Laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» iespējams
saņemt arī mūsu izvietotajos stendos:
• reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
Svētes ielā 33;
• pilsētas poliklīnikā
Sudrabu Edžus ielā 10;
• pilsētas slimnīcā
Brīvības bulvārī 6;
• Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9;
• kultūras namā
K.Barona ielā 6;
• kā arī redakcijā
programma
Svētes ielā 33-211.
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Nelegālie joprojām
strādā

Kamēr visi Ganību ielas daudzdzīvokļu mājas būvētāji spēja uzrādīt darba apliecības,
kas apstiprina viņu legālo nodarbinātību, plastmasas cauruļu rūpnīcas celtniecības
darbos gan tika atklāts viens nelegālais nodarbinātais. Jaunais rīdzinieks Kaspars
(mazajā attēlā pa labi) gan uzskata – pats vainīgs, ka strādā bez līguma. «Man jau
solīja, bet tā arī vēl nav sagatavojuši. Esmu kluss pēc dabas, bet laikam jau vajadzēja
uzstāt. Es tiešām esmu no tiem, kam līgums ir svarīgs. Šī ir mana pirmā darba vieta
pēc studijām. Šķiet, vēl neesmu sapratis, ka savas tiesības jāaizstāv,» tā savu nelegālo
Foto: Ivars Veiliņš
nodarbinātību skaidro Kaspars.
 Kristīne Langenfelde

Ja vēl nesen, būvobjektos rīkojot reidus,
ierasts skats bija pa
malu malām bēgoši
nelegālie nodarbinātie, tad šobrīd situācija kaut nedaudz,
bet ir mainījusies
– šonedēļ rīkotajā
reidā, pārbaudot
desmit celtniecības
firmas Jelgavā, tika
pieķerts tikai viens
nelegālais strādnieks.

Reidu būvobjektos rīkoja
Valsts darba inspekcija, Valsts
ieņēmumu dienests, robežsardze un būvinspekcija. Situācijas
uzlabošanos inspektori skaidro
ar diviem pavērsieniem – mazinājušies būvniecības apjomi un
savu dara arī ieviestās darba
apliecības, kam «uz rokas» jābūt
katram būvobjektā strādājošajam. Tas nozīmē, ka atrunas par
pirmo darba dienu, viesošanos
pie drauga un tamlīdzīgas vairs
nevar kalpot kā mīkstinošs
arguments.
Pārbaudot jaunceļamo plastmasas cauruļu ražotnes kom-

pleksu Langervaldes ielā, kur
līdztekus ģenerāluzņēmējam
«Modulis Rīga» strādā vēl septiņas apakšfirmas, atklājās, ka
Rīgas uzņēmumā «IDK» viens
darbinieks strādā bez līguma.
Jaunais strādnieks pat nemēģināja atrunāties un godīgi atzina,
ka strādā jau no februāra.
Zemgales reģionālās Valsts
darba inspekcijas galvenais
valsts darba inspektors Alberts
Suveizda skaidro, ka firma tiks
saukta pie administratīvās
atbildības un tai draud naudas
sods.
Objektā atklātas arī citas ne-

pilnības – trīs firmas nevarēja
uzrādīt darba drošības instruktāžas, tāpat nelieli aizrādījumi
bija par citām dokumentācijas
nepilnībām.
Arī pārbaudot jaunceļamo
daudzdzīvokļu māju Ganību
ielā, inspektori fiksēja, ka
dažiem darbiniekiem it kā ir
darba apliecības, taču tajās
nav ielīmētas fotogrāfijas,
kas neļauj uzreiz identificēt,
vai strādājošais ir minētā
persona.
A.Suveizda atzīst, ka pirmajā
lielajā šā gada reidā nav atklāti
masveidīgi pārkāpumi.

Sākusies jauna parakstu vākšana
 Ritma Gaidamoviča

Pa g ā j u š a j ā n e d ē ļ ā
noslēgusies parakstu
vākšana par grozījumu
ierosināšanu Satversmē. Jelgavā kopumā
parakstījušies 5334
cilvēki, taču jau vakar,
16. aprīlī, sākusies jauna parakstu vākšana
– par grozījumu ierosināšanu likumā «Par
valsts pensijām». Tā
norisināsies līdz 15.
maijam.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Vizma
Valaine informē: ņemot vērā

faktu, ka tikko jau notiksi viena
parakstu vākšana, parakstīšanās vietas nav mainītas, lai cilvēkiem nesagādātu neērtības.
Par grozījumiem likumā «Par
valsts pensijām» Jelgavā balsstiesīgie var parakstīties Miezītes
bibliotēkā Dobeles šosejā 100; Jelgavas kultūras namā K.Barona
ielā 6; Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolā Institūta
ielā 6; Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Veterinārmedicīnas
fakultātē K.Helmaņa ielā 8 un
Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera
ielā 44.
Mainīti nav arī parakstu vākšanas punktu darba laiki. Tas
nozīmē, ka pirmdienās parakstīties iespējams no pulksten 15

līdz 19, otrdienās no pulksten
12 līdz 16, trešdienās un piektdienās no pulksten 8 līdz 12,
ceturtdienās no pulksten 14 līdz
18, bet sestdienās un svētdienās
no pulksten 9 līdz 13.
Parakstīties drīkst pilngadīgi Latvijas Republikas (LR)
pilsoņi, kuriem ir derīga LR
pilsoņa pase. Likumprojekts
«Grozījums likumā «Par valsts
pensijām»» tiks iesniegts Saeimā, ja parakstu vākšanā to
atbalstīs ne mazāk kā viena
desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo
pilsoņu skaita jeb vismaz 149
064 vēlētāji.
Tiem vēlētājiem, kuri par
grozījumiem pensiju likumā

jau parakstījušies biedrības
«Sabiedrība citai politikai un
tiesiskai valstij» kopīgi ar Pensionāru un senioru partiju rīkotajā parakstu vākšanā, otrreiz
nav jāparakstās. Šo vēlētāju
paraksti tiks ieskaitīti kopējā
parakstu skaitā.
Centrālajā vēlēšanu komisijā
iesniegtais likumprojekts paredz grozīt likuma «Par valsts
pensijām» pārejas noteikumu
34. punktu, nosakot, ka līdz
2009. gada 31. decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs
nevar būt mazāks par valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu,
kuram attiecībā no apdrošināšanas stāža piemēroti koeficienti
3,0; 3,5; 4,0 vai 4,5.
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Var pieteikties skolēnu
nodarbināšanai vasarā
 Sintija Čepanone

Jau piekto gadu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē
skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumus,
un līdz 25. aprīlim arī
Jelgavas filiālē aicināti
pieteikties darba devēji,
kuri vasarā vēlas nodarbināt skolēnus.
«Skolēnu nodarbināšanai vasarā NVA Jelgavas filiālē pagaidām
nav pieteicies neviens darba
devējs, taču gatavību to darīt
iepriekš izteikuši vairāki uzņēmumi, kuri skolēnus nodarbina jau
vairākas vasaras, piemēram, «VP
Market», SIA «Laflora», Jelgavas
tipogrāfija un citi,» NVA Jelgavas
filiāles vadītājs Māris Narvils
norāda, ka skolēni šogad ir īpaši
aktīvi un jau pašlaik interesējas
par iespējām strādāt vasarā.
Skolēnu vasaras nodarbināšanas
pasākumi šovasar norisināsies no
2. jūnija līdz 29. augustam. Tiesa
gan – cik pusaudžiem Jelgavā
būs iespēja strādāt vasarā, precīzi
vēl nav zināms, taču M.Narvils
atklāj, ka Latvijā kopumā šāda
iespēja tiks dota apmēram 10 000

skolēniem.
Iespēja strādāt algotu darbu
vasaras brīvlaikā tiks piedāvāta
bērniem no 13 gadu vecuma,
kuri mācās vispārējās, speciālajās
vai profesionālajās skolās. Tādu
iespēju nodrošinās arī skolēniem
ar īpašām vajadzībām.
Jāatgādina, ka darba devējiem
NVA no valsts budžeta piešķir
līdzekļus skolēna darba samaksai
50 procentu apjomā no minimālās
algas, līdzekļus darba vadītāja
mēneša algai – 13 latus par katru
skolēnu – un 80 latus par katru
skolēnu ar īpašām vajadzībām, kā
arī samaksu par skolēna veselības
pārbaudi. Viena skolēna vasaras
nodarbināšanas laiks ir mēnesis,
kuru atsevišķos gadījumos var
pagarināt vēl par mēnesi.
Skolēnu pieteikšanās darbam
vasarā sāksies 10. maijā.
Līdzīgi kā agrāk, arī šogad
darba iespējas skolēniem piedāvās
Jelgavas pašvaldība. Kā norāda
pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta, aģentūrā «Pilsētsaimniecība» dažādos pilsētas
labiekārtošanas darbos kopumā
plānots iesaistīt 60 trīspadsmit
un četrpadsmit gadus vecus skolēnus, pusi nodarbinot jūnijā, bet
otru pusi – jūlijā.

Ļaunprātīgi dedzina
atkritumu konteinerus
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» pilsētā
arvien biežāk izvieto
plastmasas atkritumu
konteinerus, kas ir gan
ekonomiski izdevīgāki,
gan atvieglo atkritumu
savācēju darbu. Taču
iedzīvotāji to nenovērtē
– pēdējā laikā fiksēti
vairāki gadījumi, kad
konteineri vienkārši aizdedzināti.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» ražošanas direktors
Alvils Grīnfelds atzīst, ka situācija
ir bēdīga. «Cenšamies pāriet uz
Rietumu tehnoloģiju – pilsētā izvietojam plastmasas konteinerus,
kas ir gandrīz uz pusi lētāki nekā
metāla un reizē arī ērtāki. Tāpat
tie ir piemērotāki jaunajām atkritumu savākšanas mašīnām, taču
pilsētnieki to nenovērtē un jaunos

konteinerus izmanto ugunskura
sarīkošanai.»
A.Grīnfelds stāsta, ka gadās
pat reizes, ka vienā dienā sabojāti
vairāki atkrituma konteineri. Visaktīvākie dedzinātāji ir Pērnavas
ielā RAF dzīvojamā masīvā un
centrā dažos Lielās ielas māju
pagalmos. Minot dedzināšanas
iemeslus, ražošanas direktors atzīst, ka visbiežāk tā ir ļaunprātība,
kas visaktīvāk notiek brīvdienās
un nakts laikā.
Šā gada pirmajos mēnešos nodedzināti jau desmit 1100 litrus un
septiņi 240 litrus lieli plastmasas
konteineri, tādējādi uzņēmumam
radot zaudējumus aptuveni 1500
latu apmērā, jo viens lielais konteiners maksā aptuveni 130 latus,
bet mazais – 25 latus.
Tāpēc A.Grīnfelds aicina arī
māju iedzīvotājus būt atsaucīgākiem un, manot atkritumu konteineru bojātājus, nebūt kūtriem,
bet gan ziņot policijai, lai atrastu
vainīgo.

Telefonakcija
28. aprīlī no pulksten 13 līdz 14
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā uz lasītāju
jautājumiem atbildēs Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

Rita Stūrāne.
Telefonakcijas laikā pa tālruni 63048801
R.Stūrāne atbildēs uz jautājumiem par sociālajiem pabalstiem; sociālo
palīdzību; Krīzes centra, Nakts patversmes, Dienas centra un Higiēnas
centra darbu; grupu dzīvokļiem; audžu ģimenēm, kā arī uz citiem
jautājumiem, kas ir pārvaldes kompetencē.
Līdz 28. aprīlim lasītāji savus jautājumus var iesūtīt arī
elektroniski pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv
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Inkubators – īstā vieta
cilvēkiem ar oriģinālām idejām
Ekspresjautājumi

SIA «Cup» valdes priekšsēdētājs Āris Kotāns atzīst, ka līdz biznesa inkubatora uzņēmumam
nonācis, īpaši to neplānojot. Jau mācoties Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, iesaistījies vannu nomaiņas projektā, kas arī saistīts ar termoformēšanu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Anna Afanasjeva

«Biznesa inkubators
nav vieta, uz kurieni
cilvēks iet kā uz darbu. Pašam vien pie
savas idejas ir jāstrādā
un jābīda,» saka SIA
«Cup» valdes priekšsēdētājs Āris Kotāns.
Pērn izveidotā firma
no pagājušā gada beigām darbojas Jelgavas
Biznesa inkubatorā.
Pirmajos darbības mēnešos nekas taustāms
termoformēšanas
pakalpojumu jomā
nav sasniegts. Tapuši
informācijas bukleti,
interneta mājas lapa
– elementāras lietas,
bez kurām mūsdienās nav iedomājama
potenciālo klientu
piesaiste. Nākotnē
uzņēmuma pārstāvis
raugās cerīgi.
Kā SIA «Cup» nonāca līdz
Jelgavas Biznesa inkubatoram?
No interneta un kolēģiem uzzināju, ka Latvijā darbību uzsāk
biznesa inkubatori. Interesējos,
tiklīdz Jelgavas inkubators sāka
darbību. Izrādījās, tas nav tik
sarežģīti, jo galvenais, kas vajadzīgs – ideja –, bija. Pārējais
ir tehniski jautājumi. Lielos
vilcienos jau vārds «inkubators»
visu raksturo. Manā izpratnē
tas ir instruments, ar ko valsts
iegulda savā nākotnē.
Jūsu uzņēmums jau bija
nodibināts vai arī to izveidojāt, lai ieietu inkubatorā?

Firmu izveidoju, kad radās
iespēja piesaistīt atbalstu idejas
realizēšanai – orientējamies
uz klientu piesaisti, kam nepieciešami plastikas termoformēšanas pakalpojumi, ko
sniedz plastikas vannu ražotne.
Inkubatora uzņēmums kalpo
kā vēl viens instruments, lai
piesaistītu pasūtījumus iekārtu
pilnīgai noslogošanai ar citiem
izstrādājumu veidiem.
Vai šī ideja būtu tapusi
neatkarīgi no inkubatora?
Par to grūti spriest. Katrā
ziņā pašlaik vēl nekas nenotiktu, ieceres īstenošana būtu
krietni ilgāk jāgaida. Inkubators kā nepieciešamais atbalsts
no malas ir vienreizēja iespēja
cilvēkiem, kam ir kāda ideja.
SIA «Cup» inkubatora atbalsts
pagaidām izpaužas kā bukletu,
interneta mājas lapas izveide.
Tās ir elementāras lietas, lai
uzsāktu sarunu ar potenciālo
klientu.
Termoformēšana liekas
kaut kas ļoti sarežģīts. Tomēr saprotu, ka šis process
saistīts ar otra uzņēmuma,
SIA «Vanna vannā», kur esat
līdzīpašnieks, jomu.
Vārds izklausās sarežģīts, bet
pamatbūtība ir samērā vienkārša. Proti, no plastikas loksnes,
to uzsildot un izformējot, var
iegūt vajadzīgās dimensijas
priekšmetus. Ikdienā visbiežāk
termoformētos izstrādājumus
redzam konfekšu kastēs, kur
tie kalpo kā ietvars saldumiem.
Produkti var būt visdažādākie.
«Cup» plāno nodarboties ar
vidēji lielu izstrādājumu formēšanu, piemēram, automašīnu
jumtu bagāžnieku, ūdensaugiem domātu dārza baseinu,

Kāpēc Ceļu policijas darbu Jelgavā vērtējat negatīvi?
(respondenti, kuri šī dienesta darbu novērtējuši kā negatīvu)

Skaitļi runā

25,7%

Maz redzami
Maz kontrolē šoferu agesīvo
braukšanas stilu

Paši pārkāpj satiksmes noteikumus/paši brauc alkohola
reibumā pie stūres

Pārāk daudz avāriju

17,1%

Slikti strādā/strādā tikai skata
pēc/strādā pārāk formāli
Ņem kukuļus/
mēģina izspiest kukuļus

jumtu veida logu u.tml. izgatavošanu.
Jauns pakalpojumu veids varētu būt piedāvājums izgatavot
ne vien konkrētu priekšmetu,
bet iespēju saražot dažādus
dizaina priekšmetus – krēslus,
kupolus, lielus gaismekļus u.c.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
Potenciāli varētu ražot arī formas dažādu priekšmetu izveidei, lai konkrēto izstrādājumu
varētu izgatavot arī citā veidā,
piemēram, atlejot betonā.
Lai konkrētā ideja īstenotos, arī ražotājam jābūt
gatavam nodrošināt klientu
pasūtījumus. Kā sokas šajā
ziņā?
Esmu saistīts ar SIA «Vanna
vannā». Uzņēmuma ražotne
atrodas Lielaucē, tās iekārtas
ir jaudīgākas nekā nepieciešams pamatprodukta – vannu
– ražošanai. Ir sava speciālistu
komanda, kas uztur sistēmas
darbību un ir gatava pilnībā noslogot iekārtas ar citu izstrādājumu izgatavošanu. Uzņēmuma
birojs atrodas Rīgā.
Vai esat pētījuši, kāds varētu būt pieprasījums pēc
izstrādājumiem, kas izgatavoti ar termoformēšanas
metodi?
Tirgus ir pētīts. Zinu radniecīgus uzņēmumus Skandināvijā, Polijā, Baltijā. Visu
jaudas ir samērotas ar ražošanas apjomiem – tie ir noslogoti
ar pamatprodukcijas ražošanu
un nav gatavi uzņemties citu
izstrādājumu izgatavošanu.
Potenciālos klientus līdztekus
minētajām valstīm apzinām arī
Vācijā un Krievijā. Termoformēšanas jomā pie mums konkurences nav. Protams, jebkurā brīdī

20%
8,6%
8,6%

Jābūt vairāk patruļām
uz ielām
Ilgi neierodas izsaukuma
vietā/neatbrauc vispār
Jābūt stingrākiem pret braucējiem alkohola reibumā
Darbs mērķēts tikai uz to, lai
pēc iespējas vairāk iekasētu
naudu no iedzīvotājiem/
krāpnieciskā veidā liek sodus

5,7%

kāds to var nodrošināt.
Vai ir lietas, kas inkubatora nosacījumos jūs arī
neapmierina? Tikšanās reizē ar ekonomikas ministru
nesen izskanēja, ka atbalsts
inkubatoriem ir nepietiekams, tas līdzinās sociālajam pabalstam, kas liek
orientēties uz kvantitāti,
nevis kvalitāti. Būtu skumji,
ja tā dēļ neīstenotos ar konkurētspējīgu izstrādājumu
saistītās ieceres.
Inkubators manā skatījumā
domāts jauniem uzņēmumiem,
kas neplāno uzreiz iegādāties
jaudīgas iekārtas, ar ko uzsākt
liela apjoma ražošanu, un cerēt,
ka inkubators to visu apmaksās.
Tas ir kā informācijas instruments mikrouzņēmumiem, kam
nav īsti laika un resursu, lai
šeit nokārtotu elementārākās
pamatlietas uzņēmējdarbības
uzsākšanai – iegūtu telpas,
saņemtu grāmatvedības, sekretariāta pakalpojumus, izveidotu
mājas lapu internetā, informācijas materiālus. Tās ir lietas,
bez kā mūsdienās nevar uzsākt
pat nelielu biznesu. Ja uzņēmumiem ir interese par lielākām
lietām, finansējuma piesaisti,
iekārtu iegādi, inkubators nodrošina par to informāciju un
palīdz izvērtēt piedāvājumus,
orientēties plašajā finansējuma
iespēju klāstā un izvēlēties piemērotāko. Pats pašlaik mīnusus
nesaskatu, bet pārzinu tikai
savu konkrēto jomu. Pirmajos
darbības mēnešos inkubatorā
«Cup» turpmākajai pastāvēšanai izdarīts nopietns sagatavošanās darbs. Protams, reāli

5,7%
5,7%

2,9%

Zema saskarsmes kultūra/neatsaucīgi/
slikta attieksme pret cilvēkiem
Masu medijos par viņiem
daudz negatīvas informācijas
Neko nelemj, tikai nosūta
uz tiesu

2,9%

izdarītu lietu vēl nav. Par tām
varētu runāt pēc pusotra diviem
gadiem.
Kuri ir tie cilvēki, kam
vērts apsvērt došanos uz
inkubatoru?
Savas labās idejas uz inkubatoru pārrunāt var doties tie,
kuri saistīti ar datoriem, informācijas tehnoloģijām, jebkurš
potenciālais ražotājs, kam ir
kāda ideja par jaunu izstrādājumu izgatavošanu vai vēlme
papildināt ar uzlabojumiem jau
esošo produkciju un iespēja būt
ar kaut ko oriģinālam. Nedomāju, ka visiem ir obligāta pieredze
biznesā – tādēļ jau inkubators
domāts, lai visu saliktu pa
plauktiem.
Protams, jārēķinās arī ar to,
ka inkubators visu nepaveiks.
Tā nav vieta, uz kurieni cilvēks nāk kā uz darbu. Pašam
vien pie savas idejas jāstrādā,
nepieciešams arī paša finansiālais ieguldījums. Pēc trim
inkubatorā pavadītiem gadiem
uzņēmumam jābūt spējīgam
darboties patstāvīgi.
Kā raugāties nākotnē?
Par apjomu krišanos vannu
ražotne nevar sūdzēties, darbību
plānots paplašināt gan Austrumu, gan Rietumu virzienā. Tā
ir perspektīva lieta, šī, par citām
pārākā vannu atjaunošanas tehnoloģija, gadu desmitiem pastāv
daudzās valstīs. Arī citu izstrādājumu izgatavošanas piesaiste, ko
veiks «Cup», varētu būt perspektīva. Par iespējamo izstrādājumu
patentēšanu vēl pāragri runāt, lai
gan tehnoloģijas vai izstrādājuma
patents nozīmē sevis aizsardzību
kādā noteiktā teritorijā.

«Latvijas faktu» aptaujas dati
(Jelgavā, 2007. gada decembrī)
Nebrīdina, ka uzliks sodu par automašīnas stāvēšanu neatļautā vietā

5,7%

?

• Jūsu vadmotīvs biznesā?
Vajag būt pārliecinātam par savām idejām. Arī gadījumos, kad apkārtējie
cilvēki saka, ka tas nekam neder.
• Cik procentus no dzīves piepilda darbs?
Normāli būtu viena trešā daļa, lai būtu līdzsvars. Bet dažkārt darbā tiek
pavadīta puse laika.
• Kā sevi raksturotu kā priekšnieku?
Tas jāvērtē cilvēkiem, kas kopā ar mani strādājuši. Cenšos un gribētu, lai
padotie uzņēmumā jūtas nevis kā izpildītāji, bet arī kā vadītāja kolēģi.
Par to, kā tas izdodas, pašam grūti spriest.
Pats pasaules iepazīšanas un arī piepelnīšanās nolūkā nepilnu gadu esmu
padzīvojis un pastrādājis fabrikās Viskonsinā, ASV. Sākumā grūti saprast,
kas tajās ir supervaizers. It kā ir priekšnieks, bet staigā kombinezonā
un perfekti pārzina visu, kas ražotnē notiek, un var aizvietot jebkuru
darbinieku. Tas pašu ir ietekmējis, tāpēc uzskatu, ka vadītājam tiešām
jāpārzina viss uzņēmuma cikls.
• Kam ticat – Dievam, horoskopiem, kreisās kājas likumiem vai
kam citam?
Ticu optimismam. Ja cilvēks par visu domā labi, viss veiksies.
• Ko nekādā ziņā negribat palaist garām?
Katrā laikā ir savas prioritātes. Ir bijis tā, ka slēpot patīk, bet tas netiek
darīts, jo tajā laikā jādara kas nozīmīgs. Vienas izteiktas lietas nav.
• Kurus mājas darbus veicat ar prieku un kurus atstājat citiem?
Esmu cilvēks ar universālu pieeju. No darbu veikšanas neizvairos. Protams, ja ir izdevība, uzticu citiem.
• Mācāties no citu kļūdām vai no paša iegūtajiem puniem?
Ļoti cenšos mācīties no citiem, tomēr vairāk pašam no savām darbībām
nākas mācīties. Tās noturīgāk paliek atmiņā nekā citu darbi.
• Ko darāt tad, kad viss apnicis?
Vajag iet uz mežu skriet – izvēdināt galvu. Brīvajā laikā sevi cenšos
nodarbināt ar šo elementāro nodarbi, kas palīdz gan galvu sakārtot,
gan morāli atpūsties.

Nezinu/nav atbildes

2,9%
2,9%
5,7%

5,8%

Pilsētnieks vērtē

Kā iesaistāties
Spodrības
mēneša
aktivitātēs?
Lita Fišere,
1. ģimnāzijas 8. klases
skolniece:
– Šonedēļ skolā ar klasesbiedriem un
audzinātāju
esam ievadījuši sarunas par piedalīšanos talkā,
sakopjot Pils salu. Iespējams, tajā
piedalīsies ne tikai mūsu klase, bet
pat vairākas no mūsu skolas. Mājās brīvdienās mazgāju logus, bet
ikdienā šķirojam arī atkritumus.
Inese
Izatova,
māmiņa:
– Galvenokārt
cenšamies
sakopt savu
privātmājas
pagalmu un
ceļmalu pie
mājas. Gribas, lai garāmbraucošie
redzētu to sakoptu, nevis piedrazotu. Patlaban esam izzāģējuši
vecos zarus un kopā ar gružiem
tos sadedzinājām.
Valija
Zariņa,
pensionāre:
– Grābjam,
tīrām, slaukām. Cenšamies sakopt
apkārtni ap
savu mājiņu,
bet pilsētas rīkotajās talkās gan
nepiedalāmies. Manuprāt, galvenais jau katram savu apkārtni
sakopt, tāpēc arī cenšos, lai pie
manas mājas būtu skaisti. Prieks,
ka arī kaimiņi kārtīgi, tāpēc mūsu
iela vienmēr ir tīra.
Rolands
Vītols,
pensionārs:
– Man Spodrības mēnesis
vēl nav sācies, jo gaidu
labāku laiku.
Brīvdienās lija,
tāpēc nevarēju neko darīt, taču
ceru, ka šonedēļ jau varēs kādus
āra darbus paveikt. Pašam ir sava
māja, ap kuru viss kopjams, grābjams, atliek vien sagaidīt labu laiku
un ķerties pie darba.
Inese
Lozovska,
pavāre:
– Kopjam apkārtni ap savu
māju, tikai žēl,
ka mūsu kaimiņi vēl nav
pamodušies
no ziemas miega un sākuši uzkopšanas darbus. Esam jau nomazgājuši logus, iesējuši pie mājas zāli,
bet sakopšanas darbi nebeidzas.
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Mākslas skolai jaunas
kāpnes un telpas
«Tā kā krāsas radām
paši, sienu krāsojums
ieturēts neitrālos toņos,» tā pavasara skolēnu brīvlaikā veikto remontu Jelgavas Mākslas
skolas veidošanas un
gleznošanas klasē raksturo mācību iestādes
direktore Anda Stankeviča.

 Rīt, 18. aprīlī, pulksten 15 Jelgavas Pils salas savvaļas zirgu uzraugs
Einārs Nordmanis sadarbībā ar Jelgavas Skolēnu domi un jauniešu
sabiedrisko organizāciju «Kovārnis» aicina jelgavniekus uz apkārtnes
sakopšanas talku Pils salā. Talkas organizatori sola, ka noslēgumā notiks
atpūta pie draudzības ugunskura ar kopīgu desu cepšanu. Pieteikties sakopšanas
talkai Pils salā un sīkāku informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 29841851.

 Sveikti labākie marta sportisti. Mēneša laureāta Goda rakstu un Sporta

 Tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā rīt, 18. aprīlī, no
pulksten 11 līdz 18 ikviens aicināts uz labdarības tirdziņu «Dāsnums
mūžam neizsmeļams». Tirdziņā ikviens interesents varēs iegādāties dažādus

amatniecības izstrādājumus, ko darinājuši Jelgavas biedrību un nodibinājumu
biedri, tādējādi finansiāli atbalstot viņus. Labdarības tirdziņā piedalīsies Jelgavas
Pensionāru biedrība, biedrība «Zvaigzne», Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa,
sociālās aprūpes centrs «Jelgava», Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa, Jelgavas
krievu biedrība «Istok», Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība «Ļanok»,
Jelgavas Latviešu biedrība, Jelgavas Invalīdu biedrība. Akcijas laikā jelgavnieki tiek
aicināti arī ziedot – sagādājot traukus, karotes, dakšiņas un citu virtuves inventāru
radošo domu un darbu centram «Svētelis».

 VEF Kultūras pilī sestdien, 19. aprīlī, pulksten 18 notiks
«Mūsdienu deju festivāla 2008» laureātu koncerts, kurā savu
dejotprasmi rādīs arī divas mūsu deju grupas, kas ir konkursa
«Jaunā, straujā paaudze NRG 2008» laureāti, – «Benefice» (vadītāja Annika Andersone) un «Intriga» (vadītāja Inga Ose). Jelgavas

Pagājušajā nedēļā būvnieki sāka demontēt arī savu laiku nokalpojušās un izdrupušās Mākslas bērnu un jauniešu centra «Junda» deju studiju «Benefice» koncertā pārstāvēs
skolas ārējās kāpnes. To stāvoklis pasliktinājās pērn, izbūvējot Svētes, Sakņudārza ielas un Mazā divas vecuma grupas – 5. – 9. klašu grupa ar deju «Labs labu nemaitā» un 10.
Foto: Ivars Veiliņš – 12. klašu grupa ar deju «Pūļa psiholoģija». Savukārt no Jelgavas neatkarīgās
ceļa krustojumu, kad zem konstrukcijas izskaloja daļu grunts.
pirmā stāva gaiteni, kā arī izremontēja divas tualetes telpas. Ne
tikai atjaunotajās, bet arī daļā
citu telpu nomainīti apgaismes
ķermeņi – ierīkotas jaunas dienas gaismas lampas. «Bez dienas
apgaismojuma Mākslas skolā
nav iespējams strādāt. Pagaidām
šī apgaismojuma visās telpās pietrūcis,» secina skolas direktore
A.Stankeviča.
Pagājušajā nedēļā būvnieki
sāka demontēt arī savu laiku
nokalpojušās un izdrupušās
Mākslas skolas ārējās kāpnes.

To stāvoklis pasliktinājās pērn,
izbūvējot Svētes, Sakņudārza
ielas un Mazā ceļa krustojumu,
kad zem konstrukcijas izskaloja
daļu grunts. Lēmums par kāpņu
rekonstrukciju pieņemts pērn.
Arhitektu biroja «Namejs» izstrādātajā projektā redzams, ka
jaunās kāpnes būs mūsdienīgas,
to konstrukcija veidota no betona un metāla. SIA «Extra serviss» no Rīgas plāno, ka kāpņu
rekonstrukciju varētu veikt divos
mēnešos. Uzņēmums demontēs
arī izdrupušās attālāk no galve-

deju studijas «Intriga» festivāla skatītājus priecēs 5. – 9. klašu grupa ar deju

nās ieejas izvietotās trepes. Ar «Eksotiskais hops». Ieeja pasākumā ir bez maksas.
kāpnēm saistīto darbu izmaksas
ir 21 000 latu, bet kopumā šogad
remontdarbiem skolā pašvaldība
atvēlējusi 32 000 latu.
Skolā tiek plānota jumta
logu, gaiteņu un iekšējo kāpņu
atjaunošana, kā arī žoga izbūve. Tas nepieciešams, jo ziemā
apkārtējo māju bērni uz šejieni
nāk vizināties no kalniņa, tā
nolaužot sastādītos košumkrūmus, pabojājot ziemciešu stādījumus un audzēkņu veidotās
skulptūras.

Aicina nekrāt krāmus
 Kristīne Langenfelde

Īsi

servisa centra piemiņas medaļu saņēma cīņas kluba «Milons» karatists Kalvis
Kalniņš par iegūto 3. vietu Prezidenta kausa izcīņā karatē pieaugušo konkurencē
Baku (Azerbaidžāna), treneris Andris Vasiļjevs, un Speciālās peldēšanas skolas
peldētāja Agnese Bikoviča par 1. vietu Baltijas jauniešu čempionātā peldēšanā
Rīgā. Savukārt Pateicības rakstus par ievērojamiem rezultātiem LR čempionātos
saņēma 22 Jelgavas sportisti no sporta kluba «Apolons», šaha kluba «Jelgava»
šahisti, Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportisti un boksa kluba «Madara»
cīnītāji. Suminātas arī trīs komandas – sporta kluba «Apolons» vīriešu komanda,
cīņas kluba «Milons» komanda un Jelgavas BJSS komanda.

 Anna Afanasjeva

Telpu remonts Mākslas skolā
saistīts ar telpu pārbūvi, kas
notiek atbilstoši izstrādātajam
renovācijas plānam. Tas tāpēc,
ka ēka savulaik būvēta civilās
aizsardzības dienesta vajadzībām
ar daudzām nelielām telpām. Arī
atjaunojot veidošanas un gleznošanas klasi, vairākas sienas
likvidētas, lai nodarbību telpas
būtu pietiekami plašas un gaišas. Telpās nomainīts arī grīdas
segums.
Gleznošanas klasē līdz mācību
gada beigām turpināsies mākslas
pamatu nodarbības. Bet jaunajā
mācību gadā šeit izvietos molbertus. Nesen iegādātos molbertus
skolēni iemēģinās, piedaloties
Jelgavas pils jubilejas pasākumos
– dabā gleznojot vēsturisko celtni.
Savukārt veidošanas klasē vēl
jāpieliek jauni plaukti. Pret jaunām nomainīs arī izejmateriālu,
piemēram, mālu, ģipša, glabāšanai
domātās kastes.
Līdztekus mācību telpām skolēnu pavasara brīvdienās marta
pēdējā dekādē vietējā būvfirma
«Ardom» pārbūvēja arī vienu
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tīrīti šķūnīši, pagrabi, pagaldes,
balkoni, kuru kaktos dažkārt atroLatvijas Zaļais punkts
dams kāds kaitinošs, ar putekļiem
(LZP) kopā ar sadarapklājies un savu laiku nokalpojis
bības partneriem SIA
dators, galda lampa, nolietots glu«Kuusakoski» un SIA
deklis vai fēns. Tāpēc LZP aicina
«Dīlers metāls» līdz 9.
nekrāt krāmus un attīrīt māju no
maijam aicina jelgavniešīm nevajadzīgajām mantām, nokus iesaistīties pavasara
gādājot tās otrreizējai pārstrādei
tīrības akcijā «Nekrāj
speciālajos pieņemšanas punktos,
krāmus!» un nogādāt
tādējādi atbrīvot vietu jaunām lienolietotās elektropreces
tām vai vienkārši paplašināt savu
uz elektrisko un elektrodzīves telpu. Turklāt nolietoto
nisko preču savākšanas
elektropreču pārstrādes procesā
punktiem, lai pēc tam
tiek atgūti vidēji 83 procenti matās nodotu otrreizējai
teriālu – gan metāls, gan stikls,
pārstrādei.
gan plastmasa –, kurus pēc tam
izmanto jaunu preču ražošanai,»
«Ir pavasaris un laiks, kad tiek uzsver LZP valdes priekšsēdētājs

Māris Simanovičs.
Iedzīvotāji nolietotus televizorus, ledusskapjus, veļas mašīnas
un citas sadzīves elektropreces,
kas darbināmas ar elektrību vai
baterijām, bez maksas var nodot:
SIA «Kuusakoski» pieņemšanas
laukumā Ozolnieku novada Cenās, Akmeņu ceļā 7a, darba dienās
no pulksten 8 līdz 16, bezmaksas
tālrunis uzziņām 80000065, vai
SIA «Dīlers metāls» savākšanas
punktā Jelgavā, Aviācijas ielā 18f,
darba dienās no pulksten 9 līdz
17, tālruņi uzziņām 80000515
(bezmaksas), 26190394.
Nodošanai atgādātās elektropreces nedrīkst būt izjauktas!
Nododot elektropreces pieņem-

šanas punktos, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, lai
varētu noformēt dokumentus.
Akcijas dalībnieki, kas no līdz
8. maijam būs nodevuši nolietotās
elektropreces speciālajos pieņemšanas punktos, piedalīsies izlozē
un varēs laimēt dāvanu kartes 30
latu vērtībā jaunu elektropreču
iegādei. Akcijas laikā kopā tiks
izlozētas 110 dāvanu kartes. Izloze notiks 9. maijā, tās rezultāti
tiks paziņoti laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», portālā www.jelgava.lv
un www.zalais.lv.

Ritma Gaidamoviča
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ielas
Protesti pret neapmierinošo ielu stāvokli ir saprotami, jo daudzas pilsētas ielas,
kuru segums uzklāts pirms 30 un vairāk gadiem, savu laiku ir nokalpojušas.
Bedru labošana tajās līdzinās izdiluša auduma lāpīšanai. Uzliekot jaunu ielāpu,
tam līdzās parādās jauns caurums... Arī autoceļu attīstības perspektīvām veltītajā
konferencē marta beigās izskanēja, ka Latvijas ielas un ceļi ir smagi slimi. Tomēr
gatava recepte, kā slimību apturēt, netika piedāvāta.
Bedru remontam atvēlētie līdzekļi Jelgavā ik gadu palielinās. Tomēr pieaugums
nav tik straujš, jo kritiskā stāvoklī esošā ielu seguma īpatsvars pilsētā samazinās
– katru gadu nopietni līdzekļi atvēlēti ielu rekonstrukcijai. Aplēses liecina, ka no
asfaltētajām ielām, kuru kopgarums Jelgavā ir 115 kilometru, apmēram puse ir
labā stāvoklī. Ļoti labā stāvoklī ir 13,3 procenti asfaltseguma ielu, kas atjaunotas
pēdējos trīs gados. Pašvaldība ik gadu izstrādā jaunus rekonstrukcijas projektus.
Tomēr ne viss šajā ziņā atkarīgs tikai no pašvaldības vien.
Konferencē pašvaldības uzsvēra, ka to ielas un ceļi ir vēl neapskaužamākā situācijā
kā valsts. Tāpēc nepieciešams mainīt naudas dalījuma kārtību, kas izveidota pirms
gadiem desmit, kad Latvija nebija iestājusies Eiropas Savienībā (ES), kad bija cita
situācija un cenas. Pašlaik pašvaldībām paredzēti 30, bet valstij 70 procenti no
ceļiem paredzētās naudas. Tajā pašā laikā valsts ceļu kopējais garums ir 20 000,
bet pašvaldību ceļu un ielu – 39 000 kilometru. Pie pašreizējā valsts atbalsta
finansējuma apjoma Jelgavas ielas pilnībā varētu sakārtot tikai 30 gados. Tāpat
pašvaldību ceļu sakārtošanai var izmantot vairākas reizes mazāku naudas atbalstu
no ES fondiem. Turklāt lielu daļu naudas saņems Rīga ceļu būvei uz ostu un tranzīta ielas. Pašvaldībām pastāv arī citi ierobežojumi. Piemēram, pilsētas tranzīta
ielu sakārtošanas aktivitātei var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
Ir saprotama autobraucēju vēlme pēc kardināliem uzlabojumiem. Ielu seguma
atjaunošana ir viena no pašvaldības prioritātēm, tomēr minētajos apstākļos
ir jārēķinās ar finansējuma iespējām.

2000
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21273

2005.
gads

20233

16428

Jelgavas ielu bedrīšu
remontdarbu apjomi, m²

2007.
gads

2008.
gads

3245727
979721

2008.
gads

Cik daudz līdzekļu ceļu
uzturēšanai kārtībā
un asfaltēšanai
9178699*
ieguldījusi
Jelgavas dome
5757550

2738755
1998820

2005.
gads

2006. 2007. 2008.
gads gads gads
* plānotais

Jelgavas ielu bedrīšu
remontdarbiem
izlietotie līdzekļi,
Ls
* plānotais

2005.
gads

379465*

Lielās ielas atjaunošanai posmā
no Akadēmijas līdz Dambja ielai
šogad pabeigs tehniskā projekta
izstrādi. Bet faktiski ielu labākajā
gadījumā varētu sakārtot 2010.
gadā. To veiks pēc tam, kad ūdenssaimniecības attīstības projekta
otrajā kārtā Lielās ielas posmā
no J.Čakstes bulvāra līdz Mātera
ielai atjaunos ūdensvadu. «Tagad
ieguldīt līdzekļus liela apjoma
remontā nebūtu lietderīgi,» lēš
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns.
Savukārt Dobeles šoseja sadalīta divos posmos. Posmam
no Atmodas ielas līdz Svētes
upes tiltam savulaik Satiksmes
ministrija (SM) Tranzīta ielu
atjaunošanas programmas ietvaros izstrādāja rekonstrukcijas
projektu, ko līdz galam neīstenoja.
Projektu «Pilsētsaimniecība»
pārņēma no VAS «Latvijas valsts
ceļi» (LVC). Tā kā saskaņojumi
bija novecojuši, veikta atkārtota
procedūra. Rekonstrukcijai paredzēts piesaistīt ES finansējumu.
Tāpēc tiek gaidīti MK noteikumi
Infrastruktūras un pakalpojumu
programmas apakšaktivitātē
«Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās». Tie izsludināti valsts
sekretāru sanāksmē un atrodas
starpministriju saskaņošanā. Saskaņā ar MK noteikumu projektu
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Dobeles šosejas rekonstrukciju veiks, piesaistot
ES līdzfinansējumu. Bet
Lielo ielu atjaunos pēc
tam, kad izbūvēs jaunu
ūdensvadu.

pašvaldība programmā varēs iesniegt vienu projektu pieteikumu.
Plānots, ka tā būs Dobeles šosejas
rekonstrukcija par maksimāli iespējamo ERAF finansējumu – 5,6
miljoniem latu.
Dobeles šosejas posmam no
Atmodas līdz Dambja ielai izstrādāts gan tehniskais projekts,
gan tehniski ekonomiskais pamatojums. To paredzēts iesniegt
Eiropas Komisijai, lai saņemtu
pilsētvides attīstībai domāto
finansējumu. Pēc pašreizējām
prognozēm pieteikšanās uz
finansējumu izsludinās jūlijā.
Par pilsētvidei domātajiem līdzekļiem paredzēts rekonstruēt
arī Lielo ielu posmā no Dambja
līdz Māras ielai, kā arī izbūvēt
Atmodas ielu posmā no Dobeles
šosejas līdz Lapskalna ielai. Pašlaik «Pilsētsaimniecībā» gatavo
nosacījumus tehniskā projekta
izstrādei.
Dobeles šosejas sakarā Jelgavā
figurē informācija, ka SM konstatējusi pārkāpumus piešķirto
līdzekļu izlietojumā, tāpēc tā
pilsētas pašvaldībai līdzekļus ielu
remontam vairs nepiešķiršot.
LVC projektu vadītāja Ieva Niedra
uz jautājumu, vai tas ir tiesa, un,
ja, jā, tad kādi ir konstatētie pārkāpumi, atbild, ka LVC Finanšu
vadības daļas rīcībā šādas informācijas nav.
Arī SM Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Ilze Eida norāda, ka pēdējā laikā nekādas
pārbaudes vai revīzijas Jelgavā
nav veiktas un tādējādi attiecīgi
netiek gatavots lēmums par
naudas noņemšanu vai samazināšanu.

2006.
gads

Tuvākajā laikā atsāksies Rīgas ielas pēdējā posma rekonstrukcijas noslēdzošais cēliens.
Foto: Ivars Veiliņš

Klāt ielu
atjaunošanas laiks
 Anna Afanasjeva
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līdzekļiem
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Jelgavas
budžets, Ls
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Šomēnes SIA «Kulk» ielu bedru remontā sāka
izmantot bituma emulsiju, kas nodrošina vecā
seguma un jaunieklātā karstā asfalta labāku
saķeri. Remontdarbiem būs tik līdzekļu, lai
«aizlāpītu» bedres visās ielās. Tomēr, kā norāda
aģentūrā «Pilsētsaimniecība», no darbu veicējiem nevar pieprasīt garantijas. Gan tāpēc, ka
nekas tāds nav paredzēts normatīvajos aktos,
gan tāpēc, ka daudzo «ielāpu» klāšana faktiski
nav saucama par bedru remontu. Atbilstoši tehnoloģijai bedru labošana notiek, ja katra bedrīte
tiek izfrēzēta un pēc tam aizpildīta. Ne vienā vien
pilsētas ielā, kur asfalta segums kalpojis 30 un
vairāk gadu un atgādina «ielāpu uz ielāpa», bez
kardināliem uzlabojumiem ne uz ko labāku nevar
cerēt. Kamēr segums nebūs nomainīts, būtiska
uzlabojuma pie labākās gribas nebūs.

2008.
gads

Tuvākajā laikā atsāks
Rīgas un Tērvetes ielas rekonstrukciju un
izbūvēs Lāčplēša ielas
turpinājumu līdz Rīgas
ielai. Marta sākumā
izbūves darbi sākās
Ziediņu ceļā. Izskatīšanā ir Brīvības bulvāra un Ganību ielas
posma rekonstrukcijas
konkursam iesniegtie
pieteikumi.
Marta sākumā SIA «CBS Igate» sāka Ziediņu ceļa izbūvi, lai
nodrošinātu piebraukšanu SIA
«Modulex Invest» ražotnei. Ceļš
jāizbūvē 353 metru posmā, lietus
notekūdeņu kanalizācija – par 80
metriem garāka. Projekts sākts ar
lietus kanalizācijas izbūvi un ģeodēziskajiem darbiem. Viena brigāde pagājušajā nedēļā pabeidza
lietus kanalizācijas aizsargčaulas
izbūvi zem topošā dzelzceļa sliežu
pievedceļa, ko būvē sašķidrinātās
gāzes stacijas vajadzībām pēc SIA
«Naftas tirdzniecības nams «Euro
Trans Oil»» pasūtījuma. Otra
«Igates» brigāde strādā uz Loka
maģistrāles pusi.
Līdztekus ceļa izbūvei «Igatei»
Loka maģistrāles posmā jāierīko
arī apgaismojuma tīkls un sabiedriskā transporta pieturvieta.
Kopējās Ziediņu ceļa projekta izmaksas, ieskaitot būvuzraudzību
un autoruzraudzību, ir 626 400
latu. Darbi jāpabeidz līdz jūlija
vidum. Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
atzīst, ka tas nebūs tik vienkārši,
jo paralēli notiek citi ar ražotnes
atvēršanu saistīti darbi. Jāsaska-

Izbūvējot ūdensvadu uz topošo rūpnīcu, Ziediņu ceļš ir sabojāts un vairs nelīdzinās izbraucamam ceļam, kāds savulaik
tas bija.
ņo trīs uzņēmēju – «CBS Igate»,
ražotnei domāto ūdensapgādes un
saimnieciskās kanalizācijas sistēmu izbūves pasūtītāja «Modulex
Invest» un darbu veicēja «Lik
sistēmas» darbības.
Izbūvējot ūdensvadu, pieļautas
neprecizitātes, kas jānovērš. Tas
apgrūtina ceļa būvnieku darbu.
Rūpnīcas īpašnieks Ziediņu ceļā
plānojis ieguldīt elektroapgādes
kabeli. Darbus bija paredzēts sākt
marta pēdējā dekādē, taču tas
nenotika. Arī tas bremzē darbu
gaitu. Lai Ziediņu ceļā izbūvētu
lietus ūdeņu kanalizāciju, bija
jāvienojas, lai uz laiku apturētu
dzelzceļa uzbēruma veidošanu.
«Sākotnēji vienkāršais projekts
izrādījās visai sarežģīts un laikietilpīgs,» raksturo A.Baļčūns.
Šajās dienās atsāk Rīgas ielas rekonstrukciju posmā no
Loka maģistrāles līdz pilsētas
administratīvajai robežai. Lai
kvalitatīvi ieklātu asfaltbetona

segumu, Rīgas ielu uz laiku
pa posmiem slēgs satiksmei.
Vadoties no laika apstākļiem,
teritorijas sakopšanas darbus
un asfalta virskārtas uzklāšanu
atsāks Tērvetes ielā.
Šogad pēc ūdensapgādes attīstības projekta pabeigšanas sakārtos Traktoristu un Satiksmes
ielas krustojumu – uzklās asfalta
virskārtu un pabeigs gājēju ietvi,
kā arī Traktoristu ielas daļu.
Lielākais jaunais projekts šogad
ir Brīvības bulvāra rekonstrukcija
1500 metru posmā. Pašlaik vēl
turpinās saņemto piedāvājumu
izvērtēšana. Lāčplēša ielas 200
metru posma no Rīgas līdz Kronvalda ielai rekonstrukcijas konkurss noslēdzies. Ar zemāko cenu
– 115 106 latiem – tajā uzvarēja
SIA «Kulk». Ganību ielu atjaunos
200 metru posmā no Atmodas ielas
līdz 1. līnijai. Nosacījumi šī posma
projektēšanai un izbūvei pašlaik
tiek izstrādāti. Sagatavošanā ir arī
Ausekļa ielas posma pārbruģēšana
un ietvju sakārtošana no Blaumaņa ielas līdz Meiju ceļam.
Virknei ielu – Kronvalda,
Helmaņa, Akmeņu –, kā arī
Pumpura ielas posmam no Rīgas
līdz Helmaņa ielai un Strazdu
ielas posmam no Rīgas līdz
Kronvalda ielai šogad izstrādās
rekonstrukcijas projektus.
Izraugoties ielas atjaunošanai,
galvenais nosacījums, kas tiek
ņemts vērā, ir to stāvoklis. Atsevišķos gadījumos rekonstruē
ielas, kas atrodas jauna būvobjekta apkaimē. Tādējādi uzlabos
ielas pie topošā Olimpiskā centra. Tiesa, piemēram, Brīvības
bulvāris, ko rekonstruēs, bija ļoti
kritiskā stāvoklī.

ielas
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Tirgus piesātinājums un
rekonstrukcijas cenas
 Anna Afanasjeva

Autoceļu attīstības perspektīvai līdz 2013. gadam
veltītajā konferencē izskanējušās būvnieku domas

Savlaicīgi izsludinot
konkursus ielu atjaunošanai, atklājies, ka
prognozētā cena ievērojami pārsniedz no
uzņēmējiem saņemto
piedāvājumu summu.
Nepārprotama izskaidrojuma tam nav.
Aptaujātie speciālisti
sliecas domāt, ka tas
atkarīgs no tirgus piesātinājuma.

Ceļu būves eksperti min vairākus iemeslus sliktajai ceļu kvalitātei, kā
svarīgākos norādot normatīvu trūkumu, nepietiekamu finansējumu ceļu
būvei un naudas trūkumu ceļu uzturēšanai, kā arī vilcināšanos.
• Nav valsts standartu, kas noteiktu, kādam jābūt ceļam – ceļu būvē
nav noteikta metodika, nav kvalitātes standartu. Nozare balstās uz
iepriekšējo pieredzi un projektētāju izstrādāto tehnisko projektu, taču
projektētājs zināmā mērā var improvizēt. Kaut kādi noteikumi iestrādāti
iepirkumu tehniskajā specifikācijā, kur noteikts, kādi materiāli jāizmanto, kā arī norādīta minimālā un maksimālā robeža ceļu biezumam, tas
arī viss. Nav skaidrs, kā aprēķina ceļa izturību, ņemot vērā transporta
intensitāti un svaru.
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Lāčplēša ielas 200 metru jauno posmu SIA «Kulk» piedāvāja
sakārtot par 115 106 latiem, kas
salīdzinājumā ar prognozēto
maksu ir par 50 procentiem
zemāka. Kopumā konkursam
bija pieteikušies četri uzņēmumi. Starpība starp zemāko un
augstāko piedāvājuma cenu bija
26 procenti.
Aģentūras «Pilsētsaimniecī- Lāčplēša ielas 200 metru jauno posmu, kas atvieglos nokļūšanu pie topošā Zemgales Olimpisba» direktors Andrejs Baļčūns kā centra, SIA «Kulk» piedāvāja sakārtot par 115 106 latiem. Tā salīdzinājumā ar prognozēto
Foto: Ivars Veiliņš
stāsta, ka prognožu aprēķiniem maksu ir par 50 procentiem zemāka.
Arī SIA «Kulk» ražošanas
par pamatu ņemti pagājušā uzņēmums noslēdza līgumu par darbi būs jāpaveic, ceļu būvgada izcenojumi, kam pierēķi- apjomīgiem darbiem lidostā niekiem darbu apjomi būs lieli. direktors Artūrs Ošenieks
nāts zināms inflācijas procents. «Rīga». «Šāds objekts ikvienam Šāds «sastrēgums» var izraisīt norāda, ka jāņem vērā katra
objekta īpatnības. Pašlaik
Ņemts vērā minimālās darba al- būtu saistošāks, nekā pilsētas cenu kāpumu.
Projektēšanas uzņēmuma piedāvājuma cenu lielā mērā
gas, naftas cenu pieaugums, kas ielas rekonstrukcija, kas infrasavukārt atspoguļojas bitumena struktūras dēļ pieder pie sarež- «3C» valdes loceklis Aigars Bu- var saistīt ar to, ka ikviens
un asfaltbetona cenās. Iespē- ģīto objektu kategorijas. Ielu ķevics atzīst, ka komentēt cenu uzņēmums cenšas tikt pie
jams, prognozes nav bijušas tik atjaunošanai pilsētā ir sava spe- atšķirību ir grūti, un sliecas do- pasūtījuma, īpaši nerēķinot
precīzas. Tomēr vienalga šķēres cifika – intensīva satiksme, ko- māt, ka cena lielā mērā atkarīga iespējamo peļņu. Tas tāpēc, ka
munikāciju no nozares tirgus piesātināju- ceļu būvniekiem atšķirībā no
starp piedāt ī k l i z e m ma. «Arī veikalos preci dažkārt iepriekšējiem gadiem nemaz
vājumu un
ielas segu- gadās nopirkt ar 70 procentu at- tik daudz konkursu nenotiek.
faktisko
ma. Tāpēc laidi,» viņš piebilst. Projektētāji Arī SIA «CBS Igate» valdes
cenu ir pāceļa un ie- apšauba, ka tas saistīts ar Valsts priekšsēdētājs Māris Peilāns
rāk lielas.
l a s v i e n a kontroles (VK) aktivitātēm vai uzsver konkurences pieaugu«Tas vakilometra ar to, ka būvnieki nodarbotos ar mu un ievērojamu piedāvājurētu būt
r e k o n s - cenu dempingu. Drīzāk tā ir no- ma samazināšanos, kas saistīts
saistīts arī
t r u k c i j a s slodze. «Kad
ar vispārēar to, ka šoizmaksas bija lielā
jo situācigad krietni
n a v s a l ī - Saulkrastu
ju. Tomēr
agrāk esam
dzināmas,» a p v e d c e ļ a
tiklab citos
izsludināa t g ā d i n a būve, darba
konkursos
juši ar ielu
A.Baļčūns. pietika gan
arī pašlaik
izbūvi un
I e s p ē - lielajiem,
piedāvājuatjaunošaj a m s , s i - gan mazama cenas
nu saistītos
t u ā c i j u jiem ceļu
neatpaliek
iepirkumus.
no prognoKamēr uz- «Ar lētāko cenu var arī gadīties, ka ietekmējis būvētājiem.
zētajām.
ņēmēji vēl pēc diviem trim gadiem darbu nākas arī tas, ka L i e l a j i e m
« C e ļ u
tikai kom- pārtaisīt, jo lētākais ne vienmēr nozīmē samazinā- u z ņ ē m u būvē atplektē savu labāko,» atgādina SIA «CBS Igate» val- jies darbu miem tolaik
a p j o m s citus obšķirībā no
s e z o n a s des priekšsēdētājs Māris Peilāns.
būvniecī- jektus neražotājiem
darbu klāsdarbinietu, konkurence ir lielāka, un tas bā, jo abas nozares savā ziņā ir v a j a d z ē j a .
kus no
liek uzņēmējiem izvērtēt cenas saistītas. Sava nozīme ir tam, Tagad, kad
darba vēl
un pārlieku ar izmaksu pie- ka joprojām nav izsludināti lielo projekneatlaiaugumu neaizrauties,» spriež lielie valsts projektu konkursi. tu nav un
Satiksmes ministrijas kavēša- nav skaidrs,
žam, citviet
A.Baļčūns.
Vasarā, kad pasūtījumu pa- nās ietekmē uzņēmēji startē arī kad būs, arī «Kamēr uzņēmēji vēl tikai komplektē atbrīvotie
ketes nokomplektētas, ir citādi. mazākos konkursos, kas citādi viņi iziet savu sezonas darbu klāstu, konkuren- cilvēki pie
Piemēram, pērn Rīgas ielas viņiem nebūtu saistoši. Tomēr tirgū. Tik- ce ir lielāka, un tas liek uzņēmējiem mums rinrekonstrukcijas konkursā doku- kavēšanās ar lielajiem projek- l ī d z k ā d s izvērtēt cenas un pārlieku ar izmaksu d ā s t ā v.
mentu paketi izņēma arī «Sal- tiem nav vērtējama viennozī- n o t i e m pieaugumu neaizrauties,» spriež paš- Atlaišanu
dus ceļinieks». Bet pieteikums mīgi. Proti, jo vēlāk konkursu « a i z i e s » , valdības aģentūras «Pilsētsaimniecība» n e p l ā n o jam, bet
palika neiesniegts, jo starplaikā izsludinās, jo īsākā termiņā viss nostā- direktors Andrejs Baļčūns.
sies savās
strādnievietās,» domā A.Buķevics. Arī kiem jāapzinās, ka par to pašu
Autoceļu fonds, Ls
lielākie projektēšanas uzņē- naudu būs jāstrādā kvalitatīvāk
mumi savulaik piedalījušies un vairāk. Kopumā prognozes
vienīgi «Latvijas valsts ceļu» nav pārāk optimistiskas,» viņš
konkursos. Tagad tie lūkojoties saka, piebilstot, ka šogad vairs
arī mazāku projektu virzienā.
nebūs jāparedz rezerves līdzekļi
strādājošo noturēšanai.
Attiecībā uz VK M.Peilāns
Valsts
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• Viens no bedrīšu rašanās iemesliem ir gaisa temperatūras svārstības. Ja
temperatūra vienmēr būtu virs vai zem nulle grādiem, bedres veidotos
mazāk. Vissliktāk ir, kad slapjā laikā pie nulle grādiem ūdens uz ceļiem
sasalst, bet virs nulles – atkūst, izplešas un izspiež no braucamās daļas
tā sastāvdaļas. Viss sākas ar sīkiem akmentiņiem, kas veido asfaltbetonu.
Ūdens pie temperatūras svārstībām palīdz ceļa segumam izirt, un tā
veidojas aizvien lielākas bedres. Ja nulles ciklu ir mazāk un temperatūra
vairāk turas tikai virs vai zem nulles grādiem, ceļš kalpo ilgāk.
• Slikto izejmateriālu dēļ Latvijā ceļiem var garantēt divu līdz trīs gadu
dzīvotspēju, kaut normāli ceļam būtu jākalpo apmēram astoņi gadi. Pie
mums atšķirībā no Eiropas neizmanto daudzus materiālus. Piemēram,
materiālu «PR Plast» jeb polimērbitumenu – sastāvdaļu, kas savelk asfaltu
un veido ko līdzīgu tīklam, kas neļauj asfaltam izirt. Valstī nav normatīvu,
kas noteiktu šādu materiālu lietošanu par obligātu vai ieteicamu.
• Bez vainas nav pasūtītāji – valsts un pašvaldību institūcijas. Pēc būvnieku domām, iepirkumi būtu jāsāk jau rudenī, lai februārī būtu zināms
uzvarētājs un tas savlaicīgi varētu pasūtīt materiālus. Bieži vien konkursi
notiek citos gadalaikos, kad darbu veicējs nevar pasūtīt materiālu, jo
tas jau izpirkts vai pieejams par daudz augstāku cenu.
• Labākajā variantā ceļš būtu jābūvē karstākajā vasaras laikā, kad ir
pietiekami augsta temperatūra, kas arī uzlabo ceļa kvalitāti.

Ielu rekonstrukcija Jelgavā

2005. gads
Rīgas ielas rekonstrukcija no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei – 1140 m;
O.Kalpaka ielas seguma no Lielās līdz Raiņa ielai remonts – 335 m;
Meiju ceļa no Kazarmes līdz Satiksmes ielai kapitālais remonts – 340 m
Dambja ielas no Lielās līdz Sarmas ielai kapitālais remonts – 300 m
Lietuvas šosejas posma no Miera līdz Viskaļu ielai kapitālais remonts – 560 m
Gaisa tilta kapitālais remonts no Rūpniecības ielas līdz iebrauktuvei DUS
«Dinaz» – 485 m;
Filozofu ielas remontdarbi no Augusta līdz Kļavu ielai – 275 m;
Peldu ielas izbūve, 1. kārta (šķembas) – 440 m;
Dūņu ielas asfalta seguma izbūve – 1492 m;
Pulkveža O.Kalpaka ielas rekonstrukcijas 1. un 2. kārta – 1090 m.
2006. gads
Peldu ielas izbūve, 2. kārta – 120 m;
Zirgu ielas seguma remonts no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Tērvetes ielai
– 460 m;
Zvejnieku ielas seguma remonts no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai – 450 m;
Kazarmes ielas seguma remonts no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai – 400 m;
Helmaņa ielas seguma remonts – 130 m;
Robežu ielas seguma remonts – 260 m;
Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojuma pieejošās joslas remonts – 150 m2.
2007. gads
Peldu ielas izbūve, 3. kārta (asfaltsegums) – 540 m;
Rīgas ielas rekonstrukcija no Loka maģistrāles līdz administratīvai robežai
Ozolniekiem – 1920 m;
Atmodas ielas rekonstrukcija no Meiju līdz Ošu ceļam – 540 m;
Tērvetes ielas rekonstrukcija no Raiņa līdz Rūpniecības ielai – 980 m;
Viskaļu ielas rekonstrukcija no Lietuvas šosejas līdz Smiltnieku ielai – 1400 m;
Bebru ceļa asfalta seguma izbūve starp Atmodas un Dūņu ielu – 360 m2;
J.Asara ielas paplašināšana un ietves izveide no Lielās līdz Svētes ielai – 160 m;
Traktoristu ielas rekonstrukcija, 1. kārta – 480 m;
Vecā ceļa rekonstrukcija no Kalnciema ceļa līdz Institūta ielai – 790 m;
Baložu ielas seguma renovācija no Tērvetes ielas līdz Būriņu ceļam – 460 m;
T.Grothusa ielas asfaltbetona seguma izbūve – 961 m2;
Piebraucamā ceļa izbūve Rogu ceļā – 761 m2;
Meiju ceļa asfalta seguma atjaunošana no Satiksmes līdz Audēju ielai –
101 m2;
Meiju ceļa paplašinājuma izbūve – 104 m2;
Asfaltbetona seguma kārtas izbūve 6 cm biezumā no Dambja ielas 80 līdz
Bebru ceļam 90 – 1250 m2;
Asfaltbetona seguma izbūve Sniega ielas posmā – 180 m2.

ceļu nākas labot, jo lētākais
ne vienmēr nozīmē labāko,»
atgādina M.Peilāns.
Viņš vērtē, ka Jelgavas ielas
līdzinās brauktuvēm citās pilsētās, kur tāpat pietiek problēmu.
Pārējo vidū vienīgi Ventspils ir
izņēmums. «Valstī tikai pēdējos
divos gados autoceļu jomā esam
pavirzījušies, bet pašvaldībām
jārēķinās ar budžeta iespējām.

Ikvienā vietā var atrast trūkumus. Tuvojoties vēlēšanām,
ieganstu meklēšana pieņemsies
spēkā, bet budžets ir tāds, kāds
ir. Komentēt visi ir gudri, labprāt gribētu redzēt, ko viņi paši
labu izdarījuši, kur ir viņu sakārtotās vietas. Nereti izrādās,
ka cita acī redz skabargu, bet
savā degungalā neredz baļķi,»
domā uzņēmējs.
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Uzņēmēja atbildība
atspoguļojas maltītē
«Bērnu un skolēnu ēdināšana neapšaubāmi
ir ļoti nozīmīga, jo viņi
izglītības iestādē pavada lielāko dienas daļu.
Mācību process ir sarežģīts, turklāt nereti pēc
stundām skolā bērniem
vēl jāpagūst apmeklēt
interešu izglītības nodarbības,» Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta
Auza, akcentējot skolēna
garo un saspringto darba
dienu, uzsver sabalansēta, pilnvērtīga un sātīga
uztura nozīmi.
G.Auza vērtē, ka pašlaik ne
Jelgavas pirmsskolas izglītības ie
stādēs, ne skolās būtisku problēmu
ēdināšanas jomā nav. «Protams,
vienmēr jau var gribēt labāk,» viņa
nosaka, taču piebilst, ka speciālisti
rūpīgi seko tam, lai mācību iestādēs
maltīte būtu silta un pilnvērtīga.
Turklāt ikviena skolēnu vai viņu
vecāku pretenzija tiek pārbaudīta
un nebūšanas, ja tādas atklājušās,
sadarbībā ar uzņēmēju, kas nodroši
na ēdināšanu, un izglītības iestādes
medicīnas darbinieku novērstas.

Par pilnvērtīgu uzturu
jārunā jau ģimenē

Teju visās skolās audzēkņiem
tiek nodrošināta iespēja ne tikai
ēdnīcā paēst pusdienas – gan
zupu, gan otro ēdienu, gan saldo
–, bet arī bufetē iegādāties uzko
das, piemēram, salātus, smalk

maizītes, kafiju. Par laimi, pirms
apmēram diviem gadiem izdevās
panākt aizliegumu izglītības ie
stādēs tirgot neveselīgu pārtiku
un dzērienus, piemēram, čipsus,
krāsainās limonādes, tostarp
kokakolu, tādējādi skolēni daudz
vairāk spiesti domāt par veselīgu
uzturu vismaz izglītības iestādē.
«Žēl, ka visās mūsu skolās neizde
vās ieviest piena programmu, taču
mēs tomēr ceram, ka ar nākamo
mācību gadu to izdosies atjaunot,»
G.Auza uzskata, ka svarīgi būtu
bērniem, izmantojot Eiropas Sa
vienības finansējumu, piedāvāt
ne tikai pienu, bet arī citus piena
produktus, piemēram, jogurtu.
Viņa norāda, ka problēmas ar pie
na programmas realizēšanu radās
pērn, kad Eiropas finansējums pie
ražotāja nonāca ar trīs četru mē
nešu kavēšanos un ražotājs vairs
nebija gatavs uz skolu vest pienu
teju par velti, uzreiz neatgūstot
naudu, un līgumi tika lauzti.
G.Auza norāda: kaut arī vēl
aizvien netrūkst jauniešu, kuri
pareizai ēšanai nepiešķir vajadzīgo
uzmanību, liela daļa tomēr apzinās,
ka vismaz reizi dienā jāpaēd siltas
pusdienas. «Skolā mēs ļoti labi
redzam to, kādi ēšanas paradumi
ir ģimenē. Dažkārt nākas atskārst,
ka bērnam nav izpratnes par to, kas
ir pilnvērtīgs uzturs,» G.Auza arī
piebilst, ka šajā ziņā ne bez vainas
ir sabiedrībā kultivētais uzskats
par skaistuma etalonu, kas īpaši
meitenēm porcijas apmēru mudi
na būtiski samazināt vai arī, vēl
ļaunāk, no ēšanas atteikties vispār.

Angļu zinātnieki izdarīja eksperimentu – divus dvīņus divas nedēļas baroja ar
atšķirīgu pārtiku. Piecgadīgajam bērnam neļāva lietot aromatizētos čipsus,
dzērienus, konfektes, kā arī jau gatavus produktus, kas satur mākslīgās
krāsvielas. Viņa brālis ēda kā parasti. Jau pēc pāris dienām pirmā uzvedība
kļuva mazāk agresīva, viņš retāk izrādīja slikta garastāvokļa pazīmes, kļuva
daudz mierīgāks. Viņa brālis palika tāds kā bija. Bērnu psihologs piedāvāja
zēniem uzmanības testu un IQ pārbaudi. Pirms eksperimenta abu brāļu
līmeņi bija vienādi. Bet pēc tā pirmā brāļa rādītāji bija labāki par 15%. Vēlāk
šis eksperiments tika izdarīts ar viņa klasesbiedriem. No skolas ēdienkartes
tika izslēgtas 36 ēdienu piedevas. Rezultātā 57% vecāku paziņoja par uzvedības uzlabošanos, tikpat daudz atzīmēja, ka bērni daudz labāk guļ, ka
viņu uzvedība uzlabojas, ja viņi tiek baroti ar veselīgu pārtiku.

*Rokasgrāmata «Ēdināšanas darba organizācija skolās
un pirmsskolas izglītības iestādēs»

Gluži par sviestmaizi nestrādājam
Uzņēmēji par izvēlēto jomu – ēdināšanu
pirmsskolas izglītības
iestādēs un skolās –
runā nelabprāt, taču
atzīst: nekāds ienesīgais bizness tas nav.
«Tas vienkārši ir mans
lauciņš,» saka SIA «Ambrozija» valdes locekle
Daiga Tiltiņa.

Jau vairākus gadus ēdināšanu bērnudārzos un skolās
nodrošina firmas. Kā uzņēmēji, tā iestāžu vadītāji
atzīst, ka gadu gaitā izveidojusies laba sadarbība
un visas domstarpības izdodas atrisināt. Protams,
vienmēr jau var gribēt lielākas porcijas, zemākas cenas, ātrāku apkalpošanu un garākus starpbrīžus, lai,
daudz neplānojot laiku, paēst varētu ikviens skolēns.
Taču uz ēdināšanu skolā var paraudzīties arī no otras
– uzņēmēju – puses. Lai bērnudārznieku trīs reizes
dienā veselīgi pabarotu par 1,60 latiem, bet skolēnu
– par latu, nepieciešamas īpašas prasmes. «Jelgavas
Vēstnesis» noskaidro, kas notiek bērnu ēdināšanas
jomā mūsu pilsētā.
Tieši tādēļ par veselīgu uzturu
jārunā arī ģimenē.

Silts un tikko
gatavots ēdiens

Gada sākumā Jelgavas Izglītības
pārvalde no četrām firmām, kas
sniedz ēdināšanas pakalpojumus vi
sās astoņās pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs, saņēma iesniegu
mus par ēdināšanas maksas paaugs
tināšanu bērnudārzos. Uzņēmēji
tajos akcentēja, ka par 1,35 latiem
vairs nespēj nodrošināt pilnvērtīgu
un sabalansētu bērnu ēdināšanu
trīs reizes dienā. «Izvērtējot visus
aspektus – gan energoresursu un
pārtikas produktu cenu kāpumu,
gan minimālās algas palielinājumu
un citus –, maksu nācās paaug
stināt,» teic G.Auza. Viņa norāda,
ka par visām trim ēdienreizēm
– brokastīm, pusdienām un launagu
– bērnudārzā maksā vecāki. Kopš
1. aprīļa bērniem līdz trīs gadu
vecumam pirmsskolas izglītības
iestādē ēdināšana maksā 1,35 lati
dienā, savukārt no trīs līdz skolas
vecumam – 1,60. Un par šo sum
mu jāspēj nodrošināt pilnvērtīgs
uzturs, tostarp augļus, dārzeņus,
piena produktus, lai bērns uzņemtu
nepieciešamās kalorijas.
G.Auza bilst, ka mūsu pilsētā nav
paredzēts pāriet uz centralizēto
ēdiena sagatavošanu, kā tas ir vai
rākās citās pašvaldībās – viņasprāt,
tas ir viens no risinājumiem, taču
nebūt ne labākais. Tiesa gan – cen

tralizētā ēdiena sagatavošana mal
tīti ļautu pagatavot ekonomiskāk,
jo moderni aprīkot vienu virtuvi ir
lētāk nekā vairākas katrā bērnu
dārzā, turklāt arī produktu iegādes
cenas atkarīgas no iepirkto produk
tu daudzuma. Piemēram, Dobeles
pašvaldība uzskata, ka, pārejot uz
centralizēto ēdiena sagatavošanu,
vairāk tiks taupīti energoresursi,
arī apkalpojošā personāla skaitu tā
dējādi varētu samazināt. «Taču tas
nozīmētu, ka ēdiens būtu jāizvadā
pa visām pirmsskolas izglītības ie
stādēm. Mums ir būtiski, ka tas tiek
gatavots izglītības iestādē, tādējādi
vienmēr ir tikko pagatavots, silts,»
uzsver G.Auza.

Skolā var paēst par latu

Skolas ēdnīcā maksa par maltīti
ir vidēji lats, taču tas atkarīgs no
maksātspējas – prasmīgi kalkulējot,
skolēns pilnvērtīgi var paēst arī par
sešdesmit santīmiem, bet tiem, kam
rocība atļauj, pusdienām tērēt var
pat divus un vairāk latus. Taču
būtiski ir tas, ka arī skolu ēdnīcās
lielākoties ēdiens tiek gatavots uz
vietas, nodrošinot iespēju vismaz
reizi dienā paēst siltas pusdienas.
Veiksmīgi izdevies atrisināt jau
tājumu trijās izglītības iestādēs,
kurās savulaik ēdināšanu nodro
šināja uzņēmums «Fazer», taču
lielo izmaksu dēļ darbību Jelgavā
pārtrauca.
«Pašlaik mums visvairāk jārū
pējas par Amatu vidusskolu, kuras

Brokastīs – omlete ar sviestmaizi, pusdienās – biešu zupa, kartupeļi ar gulašu, svaigu gurķi un upeņu sulas dzēriens, launagā – kanēļmaizīte, kakao un bumbieris. Garšīgi un veselīgi, vērtē pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» bērni. Pavāru prasmi pagatavot
Foto: Ivars Veiliņs
šādu maltīti par visai nelielu naudas summu uzteic arī bērnu vecāki.
audzēkņiem paēst jādodas uz tuvē
jām sabiedriskās ēdināšanas vietām
vai jānotiesā līdzpaņemtā maltīte,»
uz problēmu norāda G.Auza, gan
akcentējot, ka to varētu atrisināt
plānotās mācību virtuves izveide,
kad ēdināšanu mācību procesā
skolā varētu nodrošināt paši au
dzēkņi.
Nav noslēpums, ka dažkārt nav
viegli atrast uzņēmēju, kas būtu
gatavs ēdināšanu nodrošināt sko
lā. Pirmkārt, pašvaldība neļauj
nekontrolēti noteikt ēdiena cenas,
otrkārt, apgrozījums izglītības
iestāžu ēdnīcās nav tik liels, lai
dotu ievērojamu peļņu, treškārt,
skolēnu ēdināšana negarantē ne
pārtrauktus ieņēmumus visu gadu,
jo bērniem ir vasaras brīvlaiks.
Jāpiebilst, ka no uzņēmējiem šajā
laikā netiek iekasēta maksa par
virtuves telpu nomu.
G.Auza bilst, ka ir iepazinusies
ar Ministru Kabineta noteikumu
projektu par to, ka 2008./2009.

gadā pirmo klašu skolēnus pare
dzēts ēdināt par valsts budžeta
līdzekļiem, vienam bērnam tērējot
80 santīmus. «Taču pagaidām tas
ir tikai projekts,» uzsver Izglītības
pārvaldes vadītāja.

Rindas – slodze
ēdinātājiem un bērniem

Runājot par būtiskākajiem trū
kumiem skolēnu ēdināšanā, G.Auza
min to, ka vairākās izglītības iestā
dēs nav pietiekami plašas telpas,
kur bērniem paēst, turklāt tam
atvēlēti divi starpbrīži, vidēji 30
minūšu gari. «Likumsakarīgi, ka
tieši šajā laikā virtuves darbinie
kiem ir ļoti liela slodze, jo pusdienās
jāpagūst apkalpot vairākus simtus
bērnu. Tas neērtības rada arī skolē
niem, jo nereti nākas gaidīt rindā,»
piekļuves jautājumus, kas būtu
jārisina, ieskicē Izglītības pārval
des vadītāja. Viņa pauž, ka līdz ar
piebūves uzcelšanu šis jautājums
pilnībā būs sakārtots 4. vidusskolā,

jo mācību iestāde iegūs gan jaunu
virtuvi, gan ēdamtelpu.
Skolās ēdinātājiem nav jānodroši
na brokastis, taču jau no rīta ikviens
skolas ēdnīcā var iegādāties salātus,
smalkmaizītes, augļus, sulas, taču,
tuvojoties pusdienas laikam, nepie
ciešams arī siltais ēdiens. «Ēdienkar
te izglītības iestādēm tiek apstipri
nāta desmit dienām, kā vienu no
svarīgākajiem aspektiem izvirzot to,
ka piedāvājumam jābūt mainīgam,
ēdienam – pilnvērtīgam.»
Ēdināšanas kvalitātes nodroši
nāšanā ļoti svarīga loma ir Skolas
padomei, kurā darbojas aktīvi ve
cāki, skolotāji, skolēni, un skolas di
rektoram tā ir viens no pamatbals
tiem, kas šo procesu var vadīt un
kontrolēt. «Ēdināšanas jautājumu
skolā nedrīkst atstāt pašplūsmā, tas
nemitīgi prasa uzmanību, lai būtu
sakārtots,» G.Auza rezumē, ka ar
pašreizējo situāciju lielākoties visi ir
apmierināti, taču vienmēr ir iespēja
arī šajā jomā pilnveidoties.

2005. gadā biedrība «Vecāki Jelgavai» apmeklēja visas pilsētas skolas,
lai pēc vienotiem kritērijiem izvērtētu, kāda situācija tajās valda ēdināšanas jomā. «Raudzījāmies, cik
veselīgs, garšīgs un daudzveidīgs ir
skolas ēdnīcās piedāvātais ēdiens,
kā skolas administrācija sadarbojas
ar firmām, kas viņu izglītības iestādē nodrošina ēdināšanu, kā risināts
pieejamības jautājums, tostarp, vai
ēšanai atvēlētais laiks ir pietiekams,
vai rindas nav pārāk garas,» atceras biedrības priekšsēdētājs Kārlis
Boldiševics. Jāpiebilst, ka tolaik
nominācijā «Labākā skolas ēdnīca» uzvarēja 6. vidusskola, kurā
ēdināšanu nodrošina IK «Bodrovs».
«Tagad zināms laika sprīdis jau pagājis, tādēļ aizvien aktuālāks kļūst
jautājums pārliecināties, kas šajā
jomā pilsētas skolās ir mainījies,
kādas problēmas valda pašlaik,»
K.Boldiševics piebilst, ka «Vecāki
Jelgavai» šim jautājumam noteikti
pievērsīsies atkal.

Pusdienas skolā – vai tiešām dārgi un negaršīgi?
Aptaujātie skolu vadītāji
atzīst, ka pašlaik situācija
ēdināšanas jomā ir stabilizējusies un ar uzņēmumiem izveidojusies laba
sadarbība. Gan ar ēdiena
kvalitāti, gan arī ar tā
cenu visi ir apmierināti,
nenoliedzot, ka vienmēr
jau var gribēt paēst vēl
lētāk, vēl ātrāk, vēl garšīgāk. Taču galvenais,
ka izglītības iestādē ir
iespēja paēst siltas un
veselīgas pusdienas.
Gaumes atšķiras

Cik cilvēku, tik viedokļu – to var
attiecināt arī, runājot par ēdināša
nu skolās. Kamēr skolā strādājošie
un mazāko klašu bērni vērtē, ka
ēdiens mācību iestādē ir gan daudz
veidīgs, gan gards, vecāko klašu
audzēkņiem iebildumu netrūkst.
Un viens no būtiskākajiem ir ne
adekvāti augstā cena par niecīgo
porciju. Par atšķirīgo gaumi varēja
pārliecināties arī «Jelgavas Vēstne
sis», starpbrīdī apmeklējot 6. vidus
skolu. «40 santīmi par gaļas salātu
pikucīti šķiet par dārgu – veikalā
nopirkt sanāk lētāk; kokainus frī
kartupeļus un briesmīga paskata
pelmeņus – tos te var dabūt, turklāt

Par aktuālāko problēmu skolēnu ēdināšanas jomā pašlaik var uzskatīt
pieejamības jautājumu – bērni ir neapmierināti, ka, lai dabūtu siltas
pusdienas, jāgaida rindā. Arī ēdiens, ko var iegādāties par vidēji pusotru latu, ne visiem, īpaši vecāko klašu skolēniem ir pa prātam.
galīgi aukstus,» tās ir tikai dažas
vecāko klašu skolēnu replikas, kas
veltītas skolas ēdnīcā pagatavota
jiem ēdieniem. Turpretim mazākie
neredz pamatu sūdzēties. «Man
šeit ļoti garšo. Vislabprātāk ēdu
pankūkas ar gaļu, taču arī kotletes
un karbonādes ir ļoti garšīgas,»
saka trešklasnieks. Savukārt gadu
vecākie puikas stāsta, ka pēc otrās
stundas parasti apēd vecāku līdzi
iedotās maizītes, bet pēc trešās

dodas pusdienot skolas ēdnīcā.
Viņi tur par silto ēdienu iztērē vi
dēji latu, un visi ir vienisprātis, ka
sanāk paēst lēti un garšīgi, turklāt
veselīgi, jo gan vecāki, gan skolo
tāji ir daudz stāstījuši par veselīgu
uzturu.
Līdzīga aina paveras arī citās
skolās, un, kamēr vieni mācību
iestādes ēdnīcās pagatavoto kritizē,
citi to labprāt notiesā. Protams,
dažādas pretenzijas šad tad pavīd

ikvienā skolā, un to vadītāji neslēpj,
ka ēdināšana nu reiz ir tā lieta, kur
problēmu netrūkst, taču tās maksi
māli īsā laikā cenšas atrisināt. Arī
Izglītības pārvalde reaģē uz ikvienu
bērnu vai vecāku sūdzību, kas skar
ēdināšanu skolās.
«Nav noslēpums, ka lielākoties
uzņēmēji, kas darbojas skolas ēdi
nāšanas jomā, strādā «pa nullēm».
Skola nav tā vieta, kur var daudz
nopelnīt,» teic 6. vidusskolas di
rektors Alfrēds Holsts. Viņš atklāj,
ka katru nedēļu tiek apstiprināta
ēdienkarte un tajā piedāvā
tais ir gana daudzveidīgs,
turklāt skolēniem ir
izvēles iespējas – ne
gribi kartupeļus, ēd
putru, negribi gaļu,
izvēlies salātus. «Ir,
protams, tādi skolēni,
kam nekādi nevar iz
dabāt. Vairākkārt Sko
las padomes dalībniekus
esmu aicinājis izvērtēt,
ko un kā bērni ēd, taču
reālas darbības tā arī nav bi
jušas. Varbūt tomēr problēma nav
tik liela?» saka A.Holsts.

Pusdienas – ap latu

Savukārt citās skolās aktuālāks
jautājums ir rindas ēdnīcā. Skolas

vadība gan norāda, ka starpbrīži iz
plānoti tā, lai paēst pagūtu visi gri
bētāji, taču skolēni iebilst – dažam
ne reizi vien rindas dēļ nācies palikt
tukšu vēderu. «Esam salīdzinoši
maza skola, tādēļ īpašu problēmu
nav – mums ir trīs garie starpbrīži,
kuru laikā var pagūt paēst, turklāt
bērni jau zina, ka rindā jāgaida vien
pirmās desmit, piecpadsmit minū
tes, tāpēc saplāno savu laiku,» teic
Spīdolas ģimnāzijas direktore
Ilze Vilkārse.
A r ī

Va l s t s
ģimnāzijas di
rektore Valentīna
Maido norāda, ka divi starp
brīži – 20 un 30 minūšu gari – ir
pietiekami, lai paēst paspētu visi.
«Skolēni, protams, grib, lai viņi
tiktu apkalpoti ātrāk, taču jāsaprot,
ka paēst vēlas visi,» viņa teic.
Kaut arī pārtikas produktu
cenas un citas izmaksas nemitīgi

kāpj, skolās iespējams paēst lētāk
nekā ēstuvēs pilsētā. Cenu ampli
tūda ir pietiekami plaša, lai par
salīdzinoši nelielu naudas summu
skolēns varētu nobaudīt garšīgas
un sātīgas pusdienas. Jāpiebilst,
ka brīvpusdienas skolā maksā latu,
un tāda ir vidējā summa, ar kādu
jārēķinās skolēnam. Taču atkarībā
no rocības tā var būt pat mazāka
vai gluži otrādi – lielāka, sasniedzot
pat pusotru divus latus. «Cenas pie
mums ir demokrātiskas un
par latu skolas ēdnīcā
paēst var. Protams,
audzēkņi rēķina, ko
var atļauties un ko
ne, un visbiežāk
viņi izvēlas sātīgu
otro ēdienu, nevis zu
pas,» stāsta Amatniecības
vidusskolas direktores vietniece
Janīna Rudzīte. Jaunieši nesmādē
arī skolas bufetē iegādājamās bul
ciņas un picas, taču, kā ievērojuši
pedagogi, tas nekļūst par vienīgo
maltīti skolā – aizvien biežāk skolē
ni izvēlas paēst siltas pusdienas.
Aptaujāto skolu vadība atzīst, ka
kopumā ir apmierināti ar izglītības
iestādes un ēdināšanas uzņēmumu
sadarbību. Turklāt vairākas skolas
pašreizējo situāciju var salīdzināt
ar to, kā bija pirms kāda laika. «Ir

labi, ja uzņēmums, kas nodrošina
ēdināšanu skolā, jūtas tikpat gādīgs
pret bērniem kā skolotājs,» par
pašreizējo ēdinātāju – SIA «Juro
IK» – teic Spīdolas ģimnāzijas
direktore I.Vilkārse. Viņa atmiņā
atsauc kā maltīti, kas gatavota no
pusfabrikātiem, tā perio
du, kad Spīdolas ģimnā
zijas audzēkņiem vispār
nebija iespējas paēst iz
glītības iestādē. Par
laimi, šī problēma
tika atrisināta, un
ēdienkarte ir gana
daudzveidīga, lai
skolēns var izvē
lēties gan sev fi
nansiāli izdevīgā
ko, gan garšīgāko
maltīti.

Pieprasījums
ietekmē
piedāvājumu

Protams, daudz kas ēdināšanas
jomā atkarīgs no skolas specifikas.
Tā, piemēram, Vakara (maiņu)
vidusskolā ēdienu vairs negatavo
skolas ēdnīcā – tas noteiktos laikos
tiek atvests. Direktore Brigita Prei
sa atklāj, ka šajā skolā ēdināšana ir
SIA «Nadīne plus» ziņā un ar paš
reizējo sadarbību viņi apmierināti.

«Šajos gados mums jau ir izstrādāta
sistēma un rasts optimālākais
variants – bufete, kurā iespējams
paēst, strādā trīs dienas nedēļā no
pulksten 11 līdz pat vēlam vaka
ram, un audzēkņiem ir iespēja no
baudīt arī silto ēdienu. Mūsu skolā
var paēst vidēji par
1,50 latiem. Pro
tams, gribētos, lai
būtu lētāk, taču
apzināmies reālo
situāciju,» saka
B.Preisa. Viņa
atklāj, ka ēdiens
tiek pievests
atkarībā no
pieprasījuma
– ja nepiecie
šamas papildu
porcijas, sa
zvanoties ar
uzņēmēju, tas
tiek atrisināts,
un Vakara (maiņu) vidusskolas
audzēkņiem starpbrīžos ir iespēja
nobaudīt kā zupu un otro ēdienu,
tā arī bulciņas un kafiju. «Uzņēmē
jiem, ņemot vērā mūsu skolas spe
cifiku, nav izdevīgi ēdienu gatavot
uz vietas,» tā B.Preisa, piebilstot,
ka daudzi audzēkņi jau ir paēduši
darbā, tādēļ skolā ēd vairs tikai
neliela daļa.

To, ka uzņēmēji, kas apņē
mušies nodrošināt ēdināšanu
skolā, balansē uz entuziasma
robežas, viņi nenoliedz, taču
tajā pašā laikā norāda: nu gluži
par sviestmaizi jau nestrādājam.
Ēdinātājiem vislielāko «robu»
iegriežot tieši maksa par virtuves
telpu īri. «Maksa par īri skolās
ir ļoti augsta. Maksājam teju
tikpat, cik firmas citviet pilsētā,»
vērtē SIA «Juro IK» – Spīdolas
ģimnāzijas un 1. ģimnāzijas, kā
arī divu rajona skolu ēdināšanas
uzņēmuma – komercdirektore
Ilze Krastenberga. Plus maksa
par elektrību, kanalizāciju, sīkie
remonti, atalgojums darbinie
kiem un citi izdevumi. Taču
kopumā jau situācija neesot tik
dramatiska un šis tas paliekot arī

attīstībai. «Prieks, ka arī skolēni
atzīst – barojam labi. Jūtam atde
vi,» tā I.Krastenberga, piebilstot,
ka ar atalgojumu apmierināti ir
arī darbinieki. Turklāt viņiem pa
prātam ir arī darba grafiks, kad
vasaras mēneši ir brīvi. Savukārt
D.Tiltiņa, kuras uzņēmums ēdi
nāšanu nodrošina 4. pamatskolā,
norāda, ka pašlaik darbiniekiem
spēj nodrošināt vien minimālo
algu, turklāt ik dienu arī pati
tirgo skolas bufetē. «Nu nemāku
es tā: maz darba, daudz naudas.
Man sanāk otrādi. Bet es negra
sos padoties.»
«Ēdināšanas sfēra neapšaubāmi
ir ļoti sarežģīta, jo aiz uzņēmēja
stāv bērns, bērna vecāki, tāpēc
atbildības nasta ir milzīga. Tur
klāt par 1,60 latiem, cik vecāki
dienā maksā par bērna ēdināšanu,
uzņēmējam mazajiem jānodrošina
trīs pilnvērtīgas ēdienreizes, kā arī
jāsedz citi izdevumi,» IK «Kanto»
īpašniece Dace Cine prāto, ka
tas izdodas, pateicoties pavāru
pieredzei un zināšanām. Viņa
izvēlējusies ēdināšanu nodrošināt
pirmsskolas izglītības iestādēs, no
rādot, ka tai neapšaubāmi ir sava
specifika. Piemēram, vecāki mak
sā tikai par to dienu, kad mazais

ir bērnudārzā, taču to, cik bērnu
katrā dienā apmeklēs pirmsskolas
izglītības iestādi, lai varētu izrēķi
nāt nepieciešamo porciju skaitu,
paredzēt ir grūti. «Tādēļ brokastis
gatavojam pēc vidējā bērnu skaita
iestādē. Pusdienu porciju daudzu
mu gan jau varam izrēķināt,» teic
D.Cine. Viņa atklāj, ka piemēram,
«Lācītī» pēc saraksta ir 151 bērns,
taču apmeklējums mainās, un vi
dēji dienā jāpabaro apmēram 130
pirmsskolas vecuma bērni. Ar to
tiek galā divas pavāres un viens
virtuves strādnieks.
Ēdinātāji atzīst, ka ēdienkartei
jābūt daudzveidīgai – turklāt ne
tikai produktu, bet arī cenu ziņā.
Tā, lai bērni veselīgi varētu pa
ēst arī zem lata. I.Krastenberga
novērojusi, ka ēšanas paradumi
gadu laikā skolēniem tomēr ir
mainījušies, turklāt tie atšķiras pat
blakus skolās. «Atceros, kad tikko
uzsākām darbu 1. ģimnāzijā, sko
lēni zupas neēda vispār. Bet tagad
jau esam spiesti iegādāties papildu
zupas šķīvjus,» gandarīta ir SIA
«Juro IK» komercdirektore, taču
pauž nožēlu par to, ka lielākoties
skolas ēdinātāji ir tie, kas bērniem
māca veselīga uztura principus.
Par to vajag runāt ģimenē.

Pagatavot maltīti palīdz pieredze
«Mums garšo putras,
īpaši mannā un piecgraudu. No zupām vismīļākā ir biešu,» cits caur
citu klāsta pirmsskolas
izglītības iestādes «Lācītis» sešgadnieki. Viņi ar
ēdināšanu bērnudārzā
ir apmierināti – maltīte
allaž esot garšīga. Turklāt
viņi paši arī iemācījušies
sev uzklāt galdu un pēc
ēdienreizes novākt traukus. Gluži kā mājās.

lai noskaidrotu vēlmes un izšķirtos
par optimālāko risinājumu,» stāsta
«Lācīša» vadītāja Ilze Strautniece,
uzteicot sadarbību, kas jau vairāku
gadu garumā izvērtusies ar IK
«Kanto». Kad «Jelgavas Vēstnesis»
viesojās «Lācītī», mazie brokastīs
ēda omleti ar sviestmaizi un dzēra
miežu kafiju, pusdienās tika gata
vota biešu zupa, vārīti kartupeļi un
gulašs, svaigs gurķis un upeņu sulas
dzēriens, savukārt launagā viņus
gaidīja tikko cepta kanēļmaizīte
ar kakao un bumbieris desertā.
I.Strautniece atklāj, ka pavāres

pagatavot, piemēram, kādu veselīgu
putru, kuru pirmo reizi nogaršojuši
bērnudārzā un atzinuši par garšī
gu,» saka I.Strautniece un norāda
uz kādu neapšaubāmi pozitīvu
tendenci. Proti, vecāki par bērnu
veselīgu uzturu sākuši domāt daudz
vairāk. To var nojaust arī pēc svētku
cienasta – ja agrāk neveselīgie čipsi
bija ierasti, bērnudārzā atzīmējot
dzimšanas dienu, tad pašlaik jau
vecāki izvēlas veselīgākus našķus,
ar ko pacienāt mazā draugus dār
ziņā.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» skaidro
privātā bērnu
Ēšanas paradu
dārza «Rūķu
mi mazajiem atšķi
māja» vadītāja
ras – vieni pirms
Biruta Briede,
došanās uz bērnu
šajā izglītības
dārzu mājās iedzer
iestādē ēdinā
tēju un apēd kādu
šanu nodrošina
sviestmaizi, citiem
paši. «Mums
pirmās brokastis ir
nebūtu izdevīgi
tikai pirmsskolas
laist iekšā kādu
izglītības iestādē.
firmu, tādēļ par
Bērniem par vecāku
ēdienreizēm
līdzekļiem tiek no
rūpējas mūsu
drošināta trīsreizēja
pašu pavāre,
ēdināšana – brokas
arī produktus
tis, pusdienas un
gādājam paši,»
launags. Kaut arī
B.Briede klās
kopš 1. aprīļa mak
ta, ka «Rūķu
sa par ēdināšanu
pašvaldības bērnu Bērnudārzs nereti ir tā vieta, kur mazais ne tikai iemācās ēst regu- mājā» brokas
dārzos paaugsti lāri un veselīgi, bet arī apgūst galda kultūru, tostarp saklāt galdu, tis, pusdienas
un launags
nāta, gan vecāki, lietot galda piederumus un pēc maltītes traukus novākt.
dienā kopumā
gan pirmsskolas
izglītības iestādes darbinieki pauž gādā arī par bērniņiem, kuriem ve maksā 1,50 latus. Taču zemākas
sapratni – lai par 1,60 latiem trīs selības problēmu dēļ jāievēro īpaša izmaksas salīdzinājumā ar pašval
reizes dienā pabarotu bērnu, nepie ēdienkarte, un, kamēr citiem top dības pirmsskolas izglītības iestā
ciešama teju vai māksla. Viņi apzi tās dienas ēdienkartē paredzētais, dēm sanāk tādēļ, ka šī summa tiek
nās, ka uzņēmēji par šo summu ne viņas atsevišķi pagatavo speciālu tērēta, vien lai iegādātos produktus.
tikai iegādājas produktus un pabaro ēdienu. Savukārt rudenī, kad dārzā Atalgojuma un citi izdevumi no šīs
bērnus, bet arī sedz visus pārējos tikko ienākušies augļi un dārzeņi, naudas netiek segti. «Protams, kopā
izdevumus, tostarp par telpu īri, galdā tie tiek celti arī svaigā veidā. ar pavāri, dakterīti raugāmies, lai
un nodrošina atalgojumu virtuvē «Lācīša» vadītāja norāda, ka tad mūsu bērni ēstu veselīgi un mal
strādājošajiem. Taču viņiem, vis katrā grupiņā ir trauks ar «vitamī tīte ik dienu būtu daudzveidīga,»
ticamāk, milzīgās pieredzes dēļ niem» un katrs var grauzt pēc sirds B.Briede gan norāda – ja pusdienās
tas izdodas, un maltīte ir veselīga, patikas. Jāpiebilst, ka mazākajiem ir zupa, otro ēdienu mazie vairs ne
bērniņiem dārzeņi, piemēram, var notiesāt, tādēļ ar vecākiem vie
daudzveidīga un sabalansēta.
nojušies, ka zupa un otrais ēdiens
Uzrunātie pirmsskolas izglītības burkāni tiek sasmalcināti.
Bērnudārzu vadītāji neslēpj, ka dārziņā tiek gatavots pamīšus.
iestāžu vadītāji uzsver, ka viens no
Uz jautājumu, kas tad ir bērnu
svarīgākajiem priekšnoteikumiem dažkārt jau gadās arī pa kādam
ir tas, ka ēdiens tiek gatavots neapmierinātajam. Piemēram, iecienītākais ēdiens, pirmsskolas
bērnudārza virtuvē, tādējādi līdz vienu vai otru ēdienu bērns atsakās izglītības iestāžu pārstāvji atbild
mazajiem grupiņā tas nokļūst tikko ēst, taču visbiežāk tas ir nevis tādēļ, neminstinoties – viennozīmīgi ma
pagatavots un silts. «Ēdienkarte ka ēdiens negaršīgs, bet gan tāpēc, karoni. Un pavāriem kopā ar spe
tiek sastādīta 10 darbadienām ka mazais nav radis tādu ēst. «Mēs ciālistiem, meklējot zelta vidusceļu,
pēc sabalansēta uztura principa noteikti izjūtam katras ģimenes nākas likt galvas kopā, lai mazie ar
un izanalizēta un saskaņota ar ēšanas paradumus, to, cik veselīgu ēdienu uzņemtu visu, kas nepiecie
izglītības iestādes medmāsu. Tas vai neveselīgu ēdienu viņi paraduši šams augot, turklāt lai tas būtu ne
ir ļoti sarežģīts process, kurā tiek ēst. Prieks par tiem bērniņiem, tikai veselīgi, bet arī garšīgi.
iesaistīti arī bērni un viņu vecāki, kuri, aizejot mājās, mammai lūdz
Sagatavoja Sintija Čepanone

Jūlija,
mācās 2.
pamatskolā:
«Ko ēst, skolā varam izvēlēties, bet
parasti dodu
priekšroku
kartupeļiem
ar cīsiņu
– tas ir mans mīļākais ēdiens. Parasti par pusdienām sanāk maksāt
kādus 1,50 latus. Zupas parasti
neēdu, bet bulciņas starpbrīžos
gan nopērku. Ēdiens parasti ir
silts un garšīgs. Arī daudzveidīgs,
jo var iegādāties ne tikai dažādus
gaļas izstrādājumus, piemēram,
kotletes, karbonādes, bet arī
salātus. Protams, var nopirkt arī
frī, taču parasti es tos neizvēlos, jo zinu, ka tas nav veselīgi.
Veselīgam uzturam uzmanību
pievēršu arī mājās. Man liekas, ka
ar ēdināšanu mūsu skolā problēmu nav, arī rindas starpbrīdī nav
īpaši lielas – jāpagaida kādas
piecas, desmit minūtes. Es esmu
apmierināta.»
Edijs, mācās
Spīdolas
ģimnāzijā:
«Kopumā ar
ēdināšanu
skolā esmu
apmierināts.
Ēdienkarte ir
daudzveidīga, turklāt ik
dienas mainās – ir vārīti kartupeļi,
frī, griķi, rīsi, makaroni, gaļa,
salāti. Katrs ēdienu var izvēlēties
pēc savas gaumes. Ja stundu laikā
gribas paēst, tad ēdiens ir arī silts,
vēlāk gan tas ir nedaudz atdzisis.
Tiesa gan – vienmēr skolā neēdu.
Ja ir brīva stunda, aizeju paēst uz
«Meho», «Pagrabiņu», «Silvu».
Tur tomēr izvēle ir daudz plašāka,
porcijas – lielākas, turklāt cenu
starpība ir diezgan maza. Par
pusdienām tērēju vidēji 1,50 – 2
latus dienā. Manuprāt, lielākā
problēma skolas ēdnīcā ir tā, ka
jāgaida rindā. Jā, arī tās mazās
porcijas.»
Inese, meita
mācās Valsts
ģimnāzijā:
«Manuprāt,
skolās ļoti
pietrūkst obligātā ēdināšana, kā bija
agrāk. Tagad
jaunieši var
izvēlēties – ēst vai neēst, un tas
veselībai nenāk par labu. Meita
parasti gan ēd pusdienas skolā –
vismaz vienreiz dienā siltais ēdiens
ir vajadzīgs, turklāt no mājas viņa
iziet pulksten astoņos, bet atpakaļ
ir pēc trijiem. Protams, padārgi jau
sanāk, taču, ņemot vērā augstās
izmaksas, par to nav jābrīnās. Vidēji pusdienām viņa tērē latu. Cik
esam runājušas, ēdiens vienmēr ir
silts, garšīgs. Taču ir kāda būtiska
problēma – rindas. Dažkārt gadās
tā, ka starpbrīdī rindu nevar paspēt
izstāvēt. Šis jautājums noteikti
būtu jārisina, piemēram, sadalot,
kurā starpbrīdī noteiktas klases var
iet pusdienās.»
Dzintars,
dēls mācās
4. vidus
skolā:
«Mans dēls
skolas ēdnīcas pakalpojumus neizmanto – tā
īsti nav vajadzības, jo mācības viņam beidzas
pēc pulksten 13 un uzreiz pēc
stundām viņš nāk mājās. Ņemot
vērā to, ka es strādāju mājās, viņu
vienmēr ar siltām pusdienām sagaidu. Dažkārt, ja dēls vēlas, viņš
uz skolu paņem līdzi maizītes,
taču tas ir samērā reti. Ir ēdis
arī skolas ēdnīcā, taču tur viņam
negaršojot. Tas, protams, ir arī
naudas jautājums – kompleksās
pusdienas izmaksā latu dienā.
Nedēļā sanāk pieci lati. Dārgi.
Pusdienas mājās var paēst krietni
lētāk, turklāt pats esmu tikko
pagatavojis, tās ir siltas.»
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 9.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4753.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 301.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Zem sveðiem karogiem...»
12.45 «Ielas garumâ». Biíernieku iela.
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Mâksliniece H.Heinrihsone.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Rekets»; «Ðampinjoni».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 9.sçrija.

17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4754.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 302.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. 57.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 11.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS summç».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 252.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes svarcelðanâ.*
16.00 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
16.30 Bostonas maratons. Tieðraide.
19.30 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.55 «112 hronika».
20.10 «Âfrikas fauna».
Dokumentâla filma. 13. un 14.sçrija.
21.10 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 15.sçrija.
21.55 «Çnas zona».
22.25 «Tavs auto».*
22.55 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 10.sçrija.
23.20 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 39.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 21.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vçtru laikmets».
Vâcijas melodrâma. 2002.g. 1.sçrija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 549.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs
raidîjums. 7.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 52.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 123.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. 108.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 1.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 10.sçrija.

tv programma
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 9.sçrija.
0.55 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 16.sçrija.
1.50 «Pamatinstinkts 2». ASV, Vâcijas un
Lielbritânijas trilleris. 2006.g.
4.00 «Zûlanders». ASV parodiju komçidja.
5.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 81.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 110.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 111.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 44.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 8.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 18.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 12.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 138.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 34.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 9.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV detektîvseriâls. 15.sçrija.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 16.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 6.sçrija.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 12.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 34.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.). *
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.).
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
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.

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4755.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 303.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Mans puika Dþeks».
Lielbritânijas biogrâfiska drâma.
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. 58.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 12.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 253.sçrija.
14.00 Bostonas maratons.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 58.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls.
150.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.
20.05 «Âfrikas fauna».
Dokumentâla filma. 15. un 16.sçrija.
21.00 «Adrenalîna mednieki».
Seriâls. 12.sçrija.
21.30 Sporta studija. Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls.
150.(noslçguma) sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 40.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 108.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vçtru laikmets». Melodrâma. 2.sçrija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 550.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 2.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 53.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 124.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. 109.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Lîdz pasaules malai».
Vâcijas melodrâma.
22.55 «Mîlas slazdâ». ASV drâma.
0.45 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 17.sçrija.
1.45 «Klauns». Vâcijas trilleris. 2005.g.
3.45 «Neredzamais cirks». ASV drâma.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

Otrdiena, 22.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 10.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4754.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 302.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. «Mûzika arhitektûras
pieminekïos». Meþotnes pils.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
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. 26.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 10.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 111.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 112.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 45.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 16.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 13.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 139.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 35.sçrija.

18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 10.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 19.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 11.sçrija.
22.20 «Meli». ASV detektîvfilma. 1999.g.
1.00 «Remonta skola» (ar subt.).
1.55 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 13.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 35.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 «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.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 23.aprîlis
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 11.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4755.sçrija.
10.20«Neprâta cena». LTV seriâls. 303.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 «Balâde par Kurbadu».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 11.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4756.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 304.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 59.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 13.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis».
Seriâls. 254.sçrija.

Ceturtdiena, 2008. gada 17. aprīlis

14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Play off spçle.
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 59.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 9.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
20.55 «Slepkavîbas smarþa». Kanâdas trilleris.
22.25 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.55 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 41.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 109.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vçtru laikmets». Melodrâma. 3.sçrija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 551.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 3.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 54.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 125.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. 110.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma 2». Lielbritânijas un
ASV seriâls. 3.sçrija.
23.05 «Viss par Bendþaminu».
ASV un Vâcijas kriminâlkomçdija.
0.55 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 18.sçrija.
1.50 «Íermeòa iznîcinâtâji». ASV trilleris.
3.30 «Kino moguli». ASV un Vâcijas komçdija.
5.15 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 112.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 113.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 46.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 10.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 19.sçrija.

14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 14.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 140.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 36.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 11.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Skrienoðais cilvçks».
ASV spraiga siþeta filma.
23.35 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 10.sçrija.
0.40 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.15 «Remonta skola» (ar subt.).
2.10 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 14.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 36.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.).
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.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
Krievijas sarunu ðovs.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 24.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 12.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4756.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 304.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». G.Krollis.
14.05 «LTV portretu izlase».
Mâksliniece K.Neiburga.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Lai dzîvo bçrni!» SIA AGD grupas filma.
15.50 «Aprîïa pilieni».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 12.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4757.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 305.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Pasaulç lielâkais
kruîzu kuìis». Dokumentâla filma.
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. 60.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 14.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 255.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Play off spçle.
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 60.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 10.sçrija.
20.05 «Ikonas pçdçjâs dienas: Dþanni
Versaèe». Francijas dokumentâla filma.
21.00 «Mîlestîba ir labâkâ recepte».
Vâcijas komçdija.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Zootrops».
23.35 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 42.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 110.sçrija.

9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vçtru laikmets». Melodrâma. 4.sçrija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 552.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 4.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 17. aprīlis
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 55.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 126.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. 111.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
22.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
23.05 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 254.sçrija.
23.40 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
1.40 «Taisnâ tiesa». Lielbritânijas un Ungârijas
laikmeta drâma.
3.50 «Íermeòa drudzis». ASV kriminâldrâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 113.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 114.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 47.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 11.sçrija.

12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 13.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 15.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 141.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 37.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 5.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Pçrkona dienas». Spraiga siþeta filma.
0.30 «Gribi bût miljonârs?»*
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 15.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 37.sçrija.

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 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
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.

Piektdiena, 25.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 13.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».

9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4757.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 305.sçrija.

5.05 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 8.sçrija.
6.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 83.sçrija.

TV3

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 «Interni». Francijas seriâls. 1.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Rullç droði!» Producentu grupas
Televîzijas un video parks filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 13.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4758.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 306.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 15.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 7.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. 61.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 15.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 256.sçrija.
14.00 Starptautiskâs sacensîbas mâkslas
vingroðanâ Baltijas aplis.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 61.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
17.55 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Pusfinâls.
20.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.15 «112 hronika».
20.30 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Pusfinâls.
22.30 «Veronika Guerina». ASV, Îrijas un
Lielbritânijas biogrâfiska drâma.
0.15 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
0.45 NBA spçïu apskats.
1.15 «112 hronika».*

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 114.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 115.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 48.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 14.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 16.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 142.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 38.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Prezidenta meita».
ASV romantiska komçdija.
23.40 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.55 «Pretî straumei». ASV drâma. 2006.g.
3.55 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 38.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «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».
13.25 «Tavs auto».
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. SK Liepâjas
metalurgs – FC Skonto. Tieðraide.

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 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
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.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.

22.00 «Dzîvo tâds puisis» (ar subt.).
Krievijas komçdija. 1964.g.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 26.aprîlis
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Miega rûíi». Filmu studijas AB
animâcijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 18.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
M.Rîtiòa kulinârijas raidîjums.
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 53. un 54.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Odiseja Pompidû
centrâ». Dokumentâla filma.
13.00 I.Âbele. «Tumðie brieþi».
Valmieras Drâmas teâtra izrâde.
14.30 «Piekritu, iekritu...» Animâcijas filma.
14.50 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 43.sçrija.
15.15 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.50 «Futûrðoks».
16.20 «Dþeina Eira».
Daudzsçriju mâkslas filma. 1.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Rakstniece I.Âbele.
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Miesassargi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (ar subt.). Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Defilç» (krievu val.).*
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Dzîvo tâds puisis» (ar subt.).
Krievijas komçdija. 1964.g.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.*
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «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, 27.aprîlis
LTV 1

TV5

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 111.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vçtru laikmets».
Vâcijas melodrâma. 5.sçrija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 553.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 11.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». ASV seriâls. 5.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 56.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 127.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 «Atmaskoðana Mazajâ Tokijâ».
ASV trilleris.
23.30 «Laika policists». ASV fantastikas
piedzîvojumu filma.
1.20 «Èetras istabas». ASV komçdija. 1995.g.
3.10 «Mans milzis». ASV komçdija. 1998.g.

19.35 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 43.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 6.sçrija.
22.05 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.45 Nakts ziòas.
23.55 Pareizticîgo Lieldienu dievkalpojums.
Tieðraide no Kristus Piedzimðanas
katedrâles.
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16.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Finâlturnîrs. Tieðraide.
18.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Finâlturnîrs. Tieðraide.
20.40 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
21.10 «Strana.LV» (krievu val.).
21.40 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
22.30 «Pârdroðâs derîbas».
Lielbritânijas komçdija.
0.10 «Nolâdçtâ sala». Francijas trilleris.
1.40 «NBA apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 5.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
Vada E.Zariòð.
10.00 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.30 «Mâsas Olsenas: Caurlaide uz Parîzi».
ASV ìimenes piedzîvojumu komçdija.
12.10 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
14.05 «Amulets 7». ASV seriâls. 15.sçrija.
15.00 F-1 Spânijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
16.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
17.00 «Vecpuisis 6».
ASV realitâtes ðovs. 5.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 47.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Process un kïûda». ASV komçdija.
23.10 «Krievi tic brînumiem. Izjokotie» (ar
subt.). Krievijas izklaidçjoðs raidîjums.
0.50 «Intîmâ apsçstîba». ASV erotiska filma.
2.20 «Dþons Q». ASV kriminâldrâma.
4.30 «Dieviðíâs radîbas». Lielbritânijas,
Vâcijas un Jaunzçlandes
kriminâldrâma.

TV3
5.50 «Remonta skola». Raidîjums.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 19.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 2.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 15.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.40 «Prezidenta meita».
ASV romantiska komçdija.
12.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
14.50 «Dejo ar zvaigzni 2».* Ðovs.
17.20 «Smieklîgâkie videokuriozi 17».
Humora raidîjums. 19.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 7.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 13.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Krustceles». ASV romantiska komçdija.
22.45 «Ugunsvîrs». ASV spraiga siþeta filma.
0.55 «Niks Furijs: SHIELD aìents».
ASV spraiga siþeta filma.
2.35 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Venecuçlas seriâls.
101.sçrija.

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. 21.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 19.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.00 «Dabas grâmata». Pelçkie roòi pelçkajâ
Alli Rahu salâ Baltijas jûrâ. Pârmaiòas
meþâ pçc vçjgâzçm un ugunsgrçkiem.
Kas ir Bïodakmens?
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Èeèenija savâm acîm».
Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Vagonu, Valmieras,
Narvas un Rûjienas ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 55.sçrija.
20.30 «Panorâma».
20.40 De facto.
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».

23.45 «NBA spçïu apskats».*
0.15 «TV motors».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 13.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Melnâ bulta». Itâlijas daudzsçriju
mâkslas filma. 4.sçrija.
12.25 «Krievi tic brînumiem. Izjokotie»
(ar subt.).* Izklaidçjoðs raidîjums.
14.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
14.45 F-1 Spânijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.

17.05 «Vecpuisis 6».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 48.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
21.00 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
24.00 «U-429». ASV kara drâma.
1.50 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
2.50 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
3.50 «Slepkava no augðstâva».
Kanâdas trilleris.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 84.sçrija.

TV3
5.50 «Sirdsbalss».
Venecuçlas seriâls. 102.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 3.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5».
Seriâls. 16.sçrija.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
11.00 «Varenâ morfîna reindþeri». ASV un
Japânas piedzîvojumu filma.
13.10 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle.
14.10 «Melnais bruòinieks».
ASV piedzîvojumu komçdija.
16.00 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». ASV seriâls. 6.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Neatkarîbas diena».
ASV fantastikas spraiga siþeta filma.
23.15 «Ceïð uz satikðanos». ASV komçdija.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 3.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 13.sçrija.

TV5

21.30 «Lietus blûzs». Rîgas kinostudijas
psiholoìiska drâma.
23.05 «Projekts Cilvçks».
Gleznotâjs S.Vîdzirkste.
23.35 Nakts ziòas.
23.40 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 7.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«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 «Uz meþa takas».*
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 Latvijas meistarsacîkstes 10 dejâs.*
14.10 «Pârdroðâs derîbas».
Lielbritânijas komçdija.
15.50 «Nâkotnes parks».*
16.20 «Eiropas fauna».
Dokumentâls seriâls. 3. un 4.sçrija.
17.15 «Emija un Izabella». ASV drâma.
18.45 «Ceïâ ar kameru». Lejup pa Jukonas upi.
19.15 «Noziedzîgie prâti 2». Seriâls. 14.sçrija.
20.00 NBA spçle. Play-off spçle.
22.30 «Krçjums... saldais».
23.00 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 3.sçrija.

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.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Savvaïas suns Dingo» (ar subt.).
Krievijas melodrâma. 1962.g.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).

21.00 «Trîs vîri laivâ, neskaitot suni» (ar subt.).
Krievijas komçdija. 1979.g.
24.00 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma
Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

www.jelgavasvestnesis.lv
Portāls katram jelgavniekam!

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

Parakstu par grozījumiem pensiju likumā
vākšanas vietas un darba laiks
no 16. aprīļa līdz 15. maijam
• Aģentūra «Kultūra», K.Barona iela 6
• Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44
• Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100
• LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8
• Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola, Institūta iela 4
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

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

Pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas
pieņemšanas laiki
Jelgavā, Lielajā ielā 11 (Jelgavas dome), 310. telpā.
Pirmdienās
Piektdienās

18.00 – 19.00
12.00 – 13.00

Kontaktālruņi
Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Vizma Valaine – 29161590
Sekretāre Janīna Mināte – 63005602

Piedāvā darbu

SIA «Jelgavas Boulings» – pavāram, pavāra palīgam, trauku mazgātājam
restorānā «Crash». CV sūtīt uz e-pastu: administracija@crash.lv līdz
18.04.08. vai atstāt pie bārmeņa. Varat arī zvanīt pa tel. 63010002,
27180107, 26850718.

Предлагает работу

SIA «Jelgavas Boulings» – поварy, помошнику повара и посудо
мойщице в ресторане «Crash». СV присылать на administracija@
crash.lv до 18.04.2008. или оставте у бармена, или звонитье по тел.
63010002, 27180107, 26850718.

Par digitālo (ciparu) apraidi
Latvijā un Latvijas rajonos
Televīzija kā jebkurš saziņu medijs attīstās. Nesen mēs visi, lai kvalitatīvi
skatītos TV, pārgājām no SECAM uz PAL sistēmu, bet nu jau tā ir pagātne. Šobrīd analogās sistēmas vietā strauji ienāk loģisks tehnoloģiskās
attīstības turpinājums – ciparu jeb digitālā televīzija. Jau šobrīd 100 km
rādiusā ap Rīgu Latvijas iedzīvotājiem, iegādājoties atbilstošu digitālās
TV uztvērēju un veidkarti, tiek piedāvāta iespēja skatīties apmēram 25
televīzijas kanālus (tajā skaitā: LTV1, LTV7, LNT, TV5, LMK – Latvijas mūzikas kanāls, LZK – Latvijas ziņu kanāls, TV24 – aģentūras LETA ziņu kanāls,
Pirmais Baltijas kanāls un citi no satelīta retranslēti TV kanāli) (sarakstu
skatīt www.tv-digital.lv ). Pāreja no analogās uz ciparu apraidi pilnībā
Latvijā notiks līdz 2011. gada beigām. Tas nozīmē, ka 2011. gadā visiem
Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlēsies skatīties TV, būs nepieciešams TV ar
iebūvētu DVB-T sistēmas uztvērēju vai ārējo DVB-T iekārtu.
Tehnoloģiski ciparu televīzija nodrošina nemainīgi augstas attēla un
skaņas kvalitāti, jo video un audio tiek pārraidīts MPEG2 straumes veidā
– tas ir līdzīgi kā video skatītos uz datora. Patīkams pluss ciparu televīzijai
ir iespēja pārslēgt pārraides valodu. Piemēram, EuroNews (Eiropas ziņu
kanāls) var skatīties 6 valodās. Ciparu TV nodrošina arī iespēju pārslēgt
subtitru valodu un iespēju aplūkot turpmāko 7 dienu televīzijas translējamo programmu sarakstu (EPG – Electronic Program Guide) – tātad
iespējams ietaupīt naudu, nepērkot TV programmu izdevuma veidā.
Lai skatītos ciparu TV, būs nepieciešama platjoslas decimetru antena
(tā ir tā, ar kuru šobrīd iespējams uztvert un skatīties LNT, TV3 un TV5)
un digitālās televīzijas uztvērējs ar atbalstu DVB-T standartam (Latvijā
populārākie un piemērotākie – Opticum 4000TSCX, WellAV 5051). Iespējams, ka Jūsu TV (jaunajiem LCD lielekrāna modeļiem) jau ir iebūvēts
šis uztvērējs un tad būs nepieciešams tikai CAM modulis, lai varētu ielikt
viedkarti. Ārējo uztvērēju cenas un modifikācijas ir dažādas, sākot no
Ls 35 (bez CONAX atbalsta) līdz pat vairākiem simtiem latu, kuros jau ir
iebūvēti cietie diski. Taču obligāti nepieciešams, lai uztvērējs atbalstītu
CONAX kodēšanas sistēmu – tā nepieciešama, lai uztvērējā varētu ielikt
veidkarti. Iegādājoties veidkarti un uztvērēju www.tv-digital.lv, Jūs 6
mēnešus varēsiet skatīties visus 25 TV kanālus bez jebkādām citām
izmaksām nevainojamā kvalitātē.
TV-Digital.lv piedāvā iegādāties DVB-T uztvērējus, viedkartes un antenas par pieņemamām cenām, sniegt bezmaksas konsultācijas un
veikt iekārtu uzstādīšanu. Apskatīt produktus un izlasīt aprakstus,
kā arī veikt pasūtījumu var www.tv-digital.lv interneta veikalā vai
zvanot un konsultējoties pa tel. 67887111.

Ceturtdiena, 2008. gada 17. aprīlis

Ceturtdiena, 2008. gada 17. aprīlis

viena diena ar...
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Policists, kuram piecīšus nepiedāvā
 Daiga Laukšteina

Diena, ko pavadām
kopā ar Jelgavas pilsētas un rajona Policijas
pārvaldes Kārtības policijas biroja 3. nodaļas
inspektoru Aleksandru
Maniševu, ir samērā
mierīga, taču viņa 30
gadu garajā darba stāžā ceļu policijā bijušas
arī skaudras epizodes.
Tiesa, pieredze stimulējusi sasniegt tādu
rūdījumu, ka, šķiet,
nekas vairs šajā darbā
nevar nedz pārsteigt,
nedz emocionāli izsist
no līdzsvara.
Dežūrai vajadzētu sākties
pulksten astoņos no rīta, taču
pirmais izsaukums liek posties
uz darbu stundu agrāk. Dobeles
ielā 7 pie veikala «Iki» notikusi
divu automašīnu – «Renault
Master» un «Renault Midlum»
– neliela sadursme. Viena no
tām brauca atpakaļgaitā, bet
otra – taisni garām. Šajā ceļu
satiksmes negadījumā automašīnas guva vien nelielus bojājumus.

Dienas gaitā dežurējošais inspektors Aleksandrs Maniševs nezaudē kontaktu ar ceļu policijas
ekipāžām. Viņš ar tām sazinās pa rāciju. Pilsētā katru dienu strādā divas līdz četras ekipāžas.
Foto: Ivars Veiliņš
Pa rāciju saņem arī informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem.

ceļā,» dežurējošā inspektora mēnesī. Viena maiņa ilgst 12 pasmaida: «Daudz, ne? Tik
stundas.» Vispirms dežurējošais ilgi esmu nostrādājis, bet 68
nianses klāsta A.Maniševs.
inspektors nostrādā no pulksten lati...»
astoņiem rītā līdz astoņiem vaPolicista darbs
«Jā, kopumā tas ir smags,» karā, bet jau nākamajā dienā jā- Notikusi avārija
Vēl pirmspusdienā notiek
Nokļūšana notikuma vietā policijas iecirknī gaidot kārtējo pošas nakts maiņai no pulksten
Avārijas vietā pilsētas robe- izsaukumu, klāsta A.Maniševs. astoņiem vakarā. Pēc tam divas otrs un šajā dienā pēdējais ceļu
žās policijai vajadzētu ierasties Lielākais mīnuss ir tas, ka dienas brīvas. «Nē, noguruma satiksmes negadījums, kurā
15 minūšu laikā, bet rajonā arvien grūtāk strādāt ar pār- gan nav. Ar tādu režīmu esmu A.Maniševs noformē visus ne– atkarībā no tā, cik tālu noti- kāpējiem – cilvēkiem algas jau apradis, tomēr labāk pati- pieciešamos dokumentus. Kāda
cis negadījums. «Maksimālais allaž šķiet pārāk mazas, lai vēl ka, kā bija agrāk, kad vajadzēja sieviete netika galā ar automašīnas vadību
attālums var būt 48 kilometri daļu maksātu par
atpakaļgaino Jelgavas. Apmēram tik pārkāpumiem. Dautā Jelgavā,
tālu var nākties braukt uz dzi negrib atzīt savu
Driksas ielā
Jūrmalas vai Bauskas pusi. Pēc vainu. «Tiesa, rupju
1 un uzbrauizsaukuma saņemšanas uzreiz lamāšanos neatmica ceļa zīmei
dodos ceļā. Bet negadījumā nos, bet šoferu sal«Iebraukt
nokļuvušajiem jāņem vērā, ka tus melus gan esmu
aizliegts».
ceļā var paiet pat 40 minūtes piedzīvojis. Cilvēki ir
«Sieviete ir
un vairāk. Stundas laikā pa- dažādi.»
sieviete,» laDažkārt šķiet, ka
rasti ierodamies. Ceļu policija
koniski un
noteikti jāsagaida,» uzsver policisti vairāk, kā
pietiekami
saka, piesien aci vecāA.Maniševs.
skaidri izNav teikts, ka notikuma vie- ka izlaiduma automasakot savas
tā ieradīsies tieši dežurējošais šīnu modeļiem. Vai ir
domas par
inspektors. Īpaši sliktos laika tāda tendence aptuautovadītāapstākļos var gadīties vairākas rēt kādas konkrētas
jām, notikuavārijas vienlaicīgi. Kad dežu- automašīnas? Izrārējošais inspektors ir aizņemts dās, ka ne – tādas ne- Ierodoties avārijas vietā, vispirms tiek mērīti vajadzīgie at- šo komentē
un ir brīvas citas ceļu policijas esot. A.Maniševam tālumi un nofotografēts, kāda izskatās situācija uzreiz pēc inspektors.
ekipāžas, tās arī var braukt for- arī nav baiļu sajūtas, avārijas. Veikli top arī shēma, kur mašīna atradās avārijas brīdī, Viņš izrādīja
mēt negadījumu. Pilsētā katru kad darīšana ar kādu kā tieši notika ceļu satiksmes negadījums. Konkrētajā gadī- lielu sapratdienu strādā divas līdz četras jaunākā izlaiduma jumā trotuāra platums ir divi metri, bet brauktuves platums ni un preekipāžas. «Kad esmu aizņemts, BMW markas au- – septiņi metri. Tālāk skata, kāds attālums ir no automašīnas timnākšanu,
atļaujot kunuz negadījuma vietu sūtām nā- tomašīnas vadītāju aizmugurējā bampera līdz ceļa apmalei.
dzei nogādāt
kamo ekipāžu, jo pilsētas robe- skūtu galvu. «Ir bižās 10 – 15 minūšu laikā avārijas juši arī apturētie ar ieročiem, bet strādāt 24 stundas no vietas, tad savus mazos bērnus vajadzīgajā
vietā policijas vienībai vajadzētu no kā gan man baidīties?» smaida vairāk brīvu dienu pēc kārtas. vietā, kamēr tiek aizpildīti visi
Tā nostrādāju 24 gadus, bet nepieciešamie protokoli.
ierasties. Dažkārt braucu viens. policists.
sešus – 12 stundu režīmā.»
Par laimi, automašīna nav
Savukārt rajona teritorijā vai arī
No šī gada sākuma A.Maniševa bojāta, taču tautā sauktais «ķiesmagu avāriju gadījumā ņemu Dežūru grafiks
mēneša atalgojums pēc nodokļu ģelis» gan nogāzts gar zemi.
līdzi vēl kādu inspektoru. Katrā un atalgojums
«Man sanāk kādas 16 dežūras nomaksas ir 550 latu. «Man tas
ziņā esmu pirmais, kurš dodas
šķiet normāli. Labi, ka šogad Biežākie negadījumi
100 latu algas pielikums. VienCeļu satiksmes negadījualga jau inflācija ir augsta,» no- mu neuzmanības dēļ ir daudz.
pūšas policists. Jāņem vērā, ka Itin bieži autovadītājs nokļūst
viņa darbs nav no vieglākajiem avārijā, braucot atpakaļgaitā,
un drošākajiem, kā arī jāstrādā krustojumos, daudzi pārsniedz
jebkādos laika apstākļos. «Bet atļauto ātrumu. «Es gan te
man tas ir vienalga. Darbs ap- neko daudz nevaru komentēt,
mierina. Kur citur lai eju? Tiesa, jo ar radaru nestrādāju, nevaru
man ir augstākā izglītība. Esmu spriest par lielākajiem ātruma
beidzis LLU. Apgūtā specialitāte pārsniegumiem pilsētas robesaistīta ar autotransportu. Vai žās. Esmu dežurējošais policists,
labāk strādāt kādā servisā?» kam jādodas uz izsaukumiem kā
retoriski jautā A.Maniševs.
pilsētā, tā rajonā. Abās vietās
Vēl pavisam nesen – 1. aprīlī ceļu satiksmes negadījumu vien– ceļu policija Latvijā atzīmēja līdz daudz. Kā kuru dienu. Rasavu 70. gadadienu. Par iegul- jonā biežāk tiek notriekti meža
dījumu ceļu satiksmes drošībā zvēri, parasti stirnas, bijis arī
Dežurējošais inspektors par darba trūkumu nevar sūdzēties.
tika apbalvots arī A.Maniševs. briedis. Bet dažkārt ziņo arī gaSlodze ir vērā ņemama. Ja dienā vidēji notiek četras avārijas,
Tiesa, jubilejas dienā viņam dījumos, kad notriektas lapsas.
tad laiks paiet ļoti ātri. «Rēķiniet, ka avārijas noformēšanai
bija jāstrādā. Protams, godam Īsāk sakot, ceļu policiju sauc,
vajadzīga vairāk nekā stunda. Tā paiet, rakstot protokolu vien.
nopelnīto naudas prēmiju kad bojāta automašīna un tās
Bet vēl jāuzklausa paskaidrojumi, viss jānomēra. Labi, ka man ir
viņš saņēma. Tie bija 100 lati. saimnieks nokārtojis «Kasko»
busiņš, kur vajadzīgajā brīdī ērti rakstīt dokumentus. Gluži kā
Pareizāk sakot, 68 lati pēc apdrošināšanu. Turpretī pilsētā
kabinets! Vieglajā mašīnā noformēt avāriju ir grūti,» izklāsta
nodokļu nomaksas. Policists nereti transportlīdzekļi nobrauc
Aleksandrs Maniševs.

Kāda sieviete netika galā ar automašīnas vadību atpakaļgaitā
un uzbrauca ceļa zīmei «Iebraukt aizliegts» jeb tautā sauktajam
«ķieģelim». Starp citu, par šādas ceļa zīmes neievērošanu autovadītājam pienākas 40 latu liels sods. Tiesa, uz dienas sīkās
avārijas izraisītāju šis sods neattiecas. Par notikušo sievietei var
piespriest piecu latu lielu sodu vai tikai brīdināt. (Tāds pats soda
mērs bija piespriežams arī agrā rīta smago mašīnu avārijas izraisītājam.) Sieviete bija nokārtojusi gan «Kasko», gan obligāto
civiltiesisko transporta apdrošināšanu. Visi dokumenti kārtībā.
«Vajadzības gadījumā liekam lietā arī alkometru un pārbaudām,
vai šoferis nav bijis alkohola reibumā. Vienmēr to darām, kad ir
cietušie, bet šoreiz nebija vajadzības,» stāsta A.Maniševs. Viņa
amata nosaukums agrāk bija inspektordežurants, bet tagad
– vienkārši inspektors.
no ceļa, uzbrauc gājējiem. Noti- nemaz nav nepieciešama. Aukumu amplitūda ir plaša.»
tovadītāji savstarpēji vienojas,
panāk kompromisu. Nelielos
Smagākais ceļu
ceļu satiksmes negadījumos tā
satiksmes negadījums
notiek bieži. Konkrētajā dienā
Tūlīt, tūlīt aprīlī apritēs 30 tādi bija veseli četri.
gadi, kopš A.Maniševs strādā
Arī mierīgās dienās dežurējoceļu policijā. Attiecīgi nācies šais inspektors nesēž kabinetā.
piedzīvot gan smagas avārijas, Viņš mēdz pievienoties citu
gan asarās, pārdzīvojumos inspektoru ekipāžām pilsētā.
slīkstošus cilvēkus. Diemžēl «Tagad braukšu paēst. Pēc tam
arī ceļu satiksmes negadījumos var gadīties izsaukumi,» vēl pusbojā gājušos. No tā nevar iz- dienlaikā sacīja A.Maniševs.
vairīties neviens ceļu policists.
«Kā es to pats sevī spēju pār- Neziņa kliedē rutīnu
dzīvot?» atbildi uz šo jautājuLai arī sešus gadus nostrādāmu A.Maniševs patur sevī, taču jis, uz ceļa ar zizli rokās apturot
vairākkārt lēnām atkārto, ka un pārbaudot autovadītājus,
30 gadu laikā noformējis 790 jau 24 gadus Maniševa kungs
avārijas ar cietušajiem un 97 noformē ceļu satiksmes negadī– ar bojā gājušajiem. Te viņš jumus. «Kas mani darbā saista?
runā par smagām avārijām, Nekad nezinu, kā diena paies
nemaz nepieminot un neuz- – ar lielām avārijām vai pavisam
skaitot sīkos sasitumus. Tā mierīgi. Esmu taču dežurants!»
policists liek noprast, ka viņam Inspektoram savs darbs nemaz
jau izstrādājusies imunitāte nešķiet tik bīstams: «Holivudas
pret personīgiem pārdzīvoju- filmu cienīgi piedzīvojumi nav
miem attiecīgajos brīžos.
gadījušies. Arī šaut nav bijis
«Daudzas avārijas ir smagas, vajadzības. Atsevišķus autovabet nopietnākā, ko atceros, dītājus gan esmu ķēris, kad pēc
notika Platonē. Četri jaunieši avārijas ar cietušajiem vainīgie
alkohola reibumā ar vieglo au- mēģina bēgt no notikumu vietomašīnu ietriecās kokā. Trans- tas. Tad ar skaņas signālu un
portlīdzeklis sadega, un visi iedegtām bākugunīm viņiem
gāja bojā. Tas varēja būt pirms sekojam.»
kādiem desmit gadiem. PadoPar slavenajiem «piecīšiem»,
mājiet... Četri jauni cilvēki... ar ko šoferi viegli un ātri mēģina
Bija liecinieki, kas apstiprināja atpirkt savu vainu, A.Maniševs
alkohola lietošanu.»
nemāk spriest. «Ziniet, avāriju
gadījumos piecīšus nepiedāvā.
Saskaņotais paziņojums
Man neviens nepiedāvā. LaiJa nav cietušo, sadursmē kam tādēļ, ka strādāju jau ilgus
nokļuvušie autovadītāji var gadus...» Un arī tagad pieredzēnokārtot saskaņoto paziņojumu, jušais policists par darba vietas
kad ceļu policijas iejaukšanās maiņu nedomā.

12
Kultūras pasākumi
 Izrādes maiņa! 17. aprīlī
pulksten 19 – Daugavpils teātra
viesizrādes «Viesības idiotiem»
vietā Daugavpils teātra viesizrāde,
komēdija 2 daļās pēc S.Belova
darba motīviem «Labdien, sievasmāte!». Režisors Mihails Mamedovs. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(uz šo izrādi derīgas biļetes, kas
iegādātas uz «Viesības idiotiem»)
(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 19 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (Deju
zālē).
 19. aprīlī pulksten 16 – JPPA
«Kultūra» sieviešu vokālā ansambļa «Guns» pavasara koncerts.
(Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 22. aprīlī pulksten 19 –
M.Čehova Rīgas krievu teātra
viesizrāde Žorži Amadu «Donja
Flora un divi viņas vīri» (krievu
valodā). Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(kultūras namā).
 23. aprīlī pulksten 12 – ceļā
uz Vispārējiem latviešu XXIV
Dziesmu un XIV Deju svētkiem.
Koklētāju ansambļu skate (kultūras nama Mazajā zālē).
 23. aprīlī pulksten 19 – 13.
Starptautiskā Baltijas baleta festivāla laikā Klaipēdas Muzikālā
teātra viesizrāde «Štrausiāna»,
vokāli horeogrāfisks uzvedums 2
cēlienos pēc slavenā valšu karaļa
biogrāfiskiem motīviem. J.Štrausa
mūzika, L.Beires iestudējums. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3; 2,50 (kultūras
namā).
 24. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Piedalās valsts kamerorķestris «Sinfonietta Rīga», diriģents
N.Šnē, Latvijas radio koris, diriģents S.Kļava, soliste S.Vaice
(soprāns). Biļešu cena – Ls 5; 4; 3;
2,50 (kultūras namā).

Izstādes
 No 11. aprīļa – izstāde «Pavasaris 2008» (Jelgavas mākslinieku
darbi Mākslas dienās) (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 15. aprīļa – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
«Baroka gaisotnē» (Ā.Alunāna
memoriālajā mājā).
 Līdz maija beigām – Edvarda
Grūbes darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Aprīlī – Egona Herca personāl
izstāde «Akvareļi». Silvijas Pētersones personālizstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 Aprīlī – Tautas gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde (kultūras nama 2. stāvā).

Sporta pasākumi
 17. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis»
2. kārta (Mežciemā).
 19. aprīlī pulksten 10 – LR
– HBJL čempionāts basketbolā (fināls) (Jelgavas Sporta
hallē).
 19. aprīlī pulksten 15.30
– ZAHL 1. līga E (A – C uzvarētāji),
3. spēle, pulksten 18.30 – ZAHL
1. līga F (B – D uzvarētāji), 3. spēle
(Jelgavas Ledus hallē).
 20. aprīlī no pulksten 10 līdz
15 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem (1. līga) (Jelgavas Sporta
hallē).
 20. aprīlī pulksten 9 – LR
– HBJL čempionāts basketbolā
(fināls) (Jelgavas Sporta hallē).
 20. aprīlī pulksten 15.30
– ZAHL Augstākā līga E (A – C
uzvarētāji), 3. spēle, pulksten
18.30 – ZAHL augstākā līga F
(B– D uzvarētāji), 3. spēle (Jelgavas
Ledus hallē).
 24. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis»
3. kārta (Vilcē).

notikumi
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Mākslas pavasaris muzejā
Jelgavas
Mākslinieku
organizācijas
30 mākslinieku darbi izstādē «Pavasaris
2008» muzejā
apskatāmi līdz
11. maijam.
Tajā eksponētas dažādas
gleznas – ainavas, klusās
dabas un portreti, gleznoti
eļļas, pasteļa
un akvareļa
tehnikā. Plaši
pārstāvēta
keramika, aplūkojams arī
darbs porcelānā. Protams,
arī dažādi
tekstilmākslas
darbi – austi
gobelēni, zīda
apgleznojumi
un pavārgrāmatu apdares.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Mākslinieku organizācijas valdes priekšsēdētājs

Māris Brancis stāsta, ka jau
38. pavasari Jelgavas mākslinieki pilsētniekus un viesus
priecē ar savu darbu skati.
Šogad no 49 organizācijas
biedriem izstādē «Pavasaris
2008» dažādus darbus eksponējuši 30 mākslinieki.
Visaktīvākie, kā ierasts, ir
gleznotāji, kas pārstāv eļļas,
pasteļa un akvareļa tehniku.
Līdzās dažādām ainavām un
klusajām dabām vieta atradusies arī dažam pazīstamam
portretam, kurus šā gada trijos
mēnešos uzgleznojis Jelgavas
Goda zīmes saņēmējs gleznotājs
Gunārs Ezernieks. Viņš atzīst,

ka gleznošana ir viņa ikdienas
neatņemama sastāvdaļa. «Ar
pils ainavu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektora portretu viņš devis nelielu
ieskaņu par godu mūsu jubilārei
– pilij – 270. dzimšanas dienā,»
tā M.Brancis.
«Katrā ziņā šeit redzami
visu mūsu aktīvāko dalībnieku darbi – mākslinieku, kas
labprāt glezno reālo dabu
– Edvīns Kalnenieks, Uldis
Zuters, Uldis Roga, Mārcis
Stumbris un citi, Valerijana
Dadžāna, kas veido visai sarežģītas kompozīcijas, kurās
vispārinošā tēlu valodā runā

par cilvēka dzīvi un pasauli
filosofiskā griezumā. Savukārt
savu skatījumu uz norisēm
mūsdienu sabiedrībā savos
darbos rāda jaunās gleznotāju
paaudzes mākslinieks Kalvis
Zuters,» tā vadītājs.
«Man ir ļoti liels prieks,
ka šogad mazu darbiņu uz
izstādi atnesis arī viens no
balvas «Labākais kultūras
darbinieks 2007» saņēmējiem
Mākslas skolas pasniedzējs
Indulis Landaus. Viņš ir ārkārtīgi paškritisks un ļoti rūpīgi
strādā pie saviem darbiem, bet
tad, kad pabeidz, tas ir kaut
kas. Varētu teikt, ka katrs

Valerijans
Dadžāns,
gleznotājs:
« Pa v a s a r i s
un šī izstāde Mākslas
dienu laikā
ir pamudinājums uztaisīt
rāmjus gleznām, kas tapušas manā «pļaujas»
laikā – rudenī un ziemā. Ar šo
izstādi sākas jauns cēliens. Šoreiz
esmu atnesis trīs darbus, katram
no tiem ir sava filosofiska doma,
taču kāda – tas jāpamana skatītājam, jo tā noteikti atšķirsies no
manas – lai cilvēki paši nāk un
meklē rakstos, vai viņiem patīk
vai ne.»

Ivanda
Spulle,
keramiķe:
««Pavasaris
2008» ir kā atskaites punkts,
brīnišķīga iespēja reizi gadā
satikties ar pārējiem Jelgavas
māksliniekiem – jūtot pleca sajūtu, un
redzēt cilvēkus, kas novērtē pašmāju
mākslinieku sniegumu. Speciāli izstādei
esmu gatavojusi divus darbus ar nosaukumu «Tik vienkārši» – izmantotā tehnika: matēts stikls, grafisks zīmējums.
Ņemot vērā, ka aizpildu ne tikai sienas,
bet arī grīdas – atnesu arī māla trauku
grupu, kas ir mana vasaras kaprīze. Tā
tapusi pirms diviem gadiem.»

Gunārs
Ezernieks,
gleznotājs:
«Mans dzīves
uzdevums ir
gleznot un
piedalīties izstādēs, tāpēc
cenšos nevienu neizlaist,
arī šo. Šie darbi tapuši šā gada
pirmajos mēnešos un veltīti mūsu
pilij, jo tai šogad ir dzimšanas diena. Strādāju pa četrām stundām
dienā, no pulksten 12 līdz 16.
Lielākais darbs – pils – bija iecerēts
jau vairākus gadus, biju sagatavojis
pat skicīti, taču tagad uzgleznoju
lielākā formātā. Tas prasīja trīs
nedēļas.»

Laura
Vizbule,
Latvijas
Mākslas
akadēmijas
studente:
«Ir ļoti patīkami savus
darbus parādīt dzimtajā
pilsētā, šejieniešiem. Darbs «Bruņurupuči» no pūstā stikla tapa
kādā no mākslas simpozijiem
pirms pāris gadiem, otrs eksponētais darbs darināts studiju
laikā Vācijā pagājušajā gadā. Šī
izstāde man ir ļoti nozīmīga ar
to, ka tā tiek rīkota tieši manā
pilsētā. Mans mērķis ir startēt arī
«Pavasarī 2009».»

Aprīlis kalendārā ierakstīts ar mākslas
zīmi, jo tieši šajā mēnesī tiek svinētas gan
Dejas dienas, gan
Mākslas dienas. Par
godu Mākslas dienām
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma
mūsu pilsētas mākslinieku darbu izstāde
«Pavasaris 2008».

viņa darbs varētu iezīmēties
mākslas vēsturē un palikt kā
vērtība,» atzīst M.Brancis.
Ar dažādiem darbiem šogad
plaši pārstāvēta arī keramika.
Daudzveidīgus darbus izgatavojušas mākslinieces Undīne
Stepka un Valda Semane,
bet ar saistošām figurālām
kompozīcijām mālā šogad iezīmējas keramiķis Aleksandrs
Djačenko. Arī pazīstamā grafikas un stikla māksliniece
Ivanda Spulle līdzās saviem
stikla apgleznojumiem šoreiz
izstādes apmeklētājus priecēs
ar māla virpoto keramiku.
Savu veikumu stikla mākslā
demonstrē Asnate Zutere,
bet Ilze Emse-Grīnberga, kuras personālizstāde patlaban
apskatāma Rīgas Porcelāna
muzejā, piedalās ar krāšņu
darbu porcelānā.
Lai arī tekstilmākslas izstāde jelgavniekiem bija vērojama
pagājušajā mēnesī, arī šajā
izstādē ir daži tekstilmākslas darbi. Austus gobelēnus
darinājusi Mārīte Leimane,
kas šo izstādi arī iekārtojusi,
savukārt mākslinieces Vita
Makruzova, Anna Kaltigina,
Jeļena Jēkabsone pievērsušās zīda un citu materiālu
apgleznošanai. Bet viena no
izcilākajām grāmatu apdares
māksliniecēm Ilizane Grīnberga, kas patlaban savas prasmes
un zināšanas papildina ASV,
demonstrē krāšņas un košas
pavārgrāmatu apdares.
Tēlniece jelgavniece Nellija
Skujeniece, kura nesen ar
savām medaļām piedalījās medaļu triennālē muzejā, šoreiz
sagatavojusi dažus tēlniecības
darbus.
Jāpiebilst, ka šajā gadā izstādē ar diviem darbiem piedalās arī jauna dalībniece
jelgavniece Laura Vizbule, kas
mācās Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas
3. kursā.
Izstādē ar divām gleznām
tiek pieminēts arī nesen mūžībā aizgājušais gleznotājs
Pāvils Lūciņš (1927 – 2008).
Priekšsēdētājs min, ka, neskatoties uz šo izstādi, jau
patlaban mākslinieki turpina
gatavoties starptautiskam
mākslas simpozijam, izstādei
par godu Jelgavas pils 270.
dzimšanas dienai, kuru māksliniekiem sarīkot lūgusi LLU,
un tā notiks jūnijā. Šobrīd aktīvi tiek strādāts arī pie mākslas darbiem, kas tiks vesti uz
izstādi Jelgavas sadraudzības
pilsētā Baranovičos.

Starptautiskā dejas diena «atzīmēsies» arī Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

29. aprīlis ir Starptautiskā dejas diena, un
tās atzīmēšanā šogad
piedalīties aicināti arī
jelgavnieki, jau pulksten 15 piedaloties sarīkojumā «Dejas dienas
Jelgavā», bet pulksten
18 apmeklējot «Laikmetīgās dejas izrādes»
kultūras namā.
Jelgavā Dejas diena tiks sveikta ar Rīgas Pedagoģijas izglītības
un vadības augstskolas rīkoto
pasākumu «Dejas dienas Jelgavā» un Latvijas Kultūras
akadēmijas modernās dejas
horeogrāfijas studentu trim

«Laikmetīgajām deju izrādēm»,
ko kopā ar studentiem trīs nedēļu garumā veidojuši Latvijas un
arī ārvalstu horeogrāfi.
«Dejas dienas Jelgavā» sarīkojumā tā apmeklētāji pulksten
15 kultūras nama foajē tiks
iepazīstināti ar dažādiem deju
stiliem, bet pulksten 16 aicināti
uz koncertu, kurā piedalīsies
deju kolektīvi un deju grupas no
Latvijas, tostarp arī mūsu «Vēja
zirdziņa» dejotāji.
Laikmetīgās dejas, kas tiks
izrādītas uz Jelgavas kultūras
nama lielās skatuves, tapušas
jauna starptautiska projekta
«Trīs nedēļas ilgas meistarklases» gaitā, ko īsteno Latvijas
Profesionālās mūsdienu dejas
horeogrāfu asociācija ar Latvijas

Kultūras akadēmijas un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Organizatoru pārstāve Inese
Auziņa stāsta, ka reizi pusgadā
trīs nedēļu garumā Kultūras
akadēmijas modernās dejas
horeogrāfijas studentiem tiek
dota iespēja mācīties pie dažādiem vieslektoriem no Latvijas
un citām valstīm, kuru laikā
tiek iestudētas vairākas ap
pusstundu garas izrādes. Šā
gada pavasara sesijas viesi un
pasniedzēji ir Benno Vorhams
no Zviedrijas, Virpi Junti no
Somijas un Guntis Spridzāns
no Latvijas, kuru iestudētās
dejas tad arī iecerēts parādīt laikmetīgajās izrādēs, kas
veltītas Dejas dienai. V.Junti
savu darbu ar studentiem sā-

kusi jau martā, bet turpinās
šonedēļ, savukārt B.Vorhams
un G.Spridzāns darbojas kopš
pagājušās nedēļas.
«Katrs no vieslektoriem
specializējies kādā konkrētā
jomā, visu pasniedzēju intereses izpaudīsies arī studentu
sagatavotajās izrādēs. Hiphopa
un laikmetīgās dejas dejotājs,
horeogrāfs un pasniedzējs, pasaules un Eiropas hiphopa čempionātu dalībnieks G.Spridzāns
savā darbībā apvieno laikmetīgo
deju ar hiphopa elementiem.
Viens no Eiropā pazīstamākajiem laikmetīgās dejas un kontaktimprovizācijas dejotājiem,
horeogrāfiem un pasniedzējiem
B.Vorhams akcentē improvizāciju, bet Somijas Teātra akadē-

mijas absolvente V.Junti, kas
pasniedz laikmetīgo deju tehniku, – klasiskāku laikmetīgās
dejas tehniku,» tā I.Auziņa. Visas šīs deju tehnikas apvienotas
vienkopus un jau 29. aprīlī trīs
izrādēs būs redzamas Jelgavas
kultūras namā.
I.Auziņa stāsta, ka katra izrāde ilgs pusstundu un kopumā
piedalīsies 20 studenti – katrs
dejos tikai vienā iestudējumā,
līdz ar to skatītājiem būs interesanti vērot dažādu cilvēku
sniegumu. Galvenā dejas ideja ir
tajā izmantot pēc iespējas mazāk
atribūtu.
Dejas dienu pasākumus jau
trešo gadu piedāvā Latvijas
Profesionālās mūsdienu dejas
horeogrāfu asociācija.

