskolas žurnālam tas nebūtu
par daudz?
Ja mēs runājam par sabiedrību kopumā, tad, iespējams,
interneta portāls, kas arī tagad

ir manā pakļautībā, tam būtu
piemērotāks.
Šobrīd gan LLU portāls
vairāk atgādina tādu akadēmisku interneta resursu, kur
labi orientēties, šķiet, var
tikai tie, kas pārzina augstskolas lietas.
Un tas arī būtu jāmaina – portālam, manuprāt, būtu jākļūst
dzīvākam, vieglākam, atvērtākam katram cilvēkam: tā, lai tas
veidotu dialogu starp LLU un
sabiedrību.
Tāpat jūsu pārziņā tagad
ir arī Informācijas centrs,
muzeji un Studentu klubs.
Arī Informācijas centrā un
muzejā ar laiku varētu kaut ko
uzlabot. Taču īpaši man gribas
uzteikt Studentu klubu, jo šķiet,
ka tieši tas ar saviem lielajiem pasākumiem, teātri, deju kolektīvu
un kori pēdējos gados visvairāk
ir veicinājis LLU atpazīstamību.
Tur tiešām dzīve kūsāt kūsā.
Brīžiem gan jelgavniekiem
var rasties jautājums – LLU
ir pilsētas daļa vai tomēr tās
ir divas atsevišķas pasaules,
kuru ceļi dažreiz krustojas.
Diemžēl man arī šobrīd ir tāds
redzējums – tās vairāk izskatās
pēc divām pasaulēm. Kad pilsēta rīko kādu pasākumu, LLU
piedalās, kad LLU rīko – pilsēta
piedalās, bet gribētos tomēr, lai
tas biežāk notiktu, izmantojot
vārdu «kopā»: kopīgi rīkoti pasākumi, kopīgi projekti, kopīgas
aktivitātes, tā, lai šīs pasaules
tiešām saplūstu. Manuprāt,
gan pilsēta, gan augstskola var
būt tikai ieguvējas. Es gribētu,

Pozitīvi

Kā jūs vērtējat šādu dienestu darbu pilsētā?
«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)

Pašvaldības policija
Valsts policija
Ceļu policija
Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
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Kādas ir jūsu
iecienītākās
uzkodas?

Inta Āne, LLU Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja

Tas, ka Jelgava ir studentu pilsēta un te mājvieta ir Latvijas labākajai augstskolai – Latvijas Lauksaimniecības
universitātei (LLU) –,
mums, jelgavniekiem,
šķiet pašsaprotami,
taču LLU jaunā Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Inta Āne domā
citādi – tas, kas mums
ir pašsaprotami, citiem
varbūt raisa ne vienu
vien jautājumu.
LLU jaunā štata vieta ir pavisam neilgu laiku, un arī tās
vadītāja Jelgavā ir ienācēja – līdz
šim viņa par savām mājām saukusi Liepāju un Rīgu, tāpēc uz
norisēm universitātē un Jelgavā
Inta Āne skatās it kā no citas
prizmas. Un varbūt tieši tas, veidojot LLU tēlu un universitātes
sabiedriskās attiecības, būs viņas
ieguvums.

Pilsētnieks vērtē

18,0%
11,7%

Diezgan
pozitīvi

lai mums visiem labi zināmais
sauklis «Jelgava – studentu pilsēta» īstenotos par visiem simts
procentiem.
Vai ir jau kāds piedāvājums, kur izmantot vārdu
«kopā»?
Ir gan – izteicu ideju, ka augstskolā jāaktivizē darbs, lai tā kļūtu
par videi draudzīgas iestādes paraugu, kam piekrita arī rektors.
Jau pēc tam, skaidrojot tehniskās
iespējas, tapa zināms, ka pilsētā
top atkritumu šķirošanas laukumi, un man uzreiz radās jautājums, kāpēc LLU nevar rādīt
piemēru šajā ziņā. Sākt varētu
ar makulatūras vākšanu. Tikai
žēl, ka tas notiek tikai šobrīd
– patiesībā šāds pilsētas projekts
LLU bija jāprezentē jau agrāk.
Man šķiet, ka šis atkal ir viens
tāds piemērs, kas atspoguļo, ka
vārds «kopā» tomēr ir par maz
lietots.
Vēl jau, ja mēs runājam par
tādām divām pasaulēm, LLU
un pils arī tomēr ir divas dažādas lietas, ko gan mēs bieži
nemēdzam dalīt.
Jā, pils ir mūsu ēka, kur īstenojam savus mērķus, bet ēka ir īpaša. Pils gluži kā veca dāma prasa
zināmu pietāti, arī daudz laika,
uzmanības un līdzekļu. Tāpēc
mums ir jābūt lielā mijiedarbībā.
Šobrīd aktīvi notiek gatavošanās
pils 270 gadu jubilejas svinībām,
un te nu ir tā reize, kad tas ir
jānošķir: tie nebūs augstskolas
svētki, bet gan pils jubileja. Mēs
tos organizējam, bet organizējam
pilij – tāpēc svētki būs katram jelgavniekam, katram viesim, nevis
bijušiem, esošiem studentiem un
mācībspēkiem.

Diezgan
Negatīvi
negatīvi		

10,9%

25,9%
5,6%

22,2%

1,9%
33,5%

Nezinu/
nav atbildes

20,7%

7,9%
7,5%

36,1%

• Dzimusi, augusi un skolojusies
Liepājā;
• Augstākā izglītība – LU Fizikas
un matemātikas fakultāte;
• Darba pieredze:
– Rīgas Industriālais politehnikums (13 gadus matemātikas
priekšmetu pasniedzēja);
– no 1991. gada Izglītības un
zinātnes ministrijā (IZM) atbildīgā
par vidējām speciālajām mācību
iestādēm;
– pēc tam piecus gadus vadījusi IZM pakļautības iestādi
Profesionālās izglītības centru
(tagadējo Profesionālās izglītības
aģentūru);
– Zemkopības ministra Pētera
Salkazanova laikā vadījusi viņa
biroju ministrijā;
– pēc valdības krišanas pusgadu
studējusi Vācijā personāla vadību
un strādājusi personāla konsultāciju firmā;
– atgriežoties Latvijā, strādājusi
par pasniedzēju Banku augstskolā;
– šobrīd LLU Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja.

0,8%

29,7%
4,5%

14,7%
5,3%

Ella Berķe,
7. klases
skolniece:
– No saldumiem tā
noteikti būs
šokolāde, bet
no sāļajiem
ēdieniem –
laša maizītes un citas uzkodas,
kurās kā viena no sastāvdaļām
ir lasis. Tas man ļoti garšo. Vēl
mājās iecienītas ir dārzeņu plates, kurās noteikti jābūt gurķim.
Parasti visu gatavo mamma, es
palīdzu griezt rasolu.
Dace
Platonova,
studējoša
māmiņa:
– Parasti jau
gatavoju kartupeļus un
karbonādes,
bet tagad
populāras ir dārzeņu plates, kas
tiek gatavotas arī mūsu mājās.
Tradicionāli ir arī dažādi pīrādziņi, bet ar ļoti ekstravagantām uzkodām gan neaizraujos.
Ņemot vērā, ka mājās ir mazs
bērns, populārie čipsi galdā
netiek celti.
Emīlija,
pensionāre:
– Protams,
parasti svētku galdā
tiek celti pīrādziņi, lašu
maizītes un
dažādi salāti.
Bet mūsdienās tik populārās
dārzeņu un gaļas plates negatavoju, jo domāju, ka tādām
esmu par vecu. Pieturos pie
tradicionālām vērtībām.
Sergejs,
strādā
celtniecībā:
– Ballītei noteikti piederas kaut kas
no siera – vai
tā būtu siera plate, vai
kādas citas siera uzkodas – un
noteikti arī marinēti gurķīši.
Parasti šīs uzkodas gatavojam
mājās. Pirms kāda laika taisījām
arī lavašu ar dažādiem pildījumiem, bet tagad vairs ne.
Inta,
vecmāmiņa:
– Noteikti
lašu maizītes, rasols,
siļķe kažokā
un pīrādziņi.
Pieturos pie
tādām tradicionālām vērtībām, kas latviešiem ierastas. Mazas uzkodu
kūciņas arī negatavojam, jo
svētkiem piederas liela torte.
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«Olympic Casino»
vēlas izpirkt «grēkus»
(No 1.lpp.)
Taču ne tik draudzīgi «Jelgavas Vēstnesi» uzņēma spēļu zālē
Uzvaras ielā – ieraugot fotoaparātu, pāris apmeklētāju uzstāja,
lai nekas netiktu fiksēts un viņi
neparādītos nevienā bildē. «Saprotiet, tā ir ļoti personiska lieta
– es negribu, lai avīzē būtu bilde,
kurā esmu redzama šeit,» skaidro
kāda apmeklētāja, šķiet, kaunoties par vietu, kurā izklaidējas
piektdienas vakarā.
Jāpiebilst, ka pirms došanās
apgaitā tās dalībnieki vienojās,
pēc kādiem kritērijiem viņi vērtēs
apmeklētās spēļu zāles, tostarp
vidi tajās, darbinieku atbildību,
atsaucību un ieinteresētību.
«Mūsuprāt, tikai divas spēļu zāles
Jelgavā atbilst šiem kritērijiem
un spēj nodrošināt, ka spēle ir
sociāla aktivitāte līdztekus citām
izklaides iespējām pieaugušiem
cilvēkiem,» pēc 17 apmeklētajām
spēļu zālēm rezumē biedrības
«Vecāki Jelgavai» priekšsēdētāja
vietniece Jelgavas Psihoneiroloģiskās slimnīcas Narkoloģiskā

dienesta vadītāja Lilita Caune.
Pēc šīs apgaitas «Jelgavas Vēstnesis» centās noskaidrot, vai
citas spēļu zāles nav aizmirsušas
savu doto solījumu piedalīties
nakts reidos kopā ar «Vecākiem
Jelgavai».
«Jau tuvākajās nedēļās mēs
interesēsimies par iespēju kopā
ar biedrību «Vecāki Jelgavai»
apmeklēt azartspēļu vietas. Mūs
gan vairāk saista situācija tieši
mūsu spēļu zālēs «Fenikss», un,
visticamāk, apgaitā dosies kāds
apsardzes pārstāvis, jo tieši viņu
kompetencē ir gādāt, lai iestādē
neuzturētos nepilngadīgie,» saka
SIA «Alfor» attīstības direktors
Māris Skujiņš. Viņš akcentē,
ka spēļu zālēs «Fenikss» līdz
šim pusaudži neesot fiksēti, jo
apsardzes darbinieki to pratuši
novērst. «Arī mēģinājumi mūsu
spēļu zālēs apzināti iesūtīt nepilngadīgos beigušies nesekmīgi – darbinieki ir instruēti, un
pārbaudīt apmeklētāju vecumu
pie mums kļuvis par sistēmu,»
apgalvo M.Skujiņš.

Cilvēki ar invaliditāti
zināšanas nostiprina
praksē
 Sintija Čepanone

«Mācību laikā jau reizēm likās – jāmet miers,
jo šķita, ka nespēju visu
apgūt, taču nu esmu nokļuvusi jau līdz praksei,»
saka Inga Buša – viena
no tiem 38 cilvēkiem ar
invaliditāti, kas apguva
profesionālās izglītības
programmas «Datorsistēmas» un «Programmēšana» un tagad jau
iziet praksi.
38 cilvēki ar invaliditāti no Zemgales reģiona jau nedēļu strādā
prakses vietās, kuras tiek nodrošinātas projekta «Profesionālās
izglītības pieejamības uzlabošana
invalīdiem Zemgales reģionā»
laikā. Prakse turpināsies līdz 12.
jūnijam, un līdz šim apmācītie
projekta dalībnieki apguvuši profesionālās izglītības programmas
«Datorsistēmas» un «Programmēšana», kuras tika izstrādātas

I.Muraškovska.
«Kaut arī mums nebija pieredzes, pēdējo gadu laikā darījām
visu, lai mūsu skola būtu pielāgota
arī cilvēkiem ar invaliditāti, un
tapa gan ērta uzbrauktuve, gan
viņiem pielāgotas tualetes. Bijām
pārliecināti, ka tas kādreiz noteikti būs nepieciešams,» Spīdolas
ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse
stāsta, ka nu tas brīdis ir pienācis,
jo viens no praktikantiem pārvietojas ratiņkrēslā – Maksimam
Voroņeckim uzticēts veidot skolas
videotēku, mediatēku un strādāt
pie skolas mājas lapas pilnveides.
Savukārt I.Buša piedalās informācijas sagatavošanā elektroniskā
veidā un veic dažādu mācību un
vērtēšanas procesā iegūtu datu
analīzi. Viņas prakses vadītāja ir
Spīdolas ģimnāzijas direktores
vietniece Dzintra Aploka. «Pašlaik
viņa papildina manis uzsākto pārraudzības plānu, vēlāk pilnveidos
skolas elektronisko datu bāzi,
savukārt aprīlī, kad skolā sāks
ieviest e-klasi, tās aprobācija būs
Inga Buša (no
labās) praksi
iziet Spīdolas
ģimnāzijā un,
darba vadītājas
Dzintras Aplokas atbalstīta,
gādā par skolas
elektroniskās
datu bāzes papildināšanu.
Foto: Ivars
Veiliņš

un pielāgotas e-apmācību metodei, dodot iespēju kursantiem
mācīties mājās. «Turklāt kursu
dalībniekiem uz apmācību laiku
datori tika uzstādīti mājās un nodrošināts interneta pieslēgums,»
stāsta projekta vadītāja Jelgavas
reģionālā Pieaugušo centra direktores vietniece Ingrīda Muraškovska. Viņa atklāj, ka pretimnākoši
izrādījās vairāki uzņēmumi un
iestādes no visa Zemgales reģiona,
tostarp Jelgavas, jaunos speciālistus nodrošinot ar prakses vietām.
«Ir arī iestādes un uzņēmumi,
kuros cilvēkus ar invaliditāti
nodarbinās pirmo reizi. Piemēram, Spīdolas ģimnāzija,» piebilst

daļa no praktikantes pienākumiem,» tā Dz.Aploka.
Inga stāsta, ka prakses laikā
paredzētos pienākumus viņa pilda
gan Spīdolas ģimnāzijā, gan mājās.
«Dažkārt mājās pat ir ērtāk – ja
nogurstu, varu atgulties un pēc
tam darbu turpināt,» viņa arī teic,
ka tādējādi var izmantot mūsdienās tik ļoti nepieciešamās e-pasta
sūtīšanas prasmes. Par nākotnes
iecerēm kā Dz.Aploka, tā I.Buša
runā piesardzīgi – galu galā prakse
ilgusi tikai dažas dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir
325 010,47 latu no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
līdzekļiem.
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Graustu likvidē

Īsi
 9. aprīlī pulksten 10 Zemgales plānošanas reģiona Eiropas
Savienības struktūrfondu reģionālais informācijas centrs
rīko bezmaksas semināru par
publisko iepirkumu ES struktūrfondu projektos. Semināru aicināti

apmeklēt interesenti, kuri vada vai
koordinē ES struktūrfondu atbalstīto
projektu ieviešanu Zemgalē. Iepirkumu
uzraudzības biroja Metodoloģisko
izstrāžu daļas vadītāja Kristīne Zubkāne
zemgaliešiem iecerējusi pastāstīt par
biežāk pieļautajām kļūdām, veicot
iepirkumu procedūru, kā arī par publisko iepirkumu līgumcenu robežām un
jaunākajām izmaiņām Publisko iepirkumu likumā. Seminārs notiks Jelgavas
rajona padomes ēkā. Dalībniekiem
jāpiesakās ES struktūrfondu Zemgales
reģionālajā informācijas centrā pa
tālruni 63028454 vai e-pastu: mairita.
paulina@jrp.lv.

 Ieskandinot Dziesmu svētku
gadu un turpinot senlatviešu
tradīciju tēmu, līdz 30. aprīlim
«Vivo centrs» aicina jelgavniekus uz Rotāšanās pasākumiem.
Tajos iespējams uzzināt ko jaunu par

Šonedēļ pilnā sparā rit grausta Tērvetes ielā demontāža. Lielākoties nojaukšanas darbi notiek senlatviešu rotāšanās tradīcijām pūram
ar tehnikas palīdzību, taču, piemēram, šīferis bija jādemontē ar rokām. Koka konstrukcijas veltītās izstādēs, izmēģināt senas un
apkārtējo namu iedzīvotāji vāc malkai.
Foto: Ivars Veiliņš modernas tehnikas rokdarbu darbnīcās
 Sintija Čepanone

SIA «Baltijas projektu
birojs» šonedēļ sācis
grausta Tērvetes ielā
37 demontāžu. Darba
veicēji plāno, ka ēka
tiks nojaukta jau šonedēļ, un tad atliks vien
teritorijas sakārtošanas
darbi, kas saskaņā ar
līgumu jāizdara līdz 1.
maijam.
Grausta Tērvetes ielā 37 nojaukšana bija plānota jau pagājušajā nedēļā, taču, sākot darbus,
tika konstatēts, ka viena dzīvokļa durvis ir aizslēgtas, jo tajā
vēl aizvien mitinās iepriekšējā
īpašniece. Jelgavas pašvaldības
Īpašumu konversijas pārvaldes
vadītāja vietnieks Ekonomikas
sektora vadītājs Edijs Mercs atklāj, ka minēto dzīvokli tā agrākā
īpašniece uzdāvināja pašvaldībai,
izdeklarēja no tā visus savus

īrniekus un informēja pašvaldību, ka dzīvoklis ir atbrīvots,
taču, sākot nojaukšanas darbus,
pavērās pavisam cita aina. «Dzīvoklī esošās mantas pēc saraksta
likumīgi tika izvestas glabāšanā
uz apsaimniekotāja noliktavu,»
norāda E.Mercs.
Dzīvojamajā ēkā Tērvetes
ielā 37 bija 17 dzīvokļi, no tiem
deviņi – privatizēti, bet astoņi
– pašvaldības īpašums. Ēka pēc
ugunsgrēka tika atzīta par avārijas stāvoklī esošu un bīstamu
ekspluatācijā, tāpēc to nolēma
nojaukt. Daļa izdegušo dzīvokļu
īpašnieku tos atdāvināja pašvaldībai, saņemot pretī iespēju
īrēt pašvaldībai piederošus dzīvokļus.
Ēkas Tērvetes ielā 37 nojaukšana un teritorijas sakārtošana
kopumā izmaksās 10 329,67
latus. Pēc darbu pabeigšanas tur
atbrīvosies 1932 kvadrātmetrus
liels zemesgabals, kas pieder
Jelgavas pašvaldībai un vairākām

fiziskām personām.
Kā novēroja «Jelgavas Vēstnesis», savu artavu ēkas ātrākā
nojaukšanā dod arī tuvējo māju
iedzīvotāji, kuriem grausta koka
konstrukcijas lieti noder kā kurināmais materiāls.
«Tas mums pat zināmā mērā
atvieglo darbu, jo mums koks,
būvgruži, šīferis jāšķiro atsevišķi,
un, ja iedzīvotājiem vajadzīga
malka – kāpēc ne?» norāda kāds
Tērvetes ielā 37 strādājošais, gan
piebilstot, ka īpaša uzmanība tiek
pievērsta tam, lai demontāžas
darbu norises vietas tuvumā
neuzturas bērni, kas apkārtnē netrūkst un nereti ir neuzmanīgi.
Ja viss noritēs, kā plānots,
grausts Tērvetes ielā 37 būs
nojaukts jau šīs nedēļas laikā. Jāatgādina, ka drīzumā sāksies arī
ēkas nodegušās daļas Vecpilsētas
ielā 13 nojaukšana. Šos darbus
veiks SIA «Alvima», un saskaņā
ar līgumu arī tur līdz 1. maijam
jābūt vien klajam laukam.

Apbalvo trīs ceļu policistus
 Daiga Laukšteina
Par godu Latvijas Ceļu policijas
70. gadadienai Valsts policijas (VP)
ēkā Rīgā otrdien notika svinīgs pasākums, kurā ar VP apbalvojumu
– nopelnu zīmi «Par ieguldījumu
ceļu satiksmes drošībā» – tika
apbalvoti arī Jelgavas pilsētas un
rajona Policijas pārvaldes (JPRPP)
Kārtības policijas biroja (KPB) 3.

nodaļas darbinieki.
Ceļu policijas apaļās jubilejas
svinībās atzinīgi tika novērtēts
majora nodaļas priekšnieka Ai
vara Putniņa, kapteiņa nodaļas
inspektora Viļņa Šabaļina un virsniekvietnieka nodaļas inspektora
Arņa Eglīša darbs.
Savukārt, kā informē Jelgavas
PRPP priekšnieka palīdze Ieva
Sietniece, ar Jelgavas PRPP pavēli

Goda rakstu saņēma pieci KPB
3. nodaļas darbinieki: inspektors
leitnants Andrejs Kohovs, kā arī
jaunākie inspektori – seržants
Agets Gribs, kaprālis Juris Balodis, leitnants Toms Jakovļevs un
kaprālis Vladislavs Latišenoks.
Pateicības izteiktas septiņiem
darbiniekiem, savukārt ar naudas prēmiju apbalvoti 19 ceļu
policisti.

Biznesa inkubatorā –
septiņi jauni uzņēmumi
 Anna Afanasjeva

Jelgavas biznesa inkubatorā martā uzņemti
septiņi jauni uzņēmumi,
kuru darbība saistīta ar
atjaunojamiem energoresursiem, informācijas
tehnoloģijām un citām
jomām.
Četru biznesa inkubatorā uzņemto firmu darbība saistīta ar
informācijas tehnoloģijām.
SIA «NFC Media» nolūks ir
izstrādāt speciālu datorprogrammu, ko varēs izmantot reklāmas
uzskaites datu bāzes veidošanai,
tāpat SIA «Advman» nodrošinās
reklāmas datu bāzes programmas.
Savukārt firma «Apsys» plāno radīt programmu, kas nodrošinātu

atkritumu uzskaiti atkritumu
poligonu apsaimniekotājiem, bet
SIA «Tīkla eksperts» jau sācis
sniegt pakalpojumu interneta
mājas lapu izstrādē, apkalpošanā
un uzturēšanā, arī tīklu, darba
staciju un serveru projektēšanā,
instalācijā un administrēšanā un
citu sistēmu izstrādē.
SIA «Lielupes kuģniecība»
nodarbosies ar upju flotes apkalpošanu un remontu. Firmas
«Adelin» darbība saistīta ar tekstilizstrādājumiem – tekstilšķiedru sagatavošanu, apdari, vēršanu
un ražošanu. Kā pēdējā inkubatorā uzņemta firma «My Own
Wind». Tās joma ir atjaunojamie
energoresursi – individuālo vēja
ģeneratoru izstrāde un ieviešana.
Uzņēmums kā pirmais Eiropā
iegādājies ASV šī izstrādājuma

patentu izplatīšanai Eiropā un
pašlaik strādā pie tā pielāgošanas
mūsu apstākļiem.
Pašlaik Jelgavas biznesa inkubatorā, kā atklāj tā vadītājs Agris
Ķipurs, uzņemti 18 uzņēmumi.
Inkubators darbību sāka pagājušajā rudenī. Tā nolūks ir veicināt
jaunu uzņēmumu veidošanos un
attīstību pilsētā, kas sekmētu
zinātnisku ideju iemiesošanos
praksē. Biznesa inkubatorā
uzņemtajām firmām
darbības pirmajos
gados pieejami atbalsta pakalpojumi.

un iegādāties sev un saviem mīļajiem
dāvanas amatnieku tirdziņā. Atklātā ceļojošā izstāde «Pūrs» ir ar unikālu senu
rotu kolekciju no Baltu rotu muzeja un
īstas pūra lādes ekspozīciju, pildītu ar
senatnē nepieciešamām pūrlietām.

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar
Hansabanku 15. un 16. aprīlī
aicina mazos un vidējos uzņēmējus uz divu dienu bezmaksas semināru «Septiņi soļi līdz
veiksmīgam eksportam», kas
notiks JRPIC. Semināra mērķis ir

iepazīstināt ar preču vai pakalpojumu
eksporta stratēģijas izstrādāšanas un
tās īstenošanas pamatiem. Semināra
laikā tiks apspriests, kā izvēlēties tirgu,
kur atrast informāciju par tirgu, kā
potenciālajiem ārvalstu partneriem
prezentēt uzņēmumu, kā sagatavoties
izstādei, kur atrast ārvalstu partnerus
un aģentus, kā dibināt kontaktus
un kā risināt eksporta finansēšanas
jautājumus. Pieteikuma anketas var
aizpildīt aģentūras mājas lapā internetā
(www.liaa.gov.lv), plašāka informācija
– pie koordinatores Jadvigas Neimanes
(e-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv,
tālrunis 67039414).

 ES informācijas aģentūra
(ESIA) aicina sākumskolas un pamatskolas audzēkņus piedalīties
konkursos par ES jautājumiem.

Sākumskolas skolēni aicināti aprakstīt
un attēlot viņu redzējumu par ES,
veidojot pašu rakstītu Eiropas pasaku
kalendāru «Manas Eiropas pasakas».
Pamatskolēniem konkursā «Kā Latvijai
Eiropā iet?» ir iespēja komiksa formā
attēlot to, kā Latvijas dalība ES ietekmē
viņus, viņu ģimenes, dzīvesvietu un
valsti kopumā, kā arī novērtēt Latvijas
nozīmi ES. Darbu iesniegšanas termiņš
– 14. aprīlis. 12 labāko darbu autoriem
tiks piešķirtas tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta «Euroscola» pasākumā
Strasbūrā (Francija) 25. aprīlī, 23.
maijā, 26. septembrī, 24. oktobrī,
21. novembrī vai 19. decembrī.
Konkursu nolikumi un pieteikuma anketas pieejamas ESIA mājas lapā:
www.esia.gov.lv.
Ritma Gaidamoviča
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Nost nenojauks, bet sodu var uzlikt
Administratīvais sods fiziskām personām par būvniecības noteikumu pārkāpšanu
Patvaļīga
būvniecība
bez saskaņota projekta
un būvatļaujas nākotnē
īpašniekiem
var izraisīt
neatgriezeniskas sekas
un sagādāt
finansiālus
zaudējumus.
Iespējams, ka
tieši šī iemesla
dēļ smagi tas
skars kādas
mājas saimniekus topošās Jelgavas
– Rīgas maģistrāles malā.
Foto: JV un
Ivars Veiliņš
 Anna Afanasjeva

uzsākšanas, bet arī būvniecības
gaitā nejaudā iepazīties ar spēkā
Saimnieku attieksme
esošajiem normatīvajiem aktiem.
pret māju nodošanu
«Tomēr būvējot vai rekonstruējot
ekspluatācijā ir dažāda.
vismaz vienreiz ar būvniecību
Vieni to cenšas izdarīt
saistītā likumdošana – Būvniepēc iespējas ātrāk, citi
cības likums, Vispārīgie būvnogaida, kad pabeigti visi
teikumi un Jelgavas pašvaldības
darbi. Uzbūvētu māju,
apbūves noteikumi – ir jāizlasa
kas nav nodota eksarī privātmājas īpašniekam,» pēc
pluatācijā, neviens nost
pieredzes secina N.Ļubina.
nejauks, bet sodu par
Ikdiena gan apliecina, ka tas
dzīvošanu šādā ēkā gan
biežāk notiek trešo personu ievar uzlikt. Būvinspektotekmē. Piemēram, bankas, ja
rus vairāk satrauc nelebūvniecībai ņemts kredīts, prasa,
gālā būvniecība – celtlai noteiktā termiņā ēku nodotu
niecība bez būvatļaujas
ekspluatācijā. Cilvēks pēdējā brīdī
un tehniskā projekta.
ierodas, lai tiktu pie būves piePar šiem pārkāpumiem
ņemšanas akta, ko uzrādīt bankai.
sodu piespriež visbieKad noskaidro, ka jāveic zināmi
žāk.
priekšdarbi un jāsagatavo noteikti
dokumenti, ir pārsteigts.
Jelgavnieks, kurš vēl pirms
N.Ļubina atzīst, ka normatīvie
būvniecības buma iegādājies akti, sevišķi pēc neatkarības atpademolētu jaunbūvi, vēlējās no- jaunošanas ir mainījušies samērā
skaidrot, kā viņam pareizāk ēku bieži. Līdz ar to iedzīvotājiem
nodot ekspluatācijā un vai par to, visām niansēm nav viegli izsekot.
ka šī procedūra ir pārāk ieilgusi, Joprojām daudzi domā, ka arī
viņam uzliks sodu. Māju ģimene privātmāju ekspluatācijā pieņem
apdzīvojot jau vairākus gadus.
komisija, kā tas bija agrāk. Tolaik
Jelgavas pašvaldības Būvin- lielāka loma bija cilvēciskajam
spekcijas vadītāja Natālija Ļubi- faktoram. Tagad komisijas sana skaidro, ka
stāvs ir minimāls,
ēkas nenodošabet nepieciešama
na ekspluatācivirkne dokumenjā agrāk nebija
tu, ko reglamentē
sodāma. Tagad
Ministru kabineta
Administratīnoteikumi par būvo pārkāpumu
ves pieņemšanu
kodeksā pie
ekspluatācijā.
152. panta ie«Noteikumi ir
kļauts papildinelieli, bet domāti
nājums. Tajā
visu veidu objeknorādīts, ka
tiem. Iespējams,
būvi nedrīkst
ne vienam vien,
ekspluatēt bez
tos izlasot, paliek
būvniecības
bail. Bet uz priakta un par to
vātmājām noteivar arī sodīt.
kumi attiecināmi
Fiziskām per- Būvinspekcijas vadītāja Natā- saīsinātā variansonām soda lija Ļubina stāsta, ka Jelgava tā. Lai cilvēkiem
apmērs ir no ir sadalīta trīs rajonos, lai ap- būtu vienkāršāk
50 līdz 1000 tvertu visu pilsētas teritoriju un ērtāk, atbilstolatiem. «Kopš un labāk pārzinātu situāciju. ši tiem un pašvalsodu ievieša- Neraugoties uz trim palīgiem, dības saistošajiem
nas Jelgavā būvniecības buma laikā tas n o t e i k u m i e m
ēku īpašnieki nebija vienkārši.
esmu izstrādājusi
pie atbildības
pilsētas iedzīvotāsaukti trīs gadījumos. Cilvēki, jiem domātu apliecinājuma veidkas lasa likumdošanu, tam sāk lapu par būves gatavību ekspluapievērst uzmanību,» ievērojusi tācijai. Tai pievienota koncentrēta
Būvinspekcijas vadītāja.
informācija, kurā uzskaitīti visi
nepieciešamie dokumenti objekta
Likums jāizlasa
pieņemšanai ekspluatācijā. To bez
vismaz vienreiz
maksas var saņemt pašvaldības
Liela daļa jaunbūvju īpašnieku Informācijas aģentūrā domes
Būvinspekcijas un Būvvaldes pra- ēkā. Rūpīgi izlasot, situācija būs
sības uzskata par birokrātiskām skaidra,» stāsta Būvinspekcijas
un dažkārt ne vien pirms procesa vadītāja. Ikdiena gan liecina, ka

cilvēki necenšas visur iedziļināties
paši, grib, lai viņiem pastāsta un
palīdz aizpildīt. Šīs konsultācijas
ir bez maksas un notiek pieņemšanas laikā.
Veidlapu par būves gatavību
ekspluatācijai var izdrukāt arī
no interneta mājas lapas, kur
pieejami likumdošanas akti (www.
likumi.lv).

daudz. Nodeva ir arī par Sabiedrības veselības aģentūras izziņu,
bet izziņas no komunikāciju uzņēmumiem ir bez maksas.
«Cilvēkiem uzskaitu, kas nepieciešams, viņi saspringst: atkal jāiet pa instancēm, jāmaksā, jātērē
laiks... Jā, pirmajā brīdī tas it kā
nepieciešams būvinspektoram,
bet vēlāk tas pats topogrāfijas
plāns kalpo pašam īpašniekam.
Jābūt sadzīves
Tas noder, kad būvē kādu citu
apstākļu minimumam
ēku, paplašina esošo vai arī stāda
Likumdošanu par privātmāju kokus un košumkrūmus. Iespēnodošanu ekspluatācijā būvin- jams, saimnieks jau aizmirsis kospektore uzskata par ļoti maigu. munikāciju atrašanās vietas, bet
Dzīvojamo māju ekspluatācijā dokuments uzrādīs, kur rakšanas
var nodot, ja ir izbūvēta virtuve, darbus nedrīkst veikt. Arī ēkas
tualete un viena dzīvojamā ista- pārdošanas gadījumā nākamajam
ba – nodrošināts minimums, lai īpašniekam būs skaidra situācija,»
cilvēks varētu dzīvot. Turklāt, raksturo N.Ļubina.
piemēram, sienām obligāti nav
Valsts ugunsdzēsības un glābjābūt aplīmētām ar tapetēm vai šanas dienesta atzinums kopš
noflīzētām. Piepagājušā rudens
tiek, ja ieklāts ri- Jelgavas Būvvaldes
nepieciešams tiģipsis. Protams, privātmāju būvniecībai kai sabiedriskām
jābūt apkurei, izsniegtās būvatļaujas
ēkām. Šajā laikā
komunikācijām,
Jelgavā vienā nelabiekārtotai te- 2004. gadā – 120
sen ekspluatācijā
ritorijai no ielas 2005. gadā – 182
nodotā dzīvojamā
2006. gadā – 222
puses. Ja no- 2007. gadā – 315
mājā jau notikusi
došana notiek
ugunsnelaime. Pēc
ziemā, aktā līdz
lietpratēju domām,
jūnija sākumam atļauj pabeigt ugunsdrošības pārbaudes bijušas
labiekārtošanas darbus.
lietderīgas un nepieciešamas. No
Pašvaldības nodevas apmērs marta pilsētas būvinspektori piepar ēkas pieņemšanu nesen mai- vērš uzmanību dūmu detektoru
nījās, tagad tas par privātmājas uzstādīšanai, kaut arī normatīnodošanu ekspluatācijā ir 50 latu. vajos aktos tie vēl nav iekļauti kā
Jautājums jāizskata (jāizvērtē obligāti.
dokumenti, jāizbrauc uz vietas,
jāapstiprina akts) desmit dienās Būvniecības termiņu
pēc dokumentu iesniegšanas.
vairs nav
Līdztekus apliecinājumam par
Izmaiņas likumdošanā bijušas
būves gatavību ekspluatācijai saistītas arī ar normatīvo aktu pieīpašniekam jāiesniedz arī citi mērošanu ES prasībām. Pašlaik,
dokumenti, tostarp Sabiedrības pēc N.Ļubinas vērtējuma, vismaz
veselības aģentūras atzinums, ar ēku pieņemšanu ekspluatācijā
Valsts zemes dienesta sagatavotā likumdošanas puse ir puslīdz
inventarizācijas lieta, aktualizēts sakārtota. Protams, arī turpmāk
situācijas un izbūvēto inženierko- gaidāmas izmaiņas, piemēram,
munikāciju topogrāfiskais uzmē- zināmu laiku runā par energoaurījums, kā arī izziņas no iestādēm, dita ieviešanu. Pagaidām tas nav
kas izdevušas tehniskos noteiku- nepieciešams, bet ne viens vien
mus darbu veikšanai (piemēram, uzņēmums jau gatavojas enerūdensvada, gāzes ierīkošanai). gosertifikācijas veikšanai. Tam
Rekonstrukcijas gadījumā tās nav varētu sekot stingrākas prasības
nepieciešamas.
privātmāju būvniecībā, iespējams,
Inventarizācijas lieta ir derīga iedzīvotāji ģimenes mājas savām
piecus gadus, ja būvē nav veiktas vajadzībām nevarēs būvēt pašu
izmaiņas. Pēdējā laikā šī pakal- spēkiem.
pojuma izmaksas augušas. TopoAgrāko būvniecības procesa reggrāfiskā materiāla nepieciešamī- lamentāciju, kad kopš būvniecības
bu paredz pašvaldības saistošie sākuma ēka ekspluatācijā bija
noteikumi. To veic mērniecības jānodod piecos gados, N.Ļubina
uzņēmumi. Tajā redzams komu- uzskata par absurdu. «Visi esam
nikāciju izvietojums, atbilstība tikai cilvēki. Viens var saslimt,
projektam u.c. Šī procedūra nav otram rodas kādi citi apstākļi, kas
tik vienkārša un maksā samērā liedz iekļauties termiņā un uzbū-

• Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta
vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos), vai vienkāršotās renovācijas, vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu no 50 līdz 500 latiem.
• Par būves patvaļīgu būvniecību sods ir no 100 līdz 1000 latiem.
• Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā – naudas sods
no 50 līdz 1000 latiem.
• Par tādu būvniecības normatīvu un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju drošību,
nestspēju vai noturību, var sodīt no 50 līdz 500 latiem.
• Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja
rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība,
var sodīt no 50 līdz 400 latiem.
• Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu
izpildes termiņa neievērošanu var noteikt sodu no 50 līdz 300 latiem.
• Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības
obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās
personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai,
fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 50 līdz 400 latiem.

vēt māju noteiktā laikā. Tas ir
saprotams. Tagad likums vienīgi
paredz, ka, būvniecību pārtraucot
uz gadu vai vairāk, konstrukcijas
ir jāiekonservē. Tas nozīmē, ka
sāktais mūrējums jāapklāj, lai
tajā nenonāk nokrišņi. Arī koka
konstrukcijas jānosedz, lai mitrums tās nebojā. Citi ierobežojumi
nefigurē,» klāsta būvinspektore.
Likums arī paredz, ka divu gadu
laikā pēc projekta saskaņošanas
jāizņem būvatļauja. Ja tas nav
izdarīts, kā arī tad, ja nav uzsākti
būvdarbi, saskaņošanas procedūra jāiziet atkārtoti.
Uz jautājumu, vai termiņa
trūkums procesu nepadara nekontrolējamu (var sanākt, ka
īpašnieks vispār neliekas zinis
par nodošanu ekspluatācijā, jo ar
māju ir tāpat kā ar Rīgu: tā nekad
nav gatava), N.Ļubina norāda
uz Administratīvo pārkāpumu
kodeksā fiksētajiem sodiem. Konstatējot, ka telpas tiek apdzīvotas
bez ēkas nodošanas ekspluatācijā,
tiks piemērots sods. Masveida
pārbaudes un sodīšanas akcijas
Būvinspekcija gan nerīko, jo darba tāpat ir daudz.

jumus un sagādā lielākas raizes,»
spriež speciāliste.
Bieži problēmas izraisa žogu
izbūve. Tie uzstādāmi uz sarkanās līnijas, nevis uz zemesgabala
robežas. Kad šīs robežas nesakrīt,
iedzīvotāji sētu cenšas pārcelt līdz
zemes robežai. Taču jāsaprot, ka
gadījumos, kad pašvaldība veiks
kādus darbus, bet žogs atradīsies
uz sarkanās līnijas, īpašnieks par
šīs būves sabojāšanu nesaņems
nekādu atlīdzību. «Likumdošanu
var uzskatīt par birokrātisku, kas
prasa lielu laika patēriņu, tomēr
tā vērsta uz to, lai pasargātu
cilvēkus no kļūdām. Būvniecībā
pieļautās kļūdas maksā ļoti dārgi,» atgādina N.Ļubina. Diemžēl
cik strauji pieauguši būvniecības
apjomi, tikpat strauji pasliktinājusies būvniecības kvalitāte. Labi,
ka pēdējā laikā situācija mainās.

Sekas nav neatgriezeniskas

No Būvinspekcijas vadītājas
stāstītā sanāk, ka dzīvošana ēkā,
kas nav nodota ekspluatācijā,
ar neatgriezeniskām sekām nedraud. Māju par šo pārkāpumu
neviens nenojauks, bet naudas
sodu gan var nākties samaksāt.
Likums pasargā no kļūdām
Jelgavā pēdējos gados ievēroBūvniecības procesam, kad jami pieaudzis sastādīto admidarbu finansēšanai tiek ņemts nistratīvā pārkāpuma protokolu
kredīts, seko arī bankas. Kad skaits. Tas nenoliedzami saistīts
ēkai ielikti pamati, to kā jaunbū- ar celtniecības bumu. Pērn 73
vi var ierakstīt Zemesgrāmatā. gadījumos uzlikti administratīBūvinspekcija izsniedz izziņu, vie sodi 7000 latu apmērā. Šogad
ka būvniecība uzsākta likumīgi, privātmāju būvniecībā sastādīti
atbilstoši projektam un raksturo 15 protokoli. Lielākie sodi saisēkas stadiju. Arī citas izmaiņas tīti ar nelegālo būvniecību – tā
likumdošanā pastiprinājušas notiek bez būvatļaujas vai tehkontroli. Tagad būvēt drīkst, ja ir niskā projekta. Paskaidrojumos
noformēta apdrošināšanas polise lielākoties visi norāda, ka mājas
būvniecības darbiem. To izsniedz projekts ir pasūtīts, bet arhiuz vienu gadu, līdz ar to arī būv- tekts to pārāk ilgi izstrādā, taču
atļauja tiek izsniegta uz gadu. paņemtais kredīts un sarunātā
Cilvēks tādējādi
būvnieku brigāJelgavā ekspluatācijā
ir spiests katru
de nevar gaidīt.
nodotās individuālās
gadu noformēt
Pa t v a ļ ī g a s
dzīvojamās mājas
apdrošināšanas
būvniecības gapolisi un paga- 2004. gadā – 45
dījumā sekas ir
rināt būvatļau- 2005. gadā – 54
visai nopietnas.
ju. Nodeva par 2006. gadā – 66
Piemēram, kāds
to ir desmit lati. 2007. gadā – 82
īpašnieks pilsētas
Tas Būvvaldei
pievārtē zemesļauj sekot būvniecības gaitai, arī gabalā uz vecas dārza mājiņas
būvatļauju reģistrs ar to derī- pamatiem izbūvēja pieklājīgu
guma termiņiem atklāj faktisko māju dzīvošanai. Diemžēl tā bija
situāciju.
patvaļīga būvniecība. Turklāt ēka
Daudzi kā lieku birokrātiju atradās pilsētas sarkanās līnijas
uztver prasību pēc mājas pamatu robežās, kur būvdarbus nedrīkst
izbūves Būvvaldē izskatīšanai veikt. Šo teritoriju skar automaiesniegt darba izpildshēmu. Bet ģistrāles Rīga – Jelgava projekta
ikdienā šis «lāča pakalpojums» intereses. Šajā gadījumā pašvalīpašniekiem ne vienreiz vien dība īpašniekam nevarēs palīdzēt
palīdz izvairīties no lielākiem – ēku nojauks, bet cilvēks nekādu
sarežģījumiem un izdevumiem kompensāciju nesaņems. Ja būvnākotnē. Proti, nereti, pārbaudot niecība būtu legāla, saimnieku
pamatu izbūvi, atklājas nepilnī- varētu sodīt par dzīvošanu mājā,
bas. «Būvniecības sākumstadijā kas nav nodota ekspluatācijā, totrūkumus novērst ir vienkāršāk. ties būtu likumīgs pamats saņemt
Kad māja jau ir zem jumta, tas kompensāciju tās atsavināšanas
prasa krietni nopietnākus ieguldī- gadījumā.
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Vecāki, nemēģiniet pataisīt savu
bērnu par slimu!
 Daiga Laukšteina

Ārstu un pedagogu
novērojumi ir nepārprotami – bērni aug
fiziski aizvien vārgāki. Iemesls? Vecāki vispārizglītojošās
iestādēs cenšas savas atvases atbrīvot
no sporta, peldēšanas pat tad, ja skolā
ir iespēja izmantot
baseinu. Bērnam ir
pārāk maz fiziskās
slodzes. Tā vietā «uz
urrā» iet ātrgaitas internets, 100 satelīta
TV programmas, līdz
ar to arī mugurkaula
problēmas vai kustību traucējumi.

vingrošanas skolotājs Juris
Žilko. Starp citu, Jelgavas 1.
sanatorijas internātpamatskola pagaidām ir vienīgā Latvijā,
kam Izglītības ministrija iedegusi zaļo gaismu organizēt
ārstnieciskās vingrošanas
kursus pedagogiem, bērnudārzu audzinātājām, skolu
medmāsām un ārstiem. Tajos
piedalīties vēlmi bija izteikuši
teju 100 cilvēki, taču ierobežoto telpu dēļ nebija iespēju
uzņemt vairāk par 50. «Ierobežo tieši mazā sporta zāle,
jo vairums nodarbību notiek
horizontālā stāvoklī. Tā kā atsaucība ir tik liela, jādomā par
atkārtotiem kursiem oktobrī.
Bet tas pagaidām ir ierakstīts
tikai prātā, jo dažādi notikumi rudenī varētu nedot tādu
iespēju,» saka J.Žilko.
Jāpiebilst, ka internātpamatskola pavisam drīzi svinēs
savu piecdesmitgadi. Tiesa,
agrāk tā tika saukta par sanatorijas internātskolu bērniem
ar skoliozi, kustību traucējumiem. Tagad nosaukums mainījies, taču saturs gan ne.

Par laimi, bēdīgā statistika
pedagogu un mediķu vidū
sasniegusi dzirdīgas ausis un
likusi rīkoties. Arvien vairāk
tiek algoti skolotāji vai mediķi,
kuri ārpusstundu nodarbībās
vispārizglītojošās iestādēs
varētu vadīt bērniem ārstniecisko vingrošanu. Un aizvien vairāk ir tādu pedagogu, Nevar iztaisnot
kuri vēlas apgūt koriģējošās roku elkonī
vingrošanas elementus. Par
«Ar katru gadu Latvijā un
to liecina lielā Vai bērns ar skoliozi drīkst visā pasaulē to
atsaucība pieda- spēlēt basketbolu?
bērnu skaits,
līties Jelgavas Jā, drīkst. Tiesa, jāizvērtē slimības kuriem ir kus1. sanatorijas pakāpe. Nereti bērns ar skoliozi tību traucējuinternātpamat- atbrīvojams no normatīvu kārto- m i , s l i m ī b a s ,
skolas organi- šanas skolā.
kas saistītas ar
zētajā tālākizmuguras probglītības kursu programmā lēmām – skolioze, lordoze,
«Ārstnieciskās vingrošanas kifoze –, aizvien palielinās. Pēc
pielietošana bērnu un jauniešu Veselības ministrijas datiem,
atveseļošanā, slimības profi- mūsu valstī slims ir katrs
laksē», kas risinājās pagāju- trešais bērns. «Slims» varbūt
šajā nedēļā.
izklausās skaļi un savādi, bet
tā tas arī ir. Bieži vien «ar
Koriģējošo vingrošanu
neapbruņotu aci», kad bērns
spiesti apgūt pedagogi,
novilcis krekliņu, var redzēt,
skolu mediķi
ka mugurkauls izliecies S
Jelgavas 1. sanatorijas inter- burta formā. Tas var būt arī ne
nātpamatskolā mācās vairāk pārāk izteikts, bet eksistē. Cits
nekā 140 bērnu. Viņiem visiem jau piedzimis ar vienu pleciņu
ir kādi kustību traucējumi. Bet zemāku par otru. Nav obligāti
tā ir pavisam maza daļiņa no jānāk uz mūsu skolu, pavēproblēmas skartajiem jelgav- rojiet arī uz ielas un jebkurā
niekiem. «Lielā darba pieredze izglītības iestādē!» norāda
mums uzliek par pienākumu J.Žilko. Viņš stāsta, ka cilvēki
citus mācīt un iepazīstināt ar iemācījušies sadzīvot ar dažāārstniecisko vingrošanu. Va- dām vainām. Arī ar skoliozi.
dība atbalstīja, ka mēs – seši «Bet kā tā attīstīsies, bērnam
skolotāji, kas ikdienā strādā augot? Vai negatīvi un ļoti izar bērniem, – sāksim apmācīt teikti, vai varbūt, savlaicīgi sācitus, kuri vēlas nodarboties kot vingrot, veicinot muguras
ar ārstniecisko vingrošanu,» muskuļu, mugurkaula un citu
klāsta pedagoģisko zinātņu orgānu nostiprināšanos, spēdoktors 1. sanatorijas inter- jam novērst negatīvo skoliozes
nātpamatskolas ārstnieciskās attīstību. Skolioze gan ir tas

?

Ārstnieciskās vingrošanas skolotāja Līga Gutnika kursos
pedagogiem, bērnudārzu audzinātājām un mediķiem vada
Foto: Ivars Veiliņš
nodarbību apaļas muguras korekcijai.

nepatīkamākais variants. Vispār biežāk sastopamā diagnoze
ir problēmas ar mugurkaulu.
Taču daudz ir arī bērnu ar kustību traucējumiem – nelokās
locītava, cīpslas īsākas nekā
vajadzētu, līdz ar to pēdiņa
nepareizi izveidojusies, cilvēks
liek kāju vienu otrai priekšā, X
un Y veida kājiņas, kas ar laiku
kļūs arvien izteiktākas. Iedomājieties pavisam vienkāršu
lietu – skolēns nevar iztaisnot
uz priekšu roku elkonī. Vai tas
ir smagi? Dzīvot var, pacelt
krūzi var, saģērbties var, bet
tajā pašā laikā viss nav kārtībā. Bērns sadzīvo ar šo vainu.
Bet varbūt tādas nebūtu, ja
viņš būtu laikus sācis vingrot,»
zina teikt J.Žilko.

Ārsts aicina investēt
bērna veselībā

Stāju var koriģēt arī ar vingrojumiem ūdenī, tāpēc kursu dalībnieki pagājušajā nedēļā
praktiski apguva arī tos.

Uz kursiem sabraukušos savu veselību, skolas aktīvāk
skolotājus, bērnudārza audzi- darbojas ar bērnu stāju, daudznātājas, skolas medmāsas un viet ir koriģējošās vingrošanas
ārstus uzrunāja arī nacionālā grupas. Uzteicami, ka pie
rehabilitācijas centra «Vaiva- mums vēršas bērni tieši ar
ri» Ortopēdiskās rehabilitāci- skolas mediķu, nevis ģimenes
jas un ķirurģijas nodaļas ārsts ārstu nosūtījumu.»
ar traumatologa ortopēda
sertifikātu Jānis Osītis. Viņš Mācību stundas vidū
«Jelgavas Vēstnesim» pauda vajadzīgs vingrošanas
savu viedokli: «Mani satrauc pārtraukums
fakts, ka, kopumā ņemot, stāIespējas ārstēties ir dažādas.
jas un mugurkaula problēmas Tas atkarīgs no sākumstāvokļa.
lēnām pieaug.» Šo negatīvo Vienam jābūt gatavam uz ķitendenci ārsts saista ar dzī- rurģisku iejaukšanos, bet citam
vesveida izmaiņām. Proti, pietiek ar koriģējošo vingrošalabklājības līmenis uzlabojas. nu. Jelgavas 1. sanatorijas interPar to var spriest, piemēram, nātpamatskolas ārstnieciskās
pēc automašīnu skaita palieli- vingrošanas skolotāja Aija Inne
nājuma, līdz ar to cilvēki kļu- norāda, ka ārstnieciskā vinvuši fiziski magrošana līdzēs
zāk noslogoti. Kāda ir attieksme pret pēdējā stājas vājuma
Un šīs slodzes laika «modes kliedzienu» – ma- un 1. pakāpes
samazinājums sāžām bez ārsta nosūtījuma? skoliozes gadījuViegla masāža nav bīstama. Tā
tieši ietekmē
mos. Tiesa, par
pašsajūtas uzlabošanai nāks tikai
bērnu veselību. par labu. Savukārt uzmanība paviršu attiek«Viņiem daudz jāpievērš manuālās terapijas smi nevar būt
vairāk iespēju gadījumā. To drīkst veikt tikai at- ne runas. «Jā,
p a v a d ī t s a v u bilstošs speciālists ar pārliecību, mums ir bērni,
brīvo laiku maz ka pacientam netiks kaitēts.
kuri katru dieaktīvi, piemēnu vienu stundu
ram, elektroniskajā vidē, kas, vingro. Paiet viens līdz trīs gadi,
protams, nav slikti, bet lielos un viņi ir izārstējušies,» saka
vilcienos izmaina sabiedrības J.Žilko, kuram pieredzes bagāžā
fizisko kondīciju kopumā.» ir 40 gadi darbā ar bērniem,
J.Osītis aicina par to aizdo- kuriem ir jebkādi stājas un kusmāties, jo, investējot bērna tību traucējumi. Jo agrāk sāk
veselībā, iegūsim pieaugušos, vingrot, jo labāk. Pieaugušais
kuriem 30 – 50 gadu vecumā parasti savu kaiti ir ielaidis.
būs daudz mazāk darba kavē- «Optimālais laiks vingrot ir
jumu mugurkaula problēmu jau bērnudārzā,» pārliecināts
dēļ. Pētījumi liecina, ka 80 J.Žilko, piebilstot, ka to var darīt
procentiem pieaugušo bijušas arī krietni iepriekš. «Skolā sākt
sūdzības par sāpēm mugurā. vingrot ir problemātiskāk, jo
Tiesa, pieaugušie par varītēm pedagogi bieži vien tāpat jau ir
cenšas sadzīvot ar dažādām noslogoti, kā arī diez vai skolēni
problēmām.
gribēs palikt pēc stundām un
«Ar investīcijām domāju vingrot. Lauku bērnam, piemēnodrošināt iespēju bērnam ram, būs jāsteidzas uz autobusu.
sportot, saņemt speciālistu Bērnudārzā ir sākums, kur makonsultācijas, doties pie fi- zais var pierast vingrot, un, aizzioterapeitiem, uz rehabili- ejot uz skolu, viņam tas nebūs
tācijas kursiem, nodarboties apgrūtinājums. Skolā visu laiku
ar ārstniecisko vingrošanu jūtama bērna laušanās prom,
un tā tālāk. Skaidrs, ka ne lai viņš būtu brīvs, neatkarīgs
visi bērnu vecāki to var at- un darītu to, ko vēlas,» teic
ļauties, vajadzīgs arī valsts J.Žilko. Kā paraugu viņš min
atbalsts, lai būtu brīvi pieeja- internātpamatskolas praksi,
mas ārpusskolas nodarbības,» ko patiesībā vajadzētu piekopt
spriež J.Osītis. Toties viņu ikvienai mācību iestādei. Proti,
iepriecina fakts, ka ielaistas, stundas vidū ņemt vingrošasmagas, nediagnosticētas un nas pārtraukumu. Ja mācību
neārstētas mugurkaula defor- stundas garums ir 40 minūtes,
mācijas, kādas bija vērojamas tad pēc pirmajām 20 skolēns
deviņdesmito gadu beigās, jau veic ap sešiem vingrojumiem.
samazinājušās gandrīz uz pusi. Tāpat fiziskām aktivitātēm der
«Tādi, kuri dzīvojuši ārpus organizētie garie starpbrīži, kad
ārsta kontroles, pie mums bērns sporta zālē spēlē bumbu,
nonāk reti. Cilvēki domā par stiepjas vai kā citādi izkustas.

?

Nacionālā rehabilitācijas centra «Vaivari» Ortopēdiskās
rehabilitācijas un ķirurģijas
nodaļas ārsts ar traumatologa
ortopēda sertifikātu Jānis Osītis norāda, ka centrā tiek veiktas apmēram divas mugurkaula deformācijas operācijas
nedēļā. To pacientu skaits, kuriem nepieciešama ķirurģiska
iejaukšanās, nepieaug, un šis
rādītājs daudz neatšķiras no
datiem citur Eiropā.

Tiem, kuri vēlas uzlabot stāju
ar žurnālos publicēto vingrojumu palīdzību, pedagoģisko
zinātņu doktors 1. sanatorijas
internātpamatskolas ārstnieciskās vingrošanas skolotājs
Juris Žilko atgādina, ka parasti
tie domāti veselam cilvēkam.

reti aizbildinās ar laika trūkumu, aizņemtību darbā, tālab
nesanāk pienācīgi rūpēties
Vecākiem jāatbalsta
par bērnu. Ja vecāku bieži nav
bērni sportā
Ja valsts un pašvaldības ak- mājās, bērni aug patvaļā, un
centē mazaktivitātes izraisošo jau valsts līmenī sastopamies
problēmu aktualitāti, ar fi- ar noziedzības kāpumu. Šos
nansiālu atbalstu nodrošinot pašus cēloņus var attiecināt
atbilstošu speciālistu (sporta arī uz bērnu saslimstību. Bet,
skolotāju vai mediķi) izglītības vai tiešām ir tā, ka vecāks ir
iestādē, tad vecāki gan šajā tik aizņemts, ka viņam neatziņā grēko. J.Žilko raksturo liek laika bērna audzināšanai?
itin bieži sastopamo attīstības Es domāju, ka ne. Arī mani
ķēdi: «Pavasaris ir tas mirklis, vecāki strādāja garas stundas.
kad vecāki skrien pie ģimenes Ne mazāk kā šodienas vecāki.
ārstiem, lai atbrīvotu bērnu no Bet, pateicoties viņiem, esmu
izaudzis bez
normatīvu kārKo darīt, ja vecāki attaputošanas. Līdz ar šies, ka viņu pusaudzis ir ar kustību traucējumiem. Veto bērnu mēģina «kuprīti»?
padarīt slimu. Te Tādā gadījumā var līdzēt ar ķirur- cāki atbalstīja
sportā, teātra
var runāt vienīgi ģisku iejaukšanos.
spēlē, dejās,»
par slimību, kas
veidojas no fiziskās mazaktivi- viņiem paldies saka J.Žilko.
tātes. Bet muskuļi taču ir tie, Viņš gan atzīst, ka daudzas
kas notur mūsu augumu. Lielā- lietas nav salīdzināmas,
koties gados bagāti cilvēki ir tie, jo agrāk par visu nekas sūdzas par sāpēm kājās, bet bija jāšķiras no
tas tikai tāpēc, ka viņi nekad prāvas naudas
nav skrējuši, slēpojuši, brauku- summas.
ši ar riteni, toties kļuvuši arvien
smagāki. Bet kājām ir jānes šis
smagais cilvēks.» Tiesa, sāp jau
arī jaunībā. Pat daudzi skolēni
teiktu, ka sāp mugura. Ir ieliektas muguras, izgāzies vēders,
ejam mazliet šķībi. Pavērojiet cilvēku, kurš iet
jums pa priekšu!
«Viegli jau
vainot kādu
citu, bet
vecāki
ne-

?
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50 gadu vecumā –
augstskolas solā
 Kristīne Langenfelde

«Tas bija mūsu tautas
bizness – vieni to sauc
par spekulāciju, es – par
biznesu. Ko tad citu
tagad dara biznesmeņi:
iepērk lētāk un pārdod
dārgāk. Mēs to sapratām krietni agrāk, tāpēc
var teikt, ka čigāni šajā
ziņā bija citiem solīti
priekšā,» saka čigāniete
Ligita Sunīte, kura nu
savu ierasto dzīvi mainījusi līdz nepazīšanai
– viņa ne vien atteikusies no spekulācijas
biznesa un pirmo reizi
mūžā sākusi strādāt
algotu darbu, bet arī 50
gadu vecumā studē.
Tikai tagad viņa atzīst, ka
beidzot pa ilgiem gadiem jūtas kā
īsts cilvēks, kuru novērtē, ar kura
domām rēķinās.
Viņas dzīve tik ierasta un līdzīga simtiem citu viņas tautību cilvēkiem – tā gandrīz visa pagājusi,
uz ielām tirgojot tolaik vēl tik retās importa preces. «Jā, mēs paši
sev bijām noteicēji, bizness gāja
labi, tāpēc nebija nepieciešamības
domāt par izglītību un nākotnes
iespējām,» spriež Ligita.
Skaidrības labad gan jāpiebilst,
ka viņa 1975. gadā bija absolvējusi
Jelgavas 2. vidusskolu un ieguvusi
vidējo izglītību, taču, kā uzsver
Ligita, tas viss tikai tēta nopelns.

– svarīgāk par visu bija tas, ka
dzīvei vairs nebija nekādas jēgas.
Es pat nezināju, kāpēc no rīta
man būtu jāceļas. Tu piecelies
un sāc klīst pa pilsētu no vieniem
čigāniem pie otriem tikai tāpēc,
lai tev būtu kāda nodarbošanās.
Atrast darbu bija neiespējami.
Atceros, ka tobrīd jutos ļoti pārgurusi, bezspēcīga – tagad apzinos,
ka tam iemesls bija bezdarbība.
Tu vienkārši nevienam neesi
vajadzīgs,» atceras Ligita.
Taču viņas dzīve pilnībā mainījās, kad čigānu biedrības vadītājs
piedāvāja iespēju iesaistīties projektā «Kvalitatīva izglītība čigānu
bērniem». «Es sākumā tam nenoticēju, bet tad sāku apmeklēt
kursus, seminārus un kļuvu par
auklītes palīgu darbā ar čigānu
bērniem bērnudārzā «Pasaciņa».
Man darbs bija reizi nedēļā, bet
tas jau bija tāds ieguvums – sāku
justies kādam vajadzīga, parādījās
arī jēga no rītiem celties. Man
pirmo reizi mūžā bija īsts darbs!
Katru reizi uz to eju ar milzīgu
prieku tāpēc vien, ka man ir dota
iespēja,» saka Ligita.
Novērtējot viņas darba spējas,
«Pasaciņas» vadītāja mudināja:
«Ligita, tev jāsāk studēt un jāpaliek pie mums pastāvīgā darbā.»
«Man tas šķita nereāli – es uz 50
gadu sliekšņa un augstskolas solā!
Bet nu jau esmu 2. kursā Daugavpils universitātes Jelgavas filiālē,
kur iegūstu pirmsskolas skolotāja
specialitāti. Ja mani nebūtu tik
laipni uzņēmuši «Pasaciņā», die-

Visi bērni ir vienādi
 Kristīne Langenfelde

Jelgava ir viena no retajām pilsētām valstī,
kurā jau pirms četriem
gadiem ieviestais projekts «Kvalitatīva izglītība čigānu bērniem»
ļauj čigānu tautības
bērniem integratīvā
vidē uzsākt izglītošanos
jau pirmsskolas vecumā. Šajā laikā gūtas
vairākas atziņas, bet
būtiskākā no tām: čigānu bērnu vecāki vēlas,
lai viņu atvases noteikti
iegūtu labāku izglītību
nekā savulaik viņi paši,
un tas vien jau ir solis
uz priekšu.
Projekts īstenots, un tagad
darbs turpinās pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa», ko
apmeklē vidēji 13 čigānu tautības
bērni.
«Pasaciņas» vadītāja Zinta
Strika nešaubīgi apstiprina: visā
pasaulē bērni ir vienādi. «Nav
nozīmes tautībai vai citiem aspektiem – bērns ir un paliek
bērns, bet to, kāds viņš izaugs,
jau veidojam mēs, pieaugušie,
un tikai tad rodas šīs atšķirības.
Tāpēc daudz būtiskāka šajā ziņā
ir vecāku loma – ja viņi ir gatavi
savu bērnu atbalstīt, rūpēties un
strādāt ar viņu, tad sekmes būs
kā latviešu, krievu, baltkrievu,
tā čigānu bērnam. Un to mēs arī
jūtam – čigānu bērni ir gudri, ja
vien vecāki viņus atbalsta,» uzsver Z.Strika.
Šo gadu laikā «Pasaciņas»
pedagogi strādājuši daudz un
galvenokārt jau tāpēc, lai mainītu čigānu tautības bērnu vecāku
viedokli. «Projekts mums deva
iespēju ne vien pilnveidot mate-

Pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» tā ir
ikdiena – latviešu bērni kopā
ar čigānu tautības bērniem
grupiņā spēlē
vienas un tās
pašas attīstošās
spēles, gatavojas uzsākt
skolas gaitas,
draudzīgi pavada laiku. Viņiem
nav svarīgi, ka
atšķiras mentalitāte, tautība
– viņi ir draugi.
Foto: JV
riālo bāzi, bet arī algot pedagoga
palīgu – čigānu tautības cilvēku,
kurš jau daudz sekmīgāk varēja
saprasties ne tikai ar bērniem,
bet arī ar viņu vecākiem. Projektam noslēdzoties, ar pašvaldības
atbalstu mēs varam turpināt
algot šo darbinieku. Jā, katrai
tautībai ir sava mentalitāte,
rakstura iezīmes, un čigānus
mēs noteikti varētu dēvēt par
sava veida «brīvajiem putniem».
Daļai no viņiem noteikti nepieciešams papildu stimuls,
lai lemtu par labu savu bērnu
izglītošanai. Protams, sava loma
bija arī valdošajam uzskatam,
ka čigānu bērns varētu tikt atstumts, nepieņemts kolektīvā,
taču to visu sekmīgi risinājām
ar pedagoga palīga starpniecību.
Tas, ka pie mums strādā čigānu
tautības darbinieks, ir neatsverams ieguvums – saprašanos
veidot ir daudz vieglāk – viņi
cits citu saprot labāk, pazūd šī
šaubu ēna, tiek iegūta pārliecība,
ka mēs tiešām strādājam tāpēc,

lai katrs bērniņš šeit justos kā
mājās,» atzīst vadītāja.
Un labi uzsāktais ātri vien arī
nesa augļus – cits no cita čigāni
uzzināja par iespēju bērnu izglītošanos uzsākt «Pasaciņā», kur
viss pielāgots tam, lai mazais
saprastu un saprastos. Grupiņās
joprojām svarīgākajām lietām klāt
pieliktas zīmītes, kur gan latviešu,
gan krievu, gan čigānu valodā
rakstīti to nosaukumi – tā, lai
bērns pamazām mācītos valodas.
Arī tad, ja latviešu valoda vēl tik
labi nevedas, tās ir čigānu tautības
audzinātāja palīgs, kurš strādā arī
kā tulks.
«Visu šo gadu laikā gan atceros tikai vienu gadījumu, kad pie
mums atnāca piecus gadus veca
meitenīte, kura neprata runāt
latviski – viņas saziņas valoda
bija tikai čigānu. Taču pārsvarā
bērni prot kā vienu, tā otru valodu – tā tikai jāizkopj. Un te jau
mēs arī redzam integrāciju – tas
nozīmē, ka vecāki apzinās bērna
nepieciešamību runāt latviski

un prast savas valsts valodu.
Varbūt, ka ne katrs ģimenē
runā latviski, taču bērni satiekas
pagalmā, rotaļājas un saprasties
iemācās ātri,» spriež Z.Strika.
Iespējams, ne katram no šiem
bērniem iemesls, kāpēc viņš nāk
dārziņā, ir mums tik ierastais
– vecāki strādā, aizņemti, auklīti
algot dārgi, nav arī vecmāmiņas,
kas pieskatītu mazo. «Te drīzāk
svarīgāk ir dot iespēju bērnam,
jo vecāki paši bieži vien ir bez
darba, ar ļoti zemu izglītības
līmeni, bet vēlas, lai viņa bērnam
būtu attīstības iespējas,» uzskata Z.Strika.
Tas viss liek secināt, ka čigānu
tautības cilvēki maz pamazām
maina savu ierasto dzīves stilu
un sāk izprast, ka izglītībai tajā
ir ļoti būtiska loma – vienam izdodas labāk, otram mazliet vairāk
jāpiepūlas, taču tas ir izdarāms,
ja vien vecāki ir gatavi atbalstīt
savu bērnu ne tikai pirmsskolas
vecumā, bet arī vēlāk, skolas
gaitas uzsākot.

Ar diplomu – bez darba
 Kristīne Langenfelde

Ligita Sunīte atzīst, ka lielākais ieguvums tam, ka viņai tagad
ir pastāvīgs darbs, nebūt nav alga, bet gan tas, ka viņa ir noFoto: JV
vērtēta, kādam vajadzīga.
«Viņš mums bija ļoti stingrs un
uzskatīja, ka bērniem ir jāmācās.
Viņš ļoti tam sekoja līdzi, un tā
nu gan es, gan brālis ieguvām
vidējo izglītību, lai gan tobrīd to
nenovērtējām. Mācības bija kā
zobu sāpes, bet mēs to izdarījām. Turpināt izglītošanos gan
nesaskatījām vajadzību – tobrīd
nopelnīt naudu bija ļoti viegli,»
atceras Ligita.
Taču gadi gāja, un tas, ko savulaik bez minstināšanās no
čigāniem pirka vai katrs otrais,
drīz vien parādījās visos veikalu
plauktos, tāpēc nopelnīt iztikai
nācās arvien grūtāk.
«Šeptes vairs negāja – es paliku vien ar savu meitiņu un bez
iztikas līdzekļiem. Labi, ka brālis
palīdzēja. Biju iemācījusies skaitīt
katru santīmu, iztikt ar mazumiņu, bet arī tas nebija galvenais

zin vai tas būtu noticis. Es varu
tikai apbrīnot, ka šeit tiešām
nevienam nav aizspriedumu pret
manas tautības cilvēkiem – mūs
vērtē pēc spējām, nevis stereotipiem,» stāsta Ligita.
«Ja viens čigāns pastrādājis
ko sliktu, vaino visu mūsu tautu
– mums vienkārši neļauj sevi
pierādīt, lai saprastu, ka arī mēs
esam dažādi. Čigāni mainās – viņi
saprot, ka ir jāsāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem: tagad izdzīvot
var tikai tad, ja tev ir izglītība,
specialitāte, tāpēc vienkārši dodiet mums iespēju!» saka Ligita,
piebilstot, ka arī viņa savas mazmeitiņas izglītošanai tagad piešķir
daudz lielāku nozīmi. «Viņa jau
mācās 4. pamatskolā un saka:
«Kad izaugšu liela, es tāpat kā
omīte strādāšu bērnudārzā. Es
ceru, ka tas piepildīsies!»

Lai arī čigānu tautības
cilvēki arvien vairāk izprot izglītības nozīmi
savā dzīvē, tās iegūšana, izrādās, vēl negarantē drošas sekmes darba
tirgū – čigāniete Ināra
Kozlovska pēc profesijas
ir grāmatvede, bet viņai
jau ilgstoši neizdodas
atrast darbu ne vien
savā specialitātē, bet arī
darbu vispār.
Ināra ar ļoti labām sekmēm
savulaik beigusi Jelgavas 1. vidusskolu, skolas laikā bijusi ļoti
aktīva mākslas vingrotāja, dziedātāja, dejotāja, tagad ieguvusi
arī grāmatvedes specialitāti. Taču
pirmo reizi visu šo gadu laikā viņa
atzīst: diskriminācija pret čigānu
tautības cilvēkiem pastāv.
«Es nekad ar to nebiju saskārusies – pati vienmēr biju aktīva,
visur iesaistījos un nekad nejutu
pret sevi vērstu diskrimināciju.
Man pat šķita, ka tas tikai tā
– cilvēki izdomā, bet tagad diem-

žēl manas domas mainās,» saka
Ināra.
Viņa līdzīgi kā Ligita arī gadiem
ilgi nodarbojusies ar uzpirkšanas
un pārdošanas biznesu, bet tagad,
kad tas apsīcis, sākusi meklēt
citas iespējas. «Man vienmēr ir
ļoti paticis mācīties – kopš skolas
laikiem, tāpēc es labprāt pieņēmu
izaicinājumu iegūt grāmatvedes
specialitāti. Atceros, ka to uzsāku
ar tādu azartu – pat naktīs nevarēju aiziet gulēt, kamēr nebiju
uztaisījusi perfektu bilanci: sēdēju
un skaitīju ciparus, rēķināju, un
mani tas gandarīja. Biju kursā
pirmajās rindās, kursa vecākā
– atkal mācīties bija fantastiski.
Tad vēl doma, ka iegūšu izglītību
apliecinošu dokumentu un varēšu
sākt strādāt!» stāsta Ināra.
Taču viņas sajūsma maz pamazām sāk noplakt – izrādās,
ka darbu atrast ir praktiski neiespējami. «Nē, grāmatvežus jau
vajag, bet laikam ne čigānu tautības. Skumji. Esmu dzirdējusi tik
daudz atrunu – paldies, mēs jums
piezvanīsim, mēs jau pieņēmām,
mums vairs nevajag. Sākumā pat
neiedomājos, ka tas varētu būt

vērsts pret mani kā pret čigānieti.
Pilnīgi piekrītu – grāmatvedis bez
pieredzes nav īsts grāmatvedis,
bet kaut kā taču jāsāk, kaut vai
par palīgu, bet manī jau neviens
nav gatavs klausīties. Pieņēmu
domu, ka grāmatvede laikam tiešām vajadzīga tikai ar pieredzi, un
sāku meklēt citu darbu – vienalga
kādu, lai tikai būtu darbs. Un, ko
jūs domājat, – atkal tas pats! Nē,
es nesūdzos, jo pēc dabas esmu
optimiste un joprojām ceru, ka
mana iespēja mani vēl gaida,
taču tā sajūta, kad tevi atraida
nevis tavu prasmju dēļ, ir gaužām
nomācoša. Nežēlīgi, bet tā tas ir,»
viņa atzīst.
Ināras ģimenē izglītībai vienmēr
bijusi ļoti būtiska loma – meita jau
ieguvusi augstāko izglītību «Turībā», tagad jārūpējas par mazmeitiņu. «Skumji to teikt, bet es ceru,
ka viņām dzīvē būs vieglāk – viņas
man blondiem matiņiem un zilām
acīm. Varbūt viņām būs iespēja
sevi pierādīt, pirms darba devējs
uzzinās, ka viņas ir čigānietes,»
piebilst Ināra.

Ināra Kozlovska
Viņai visskumjākais šķiet valdošais uzskats – visi čigāni ir zagļi.
«Nu jā, kur tad grāmatvede zagle... Skumji, ja tev uzliek zīmogu,
pirms dod iespēju sevi parādīt. Es
kopš mazotnes esmu audzināta
pat neskatīties uz svešu mantu,
arī saviem bērniem to esmu stingri ieaudzinājusi – pat tad, kad
viņi sētā kādu mantiņu atrada,
zināja: jāaiznes un jānoliek turpat,
kur to paņēma. Tāpat kā ne visi
latvieši arī ne visi čigāni tīko pēc
svešas mantas – mēs taču katrs
pirmām kārtām esam cilvēks,
personība,» tā Ināra.

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 3. aprīlis
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Образование невозможно
без интеграции
Интервью с руководителем Управления
образования Гунтой
Аузой

ную программу образования. У
всех детей разные способности
и состояние здоровья, что очень
важно учитывать при выборе
учебного заведения. Есть дети
с проблемами развития речи,
опорно-двигательной системы, с
другими нарушениями и т.д. Их
нельзя изолировать от сверстников и держать в четырех стенах
дома, а надо подготовить так к
началу учебы в школе, чтобы в
среде сверстников они чувствовали себя комфортно. В этом
родителям и детям помогут специалисты в области медицины,
лечебной физкультуры, логопед.
Это еще одна сторона интеграции образования, которая
помогает разрушить барьеры
и стереотипы по отношению к
детям, у которых есть некоторые проблемы со здоровьем. По
своему опыту знаю, что дети с
большим пониманием относятся
к проблемам своих сверстников. Они стремятся им помочь,
помогают преодолеть не только
физические барьеры, но и поддерживают морально. Иногда
приходилось сталкиваться с
жалобами родителей, которые
не хотят, чтобы их сын или дочь
учились в одном классе с ребятами - инвалидами, или были
случаи непонимания, когда дети
в дошкольном учреждении воспитываются вместе с малышами
цыганской национальности. Но
я всегда старалась убедить взрослых, что не надо смотреть
на тех, кто

ются от советов
специалистов,
то интеграция
в образовании
детей с особыми потребносКакое значение имеет интями осложтеграция в образовании?
няется. Для
- Прежде всего, интеграция в
примера, отобразовании означает предоставличная модель
ление всем детям в соответствии
реабилитации
с их способностями возможности
выработана в
получения образования.
основной санаОчень важно, чтобы процесс
торной школеобразования ребенка начался
интернате №1,
как можно раньше в семье,
коррекционкоторая должна со всей ответсные програмтвенностью подойти к такому
мы успешно
серьезному вопросу, как воспиосуществляюттание и подготовка ребенка к
ся во 2-й основшколе. Это и есть первая ступень
ной и 3-й осинтеграции в образовании,
новной школах,
когда все члены семьи осознают
специальная
важность обеспечения ребенку
школа провонеобходимых условий для редит различные
гулярных посещений детского
мероприятия
дошкольного учреждения и заи а к т и в н о Существуют проблемы и у абсолютно здоровых детей, но всегда рядом есть учитель, который придет на
нятий в школе. Родители и сами
участвует в помощь.
должны стремиться учиться,
школьной и
чтобы полученные знания погородской жизни. Самое важное, елгавским детям.
этнической интеграции в обра- культуры, которую проводит
могли им лучше понять пожелачто дети умеют преодолевать
Что вызывает Вашу озабо- зовании. Прекрасный пример 2-я основная школа. Елгавчане
ния и рекомендации педагогов.
барьеры отчужденности.
Су- ченность в процессе интег- – это интеграция русскоговоря- всегда приглашаются на конОни должны прислушиваться к
ществуют проблемы и у абсо- рации образования?
щих детей в спортивных школах церты русской музыки и литесоветам специалистов, которые
лютно здоровых детей, но всегда
- Меня очень беспокоит и и детском и юношеском центре ратурные вечера, которые часто
помогут выбрать именно то
рядом есть учитель, который другая ситуация, когда некото- Junda, где их объединяют вместе проводятся в этой школе. И это
учебное заведение, где их ребепридет на помощь. Поэтому я рые родители рома (цыганской с латышскими детьми - общие одна из важных составляющих
нок сможет наилучшим образом
всегда выступаю за открытость национальности) записывают цели в спорте и достижения в интеграции образования.
развить свои способности.
и диалог по любой проблеме в детей в школу, но не следят искусстве. Приведу в пример и
Интервью подготовила
Насколько тесным должен
образовании, какой бы она не за ее посещаемостью. Бывает, работу по пропаганде русской
Кристине Лангерфелде
быть контакт с педагогами
казалась сложной.
что из-за отсутствия должного
и специалистами в области
Н е в с е д е т и контроля со стороны семьи, дети
Управление образования постоянно обеспечивает контроль за
воспитания детей?
тем, как елгавские дети и молодежь чувствуют себя в школе и по
школьного воз- пропускают занятия в течение
- Только дошкольные учреждедороге в нее, после уроков. Проводятся различные мероприятия по
раста регулярно нескольких месяцев. Затем они
ния и школы, какие бы опытные
вопросам безопасности и анкетирование. Важный осуществленный
посещают учеб- испытывают дискомфорт на
педагоги в них
проект Елгавского самоуправления назывался «Надежная и
ные заведения. уроках, так как многие учебные
не раздоровая среда для молодежи в Елгаве». Он был посвящен
Как в таком слу- темы ими уже пропущены. Так
ботали,
безопасности детей на дорогах, в школе, вопросам здорового
чае
возможна
пропадает
мотивация
учиться.
не могут
образа жизни и профилактики зависимости. Партнерами проекта
их интеграция Этого нельзя допустить.
обеспебыли при участники Школьной думы, сотрудники полиции,
в образоваВаша оценка этнической
чить денаркологического диспансера.
нии?
интеграции образования в
тям максиГунта Ауза: - В школе ответственность за здоровье детей, их
- Елгавское Елгаве?
мально капсихологический комфорт лежит на директорах и преподавателях.
самоуправлеВместе с учащимися они могут создать в классах атмосферу
- Этническая интеграция в
чественные
согласия и дружбы. Более сильные одноклассники берут шефство
ние оказыва- образовании должна обеспечить
условия для
над более слабыми товарищами. Это также элемент интеграции
ет большую возможность развития личности
получения
образования. Никто не должен чувствовать в школе замкнутым, а
социальную
ребенка,
который
воспитываетнаилучших
стремиться каждый день получить новые знания, всегда находить
помощь ма- ся в любой семье национальных
результатов.
поддержку педагогов.
лообеспечен- меньшинств – рома, русской,
Интеграция в
ным
семьям,
польской
и
других
семьях.
образовании
которые
Многие русские родители
не происходит
могут полу- направляют своих детей в лабез трехстороннего сотрудниетей чить посо- тышские детские дошкольные
щих д
я
бия, дру- учреждения Елгавы, где, как я
р
чества семьи, рео
в
unda,
кого
я русс ом центре J ели гую раз- могу судить из своей практики,
и
бенка и учителя.
ц
а
р
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еск
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л и ч н у ю не существует никаких барьеров
юнош
Педагог должен
имер – детском и ими детьми
р
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помощь, языковых и межнационального
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с
стать другом и
х
с
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ы
рек
шко
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чтобы собрать общения. Выпускники основных
советчиком се- П портивных ют вместе усстве.
с
ня
ск
детей в школу, обеспечить их школ с русским языком обучения
мьи, где растёт в е их объеди ижения в и
ст
гд
о
д
и
находитбесплатным
горячим обедом. комфортно чувствуют себя в
е
ребенок. В идеат
р
о
в сп
ся с вами рядом, живет Управление образования вни- латышских средних школах и
ле, учитель, как и
врач, должен след и т ь в одном городе, с подозрением, мательно следит за тем, чтобы гимназиях. Они на прекрасном
за развитием малыша с самого тем более, к детям! Все дети в школе все дети чувствовали уровне владеют родным языком,
раннего возраста. Когда ма- талантливы и заслуживают люб- себя на равных, не испытывая латышским, а также иностранленький человек приходит в ви и уважения к их личности. социальный дискомфорт, пото- ными языками – это огромное
детский сад в возрасте полутора Педагоги находят хорошие кон- му что у одних родители богаты, интеллектуальное богатство. Я
сожалею, что дети из латышских
или двух лет, он уже становится такты с родителями, чьи дети по а у других они бедны.
Родители должны не стеснять- школ не смогли бы так хорошо
учеником, который знакомится состоянию здоровья требуют к
с окружающим миром, получает себе особого внимания. Доверие ся, а использовать возможности заниматься в средних школах
новые знания. Педагоги видят помогает найти лучшее решение получения социальной помощи. национальных меньшинств с Но я всегда старалась убедить взрослых, что не надо смотреть на тех, кто находится с вами рядом, живет в одном
его способности, поэтому могут проблемы в каждом конкретном Повторю, что возможность об- русским языком обучения.
Надо брать всё позитивное из городе, с подозрением, тем более, к детям! Все дети таланподсказать родителям оптималь- случае. Если родители огражда- разования предоставлена всем
тливы и заслуживают любви и уважения к их личности.

8
Pirmdiena, 7.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 519.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4743.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 291.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Sieviete Latvijas politikâ un kultûrâ».
12.50 «Ielas garumâ». Amatu un Ðíûòu ielas.
13.20 «Province».*
13.50 «LTV portretu izlase».*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*

14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Piemineklis»; «Ragi».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 519.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4744.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 292.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. 47.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 1.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 242.sçrija.
14.00 Pârbaudes spçle hokejâ.
Latvija – Somija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 47.sçrija.
16.50 «Eksperiments».
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 140.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma.
9. un 10.sçrija.
20.40 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 13.sçrija.
21.30 «Çnas zona».
22.00 «Tavs auto».*
22.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 140.sçrija.
23.15 «SeMS piedâvâ...» Kaiser Chiefs.
23.55 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 29.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 19.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîlas klejojumi».
Vâcijas un Austrijas melodrâma
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 539.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 123.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 99.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 42.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 113.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. 100.sçrija.
20.00 LNT ziòas.

tv programma
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 8.sçrija.
22.55 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 14.sçrija.
23.55 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 7.sçrija.
1.05 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 10.sçrija.
2.00 «Îpaðais korpuss».
ASV spraiga siþeta filma.
4.05 «Lîgavas mâsa». Kanâdas trilleris.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 101.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 34.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 195. un 196.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 16.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 2.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 128.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 24.sçrija.

17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 168.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 197. un 198.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 12.sçrija.
21.20 «Specvienîba 2». ASV seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 2.sçrija.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 2.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 24.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.). Sarunu ðovs.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 8.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 520.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4744.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 292.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem.
Populârâs mûzikas koncerts.

12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts».
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 520.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4745.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 293.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Neçrtais cilvçks».
Norvçìijas un Îslandes komçdija.
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. 48.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 2.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 243.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Austrija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 48.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 141.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 1.sçrija.
20.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Japâna.
Tieðraide.
22.15 Sporta studija.
23.00 «Autosporta programma nr.1».
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 141.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 35.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 197. un 198.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 12.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 129.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 25.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 169.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 199. un 200.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 17.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 9.sçrija.
22.20 «Dzîve, pârtraukta». ASV drâma. 1999.g.
1.00 «Remonta skola» (ar subt.).
1.55 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 3.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 25.sçrija.

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*

18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 9.aprîlis
LTV1

16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 43.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 114.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. 101.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Klausot sirdij».
Vâcijas melodrâma.
22.55 Kinogardçþiem. «Salauztie ziedi».
ASV traìikomçdija. 2005.g.
1.00 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 11.sçrija.
1.55 «Skaistâ zeme».
ASV un Norvçìijas drâma.
4.15 «Mana mîlas vasara».
Lielbritânijas drâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 101.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 102.sçrija.

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. 49.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 3.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 244.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Norvçìija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 49.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 142.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Latvijas meistarsacîkstes volejbolâ.
Finâls. 3.spçle. Elvi/Kuldîga – Lâse/R.

TV5

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 30.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 100.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Priestera sirds». Melodrâma. 1.sçrija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 540.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 124.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 100.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.

Ceturtdiena, 2008. gada 3. aprīlis

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 1.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4745.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 293.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 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 1.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4746.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 294.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.

21.30 «Otra dzîve». ASV trilleris. 2003.g.
23.00 «Nâkotnes parks».
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 142.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 31.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 101.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Priestera sirds». Melodrâma. 2.sçrija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 541.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.05 «Reba». Seriâls. 101.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 44.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 115.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. 102.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma 2». Seriâls. 1.sçrija.
23.05 «Kokaîns». ASV kriminâldrâma.
1.25 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 12.sçrija.
2.25 «Tumsas eòìeïi». Kanâdas ðausmu filma.
4.15 «Haoss». ASV un Vâcijas kriminâldrâma.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
Informatîvi analîtisks raidîjums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 10.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 2.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4746.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 294.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 Mâkslas dienas 2008. «Mûþa
stipendiâti». Mâkslinieks J.Pîgoznis.
14.05 «LTV portretu izlase». Mâksliniece A.Zariòa.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 2.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4747.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 295.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Mobilo telefonu
revolûcija». Dokumentâla filma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 102.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 103.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 36.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 199. un 200.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 17.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 4.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 130.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 26.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 170.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?»
TV spçle. Vada Ì.Lîcis.
21.20 «Bçrnudârza policists».
ASV piedzîvojumu komçdija.
23.35 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 8.sçrija.
0.40 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.15 «Remonta skola» (ar subt.).
2.10 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 4.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 26.sçrija.

23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
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. 50.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 4.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 245.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Japâna.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 50.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 143.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses». Dokumentâla
filma. 2.sçrija.
20.05 «Jûras ðaurums ledâjos». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 3. aprīlis
21.00 «Ceïojums uz Veimâru».
Vâcijas melodrâma. 1996.g.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Zootrops».
23.35 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 143.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 32.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 102.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*

14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 11.aprîlis
LTV 1

10.05 «Varonis man lîdzâs».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 542.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums.
15.05 «Reba». Seriâls. 102.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 45.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 116.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. 103.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 252.sçrija.
23.45 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
1.50 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.
3.40 «Bîstamie ûdeòi». ASV trilleris. 1999.g.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 75.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 103.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 104.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 37.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 9.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 5.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 131.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 27.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 3.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidîjumu vada S.Druþko.
22.20 «Zvçrinâtie». ASV trilleris. 2003.g.
1.00 «Gribi bût miljonârs?»*
1.55 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 5.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 27.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 3.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4747.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 295.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. 17.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. 19.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 3.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4748.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 296.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 13.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 5.sçrija.
0.05 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05. «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas
un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 51.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 246.sçrija.
14.00 Sacensîbas mâkslas vingroðanâ
Baltijas aplis. 2007.g.*

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 51.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 144.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 3.sçrija.
20.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle. Play
off spçle. ASK/Rîga – Kalev. Tieðraide.
22.00 «Zveja» (krievu val.).
22.30 «24 stundas 3». ASV seriâls. 12.sçrija.
23.15 NBA spçïu apskats.
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 144.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 33.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 103.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vîrieði neaug kokos». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 543.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.

14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs raidîjums.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 103.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 46.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 117.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 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Haoss». ASV, Kanâdas un Lielbritânijas
kriminâldrâma.
23.55 «Sapieri». ASV asa siþeta filma. 1998.g.
1.45 «Hostelis». ASV ðausmu filma. 2005.g.
3.35 «Mijkrçslis». ASV drâma. 1995.g.
5.45 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 5.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 104.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 105.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 38.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.

12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 10.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 6.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 132.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 28.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 3.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Kaut kas lîdzîgs dzîvei».
ASV romantiska komçdija.
23.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
2.05 «Devîtais noziegums». ASV un
Lielbritânijas trilleris.
3.40 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 28.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Iemîlçjies pçc paða vçlçðanâs»
(krievu val.). Krievijas melodrâma.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 12.aprîlis
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Skudrulauva». Filmu studijas AB
animâcijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 14.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 49. un 50.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Tçrners, Monç,
Vistlers». Dokumentâla filma.

13.00 «Mçs esam!» V.Vîíes-Freibergas
autorprogramma.
13.30 H.Brauna fonda jubilejas koncerts.
2.daïa.
14.30 «Projekts Vizuâlâ Latvija. Cikls Latvijas
pagasti». Krimuldas pagasts.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 41.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Sievas un meitas».
ASV un Lielbritânijas seriâls. 5.sçrija.
17.10 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Aktieri Lûriòi.
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 41.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 4.sçrija.
22.05 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Karalienes jaunîba». Austrijas
vçsturiska komçdija. 1954.g.
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16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 2.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 3.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 11.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Princese pret paðas gribu».
ASV romantiska komçdija.
23.05 «Glâbjot lîgavaini».
ASV romantiska komçdija.
1.05 «Meþonîgâ vasara».
ASV piedzîvojumu drâma.
2.45 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss».
Venecuçlas seriâls. 97.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (ar subt.). Kulinârijas raidîjums.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs».
«Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Televeikala skatlogs».
«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 «TV motors».
13.30 «Tavs auto».
14.00 Latvijas meistarsacîkstes volejbolâ.
Finâls. 4.spçle. Lâse/R – Elvi/Kuldîga.
Ja spçle nonotiek, tad:
14.00 «Kâ pa sviestu».
Francijas traìikomçdija.
15.35 «SeMS piedâvâ...» Mika.
16.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle. Play
off spçle. BK Barons/LMT – Siaulai
(Lietuva). Tieðraide.
18.00 «SeMS piedâvâ...» G.Stefanî.
18.25 «Ceïojums uz Veimâru».
Vâcijas melodrâma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
21.50 «Persijs un Tanders». ASV drâma.
23.20 «Drosmîgais». ASV drâma. 1997.g.
1.20 «NBA apskats».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. 256.sçrija.
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 1.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.30 «Mâsas Olsenas: Braucam un Rietumiem». ASV ìimenes komçdija.

12.20 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
14.10 «Amulets 7». ASV seriâls. 13.sçrija.
15.05 «Bagâtîbu salas bçrni». Jaunzçlandes
ìimenes piedzîvojumu filma.
17.05 «Vecpuisis 6». Realitâtes ðovs. 1.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 43.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. Vada
21.10 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
Krievijas izklaidçjoðs raidîjums.
22.45 «Psihoanalîze gangsteru gaumç 2».
ASV komçdija. 2002.g.
0.40 «Kailâs ambîcijas». Erotiska filma.
2.25 «Nelâgs ieradums». ASV traìikomçdija.
4.15 «Koldkrîkas nams». ASV drâma. 2003.g.

TV3
5.50 «Remonta skola». Raidîjums.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 17.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 11.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.40 «Kaut kas lîdzîgs dzîvei».
ASV romantiska komçdija.
12.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora ðovs.
14.50 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs.

11.30 «Medline info» (krievu val.). *
12.00 «Defilç» (krievu val.).* Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Iemîlçjies pçc paða vçlçðanâs»
(ar subt.). Krievijas komçdija.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.). *
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
23.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
24.00 «Par to» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 13.aprîlis
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. 17.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 15.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums. Pârraide no Evanìçliski
luteriskâs Lutera baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.00 «Dabas grâmata». Kâdu ûdeni dzeram?
Lapsas gaitas Vecumnieku pagasta sçtâ.
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Starp debesîm un zemi.
Augðdaugava». Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
Vîlandes, Valkas un Veru ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 53.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Meldru meþs».
Rîgas kinostudijas drâma. 1971.g.
23.10 «Projekts Cilvçks». Sufiju kustîba Latvijâ.
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 5.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Izglîtîba un karjera».
9.00 «Arguments». Par paðvaldîbu lietâm.
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
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 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.*
13.15 «Latvija Open 2007».*
13.45 «Bezengija». Alpînisms Kaukâzâ. 2.daïa.
14.00 Latvijas meistarsacîkstes volejbolâ.
Finâls. 5.spçle. Lâse/R – Elvi/Kuldîga.
Ja spçle nonotiek, tad:
14.00 «Laimîgas beigas». ASV, vâcijas un
Francijas romantiska komçdija.
15.35 «SeMS piedâvâ...» R.Viljamss.

16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Persijs un Tanders». ASV drâma.
18.00 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma.
19. un 20.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ceïâ ar kameru.
Ceïojums uz pasaules jumtu». 3.daïa.
19.30 «Noziedzîgie prâti 2». ASV un Kanâdas
seriâls. 13.sçrija.
20.15 «Likteòa pagrieziens». ASV melodrâma.
22.10 «Krçjums... saldais».
22.40 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 1.sçrija.
23.25 «NBA spçïu apskats».*
23.55 «TV motors».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. 257.sçrija.
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 11.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç». Raidîjumu vada
M.Sirmais.
10.30 «Melnâ bulta». Itâlijas daudzsçriju
mâkslas filma. 2.sçrija.
12.25 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).*
Izklaidçjoðs raidîjums.
14.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.
14.50 «Èetri taksisti un suns» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
17.00 «Vecpuisis 6».
ASV realitâtes ðovs. 2.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 44.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
21.00 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.30 «Melnâ rîtausma».
ASV spraiga siþeta filma.
1.20 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
2.25 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
3.25 «Neredzçts ïaunums 2».
ASV ðausmu filma.
5.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 76. un 77.sçrija.

TV3
5.50 «Sirds balss». Seriâls. 98.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas filma. 11.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 12.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.

11.00 «Laimes lâèi: Ceïojums uz joku zemi».
ASV un Kanâdas animâcijas filma. .
12.40 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.45 «Pçdçjâ vçlçðanâs». ASV drâma. 1998.g.
16.00 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 1.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». ASV seriâls. 3.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 4.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Neaizskaramie». ASV trilleris.
1.10 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 1.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 11.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
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.).
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
15.00 «Uguns, ûdens un vara taures» (ar
subt.). Krievijas pasaku filma.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Karnevâls» (ar subt.). Melodrâma.
24.00 «Par to» (ar subt.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Viss par reklāmu «Jelgavas Vēstnesī» - 63084403; 29551363
No 2008. gada 10. aprīļa līdz 2008. gada 10.
maijam Jelgavā izsludina
Spodrības mēnesi un
Meža dienas.

Reklāmas materiālu
izplatīšanai vajadzīgi:

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ
ATVĒRTO DURVJU DIENAS
no 15.04.2008. līdz 17.04.2008.

• darbinieki materiālu
iznēsāšanai.
Darbs divas dienas nedēļā.
Tālrunis 25970999

Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, tālrunis uzziņām 3022610
PROGRAMMA:
15.04.2008. plkst. 13:00 skolas aktu zālē:
• Tikšanās ar skolas administrāciju, iepazīšanās
ar skolā apgūstamajām specialitātēm;
• Frizieru specialitātes audzēkņu Modes šovs;
• Iepazīšanās ar skolu.

Jauns lombards
Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).

Tālrunis 3023094

16.04.2008. plkst. 13:00 skolas aktu zālē:
• Tikšanās ar skolas administrāciju, iepazīšanās
ar skolā apgūstamajām specialitātēm;
• Iepazīšanās ar skolu.
plkst. 14:00 Konditoru un beķeru radošās mākslas darbnīcā...
• Konditoru grupas III kursa un maizes un miltu izstrādājumu
izgatavotāju II kursa audzēkņi;

Darba laiks:
darba dienās no 9 līdz 19;
brīvdienās no 9 līdz 15.

Pieņemam zeltu
7 Ls/gr.

17.04.2008. plkst. 14:00 skolas aktu zālē:
• Tikšanās ar skolas administrāciju, iepazīšanās
ar skolā apgūstamajām specialitātēm;
• Tērpu stila specialitātes audzēkņu Modes šovs;
• Iepazīšanās ar skolu.

Skola piedāvā šādas specialitātes:

Mācības 4 gadi
Komerczinības – Mazumtirdzniecības komercdarbinieks.
Miltu izstrādājumu ražošana –
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists.
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija –
Šūto izstrādājumu izgatavotājs; Tērpu stila speciālists.
Metālapstrāde – Ciparu programmas vadības darbagaldu iestatītājs.
Mācības 3 gadi
Ēdināšanas serviss – Konditors; Pavārs.
Frizieru pakalpojumi – Frizieris.
Mācības 2 gadi
Ēdināšanas serviss – Pavāru palīgs (pēc 8. klases);
Metālapstrāde – Atslēdznieks;
Montāžas darbu atslēdznieks (pēc 8. klases).

LAIPNI LŪDZAM!

Kamēr laiks, padomā par «TOODE»
Kas laicīgi domā,
tas ieguvējs

Jau tagad, dodoties uz «TOODE»
filiāli, jūs ne tikai bez stresa, mierīgi un pārdomāti sagatavosiet
ēku jumta izbūves tāmes, saņemsiet konsultācijas par labākajiem
risinājumiem, bet arī jau varēsiet
risināt finansiālos jautājumus.
Ierodoties ar savas mājas jumta
skicēm un uzmērījumiem vai
projektiem, «TOODE» speciālisti
aprēķinās gan nepieciešamo
jumta seguma ieklājuma, gan
nepieciešamo detaļu un papildu
drošības elementu (pat skrūvju)
daudzumu. Šādi priekšdarbi
nodrošinās, ka ēkas būvniecības
nobeigumā ies secen daudzu citu
piedzīvotie «pārsteigumi» (trūkst
tā un šitā, un darbus vairs nevar
pabeigt laikus).

Krāšņi
un droši
jumti

«TOODE» piedāvātajai produkcijai ir kāda būtiska
priekšrocība – līdztekus minētajam vienuviet iespējams
iegādāties gan jumta segumu, gan
notekūdens sistēmas sastāvdaļas,
gan ārējās palodzes. Jumta seguma
materiāli pieejami ar dažāda veida
pārklājumiem – poliestera, matētā
poliestera, purala un PVC pārklājumu,
kā arī cinkotās tērauda loksnes.
«TOODE» birojā pasūtāmi arī tādi
papildu elementi kā ventilācijas un
antenu izvadi, jumta lūkas un sniega
barjeras. Visi materiāli pieejami 20
krāsu toņos, līdz ar to iespējams nokomplektēt pilnīgi vienādā tonī gan
jumtu, gan palodzes.

Der atcerēties, ka atšķirībā no daudziem citiem jumta segumiem zem šī
nav vajadzīgi nekādi speciāli klājumi
(piemēram, OSB plātnes), kas rada
papildu izmaksas. Profilētās tērauda
loksnes tiek klātas uz latojuma.

Jumtam, sienām un sētām

Profilētā tērauda
loksnes noderēs ne
tikai jumta segumam. Tās, izņemot
dakstiņa profila
loksnes, izmantojamas arī kā sienu
apdares materiāli. Tērauda loksnes kā
sienu apdares materiālus vairāk gan
izmanto ražošanas vai lielo angāru tipa
ēku apšūšanai.
Tāpat der atcerēties, ka gan likums prasa, gan pašiem ērtāk, ja ap būvlaukumu ir kārtīga sēta. It kā ieekonomējot
finanses, var jau to veidot no plēves

vai kāda sieta, taču tad jārēķinās, ka
būvlaukumā esošie materiāli būs kā
magnēts, kas pievilks diemžēl mūsu
valstī pagaidām joprojām neizzudušos garnadžus. Tāpēc der padomāt
par sētas izveidi no jumtiem un
sienām domātā profila TP-20 – droši
un ekonomiski, jo vēlāk šo materiālu
varēsiet izmantot arī citur, piemēram,
saimniecības ēku sienām vai citu
būvobjektu norobežošanai.
Atcerieties – sākotnēji šķietamā
ekonomija vēlāk var izrādīties visai
dārga, tāpēc padomājiet par drošību jau sākumā!
Jaunas telpas, jaunas iespējas!
Jelgavā, Mātera ielā 74,
tālrunis
63025154;
26453111.
www.tode.lv
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Jelgavas regbijs ievelk otro elpu
 Lauris Daukšte

Pirms sešiem gadiem
Jelgava varēja lepoties
ar savu regbija vienību,
kas spēlēja valsts virslīgā. Dažādu iemeslu
dēļ komanda pārstāja
eksistēt, tomēr ar pāris
entuziastu gādību un
pūlēm šis sporta veids
piedzīvo otro atmodu
pilsētā.
Pirmie regbija kluba (RK)
«Aļņi» (tā komandu sauca arī
jaunā gadu tūkstoša sākumā)
aizmetņi parādījās jau aizvadītā
gada vasarā – pieredzes bagātais
regbists Igors Umeckis kopā
ar Kristapu Cēburu sapulcēja
nelielu jauniešu grupiņu un pat
piedalījās valsts čempionātā.
Igoram tagad atradies lielisks
palīgs laukumā Vjačeslavs Sņetkovs, un topošā kluba apmēri,
kā arī plāni jaunajai sezonai
arvien aug.

Šurpu turpu

Tagadējā RK «Aļņi» galvenā
trenera I.Umecka regbija ceļi
metuši lielus līkločus. Nu jau
regbija veterāna pirmā komanda bija «VEF», kurā spēlēt
sācis tālajā 1968. gadā. Vienība
sekmīgi cīnījās toreizējā PSRS
čempionātā, un Igora meistarību novērtēja Kijevas «Aviator»
funkcionāri. Sportists Ukrainas
komandai pievienojās 1974.
gadā. Tajos gados «Aviator»
praktiski bija kā PSRS izlase.
Maskavā togad notika starptautisks turnīrs «Soc Industrija».

Igors bija vienīgais Latvijas
pārstāvis PSRS izlasē. Tas radīja īstus svētkus mūsu valsts
regbija mīļotājiem, kuri Maskavā notiekošo vēroja savos
televizoros. Turklāt I.Umecki
pēc sacensībām atzina par padomju izlases labāko spēlētāju.
«Savulaik esmu spēlējis Maskavas, Ukrainas, Gruzijas komandās un, protams, PSRS izlasē.
Tomēr Latvijas valstsvienībā
uzspēlēt nepaguvu,» nopūšas
«Aļņu» treneris.
Kad cienījamais sportists
atgriezās Latvijā un ieradās Jelgavā, neviens nav vēlējies viņu
pieņemt ne kā treneri, ne kā
spēlētāju, līdz regbists iesaistījās
toreizējā Jelgavas vienībā. To
vadīja Sergejs Zakrevskis. «Komandas direktors iedomājās,
ka vēlās būt arī treneris. Mēs
nespējām sastrādāties, tāpēc
biju spiests aiziet,» atminas
I.Umeckis. Vēlāk S.Zakrevskis
atstāja savu amatu, un, Agra
Brasliņa aicināts, 2000. gadā
Igors atkal atgriezās Jelgavā.
Diemžēl pēc divām sezonām
«Aļņiem» radās finansiālas
problēmas. «Lūdzām palīdzību
Latvijas Regbija federācijai, bet
mums atteica. Radās sajūta,
ka funkcionāri ieslēguši sava
veida regbija iznīcināšanas
mehānismu. Mūs vienkārši
pastūma malā, lai nemaisāmies
rīdziniekiem pa kājām,» teic
I.Umeckis.
Tagad «Aļņi» mēģina piecelties kājās vēlreiz. Atkal galvenais treneris ir Igors, turklāt
viņam ir arī palīgs V.Sņetkovs.
Gados jaunākais kolēģis nav reg-

Jelgavas regbisti jau sākuši nopietnus treniņus.
bija «pirmziemnieks» – sportists
regulāri iziet laukumā Latvijas
izlases sastāvā jau kopš tās pirmās oficiālās spēles 1992. gadā
pret Vāciju.

Dabū pa dibenu

Jaunais «Aļņu» komandtiltiņš pagājušā gada vasarā
entuziasma dzīti sāka apmeklēt skolas ar mērķi ieinteresēt
jauniešus pievērsties regbijam.
«Ar lielu ubagošanu dažus
čaļus dabūjām,» ar smaidu
atceras I.Umeckis. Izdevās
sapulcēt nepieciešamos desmit
spēlētājus, un pirmā komanda bija gatava. «Aizbraucām

uz pirmajām spēlēm, kārtīgi
dabūjām pa dibenu, bet nepadevāmies,» smaida treneris.
Jaunie «Aļņi» Platones pagasta
Lielvircavā kopā ar Vangažu
regbistiem noorganizēja treniņnometni. Pēc kārtīga darba
augļi ilgi nebija jāgaida – Latvijas čempionātā četru posmu
gaitā izcīnīta bronza. Turklāt
bez godalgām atstājot Rīgas
«Ežus», kuru tradīcijas jau
mērāmas padsmit gados. Pirmā
«Aļņu» sezona noslēdzās ar vēl
pāris godalgām dažādos pašmāju un aizrobežu turnīros. Tādi
panākumi nepalika bez sekām
– šī spēle radīja lielu interesi

Hokejs Lieldienās

lielvircavnieku vidū, un nu
viņiem jau ir sava vienība.

Jau četras

Nepilna gada laikā «Aļņu»
sastāvs aizvien paplašinās.
I.Umeckis marta pēdējās dienās jau droši varēja apgalvot,
ka klubā aktīvi darbojas 25
cilvēki. Pieminot jaunās sezonas plānus, nudien skaidrs, ka
Jelgavas «Aļņi» jau «pūku nometuši», jo valsts čempionātam
pieteiktas četras komandas.
Paši jaunākie klubā pagaidām
ir jau pieminētie Lielvircavas
puikas, kas startēs 1995. līdz
1998. gadā dzimušo vecuma

«Lielās balvas» sadalītas
 Daiga Laukšteina

 Visvaldis Danenbergs

mūsu Zemgales puiši. Spēle bija
ļoti interesanta un skatāma.
Lieldienās, tiesa gan
Pirmās divas trešdaļas noslēdzās
– ar nelielu kavēšanos,
ar rezultātu 2:1 maskaviešu labā,
Jelgavā viesojās Krievitaču trešajā bija jūtams mūsu
jas galvaspilsētas Masjauniešu sagurums (spēļu laiks
kavas jauno (13 gadi)
bija kā pieaugušo hokejā (3x20
hokejistu komanda
min.), kas mūsu komandām nav
«RUSJ». Turnīrs bija paierasti, un spēle noslēdzās ar 8:2
redzēts nedēļu agrāk,
viesu labā. Savstarpējās spēlēs
bet tikai maskaviešiem
Latvijas komandas punktus
zināmu iemeslu dēļ viss
sadalīja līdzīgi, un tikai viena
sanāca tā, kā sanāca.
ripas tiesa šķīra mūsu komandu
no otrās vietas.
Maskaviešu komanda, jelgavMaskaviešu viesošanās pēdējā
nieku sagaidīta, sporta komplek- dienā īsi pirms došanās mājup
sā «Zemgale» ieradās 26. martā. tika noorganizēta draudzības
Un puišiem sanāca pavisam īss spēle ar mūsu valsts spēcīgāko
brītiņš atelpai no nogurdinošā komandu, šajā vecuma grupā
ceļa līdz brīdim, kad bija jāstājas – ar Liepājas «Metalurgu». Nepretim pirmajai komandai.
varētu teikt, ka maskaviešiem
Turnīrā kopumā piedalījās bija nospiedošs pārsvars, taču
četras komandas – viesi no Mas- liepājniekiem ar precīzu saspēlēkavas «RUSJ», HS «Rīga», HK šanos un kombināciju novešanu
«Prizma» un mūsu pašu puiši no līdz galam nekas lāgā nesanāca.
«Zemgales 95».
Rezultātā maskavieši viesošaMaskavieši panās laikā izcīnīja
rādīja ļoti ātru, Lieldienu turnīra
ceturto uzvaru
kombinācijām rezultāti
(10:2).
bagātu, skaistu
Jaunie hokehokeju un jau Komanda
P. Vārti Vieta jisti, treneri un
pirmajā spēlē «RUSJ», Maskava,
viesi – atbraucēji
6 38/2 1
pārsteidza vi- Krievija
no Krievijas – palika ļoti apmierisus hokeja gard HK «PRIZMA»,
2 7/19 2
ēžus. «RUSJ» Rīga, Latvija
nāti, gan ar spēhokejisti, kas, HS «RĪGA»,
ļu rezultātiem,
Rīga, Latvija
2 6/24 4
kā noskaidrojās
gan ar sadzīves
HK «Zemgale»,
vēlāk, savā jau- Jelgava, Latvija 2 7/13 3
apstākļiem un
niešu čempionāēdināšanu sportā ieņem trešo
ta kompleksa
vietu aiz galvaspilsētas «ACSK» «Zemgale» viesnīcā, ar intereun «Dinamo» komandām, savā santajām ekskursijām par mūsu
pirmajā Lieldienu turnīra spēlē novadu, kā arī Rīgas un Jūrmalas
izcīnīja pārliecinošu uzvaru apmeklējumiem. Viesi no Latvijas
(13:0). Arī otrajā spēlē maska- aizbrauca 30. marta vakarā.
vieši burtiski sagrāva HS «Rīga»
Sadarbība turpināsies, un jau
jaunos hokejistus – 17:0. Pēdējie paredzētas spēles Ziemassvētku
maskaviešiem pretim stājās laikā Maskavā un pēc tam atkal

Foto: Ivars Veiliņš

grupā. «Šie ir ļoti labi puiši!
Esam jau pārbaudījuši spēkus
Latvijā un Lietuvā. Esmu
apmierināts ar viņu gatavību
sezonai. Zīmīgi tas, ka lielvircavnieki startēs no Jaunzēlandes atgādātos formastērpos
– tādu nav nevienam citam visā
Baltijā,» ar neslēptu lepnumu
atskaitās treneris.
Vairāki otrās vienības (1993.
– 1994. gadā dzimušie) spēlētāji
jau ir pieredzējuši vienu spēļu
sezonu. Kopā ar jaunajiem komandas biedriem tāpat kā lielvircavnieki, pieaugušo amatieru
un 1991. – 1992. gada vecuma
grupas jaunieši jelgavnieki cīnīsies arī Lietuvas čempionātā.
Amatieru komandu trenēs
Vjačeslavs. Otrdienas vakarā sporta zālē tikās aptuveni
divdesmit jaunieši – gan jau
pieredzējuši, gan tādi, kam šī
bija pirmā saskare ar regbija
ovālo bumbu.
«Priecājamies par katru jaunu
spēlētāju, kas vēlas atrast savu
vietu regbijā. Šajā spēlē darbs
būs katram. Ja kāds izrādījies
par mazu basketbolam – te varēs
ar bumbu mukt no pretiniekiem.
Savukārt jaunietis, kas bijis pārāk drukns skriešanai, būs ļoti
noderīgs pretspēlētāju izstumdīšanai,» iedrošina I.Umeckis.
Jelgavas regbisti izmanto
patīkamos laika apstākļus un
jau rītvakar savus treniņus
aizvadīs zem atklātām debesīm 6. vidusskolas sporta
laukumā, kur visi interesenti
aicināt atnākt un novērtēt, kā
pamazām atdzimst Jelgavas
regbijs.

Maskavieši pret
zemgaliešiem.
Foto: Ivars Veiliņš
Lieldienu turnīrā – 2009. gadā
Jelgavā, kur solās piedalīties
arī komandas no Somijas un
Zviedrijas.
Jāpiebilst, ka Lieldienu brīvlaiku lieliski aizvadīja arī mūsu
«Zemgales 93» puiši, kas viesojās
Čehijā, kur piedalījās starptautiskā turnīrā.
Turnīrā līdztekus mūsu puišiem vēl spēlēja pa divām komandām no Zviedrijas («SKA IK» un
HC «LOUNY») un Čehijas (HF
«Toreboda» un HC «Lomnice»).
Jaunie zemgalieši, kas šobrīd arī valsts čempionātā savā
vecuma grupā cīnās par medaļām, turnīru uzsāka, cīnoties
neizšķirti ar zviedru «SKA IK»
– 4:4. Tiesa, nākamajā spēlē tika
piedzīvots sāpīgs zaudējums pret
HC «Lomnice» (1:7). Arī nākamais pretinieks (HF «Toreboda»)
izrādījās ciets rieksts (1:2). Pamatturnīra pēdējā spēlē tika pieveikti Zviedrijas HC «LOUNY»
hokejisti – ar 3:1, tādējādi izcīnot
tiesības spēlēt pusfinālā, kur ar
rezultātu 2:1 uzvarēti lielākie šā
turnīra pāridarītāji HC «Lomnice» (Čehija).
Komanda ļoti nopietni gatavojās un noskaņojās turnīra pēdējai un galvenajai cīņai finālā, kur
pretim jau otrreiz stājās zviedru
klubs «SKA IK».

Lieldienu turnīra rezultatīvākais spēlētājs – Jegors Masļuks,
«RUSJ»;
Labākais vārtsargs – Rihards Vugulis, HS «Rīga»;
Labākais aizsargs – Aleksandrs
Zujevs, HK «Prizma»;
Labākais uzbrucējs – Dmitrijs
Moisejevs, «RUSJ»;
Korektākais treneris – Sergejs
Saļņikovs, Maskava.

Spēles pamatlaika rezultāts
– 0:0 – arī atspoguļo sīvo spēkošanos laukumā. Turpinājumā
viss notika neierastā veidā. Tika
izpildīti soda metieni, uzvarētāju
nosakot līdz pirmajiem zaudētajiem vārtiem. Te nu arī liktenīgā
kļūme pirmajā metienā izkliedēja
cerības uz uzvarētāja lauriem.
Zviedri bija veiksmīgāki – viņiem
arī zelts. Zemgalei kauss, sudraba
medaļas, bet Dāvim Spruktam
komandas labākā spēlētāja balva. Te gan jāpiebilst, ka viens
no komandas līderiem – Roberts
Titiņš – guva traumu jau turnīra
pirmajā spēlē un paspēja arī
«paviesoties» Čehijas medicīnas
iestādēs.
Pieredze un skola gan zēniem,
gan jaunajam trenerim Mikam
Golubovičam neatsverama. Atliek novēlēt izturību, veiksmi
atlikušajās Latvijas čempionāta
spēlēs sīvajā cīņā par medaļām.

Jau otro gadu Jelgavas
skolēni var lepoties ar
savu «Lielās balvas»
izcīņu. Tā 27. martā Jelgavas Sporta hallē trijās
klašu grupās pulcējās 17
komandas no Jelgavas,
Elejas un Ozolniekiem,
lai sešās spēka un veiklības pārbaudēs, kā arī
lielajā šķēršļu stafetē
noskaidrotu ātrākos.
5. – 6. klašu grupā «Lielo
balvu» izcīnīja Jelgavas 4. pamatskolas komanda, aiz sevis
atstājot 4. vidusskolas audzēkņus
un Elejas vidusskolas komandu. 7.
– 9. klašu grupā nepārspēti palika
Ozolnieku vidusskolas pusaudži.
Sudrabu godam nopelnīja Jelgavas 4. vidusskolas komanda,
turpretī trešo vietu brālīgi sadalīja
Jelgavas 1. ģimnāzija un Jelgavas
Spīdolas ģimnāzija. 10. – 12. klašu
grupā «Lielā balva» tika Jelgavas
Valsts ģimnāzijas komandai. Līdz
uzvarai nedaudz pietrūka Jelgavas 1. ģimnāzijas audzēkņiem,
bet gandarījumu par bronzu līdzi
aizveda elejnieki.

Sacensību dienā Sporta servisa
centra metodiķis Valdis Ilmers
sprieda, ka atsaucība varēja būt
vēl lielāka. Atsevišķas pilsētas
skolas nemaz nebija pārstāvētas.
Tām gar degunu gāja iespēja
izcīnīt galvenās balvas, protams,
ceļojošo kausu «Lielā balva 2008»,
diplomu, kā arī Sporta servisa
centra sagādāto naudas prēmiju
– 200 latu sporta inventāra iegādei
– pirmajai vietai visās klašu grupās. Otrās un trešās vietas ieguvēji
līdzi varēja vest sporta spēļu bumbas. Vēl pēc kārtīgas sportošanas
skolēni godam nopelnīja pa kādai
saldai balvai un aģentūras «Kultūra» sarūpētos Ledus skulptūru
sienas kalendārus.
Jestrās stafetēs skolēni spēkiem
mērojās visas dienas garumā
– sumo, virves vilkšana, florbols
bija tikai dažas no interesantajām
disciplīnām, kurās jauniešiem nācās krietni pasvīst. Sporta servisa
centra projektu vadītāja Guna
Trukšāne informē, ka šādas sacensības skolēnu pavasara brīvlaikā
tiek organizētas jau otro gadu.
Pērn savās klašu grupās «Lielo
balvu» izcīnīja Jelgavas 4. pamatskolas, Jelgavas 4. vidusskolas un
Spīdolas ģimnāzijas komandas.

10. – 12. klašu
grupā Jelgavas
1. ģimnāzijai
nedaudz pietrūka līdz uzvarai
– viņi nevarēja
pārspēt Jelgavas
Valsts ģimnāzijas komandu.
Foto: Ivars
Veiliņš
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Kultūras pasākumi
 6. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde K.Goldoni
«Mirandolīna». Režisore Lūcija Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50
(kultūras namā).
 11. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra pirmizrāde
Antons Čehovs «Trīs māsas», luga 2 daļās. Režisors Arvīds Matisons,
režisora asistents Andris Bolmanis, dekorators Edvīns Kalnenieks.
Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 12. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde Antons
Čehovs «Trīs māsas», luga 2 daļās. Režisors Arvīds Matisons, režisora
asistents Andris Bolmanis, dekorators Edvīns Kalnenieks. Biļešu cena
– Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 13. aprīlī pulksten 15 – tango karaļa Oskara Stroka 115. jubilejai
veltīts tematisks sarīkojums «Tango» sadarbībā ar krievu kultūras
biedrību «Istok». Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 15. aprīlī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde Bjernstjerne
Bjernsons «Bankrots», ģimenes drāma. Režisors F.Deičs. Šķietami
vienkāršs stāsts par kādu ģimeni, kura pēkšņi zaudē savu bagātību.
Luga aptver laiku no bankrota līdz samierināšanai, kurā ģimenes
locekļi atkal no jauna ieskatās viens otram acīs un paši savās sirdīs.
Galvenajās lomās D.Eversa un T.Lasmanis. Lomās E.Vāne, M.Mennika,
A.Gross, I.Martinsons, R.Rudāks, M.Zvagulis. Biļešu cena – Ls 5; 4;
3 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 13 – Daugavpils teātra muzikāla viesizrāde
bērniem pēc Š.Pero pasakas «Pelnrušķīte» (latviešu valodā). Režisors
J.Kaijaks. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde Fransiss Vebērs «Viesības idiotiem» (latviešu valodā), komēdija. Par šo komēdiju
autors sacījis: «Muļķiem nav apstākļu izjūtas, viņi dara visjaukākās un
gudrākās lietas, bet vienmēr – visnepiemērotākajos brīžos, jo savā
dvēselē viņi ir dzejnieki…». Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 19 – koncerts Elizabete un Roberto «Viva El
Amor». Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50 (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 15 un 16 – RPIVA «Dejas dienas Jelgavā».
Foajē iepazīstinām ar dažādu deju šarmu. Koncerts – piedalās deju
kolektīvi no Rīgas «Uguntiņa», «Gatve» (studija), «Buras», «Academia», «Drande», Latvijas nedzirdīgo savienības KC «Rītausma» deju
kolektīvs, «Spiekstiņi» (Ugāle), «Raksti» (Ogre), «Pūpolītis» (Lielvārde),
«Bandava», «Kursa» (Saldus), «Savieši» (Katlakalns), «Vēja zirdziņš»
(Jelgava). Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 16 – JPPA «Kultūra» sieviešu vokālā ansambļa
«Guns» pavasara koncerts. Piedalās ērģelniece Gundega Dūda-Toona,
diriģente Guna Jumiķe. Programmā L.Delībs, B.Skulte, Ē.Ešenvalds,
A.Klāsone u.c. (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 19. aprīlī pulksten 19 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
nama Deju zālē).

Izstādes
 Līdz 6. aprīlim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku
darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. aprīlī pulksten 15 – izstādes «Pavasaris 2008» (Jelgavas
mākslinieku darbi Mākslas dienās) atvēršanas svētki (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Aprīlī – Egona Herca personālizstāde «Akvareļi». Silvijas Pētersones
personālizstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Aprīlī – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde (kultūras
nama 2. stāvā).

Sporta pasākumi
 3. aprīlī no pulksten 10 līdz 16 – Latvijas Skolu sporta federācijas
rīkotās skolu sacensības basketbolā (fināls) (Jelgavas Sporta hallē).
 4. aprīlī pulksten 18.30 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (2. līga) (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 4. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas atklātais čempionāts boksā (Jelgavas Sporta hallē).
 5. aprīlī pulksten 10 un 11 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (2. līga) (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 5. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas atklātais čempionāts boksā (Jelgavas Sporta hallē).
 5. aprīlī pulksten 12.15 – U-13 «Zemgale 95» – «Rīga/Pērkons 95»,
pulksten 15.30 – ZAHL 1. līga E (A – C uzvarētāji), pulksten 18.30
– ZAHL 1. līga F (B – D uzvarētāji) (Jelgavas Ledus hallē).
 6. aprīlī pulksten 10.30 – U-12 «Zemgale 96» – «HS Rīga 96 I»,
pulksten 16 – ZAHL Augstākā līga E (A – C uzvarētāji), pulksten 19
– ZAHL Augstākā līga F (B – D uzvarētāji) (Jelgavas Ledus hallē).
 6. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas atklātais čempionāts boksā (Jelgavas Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 18 – LABL čempionāts basketbolā «Zemgale»
– «Pērkons» (Jelgavas Sporta hallē).
 9. aprīlī pulksten 18.30 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (2. līga) (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 10. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāls «Alnis»,
1. kārta (Tērvetē).
 11. aprīlī pulksten 12 – LR Skolēnu sporta spēles (LLU baseinā).
 12. aprīlī pulksten 11 – LR Skolēnu sporta spēles (LLU baseinā).
 12. aprīlī pulksten 10 – sacensības galda tenisā «Veselības dienas 2008», 3. kārta. Sporta servisa centra kausa izcīņa galda tenisā
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 12. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (1. līga) (Jelgavas Sporta hallē).
 12. aprīlī pulksten 15.30 – ZAHL 1. līga E (A – C uzvarētāji) 2.
spēle, pulksten 18.30 – 1. līga F (B – D uzvarētāji) 2. spēle (Jelgavas
Ledus hallē).
 12. un 13. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 4. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).
 13. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts volejbolā
vīriešu un sieviešu komandām (Jelgavas Sporta hallē).
 13. aprīlī pulksten 15.30 – ZAHL Augstākā līga E (A – C uzvarētāji)
2. spēle, pulksten 18.30 – ZAHL Augstākā līga F (B – D uzvarētāji) 2.
spēle (Jelgavas Ledus hallē).
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Intriģējošie pirkstēdieni
 Sintija Čepanone
«Miksēt
var visu,
taču jābūt
garšai. Nenoliedzami
– piņķerīgs
darbs, taču
katra uzkoda ir ar
savu stāstu,» teic
restorāna
«Bergs»
šefpavārs
Kaspars
Jansons,
interesentus iepazīstinot ar
pirkstēdienu gatavošanas
knifiņiem.
Foto: JV

Vairāk nekā 20 dažādas
aukstās uzkodas, kas
ēdamas ar pirkstiem,
Jelgavā tapa restorāna «Bergs» šefpavāra
Kaspara Jansona rokām.
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
(JRPIC) sadarbībā ar Pavāru klubu interesentiem piedāvāja vēl nebijušu iespēju – semināru
«Pirkstēdieni» –, un tajā
cits pēc cita tapa filigrāni mākslas darbi.
«Šādu semināru organizējam
pirmo reizi, taču ceram, ka ne
pēdējo. Lai šī diena pārvēršas
neaizmirstamā piedzīvojumā,»
uzrunājot tā dalībniekus, teica
JRPIC direktore Sarmīte Vīksna,
un vēlējums piepildījās – noslēgumā visi izrādīja neviltotu interesi
par to, kad «Pirkstēdieniem»
gaidāms turpinājums.

Uzkoda, ko ēd ar pirkstiem

Jēra fileja timiāna un rozmarīna
marinādē ar brūkleņu mērci uz
kartupeļu skones, pīļu krūtiņa
sinepju medus glazūrā ar vīģu
džemu uz zaļo zirnīšu pankūkas,
marinētas vēžu astes dillēs ar karija siera krēmu kliju laiviņā, tunc
zivs salāti Nicas gaumē ar paipalu
olām, ķirštomātiem, kātu seleriju
un anšovu mērci mīklas groziņā
– tie ir tikai daži pirkstēdieni jeb
fingerfood, kuru gatavošanas noslēpumus semināra dalībniekiem
atklāja K.Jansons. Viņš pārliecinoši
paziņoja: «Pankūkas ir modē!», un
apaļas, kantainas un trīsstūrveida
tās pārtapa kārdinošās uzkodās,
kaut arī pankūku izmantošana
pirkstēdienos esot sava veida
eksperiments. Arī saldie un sāļie
dažādas formas mīklas groziņi,
pildīti ar mūsu vēderam ierastām
un mazliet neierastām pārtikas
produktu kombinācijām,
apliecināja uzkodu neierobežoto daudzveidību.
«Miksēt var visu, taču
jābūt garšai. Nenoliedzami – piņķerīgs darbs. Bet
katra uzkoda ir ar savu stāstu,» ieintriģēja K.Jansons, un
iecienītā tostermaize, nogludināta ar mīklas rulli, pārtapa
plānā, meistara rokām veidotā tūtiņā, kur «patverties»,
piemēram, garnelei.

Atklāj arī knifiņus

S.Vīksna atklāj, ka ideja ne tikai
profesionālo skolu audzēkņiem,

bet arī pieaugušajiem izglītoties
pavārmākslā radusies, tiekoties ar
Jelgavā jau labi zināmo francūzi
Bruno Šaperonu. «Un mēs nolēmām dod savu artavu, lai pilnveidot zināšanas varētu ikviens
interesents – kā profesionālis, tā
amatieris,» tā S.Vīksna
Izdibināt restorāna «Bergs»
šefpavāra K.Jansona virtuves
noslēpumus bija ieradušies gan
tie, kam pirkstēdienu gatavošana dažādos saviesīgos pasākumos ir teju ikdiena, gan tie, kuri
ar netradicionālām uzkodām
grasās iepriecināt vien savus
tuviniekus. «Pēc atsaucības varam spriest, ka cilvēkiem tas ir
nepieciešams,» saka JRPIC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone, atklājot,
ka seminārā piedalījās gan saimnieces, kas vēlas papildināt savas
prasmes ēdienu gatavošanā, gan Amatniecības

v i dusskolas un Amatu vidusskolas pasniedzēji,
kas gūtās zināšanas tālāk varēs
nodot saviem audzēkņiem, gan
ēdināšanas uzņēmumu pār-

stāvji no «Jelgavas baltajiem
krekliem», «Crash», «Zemnieka
cienasta» un citiem.
«Šis seminārs mums bija kā
izaicinājums. Jāatzīst, ka sākumā
pāris profesionāļu gan bija mazliet
skeptiski noskaņoti – sak, kurš tad
meistars citiem
atklās savus noslēpumus, taču
Kaspars, šķiet,
diezgan nesavtīgi atklāja vienu
otru savu knifiņu un ar prieku
atbildēja uz jautājumiem, pat ļoti
specifiskiem,» vērtē L.Miķelsone.
Turklāt šefpavāra
darbošanos varēja ne
tikai vērot no malas – viņš palīgā
aicināja ikvienu, kam vien bija
vēlēšanās.

Tupinājums būs

«Piedalīties šajā seminārā
mani pamudināja priekšniece, un būtu grēks to laist
garām, turklāt pats nosaukums «Pirkstēdieni» jau
vien šķita saistošs,» atklāj
pavāre Zaiga Tiltiņa no
uzņēmuma «Kanto». Viņa
pārliecināta – jo vairāk cilvēks zina, jo vieglāk strādāt,
turklāt banketus rīkot gadās
arvien biežāk. «Jāatzīst, ka, gatavojot uzkodas, esam pieraduši pie
vienveidības, un parasti aukstajā
galdā dominē groziņi ar dažādiem
pildījumiem,» Z.Tiltiņa neslēpj, ka
ļoti daudzas lietas, ko demonstrēja

K.Jansons, viņai bija jaunums.
«Par dažiem pildījumiem man
nebija ne jausmas, es arī nezināju,
ka tostermaizi var vienkārši izrullēt!» viņa prāto, ka seminārā gūtās
zināšanas jau pavisam drīz izmantos praksē, un piebilst, ka
arī turpmāk labprāt
piedalīsies līdzīgās
apmācībās.
Līdzīgu viedokli pauž arī
Liene Radziņa
no «Zemnieka
cienasta», akcentējot, ka arī
ēdināšanas uzņēmumiem jāiet līdzi laikam
un jāseko ēdienu modei. «Man
saistoši šķita tas,
ka tik plaši uzkodās iespējams
izmantot pankūkas un grauzdiņus,» viņa piebilst, ka viss, ko gatavo K.Jansons, šķiet neparasts,
taču ne sarežģīts. «Vispirms šīs
uzkodas noteikti pamēģināšu
pagatavot mājās, tikai pēc tam
pielietošu arī darbā, organizējot
pasākumus,» viņa saka.
Noslēgumā līdztekus praktiskām zināšanām katrs dalībnieks
ieguva gatavoto ēdienu recepšu
krājumu un apliecību par piedalīšanos seminārā.
L.Miķelsone teic, ka pirmais
solis ir sperts un tas izrādījies
veiksmīgs. Ņemot vērā dalībnieku
ieinteresētību un vēlmi pilnveidot
savas zināšanas ne tikai pirkstēdienu gatavošanā vien, viņa sola
arī turpmāk rast iespējas izglītoties pavārmākslā.

Jelgavniekiem pašiem savs radio
 Sintija Čepanone

««Zaļo vilni» klausos
vienmēr. Esmu sajūsmā
– kolosāla mūzika, kas
ievērojami atšķiras no
citās radio stacijās pārraidītās. Godīgi sakot,
tās vienveidīgās dziesmas angļu valodā man
jau bija apnikušas, un
pēkšņi – dzīvespriecīga
itāliešu, spāņu, franču mūzika vienuviet!»
sajūsmā ir rīdziniece
Larisa, kas, biļetes ieguvusi, atbildot uz jautājumiem radio «Zaļais
vilnis» mājas lapā, bija
atbraukusi uz Jelgavu
«skatīties» radio.
Spilgts, krāsains un dzīvespriecīgs izvērtās radio «Zaļais vilnis

94,9 FM» atklāšanas pasākums,
kas vairākus desmitus tā klausītāju bija pulcinājis Jelgavas kultūras
namā, apliecinot radiostacijā
daudzkārt dzirdētā džingla «365
dienas saulainas dienas gadā»
patiesumu. Un nu jelgavnieki var
būt lepni, ka viņiem ir pašiem savs
oficiālais radio – «Zaļais vilnis».
Pasākums noritēja «tiešraidē»,
neaizmirstot par dīdžeja pieteikumiem, džingliem dziesmu
starplaikos, saulainu mūziku un
ziņu izlaidumiem Veltas Sēles
un Baibas Bieļas izpildījumā,
un tā bija iespēja radio ne tikai
klausīties, bet arī skatīties. «Šobrīd Jelgavā jūtamas siltas un
patīkamas Vidusjūras vēsmas,
bet iedzīvotāju sirdis silda dienvidnieciska un vasarīga ritma
skaņas. Un mēs ceram, ka šādi
laika apstākļi saglabāsies visa
gada garumā,» ar laika prognozi

klātesošos iepazīstināja V.Sēle.
«Brasil Show», «Karine Dance», «Nianses», «vienmēr saulaini smaidošās» Olgas Rajeckas,
agrākā jelgavnieka Žorža Siksnas un daudzu citu uzaicināto
viesu priekšnesumi klātesošos
priecēja ar dzīvespriecīgām,
vasarīgām un kaislīgām dziesmām un dejām. Šāds muzikālais
«formāts» izvēlēts, ņemot vērā
«Zaļā viļņa» stilu – radio lielākoties dzirdami citās raidstacijās
neizskanējuši hīti, visiem labi
zināmas, taču aizmirstas kompozīcijas, kā arī modernākā un
populārākā mūsdienu mūzika.
Radio «rozīnīte» ir minimāls
skaits dziesmu angļu valodā,
maksimāls – franču, itāliešu,
spāņu un citās. Galvenokārt
radio raida latino stilā ar arābu,
itāliešu, turku, grieķu, franču
«pieskaņu». «Mūsu mērķis ir

radīt vasarīgu noskaņu jebkurā
gadalaikā,» uzsver radio pārstāvji.
Pēc koncerta skvērā aiz kultūras nama «Zaļā viļņa» oficiālā
atklāšana tika «apstiprināta»
ar vērienīgu svētku uguņošanu,
savukārt pēc tam restorānā boulingā «Crash» norisinājās after
party latino stilā.
Jāatgādina, ka «Zaļais vilnis»
testa režīmā raida kopš pērnās
vasaras un dzirdams ne tikai Jelgavā un rajonā, bet visā Zemgales
reģionā. Pašlaik galvenokārt tiek
pārraidīta mūzika, bet darbadienās no pulksten 9 līdz 20 par
aktualitātēm Jelgavā un Latvijā
ik pusstundu informē ziņu izlaidumos. Plānots, ka jau tuvākajā
nākotnē «Zaļais vilnis» veidos arī
raidījumus, pārraidot interaktīvus
svētku apsveikumus un intervijas
ar interesantām personībām.

