Sveicu Jūs
Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā!
4. maijs 1990. gadā iezīmēja
pirmos mūsu valsts soļus ceļā uz
neatkarības atjaunošanu. Aicinu
ikvienu izbaudīt šo svētku dienu
un prast novērtēt mūsu pašu
spēkiem sasniegto!
Andris Rāviņš,
Jelgavas domes priekšsēdētājs
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Eksperimentē ar augļiem
un sulām
 Sintija Čepanone

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Pārtikas tehnoloģijas
(PTF) fakultātes laboratorijā vēl maijā turpināsies eksperimenti, kuru
mērķis ir noteikt augļu
un sulu kvalitātes izmaiņas uzglabāšanas
laikā.
Beigām tuvojas eksperiments
ar tomātiem un tomātu sulu, bet
paralēli jau sākts pētīt vīnogas un
upeņu nektāru.
«Pēc tam veiksim eksperimentu ar āboliem un apelsīnu sulu,»
LLU docente Solvita Kampuse atklāj, ka šie pētījumi norit
kampaņas «Sarga-sulu.lv» laikā,
kuru rīko nesen izveidotā Sulu
ekspertu padome. Eksperimenta
mērķis ir noskaidrot gaisa un
gaismas ietekmi uz augļu un sulu
veselīgajām īpašībām, tostarp arī
vitamīniem. Zinātniskie pētījumi
kampaņas laikā tiek veikti LLU
PTF laboratorijā, taču noskaidrot
apstākļus, kuros vislabāk saglabājas sulas veselīgās īpašības,
kā arī atrast veidus, kā vislabāk
pasargāt augļus, dārzeņus, ogas
un sulas, lai saglabātu to veselīgās īpašības un cilvēka organisms
no tām gūtu maksimālu labumu,
aicināts ikviens, pētījumus pašrocīgi veicot mājās vai kopā ar
draugiem skolā. Eksperiments

Jau apmēram divas nedēļas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes laboratorijā tiek pētīta gaisa un gaismas ietekme uz augļiem un sulām. Inženiere Īrisa
(priekšplānā) pēta sulu un augļu struktūras izmaiņas, tostarp mizas elastību uzglabāšanas laikā,
savukārt Zandas uzdevums ir noteikt krāsas, kā arī skābuma izmaiņas.
Foto: Ivars Veiliņš
norisināsies līdz 21. maijam,
un tā laikā iegūtie rezultāti
tiks apkopoti kampaņas mājas
lapā www.sarga-sulu.lv, kur ne
tikai iespējams iegūt plašāku
informāciju par kampaņu, bet arī
uzzināt, kādi ir jau pašlaik veikto
pētījumu rezultāti.
«Saskaroties ar gaisu un
gaismu, daudzi vitamīni un
citas bioloģiski aktīvās vielas
noārdās, tādēļ gan augļi, gan
sulas, ja netiek pasargāti no

apkārtējās vides iedarbības, pakāpeniski zaudē savas veselīgās
īpašības. Piemēram, tetrapakā
sula ir pasargāta gan no gaisa,
gan gaismas iedarbības, tādēļ
tā ilgāk saglabājas svaiga un veselīga,» atklāj S.Kampuse. Viņa
piebilst, ka tomēr augļu un sulu
«uzvedība» būtiski atšķiras. Piemēram, ja auglis ir negatavs, tas
noplūkts turpina nogatavoties,
tādējādi C vitamīna daudzums
pat var palielināties, savukārt

sulas uzglabāšanas laikā savas
vērtīgās īpašības vien zaudē.
S.Kampuse eksperimenta laikā
galvenokārt nosaka C vitamīna
daudzumu augļos, savukārt
kolēģes Īrisa un Zanda pēta
augļu un sulu krāsas, skābuma
izmaiņas uzglabāšanas laikā, kā
arī struktūras izmaiņas. «Paralēli
augļi tiek arī svērti, jo tiem uzglabāšanas laikā vērojami masas
un mitruma zudumi,» paskaidro
eksperimenta vadītāja.

Uzkāpj uz «Admirāļu kluba» grābekļa
 Anna Afanasjeva

Pēdējā Jelgavas domes sēdē domnieki
pieņēma lēmumu par
īpašuma Sarmas ielā
pirmpirkuma tiesību
izmantošanu. Šis ir
jau otrais gadījums,
kad ēkas īpašnieks to
vēlējās pārdot par nesamērīgi zemu cenu.
Pašvaldība to konstatēja un nolēma izmantot savas pirmpirkuma
tiesības, jo ēka ir atbilstoša pašvaldības
funkciju veikšanai.
Nama Sarmas ielā 4 īpašniece
Nadežda Kočkina to vēlējās
pārdot savam vīram. Pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs divstāvu biroja tipa
ēku raksturo kā labu un piemērotu būvi pašvaldības funkciju
veikšanai. Pie tās izveidota arī
neliela autostāvvieta. «Šādos un
līdzīgos gadījumos pašvaldība
nevar izlikties, ka nav pamanījusi iespēju, un neizmantot
pirmpirkuma tiesības,» uzsver
izpilddirektors.

Pašu Sarmas ielas ēkas pirkuma darījumu pašvaldība vērtē
kā interesantu. Proti, divstāvu
biroju tipa nama noteiktā pirkuma summa bija ap 94 000
latu, mājai piegulošās zemes
1632 kvadrātmetru platības
vērtība – 40 000 latu, bet ēkas
aprīkojuma un iekārtu cena
– 120 000 latu. Domnieki nolēma, ka pašvaldība izmantos
pirmpirkuma tiesības uz ēku
un tai piegulošo zemi, darījuma
daļā ar iekārtām un aprīkojumu
atturoties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas.
Tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums, potenciālais
ēkas pircējs bija ieradies pašvaldībā ar iesniegumu, ka
pirkuma darījums ir anulēts
un tas vispār nenotiks. «Šāda
rīcība liecina, ka darījums jau
no sākuma nav bijis īsti korekts,» spriež izpilddirektors.
Šis pēdējo gadu praksē ir jau
otrais gadījums, kad nolemts
izmantot pirmpirkuma tiesības
uz īpašumu, kas tiek pārdots
par nesamērīgi zemu cenu,
tādējādi apliecinot, ka pašvaldības attieksme pret dokumentu
plūsmu nav nevērīga.

Divstāvu biroja tipa ēku Sarmas ielā un zemi 1632 kvadrātmetru
platībā, uz kuras izveidota arī neliela autostāvvieta, īpašniece
vēlējās pārdot par nesamērīgi zemu cenu «savam pircējam»
– vīram. Domnieki nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības.
Foto: Ivars Veiliņš
Pagājušajā vasarā dome nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz «Admirāļu kluba» ēku
Svētes ielā. «Admirāļu klubs»
pēc tam vērsās Administratīvajā
rajona tiesā ar lūgumu minēto
domes lēmumu uz šo īpašumu
atcelt. Savukārt dome vērsās
Zemgales apgabaltiesā ar civilprasību pret «Admirāļu klubu»

par īpašuma tiesību atzīšanu
un aizlieguma uzlikšanu darījumiem, līdz Administratīvā
rajona tiesa izskatīs lietu. Par
to «Admirāļu klubs» iesniedza
blakus prasību, lai noņemtu
aizliegumu rīkoties ar īpašumu,
bet zaudēja visās tiesu instancēs.
Administratīvā rajona tiesa lietu
skatīs 3. novembrī.
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Applūstošajās teritorijās
būvatļaujas neizsniedz
 Anna Afanasjeva

Tā kā valstī vēl nav izstrādāta metodika,
kas ļauj precīzi definēt
applūstošās teritorijas, Jelgavas dome līdz
jaunā pilsētas teritorijas plānojuma spēkā
stāšanās brīdim ierobežojusi būvatļauju,
tehnisko projektu, detālplānojumu un citu
ar projektēšanu saistīto
dokumentu apstiprināšanu potenciālajās plūdu riska teritorijās.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja par grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Tajā vairs nefigurē
apzīmējums «reizi simts gados
applūstošās teritorijas», kas plūdu riskam pakļāva gandrīz pusi
Jelgavas. Tagad pie plūdu apdraudētām vietām lielākoties piederēs
Lielupes un Svētes paliene.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte stāsta, ka metodika,
kā noteikt applūstošās teritorijas,
Vides ministrijai jāizstrādā līdz 1.
jūnijam. Lai gan tās vēl nav, Jelgavas pašvaldība strādā pie kartes,
kur atbilstoši likuma grozījumiem

būs norādītas apdraudētās teritorijas, kas applūst reizi 20 gados
un ko nepieciešams noteikt kā
aizsargjoslas. Kad normatīvi būs
izstrādāti, karti precizēs. Kamēr
tas nav noticis, teritorijas plānojumu apstiprināšanai nevirzīs.
Tāpēc pēdējā domes sēdē nolemts
uz laiku apturēt projektēšanas
un arhitektūras uzdevumu, būvatļauju, tehnisko noteikumu un
atļauju detālplānojumu izstrādei
izsniegšanu, tehnisko projektu un
detālplānojumu apstiprināšanu
potenciālajās riska teritorijās.
Pilsētas teritorijas plānojuma
laikam no 2008. līdz 2020. gadam sabiedriskās apspriešanas
otrā kārta varētu notikt jūnijā.
Bet galīgajā lasījumā to varētu
apstiprināt vasaras beigās. Jaunā datorizētā vairākdimensiju
pilsētas karte būs izmantojama
ne tikai teritorijas attīstības plānošanā vien. Tajā varēs modelēt
plūdu iespējamību pa gadiem,
balstoties uz pieejamo informāciju, kā arī būs iespējams apzināt
plūdu briesmas katrai konkrētajai
teritorijai uzreiz pēc informācijas
saņemšanas par ūdens līmeņa
celšanos Lielupē vai Svētē.
Potenciālās plūdu riska teritorijas aplūkojamas pašvaldības
mājas lapā www.jelgava.lv.

Tautas partiju Jelgavā
vada Irēna Škutāne
 Kristīne Langenfelde

Īsi pēc tam, kad Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne
izstājās no «Jaunajiem
demokrātiem» un kļuva par Tautas partijas
Jelgavas nodaļas biedri,
viņa vienbalsīgi ievēlēta
arī nodaļas vadītājas
amatā.
Kā galveno argumentu, kāpēc
I.Škutāne nolēmusi mainīt partejisko piederību, viņa min likuma
noteikto piecu procentu barjeru
arī pašvaldību vēlēšanās. «Manuprāt, nav pareizi, ka tik mazā
valstī, kāda ir mūsu, darbojas tik
daudz mazo partiju, kas sašķeļ
kā cilvēku, tā finanšu resursus.
Kāpēc tieši Tautas partija? Tāpēc,
ka tā ilgstoši darbojusies valdībā,
ir stabila, tajā darbojas politiķi,
kas nebaidās uzņemties atbildību
arī par nepopulāriem lēmumiem,»
tā I.Škutāne.
Viņas pāriešana uz Tautas partiju sakrita ar laiku, kad iestājās
krīze partijas Jelgavas nodaļā
– no tās sāka izstāties biedri, bet jauni pieņemti
netika. «Nodaļai bija
nepieciešama reorganizācija.
Līdz šim
tā bija

darbojusies visai noslēgti – jauni
biedri praktiski netika uzņemti, saņemtie iesniegumi ilgstoši
palika bez izskatīšanas. Pirmais
impulss pārmaiņu nepieciešamībai bija biedru aiziešana. Tagad
var teikt, ka nodaļas durvis ir
vaļā, tiek uzņemti jauni biedri,
nodaļa kļuvusi atvērtāka,» spriež
I.Škutāne.
Patlaban nodaļā biedru skaits
jau sasniedz 72 cilvēkus, paplašināta arī valde no 5 līdz 7
cilvēkiem.
I.Škutāne pēc ievēlēšanas nodaļas vadītājas amatā uzsver, ka
jāturpina biroja darba sakārtošana, jāuztur atklāti un cieši sakari
ar partijas biedriem, valdi varētu
paplašināt vēl līdz deviņiem
cilvēkiem, tāpat aktīvi jāiesaistās partijas darbu
grupās un komisijās, kas risina
nozaru jautājumus.
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«Viņu likumi nav saprotami
un pieņemami»
 Anna Afanasjeva

Pārlielupes slēgtā tipa
cietuma priekšnieci
pulkvedi Ludmilu Zaporožecu, kura šajā
sistēmā aizvadījusi 30
darba gadus, ieslodzīto
rīcībā vairs nekas nespējot pārsteigt. Toties
cietuma darbinieku, pat
personāla ar pieklājīgu
stāžu neprofesionālā rīcība gan reizēm
izbrīnot. Lai cietumā
pavadītais laiks būtu
lietderīgs un ieslodzītie
sabiedrībā atgrieztos
kā pilnvērtīgi cilvēki,
viņa par svarīgu uzskata sociālās uzvedības
korekcijas programmas
ieviešanu.
Kā, tik sievišķīga būdama,
nonācāt cietumu sistēmā?
Pēc vidusskolas 1976. gadā stā- «Atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas, cilvēks naudas pabalstu vairs nesaņem. Kāda jēga piešķirt
jos juristos Latvijas Universitātē. līdzekļus, lai viņi, kā sakām, uzklātu sev atbrīvošanās galdu?!» spriež Pārlielupes slēgtā tipa
Foto: Ivars Veiliņš
Taču paliku aiz svītras. Ģimenes cietuma priekšniece Ludmila Zaporožeca.
draugi ieteica līdz nākamajai vasa- piemēram, pakāpeniski risinot Pārējiem sods ir viens divi gadi. cilvēku strādā, lietderīgi pavada
rai pastrādāt Rīgas Centrālcietu- katra cietuma jautājumus.
Šis termiņš ir par mazu, lai justu laiku. Vīrieši ir ļoti uzcītīgi, divus
mā, tas ļautu iestāties ārpus konAtrast piemērotus darbiniekus cietuma darba rezultātu.
mēnešus gatavi slīpēt vienu opekursa. Tolaik par cietumu nebija ir grūti. Lai šeit paliktu uz ilgu
Cietuma personāls svārstās ap rāciju. Daļa nopelnīto naudu sūta
reāla priekšstata. Kad iedziļinājos, laiku, lai nebūtu konfliktsituāciju 150 cilvēkiem. Administratīvie, tuviniekiem. Vēl ap pussimts iebija skaidrs, ka šeit ir saistība ar notiesātajiem, jābūt labam un saimnieciskie jautājumi ir tie, saistīti darbā saimnieciskajā daļā.
ar izmeklētājiem, par ko gribēju stipram cilvēkam. Šeit ikviena kam naudas pietrūkst.
Ja nesāktos runas par cietuma
kļūt. Nāca prokurori, advokāti. rakstura īpatnība, sevišķi slikLīdztekus apsardzes, uzrau- slēgšanu, turpinātos sadarbība arī
Cilvēkam 17 gadu vecumā bija tā puse, atklājas kā uz delnas. dzības daļai ir medicīnas, inže- ar citiem uzņēmumiem.
ļoti interesanti. Turklāt kolektīvs Darbiniekiem vajadzīgas plašas niertehniskā, nodrošinājuma
Ieslodzītie sevi uzskata par
bija ļoti jauks, prasības – augstas, zināšanas – gan pedagoģijā un daļa. Sociālās rehabilitācijas daļa izstumtiem no pārējās sabiedrībet ilgstošie darbinieki par zaļa- psiholoģijā, gan krimināltiesībās katru dienu rūpējas par ieslodzīto bas. Savā ziņā viņiem ir taisnība.
jiem rūpējās un atgādināja par un kriminālprocesā, perfekti vispārējo un profesionālo izglītību, Turklāt šī kriminālā sabiedrība
lietām, kas jāzina saskarsmē ar jāpārzina kriminālsodu izpilde. koordinē satikšanās un citus jau- vēl sadalīta kastās. Savstarpējie
notiesātajiem. Bija izaugsme gan Turklāt iegūtā izglītība vēl neko tājumus. Ir kapelāns.
strīdi patiešām ir cietsirdīgi, viņu
profesionālā, gan cilvēciskā ziņā. nenozīmē, svarīga pieredze.
Kā darba gados mainījies likumi nav saprotami un pieņeIespējams, ja pirmā pieredze būtu
Uzraudzības darbiniekiem ieslodzīto kontingents?
mami. Ir daudz tādu, kas atkal
citādāka, aizietu prom. Pēc 15 visas 24 stundas jābūt aci pret
Gadiem Ministru kabinetā un atkal atgriežas cietumā. Taču
Centrālcietumā nostrādātiem ga- aci ar ieslodzītajiem. Apmācām apstiprināšanu gaida ieslodzīto ieslodzīto rīcībā pēc tik daudziem
diem pārcēla darbā uz Iļģuciema viņus saskarsmei, individuālai resocializācijas koncepcija. Pirmo darba gadiem sistēmā vairs nekas
sieviešu cietumu. Pēc 7,5 gadiem pieejai ieslodzītajiem, ņemot vērā reizi to akceptēja 1996. gadā, bet nespēj pārsteigt. Jo visi dzīvo pēc
gandrīz tikpat daudz nostrādāju viņu iezīmes, atkarības, izglītības, līdzekļu trūkuma dēļ neīstenoja. viena šablona. Tuvākajā laikā būs
Policijas akadēmijā, biju Peniten- kultūras, arī degradācijas līme- Tagad tā uzlabota un gaida ap- vēl bargāki nosacītā soda izciešaciārās (no latīņu
ni. Neraugoties stiprināšanu. Taču tam vien nav nas nosacījumi. Jau brīdināja, ka
valodas vārda Cietuma darbiniekiem ikviena uz kontingentu, nozīmes, ja tā tāpat kā iepriekšējā būs vairāk ieslodzīto.
rakstura īpatnība, sevišķi slik«sods» – red.) koBet cietumi jau tā pārpildītā puse atklājas kā uz delnas. cietuma darbi- paliks uz papīra. Programmā
ledžas direktore. Personālam vajadzīgas plašas niekam jāpārzina paredzēta psiholoģiskā palīdzība ti, kur viņus liks?
Divus gadus biju zināšanas – gan pedagoģijā un ētikas un estē- ieslodzītajiem, turklāt ne tā kā
Eiropā pastāvošās platības normācību centra di- psiholoģijā, gan krimināltiesībās tikas normas. pašlaik, kad ir viens psihologs mas pie mums pagaidām tiešām
rektore, tad no- un kriminālprocesā, perfekti Uzraugs nevar uz pustūkstoti ieslodzīto un tas neeksistē. Tur sen paredzēti seši
nācu Pārlielupes jāpārzina kriminālsodu izpilde. ierasties darbā pats tikai projekta īstenošanas kvadrātmetri uz vienu ieslodzīIzglītība vien vēl neko nenozīmē, neizgludinātā laikā, nevis štatā. Ja neieviesīs to, tiek domāts par desmit. Pie
cietumā.
Kad nācāt uz svarīga pieredze.
formā, noaudzis alkoholiķiem, narkomāniem un mums cilvēkam paredzēti 2,5
Jelgavu, nebija
ar bārdu, paģi- citām problemātiskām personām kvadrātmetri, un vienalga esam
runas par cietuma likvidāciju, rains, nedrīkst lietot lamuvārdus. domāto sociālās uzvedības korek- pārpildīti.
bet tagad to plāno slēgt.
Prasības ir lielas, un ne kurš katrs ciju, nekādas jēgas no cietumā
Kāda ir jūsu darba ikdieJā, par slēgšanu nebija runas, šo darbu var veikt. Celtniecībā atsēdētajiem gadiem nebūs. Laiks, na?
tika spriests par attīstību, iespē- strādājušie, pieraduši brīvi uzves- ko ieslodzītie pavada šeit, ir jāizEsmu pieradusi, ka šajā sistēmā
jamo veida maiņu. Pagaidām ties, gaužas, ka bikses jāgludina, manto lietderīgi, lai šie cilvēki sa- katru minūti kaut kas var notikt.
gan nevar pateikt, ka likvidācija jārūpējas par ārieni. Bet nevienam biedrībā atgrieztos kaut nedaudz Ne tā labākā sabiedrības daļa
tiešām notiks. Valdībai ir trīs nav morālu tiesību no notiesātā labāki. Programmas ieviešana arī ieslodzījumā meklē izklaides
penitenciārās (sodu) sistēmas prasīt to, ko pats nevar izpildīt.
cietumos būtu svarīgāka par ci- iespējas. Cietumā cenšas iemest
attīstīšanas varianti. Cietuma
Cietuma saimniecība ir tām iecerētajām pārmaiņām. raugu, lai būtu no kā brāgu gatalikvidācija nav labākais lēmums, visai plaša.
Parūpējoties par ieslodzītajiem vot. Narkomāni rūpējas, lai par
jo nebūs viegli atrast, kur visus
Ieslodzīto skaits tuvojas pieciem šodien, mēs vienlaikus gādājam katru cenu tiktu pie devas – vai
ieslodzītos pārvietot. Lai uzbū- simtiem. Apmēram puse izcieš par savu drošību nākotnē.
nu cenšas pierunāt darbiniekus,
vētu jaunu, pat nelielu cietumu, sodu par sevišķi smagiem nozieSvarīga ir nodarbinātība. Sep- sevišķi jaunatnācēju izturību
naudas ieguldījumi ir milzīgi. gumiem. Termiņi visdažādākie tembrī sākām sadarboties ar pārbauda, vai organizē, kas veiks
Varbūt vajadzēja sekot Igaunijas – no 12 līdz 15 un vairāk gadiem. šūšanas firmu «Sakta». Nu ap 60 pārmetienu pār cietuma žogu.

Skaitļi runā

Kāpēc Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu vērtējat negatīvi?
(skaidro respondenti, kuri iepriekš šī dienesta darbu novērtējuši kā negatīvu)

Ilgi neierodas
izsaukuma vietā

57,7%

Slikta attieksme
pret cilvēkiem
Dārga maksa
par izsaukumu

26,9%

Nevar sazvanīt

3,8%

Zema saskarsmes
kultūra

3,8%

Nezina atbildi

3,8%

19,2%
«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgavā, 2007. gada decembrī)

Darbs var sākties pulksten
piecos no rīta vai vienos naktī,
kad pārbaudu, kā darbinieki pilda
pienākumus. Sešos ieslodzītajiem
ir celšanās, pēc skaitīšanas pieņemam ieslodzīto iesniegumus,
pieprasījumus no saslimušajiem,
problemātiskākos gadījumos
nogādājam cietuma slimnīcā. Ir
ieslodzītie, kas jāved uz tiesu, nāk
izmeklētāji. Marta sākumā sākās
iekšējais turnīrs basketbolā un
futbolā. Ir ieslodzītie, kas mācās
arodskolā, metinātājiem būs kvalifikācijas eksāmens. Pakāpeniski
remontējam telpas. Kad nerīkoju
pārbaudi, vismaz pulksten 7.40
esmu darbā. Katru dienu izskatu
ieslodzīto iesniegumus un viņus
pieņemu. Viņi domā, ka cietuma
priekšnieks labāk risinās jautājumu kā vienības priekšnieks.
Ir patīkami izskatīt soda režīma
mīkstināšanu. Cilvēki vien esam.
Šeit redzam sava darba rezultātu.
Ir ieslodzītie, kas šeit ieguvuši
profesionālo kvalifikāciju, strādā,
pelna. Ir tādi, kas pirms tam mētājušies no vienas vietas uz otru,
bet, nonākuši cietumā, atjauno
sakarus ar radiniekiem.
No jūnija ieslodzītie vairs
nesaņems finansējumu, izejot
no cietuma. Tas ir diskutējams jautājums, jo noteikti
atrodas kāds, kas naudiņu
izmanto lietderīgi.
Neviens cietums naudu vairs
neizmaksā. Viņi saņem apģērbu,
ceļa naudu nokļūšanai dzīvesvietā. Tas tāpēc, ka cilvēkam par
sevi jārūpējas, nevar neko nedarīt.
Šeit daudzi sociālajā līmenī ir
degradējušies, neko neprot. Ja
ieslodzītajam nav kur dzīvot, pēc
atbrīvošanās jāslēdz līgums ar
Probācijas dienestu, kas sniegs
palīdzību. Arī to daudzi negrib.
Savas tiesības pārzina, bet par
pienākumiem neliekas ne zinis.
Daudzi, izejot no cietuma, ceļa
naudu atstāj pirmajā veikalā
Garozas ielā. Līdzekļu nokļūšanai
mājās vairs nav, un viņi turpina
mētāties apkārt. Kāda jēga piešķirt līdzekļus, lai viņi, kā sakām,
uzklātu sev atbrīvošanās galdu?!
Vai dzīvē nācies pārliecināties par teicienu: nekad
nesaki nekad cietumam un
ubaga tarbai?
Tuvinieku lokā nē. Esmu no
vecticībniekiem. Pirms skolas
dzīvoju laukos pie vecāsmātes.
Viņa iemācīja saimniekot: ja ir
viens kartupeļu maiss, sadali
pa dienām, lai līdz nākamajam
izdzīvotu. Ja vari atļauties ko
vairāk, arī to sadali. Tā gan
pati saimniekoju, gan kopā
ar bērniem un vīru nopelnīto
plānojām. Dēls un meita, lai pie
kaut kā tiktu, no kaut kā cita
iemācījās atteikties. Nepirka
rotaļlietas viendienītes, atvēlēja
kam lietderīgākam, piemēram,
velosipēdiem, lai visi kopā varētu doties izbraukumos.

Pilsētnieks vērtē

Ar ko jums
asociējas
1. maijs?
Margarita
Andrejeva,
apkopēja:
– Šajā dienā
mājās parasti tiek veikti
dažādi darbi.
It kā jau tie
ir lieli svētki
– Darba svētki –, tāpēc vajadzētu šo dienu kaut kā īpaši
atzīmēt ārpus mājas, taču mēs
to nedarām. Protams, labi, ka
tā ir brīvdiena, tādējādi varam
atpūsties kopā ar ģimeni.
Zita,
uzņēmēja:
– Ar svētkiem.
Pati ikdienā
strādāju savā
uzņēmumā,
bet šajā dienā uz darbu
neeju – tā ir
pelnīta brīvdiena. Svētīga diena,
kurā veikt uzkopšanas darbus
savā privātmājas teritorijā.
Ināra
Ķekare,
pensionāre:
– 1. maijs
ir pavasara
darba svētki.
Parasti šajā
dienā vairāk
dzīvojamies
pa dārzu. Pensionāriem jau visu
laiku ir pelnītās brīvdienas, bet
šī ir īpaša dārza svētku diena.
Agrāk bija dažādas obligātās
parādes, taču tas bija lieki. Tagad šie svētki kļuvuši sirsnīgāki
– ģimene sanāk kopā un sarīko
pikniku.
Ruta
Jankovska,
pensionāre:
– 1. maijs
man asociējas ar pavasari, ziediem,
vasaras sākšanos. Parasti rušinos pa dārzu, priecājos
par jau uzziedējušām puķēm
un stādu jaunas, lai būtu visu
vasaru un rudenī par ko jūsmot.
Diena galvenokārt tiek veltīta
skaistuma radīšanai.
Sentis
Strods,
projektu
vadītājs:
– Teikšu godīgi – 1. maijs
man saistās
ar brīvdienu.
Tad nedaru
neko – vienkārši atpūšos no ikdienas steigas un darbiem. Kādu
reizi kopā ar ģimeni izbraucam
ekskursijā pa Latvijas skaistākajām vietām.
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Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Sludinājumi:
tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: sludinajumi@zi.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2008. gada 1. maijs

Pašvaldības iebilst pret
māju pārvaldīšanas
likumprojektu
 Anna Afanasjeva

Jelgavas pašvaldība Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumprojektā paredzētos
uzdevumus vērtē kā
papildu funkcijas, kam
piešķirams valsts budžeta finansējums.
Iebildumus par likumprojekta autoru ieceri
izsaka arī citas pašvaldības.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumprojektā paredzēts, ka gadījumos, kad māja rada draudus
cilvēku dzīvībai, veselībai vai
apkārtējai videi, pašvaldībai būs
jānorīko tai pārvaldnieks. Likumprojekts arī paredz pašvaldībām
finansēt tās norīkotā pārvaldnieka darbu, bet mājas apsaimniekošanai iztērētos līdzekļus atgūt no
dzīvokļu īpašniekiem.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļev
čenoks uzsver, ka Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likumā būtu
jāparedz noteikts datums, līdz
kuram iedzīvotājiem jāizveido

ZIŅAS

Jelgavā būs
katoļu klosteris

dzīvokļu īpašnieku sabiedrība
mājas apsaimniekošanai vai arī
jānoslēdz pilnvarojuma līgums
ar apsaimniekotāju. Savukārt,
ja pašvaldībām tiks uzdots norīkot obligātos pārvaldniekus,
tam nepieciešams paredzēt arī
valsts budžeta finansējumu, jo
tā ir jauna pašvaldību funkcija.
Līdzīgus viedokļus Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) sarunās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem un likumprojekta izstrādātājiem paudušas arī
citas pašvaldības. Rīgas dome
norāda, ka māju apsaimniekošana nav pašvaldības funkcija,
un aicina ieviest mehānismu,
kas piespiestu izveidot dzīvokļu īpašnieku aģentūras māju
apsaimniekošanai. Tāpat tā
ierosina noteikt, ka pārvaldniekus neapsaimniekotajām mājām
ieceļ Būvniecības, enerģētikas
un mājokļu aģentūra un tā arī Katoļu ielā – tepat Jelgavas centrā – jau līdz Ziemassvētkiem taps katoļu baznīcas klosteris, kur
Klostera ēkas skice
finansē to darbu. LPS padom- darboties varēs sešas māsas.
nieks Aino Salmiņš papildina,
meļu kalnu grēdās Izraēlā, bet sievietes. Viņas formētas Polijā,
ka likumā noteikti jāparedz  Kristīne Langenfelde
vēlāk jau pārcēlās uz Eiropu, bet tagad aktīvi darbojas arī
valsts budžeta finansējums šo
Pagājušās nedēļas nosaglabājot šīs vietas nosaukumu draudzē. Māsas ne tikai dienas
neapsaimniekoto māju sakārtogalē līdzās Bezvainīgās
un dēvējot sevi par Karmelīšu pavada lūgšanās, bet arī aktīvi
šanai, jo ar pārvaldnieka iecelšaJaunavas Marijas kaklosteriem,» tā bīskaps.
strādā, mācot bērnus un jaunienu vien nekas nemainīsies.
tedrālei iesvētīti topoJautāts, ar ko šo klosteru šus. Diemžēl līdz šim viņas bija
šā klostera pamati, bet
darbība atšķiras no citiem, bīs- spiestas dzīvot visai saspiesti
pati ēka taps jau līdz
kaps uzsver klostera vadmotīvu: – nelielā dzīvoklītī. Ja nācās
Ziemassvētkiem.
«Mēs ārēji esam kā visi, bet uzņemt kādu māsu no citiem
kvalitatīva mācību procesa noiekšēji – kā neviens.»
klosteriem, tad tas praktiski
drošināšanai; Skolēnu izziņas
Bīskaps Antons Justs atklāj,
Paredzēts, ka topošajā klosterī nebija iespējams. Līdz ar jauno
darbības aktivizēšana dabas- ka ideja par klostera izvei- taps sešas celles, kur mājvietu klostera ēku situācija būtiski
zinātņu priekšmetos; Skolēna di radusies jau ļoti sen. «Tas radīs sešas māsas, tāpat ēkā būs mainīsies,» spriež A.Justs, pieaktivitātes un atbildības vei- bija mans skolotājs bīskaps kapela, viesistaba, ēdamzāle un bilstot, ka būvnieki solījuši ēku
cināšanas nozīme personības Sloskāns, kuram tuva bija Kar- virtuve.
pabeigt jau līdz Ziemassvētkiem,
izaugsmē.
meļu klostera ideja. Karmeļu
«Jau šobrīd par karmelīšu kad to arī varēs sākt apdzīvot.
Martā un aprīlī visi izstrādā- klosteri savulaik atradās Kar- māsām Jelgavā ir kļuvušas trīs
Ēku būvē firma «Alabastrs».
tie darbi tika izvērtēti skolās
radošo darbu dienās – pedagogu radošo darbu lasījumos,
konferencēs, pieredzes apmaiņas semināros par skolotāju  Ritma Gaidamoviča
divos pilsētas bērnudārzos, ku- bas policijas Bērnu un jaunatradošo darbību un informāciju
ros policijas darbinieki vecākiem nes lietu nodaļas speciālisti uz
tehnoloģiju izmantošanu mācīLai veicinātu dažādu
stāstīja, kā bērniem pavadīt tikšanos aicina izlaidumu klašu
bu procesā, kuru laikā radošo
negadījumu skaita sadrošu vasaru un kā vecākiem skolēnus un viņu vecākus, lai
darbu autori iepazīstināja samazināšanos, kuros
viņus sagatavot skolas gaitām, pārrunātu drošības pasākumus
vus kolēģus ar paveikto. Katra
cieš bērni, līdz pat 1.
jo lielākoties uz skolu bērns iet izlaiduma laikā, alkohola lietoskola, izvērtējot izstrādātos
jūnijam visā Latvijā
viens, tāpēc jāmāca, kā šķērsot šanu un citas būtiskas lietas.
darbus, trīs labākos izvirzīja
notiek akcija «Droša
ielu un kurās vietās to drīkst daInspektore lūdz vecākus saapbalvošanai. Konkursā šogad
vasara – Tava vasara».
rīt, ka nedrīkst runāt ar svešiem viem bērniem pievērst lielāku
ieviests arī viens jauninājums
Tās laikā Jelgavas pilcilvēkiem un iet viņiem līdzi, uzmanību laikā, kad viņi dodas
– tajā varēja piedalīties un darsētas un rajona polikā arī citi ar drošību saistīti peldēties, jo peldsezonu nevar
bus vērtēt visi Jelgavas skolu
cijas darbinieki aicina
jautājumi.
sākt, pirms ūdens temperatūra
pedagogi, jo konkursu vērtēšagan bērnus, gan viņu
Jelgavas Nepilngadīgo lietu sasniegusi 18 grādus, turklāt
na notika elektroniskajā vidē.
vecākus vērst īpašu
inspekcijas vecākā inspektore Tat- to var darīt tikai zināmās un
Pasākuma mērķis ir veicināt
uzmanību nelaimju
jana Flandere min, ka līdz ar siltā pārbaudītās vietās. Inspektore
pilsētas izglītības iestāžu pecēloņiem.
laika iestāšanos pastiprināta kon- aicina arī vecākus iemācīt sadagoģisko darbinieku radošo
trole būs arī peldvietās un jauniešu viem bērniem vecāku telefona
darbību.
Akcijas gaitā skolās jaunāka- pulcēšanās vietās, lai novērstu numurus no galvas, lai nav
jiem bērniem tiek piedāvātas nepilngadīgo alkohola lietošanu un tā, ka telefons pazūd, bet nav
dažādas izglītojošas prezen- dažādus nelaimes gadījumus.
zināms, kā sazināties ar vecātācijas par drošību dažādās
Līdztekus minētajiem pasā- kiem. Pieaugušajiem uzmanība
Savukārt Jelgavas Dzimtsa- vietās. Skolēniem tiek stāstīts kumiem skolēni tiek aicināti jāvērš arī uz to, ka nepilngadīgie
rakstu nodaļa pilsētniekus pie par administratīvajiem sodiem, apmeklēt arī Valsts ugunsdzē- uz ielas bez pieaugušā pavadības
sevis gaidīs piektdien, 2. maijā, atkarību vielām un drošu brauk- sības un glābšanas dienesta var atrasties tikai līdz pulksten
Jelgavas brigādes muzeju, kurā 23. Lai arī pusaudžiem tas bieži
no pulksten 12 līdz 18, piekt- šanu ar velosipēdu.
Šoreiz akcija lielākoties vērsta bērniem rādīs ne tikai muzeja nepatīk, vecākiem tomēr vajadien, 9. maijā, no pulksten 8
līdz 14.30 un sestdien, 10. mai- uz vecākiem, lai pārrunātu ar eksponātus, bet arī informēs par dzētu zināt, ar ko viņu bērni
bērnu drošību saistītas tēmas. ugunsdrošību un drošu peldi.
pavada laiku un arī to, kas ir
jā, no pulksten 8 līdz 14.30.
Savukārt Jelgavas Pašvaldī- bērna draugi.
Izmaiņas darba laikos būs Līdz šim jau bijušas tikšanās
arī Latvijas Pasta Jelgavas
nodaļās. Piektdien, 3. maijā,
un sestdien, 10. maijā, Jelgavas
pasta nodaļas strādās saskaņā
ar sestdienas darba grafiku,  Sintija Čepanone
policija saņēma izsaukumu, ka gāt. I.Berkolde norāda, ka tika
savukārt 1., 4., 5. un 11. maijā
jaunieši ar baloniņu krāsām ap- izsaukti arī bērnu vecāki un kopā
visas pasta nodaļas būs slēgtas,
Pagājušajā nedēļā Pašvaldības zīmē tiltu pār Svētes upi. Iero- ar policijas darbiniekiem veiktas
izņemot Jelgavas 5., 6., 9. un policijas darbinieki aizturēja trīs doties notikuma vietā, policisti, audzinošas pārrunas, skaid35. pasta nodaļu.
pusaudžus, kas bija nolēmuši apķēpājot tiltu, pieķēra vienu rojot likuma normas.
Svētku dienās – 1., 4., 5. un izklaidēties, apzīmējot Svētes 1995. gadā un divus 1992. gadā
Jāpiebilst, ka visi
11. maijā – steidzamās tele- tiltu pie Tušķiem. Ņemot vērā, dzimušus pusaudžus,» atklāj trīs mazie vandaļi
grammas tiks piegādātas tikai ka viņus izdevās notvert notiku- Jelgavas Pašvaldības policijas ir Aizupes paRīgā, bet vienkāršo telegram- ma vietā, savu veikumu pašiem Administratīvā patruļdienesta m a t s k o l a s
mu piegāde netiks veikta.
vien nācās notīrīt. Ar bērniem priekšniece Irēna Berkolde.
audzēkņi.
Pensijas, kas jāizmaksā 5. un vecākiem pēc šī incidenta
Šī bija viena no retajām reimaijā, tiks izmaksātas 3. maijā, veiktas pārrunas.
zēm, kad vainīgos izdevās pieķert
savukārt pensijas, kuru izmak«24. aprīlī īsi pirms pulksten pārkāpuma laikā, tādēļ likumsas datums ir 11. maijs, tiks septiņiem vakarā Pašvaldības sargi nodarīto tūdaļ lika nomazizmaksātas dienu iepriekš.

Pedagogu radošie darbi
 Ritma Gaidamoviča

Darba svētku priekšvakarā Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
ikgadējos pilsētas
skolotāju darba svētkos sveikti 28 radošo
darbu, vairāki publicēto darbu autori un
pedagogi, kas šajā
mācību gadā ieguvuši
maģistra grādu.
Par piedāvātajām tēmām
117 autori kopā izstrādājuši
91 darbu. Bet apbalvošanai
pilsētas radošo darbu konkursā
Jelgavas vispārizglītojošās skolas iesniegušas tikai 28 darbus
no Jelgavas vispārizglītojošajām skolām, kas arī saņēma
godalgas.
Šajā mācību gadā pedagogu
radošo darbu konkursam tika
piedāvātas trīs tēmas: Inovatīvā darbība informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju
izmantošanā mūsdienīga un

«Droša vasara – Tava vasara»

Darba laiks svētkos
 Ritma Gaidamoviča

Pirmssvētku un svētku
laikā mainīti Jelgavas
pašvaldības administrācijas, pašvaldības
aģentūru, iestāžu un
citu pilsētas iestāžu
darba laiki.
Saskaņā ar Latvijas R epublikas Ministru kabineta
08.04.2008. rīkojumu Nr.195
Jelgavas pašvaldības administrācijai, pašvaldības aģentūrām un iestādēm tiek pārcelta
darbadiena no piektdienas, 2.
maija, uz sestdienu, 10. maiju.
Līdz ar to pašvaldības administrācija, aģentūras un
iestādes strādās piektdien, 9.
maijā, no pulksten 8 līdz 17,
pusdienas laiks no pulksten 12
līdz 13, bet sestdien, 10. maijā, no pulksten 8 līdz 14.30,
pusdienas laiks no pulksten
12 līdz 12.30.

Notver tilta apzīmētājus

3
Īsi
 Jelgavas domes deputāti
atbalstīja pašvaldības lēmumu
par 90 000 latu pirkt no SIA
«Stoneks» ielas izbūvi Lāču ielā
– posmā no Viskaļu līdz Lāču
ielas 66 zemesgabala robežai.

SIA «Stoneks» veikusi šī ielas posma
rekonstrukciju uz Jelgavas pašvaldībai
piekrītošās zemes. 2007. gada rudenī
sākts uzņēmuma likvidācijas process,
un pašvaldība saņēma iesniegumu ar
piedāvājumu atpirkt Lāču ielas izbūvi.
Ielas izbūve bija nepieciešama, lai
nodrošinātu piekļūšanu dzīvojamo
māju masīvam. Lāču ielas būvprojekta
kopējās izmaksas ir 158 734 lati.

 Piedāvā trīs vietas vasaras
kafejnīcām. Jelgavas dome nolēmusi
izsludināt konkursu par tiesībām ierīkot
un apsaimniekot vasaras sezonas tirdzniecības vietas – ārā kafejnīcas. Pieņemtais domes lēmums paredz, ka vasaras
sezonā šādas tirdzniecības vietas varētu
atrasties pilsētas kultūras nama skvērā
(500 kvadrātmetri), Raiņa parkā netālu
no bērnu un jauniešu centra «Junda»
(150 kvadrātmetri), kā arī Pasta salā 1
(400 kvadrātmetri). Iepriekšējo gadu
pieredze gan liecina, ka atsaucība no
uzņēmējiem, kas vēlētos vasaras sezonā ierīkot šādas āra kafejnīcas mūsu
pilsētā, nav liela.

 Jelgavas
dome 24.
aprīļa sēdē
apstiprināja pilsētas
vieglo taksometru atšķirības zīmi jeb logo.

Tajā iekļauta informācija par taksometra dienas un nakts lietošanas maksu,
norādot taksometra nolīgšanas, viena
kilometra nobraukuma un nolīgtā
taksometra stundas stāvēšanas maksu.
Taksometru atšķirības zīmes izvietojums paredzēts uz transportlīdzekļa
labās puses aizmugurējām durvīm.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka no
1. aprīļa stājās spēkā jauna maksimālā
maksa par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru. Tā
paredzēta vienāda dienas un nakts tarifam – 60 santīmi (iekļaujot pievienotās
vērtības nodokli) par viena kilometra
nobraukumu. Iekāpšanas maksa taksometrā ir lats (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli), bet stāvēšana (gaidīšana)
maršruta laikā (iekļaujot pievienotās
vērtības nodokli) – pieci lati par vienu
stundu. Jelgavā patlaban licences ir
izņemtas 150 taksometriem.
 25. aprīlī ap pulksten 8 Jelgavas
pilsētas un rajona Policijas pārvaldes
Kriminālpolicijas biroja darbinieki vienā
no garāžām Jelgavā, Meiju ceļā

atklāja 100 litrus nelegālas izcelsmes alkohola un 300 paciņu
cigarešu. Notikuma vietā izņemtas arī

tukšas plastmasas pudeles un palīgierīce
nelegālā alkohola pārliešanai tajās.
Nelegālais alkohols bija pildīts četrās
piecu litru tilpuma pudelēs, desmit
un trīsdesmit litru kannās, kā arī viena
litra tilpuma plastmasas pudelēs. Policijas darbinieki pārbauda 1975. gadā
dzimušā vīrieša saistību ar uzsākto
kriminālprocesu. Nelegālas izcelsmes
alkohols tajā pašā dienā ap pulksten
12 tika konfiscēts arī Jelgavas tirgus
teritorijā, kur tas bija pildīts 12 viena litra
tilpuma plastmasas pudelēs. Aizdomās
par nelegālā alkohola realizāciju tiek
turēts 1970. gadā dzimis vīrietis.
Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess un noteikta
ekspertīze.
Kristīne
Langenfelde
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Atbildam

Sola domāt
par gājēju drošību
«Kā rīkoties gājējiem, kas vēlas
šķērsot Rūpniecības un Filozofu
ielu? Tur nav ne «zebras», ne luksofora, taču satiksme – intensīva,»
sašutumu «Jelgavas Vēstnesim»
pauž kāda jelgavniece, kura strādā «Ģintermuižā» un šķērsot
minēto krustojumu viņa spiesta ik
dienas. «Tāpēc man šis jautājums
ir divtik svarīgs,» viņa uzsver.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» pa-

skaidroja pašvaldības aģentūrā
«Pilsētsaimniecība», pašlaik tiek
izvērtēti vairāki iespējamie rotācijas apļa izbūves varianti, kas
aptvers transporta un gājēju
drošības organizāciju.
Kad tiks izbūvēts rotācijas
aplis, jautājums par minētā
krustojuma šķērsošanu tiks
atrisināts.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Izvērtēs luksofora
nepieciešamību

Stratēģijas izstrādi
atbalsta banka
Pēc publikācijas «Jelgavas
Vēstnesī» par valsts ilgtermiņa
attīstības stratēģijas apspriešanu
Zemgalē saņemti vairāki lasītāju
jautājumi par šī dokumenta tapšanas izmaksām.
Projekta «Latvija 2030. Tava
izvēle» Zemgales forumā Jelgavā
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns
un ministrijas valsts sekretāre
Laimdota Straujuma nezināja
nosaukt stratēģijas izstrādes
izmaksas. Viņi norādīja, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija (RAPLM) ir tikai
uzdevuma devējs. Galvenās izmaksas sedz Latvijas Hipotēku
un zemes banka (HZB).
Projekta koordinatore Liene
Ančupāne «Jelgavas Vēstnesim»
skaidroja, ka RAPLM izmaksas
saistītas ar sabiedrības informēšanu – tā sedz ekspertu diskusiju
un citu sabiedrības līdzdalības
pasākumu tiešos izdevumus.
Šiem mērķiem paredzēti ap
43 tūkstoši latu bez pievienotās
vērtības nodokļa. Bet attīstības

stratēģijas izstrādes darba grupas
izdevumus sedz HZB. Šie dati
uzskatāmi par konfidenciāliem,
jo banka slēgusi līgumu ar Analītisko pētījumu un stratēģiju
laboratoriju.
Projekta mediju koordinatorei
Justīnei Plūmiņai «Jelgavas
Vēstnesis» uzsvēra, ka projekts
ir publisks, tālab stratēģijas
izstrādes izmaksām nevajadzētu
būt konfidenciālām. Viņa atbildēja, kopējais HZB atbalsts
stratēģijas izstrādei sasniedz
turpat 100 tūkstošus latu. Šajā
summā ietilpst arī atbalsts jauniešu līdzdalības projektam un
Nacionālajam forumam «Latvija
2030. Tava izvēle». J.Plūmiņa
atgādināja, ka 2006. gada novembrī valdība apstiprināja HZB
attīstības koncepciju, kas paredz
bankas pārveidi par pilna spektra
attīstības banku. Tas arī nosaka
bankas ieinteresētību un līdzdalību Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādē. Tās vadības
grupā darbojas bankas valdes
priekšsēdētājs.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Dzīvnieku turēšanu
nosaka noteikumi
«Kādi ir dzīvnieku turēšanas
noteikumi Jelgavā?» «Jelgavas
Vēstnesim» jautā lasītājs Boriss.

Mājdzīvnieku uzturēšanas
kārtību pilsētā nosaka Jelgavas
domes pastiprinātie saistošie
noteikumi Nr.127, kas ir saistoši
visām fiziskām un juridiskām
personām, kuras tur mājdzīvniekus Jelgavā.
Šo noteikumu mērķi ir reglamentēt mājdzīvnieku uzturēšanu
un identificēšanu; samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un
novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas mājdzīvniekiem un cilvēkiem;
novērst zaļo stādījumu bojāšanu,
sekmēt teritorijas sakoptību; veicināt sanitāri higiēniskās situācijas
uzlabošanu pilsētā.
Noteikumi paredz mājdzīvnieku
īpašnieku pienākumus un tiesības:
jānodrošina mājdzīvniekiem vispārīgās labturības prasības. Suņu
un kaķu īpašnieku pienākumi:
turēt tikai reģistrētus suņus; samaksāt suņa turēšanas ikgadējo
nodevu; nodrošināt, lai īpašnieka
kaķiem, atrodoties ārpus mājas vai
dzīvokļa, būtu kakla siksna; ārpus
telpām suņus turēt tikai piesietus
vai palaistus iežogotā (izolētā)
teritorijā, kur pie vārtiem, ieejām
(redzamā vietā) jāuzliek uzraksts
«Suns»; izvest suņus pastaigā pilsētas apstādījumos (sabiedriskās
apzaļumotās teritorijās) drīkst tikai pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni, ja suns ir atzīts par bīstamu,
nepieļaujot, lai suns sakož cilvēkus
un dzīvniekus; nepieļaut, ka suņi
piemēslo pilsētas teritoriju, dzīvo-

jamo vai sabiedrisko ēku telpas,
nekavējoties satīrot suņa atstātos
ekskrementus; nepieļaut, ka kaķi
piemēslo pilsētas dzīvojamo, sabiedrisko ēku telpas; neierasties ar
suņiem, kaķiem iestādēs, veikalos,
skolās, stadionos, pludmalēs,
bērnu spēļu laukumos, kapsētās
un sabiedriskos pasākumos (ja
tas nav īpaši paredzēts); peldināt
suņus cilvēku atpūtas vietās un
peldvietās; neturēt suņus māju
balkonos un lodžijās.
Jāpiebilst, ka šie noteikumi
tāpat nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs) viņam
piederošajos (apsaimniekošanā
esošajos) objektos un teritorijās
nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos vai barošanu, jānodrošina, lai klaiņojošie
mājdzīvnieki neiekļūtu bēniņos,
pagrabos un citās neapdzīvotās
telpās. Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem jāziņo Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība», lai veiktu klaiņojošo
mājdzīvnieku izķeršanu. Ja klaiņojošie dzīvnieki apdraud cilvēkus,
dzīvniekus u.c. gadījumos, jāziņo
Pašvaldības policijai.
Par saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi.
Ieņēmumi no naudas soda par šo
saistošo noteikumu pārkāpumiem
tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā. Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu iespējams iepazīties
Jelgavas pašvaldības mājas lapā
– www.jelgava.lv, sadaļā pašvaldība/dokumenti.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

«No Savienības ielas izbraukt uz Lietuvas šosejas ir praktiski neiespējami, jo automašīnu ir daudz, turklāt pa šoseju tās brauc
lielā ātrumā,» novēroto «Jelgavas Vēstnesim» klāsta Opincāna kungs un jautā, vai šajā vietā nevarētu izbūvēt luksoforu.
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns, iepazīstoties ar lasītāja ierosinājumu, norāda,
ka šajā krustojumā tiks veikta satiksmes intensitātes mērīšana un, pieaicinot attiecīgus speciālistus, tiks izvērtēta luksofora
Foto: Ivars Veiliņš
nepieciešamība.

Lasītāja vēstules

Man «Jelgavas Vēstnesis» ir vajadzīgs
Kad «Jelgavas Vēstneša» vēl
nebija, ilgojos, lai tāds būtu,
jo citādi nezināju, kas notiek
pilsētā. Jā, kādreiz abonēju
Jelgavas maksas avīzi... Taču
nu jau sen kā to vairs nedaru
– nebija ne darba, ne naudas,
kur nu vēl avīzi abonēt. Arī
tagad esmu tikai «minimālais» pensionārs. Bez tam
gan valdībai, gan vietvaldībai
ir jābūt savai avīzei. Valdībai
esot jāskaidro... Bet kā tad

valdība var skaidrot, ja tai nav
savas avīzes?
Mediju tirgu kropļo laikraksta «Diena» īpašnieki.
Domāju, tāpat kā es neviens
nezina, kas ir tās īpašnieki,
kur viņi atrodas un kādi ir
viņu mērķi, cik un kādi mediju izdevumi viņiem pieder.
Vajadzēja pieņemt likumu,
ka katrā avīzē jābūt skaidri
uzrakstītam tās īpašnieka
vārdam un uzvārdam. Tāpat

gada beigās avīzē vajadzētu
publicēt, kādi ir gada (avīzes)
izdevumi un kāda peļņa. Un
to šad tad pārbaudīt. Gan tad
atklātos, ka izdevums (viens
otrs) peļņu nemaz nenes, bet
kāds to ideoloģisku, politisku
apsvērumu dēļ finansē.
Man arī nepatīk šo izdevumu žurnālistu bieži vien
klaji tendenciozi, nekaunīgi
uzdotie jautājumi intervijās,
lai tādējādi sagrozītu lietas

būtību un to neierobežotās
devās pasniegtu lasītājiem.
Pie tā, ka mums ir liela inflācija, un, ak vai, ka 20 gados
mums nav uzcelts tautas attīstībai nepieciešamākais – Nacionālā bibliotēka –, gandrīz simts
procentos ir vainīgi šie mums
nezināmie mediju magnāti.
Neļaut pašvaldībai izdot savu
avīzi – tā būs cenzūra.
«Jelgavas Vēstneša»
lasītājs A.Limulis

Mana melnā diena VID Zemgales Reģionālajā
iestādē jeb Nelaime nenāk viena
Šoziem pie Zemgales reklāmas redakcijas uz nenotīrīta
trotuāra paslīdēja labā kāja,
un, uz muguras guļam, atrados
uz trotuāra. Centos ar labās
rokas palīdzību piecelties, bet
nekā – neizsakāmas sāpes pārņēma labo plecu. Kaut kā tiku
uz kājām, bet katrs izdarītais
solis radīja satricinājumu un
sāpes labajā plecā. Pa taisnāko
ceļu devos uz neatliekamās
palīdzības uzņemšanas nodaļu. Kā strādājošais pensionārs
tiku pie darbnespējas lapas
A, kas, laikam ritot, pārtapa
B lapā.
Tagad tikai nu sākās visādas
fineses.
1. VSAA sadzīves traumas
darbnespējas B lapas neatmaksājot, tikai traumas, kas
saistītas ar darba devēja teritoriju, bet mana neatlaidība
guva virsroku. Ko man darīt
ar ārstniecības iestāžu čekiem
un aprēķinu izmaksām? Es vēl
lepni žestikulēju ar a/s «SEB
Unibanka» dzīvības apdrošināšanas polisi (ar līdzekļu
uzkrāšanu) rokā. Inspektore
ieteica: «Ejiet uz «SEB Uni-

banku» pie apdrošināšanas
pārstāves un kārtojiet apdrošināšanas un ārstniecības
iestāžu kartes – aprēķinu un
čeku apmaksu.»
2. Bankā apdrošināšanas
pārstāvei sejā radās tāds izbrīns, kā pensionārs 69 gadu
vecumā ticis pie dzīvības apdrošināšanas polises un vēl
ar līdzekļu uzkrāšanu! Pensionāram dzīvības apdrošināšanas polisei ir daudz lielāka
vērtība un nozīme dzīvē, nekā
ekspremjeram A.Šķēlem 29
miljonus vērtam vekselim.
Bet ar SIA «Slimnīcas stacionāra» karti – aprēķinu un
čekiem – man kā strādājošam
pensionāram esot jādodas
uz VID – VID atrisinās jūsu
problēmas.
3. Jau 2007. taksācijas gadā
ar saņemto «melno aploksni»
devos uz VID, tad bija brīvi pieejama sekretāre un ieteica, pie
kura lodziņa vērsties. Tagad
jānospiež taustiņš – pat nezinu, kā īsti dēvēt to mehāniski
automātisko papīra kārtas
izsniedzēju uz vienas metāla
kājas pie parādes durvīm – par

šveicaru vai savādāk?! Spiežu
izziņas taustiņu – ieeju bijušā
kroga zālē un gaidu, kad uz
tablo parādīsies mana papīra
čeka kārtas numurs, pie kura
lodziņa doties. Pēdīgi tablo
aicina pie lodziņa, izstāstu
sava apmeklējuma vajadzības
un sāpes, mani pāradresē uz
ienākuma deklarācijas nodaļu
– lai koridorā gaidot uz tablo
šā paša čeka kārtas numuru.
Tablo vēstī, ka mana kārta
doties deklarācijas telpā. Mani
sagaida ļoti laipna un tikpat
runīga darbiniece, izstāsta,
ko un kā – vajadzēs par tekošo
taksācijas gadu sastādīt ieņēmumu izdevumu deklarāciju.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
agrāk, atbildot uz manu jautājumu, skaidroja, ka «Likuma
17. pants nosaka, ka darba
devējs taksācijas periodā nosūta VID pēc savas atrašanās
vietas paziņojumu par darba
algas nodokļiem, kas ieturēti
no darba ņēmēja. Bezpeļņas
organizācija «Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra»
ir izstrādājusi paziņojuma
paraugu, kas ir sagatavots

elektroniski un derīgi bez
paraksta.» Tādu pašu, varbūt
pat labāku paziņojumu 2008.
gada 6. martā gribēju iegūt no
VID par nodokļu ieturēšanu no
maniem bruto ieņēmumiem
par 2007. taksācijas gadu.
VID skaidri un gaiši stikla
kambarī pateica, ka šeit tādus
paziņojumus neizsniedz. Cietis
fiasko, labi, ka nenospļāvos uz
parketa grīdas un nepielietoju
kādu slāvu saukļa vārdu, kā televīzijas raidījumā Balvu zemnieks. To var atļauties darba
devējs pamestā lopu fermā tālā
meža ielokā, ne sabiedriskajā
transportā, ne kārtīgā ofisā,
ne sekretāres. Labi, ka darba
ņēmējiem var sagrabināt minimālo darba algu mēnesī. Labas
ir jebkuras darba rokas, kaut
vai pensionāru.
Secinājumi – ja VID nav
pieejamas atšifrējums par
2007. taksācijas gadu no darba
devēja par maniem bruto ieņēmumiem un ieturēto nodokli,
tad ir skaidrs, ka VID nemāk
un nevar izsniegt paziņojumu
par algas nodokļiem.
Pensionārs A.Elsteris
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Restauratore ar zobārsta
instrumentiem
 Ritma Gaidamoviča

«Iespējams, restauratora profesija nav tik
populāra kā citas, taču
šādi meistari būs vajadzīgi vienmēr, jo viss ar
laiku noveco, bet mums
taču tik ļoti gribas redzēt lietas acīm tīkamas,» spriež Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja restauratore Saiva Kuple.
Šorīt restauratore turpinājusi
iepriekšējā reizē aizsākto – tīrījusi gleznai virsmas netīrumus,
lai varētu to nofotografēt. Nē,
noslaucīt putekļus nemaz nav tik
vienkārši, kā varētu domāt – pārlaid ar mitru lupatiņu, un gatavs.
Šajā darbā viņa izmanto vien sīku
irbulīti ar vates gabaliņu galā,
kuru samitrina ar destilētu ūdeni,
un tikai tad pa mazam gabaliņam
veic tīrīšanu.
Pašlaik jau viņa strādā pie
Jelgavas pils maketa, un mēs
esam klāt tieši tajā brīdī, kad sākas pils maketa logu izgriešana.
Maketa izveide ir viens no lielajiem muzeja projektiem. «Agrāk
muzejam bijis viens makets,
taču laika gaitā tas nolietojies
un nav eksponējams. Arheoloģiskie izrakumi pils apkārtnē
veikti ļoti niecīgā apjomā, līdz
ar to nezinām, kāda izskatījusies
pils 16. un 17. gadsimtā, tāpēc

Iespējams, ka tādu profesiju kā restaurators
zina ikviens, taču tikai retais nojauš, ar ko šis
speciālists tā īsti nodarbojas. Izrādās, restaurācija ir nopietna zinātne un darbs pie gleznas ar
otiņu ir pats pēdējais – tas salīdzināms ar tortes
garnēšanu. Sākums, lai nonāktu līdz darbam ar
otiņu, ir ļoti laikietilpīgs un grūts.
Šāda amata pratēja ir arī mūsu pilsētā – Jelgavas muzeja restaurācijas darbnīcā strādā restauratore Saiva Kuple. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis»
vienu dienu pavadīja muzeja restaurācijas darbnīcā, lai redzētu, ko tad patiesībā restauratore
dara un kāds ir viņas ikdienas darbs. Ne jau katrs
pilsētnieks zina, kas un kā noticis ar gleznu, pirms
tā nonākusi muzeja ekspozīcijā.

restauratore, uzreiz arī ķeroties
pie demonstrēšanas, kā tad tas
notiek. Uz darbgalda pamanām
PVA līmes pudeli, bet izrādās,
ka tā nav «galvenā» līme – darbā
lielākoties tiekot izmantota tāda,
kas gatavota no truša ādas. Tā
veikalos nopērkama sausā veidā,
un viens kilograms šādas līmes
maksā aptuveni 20 vai pat vairāk
latu. Darbam līme tiek sagatavota
attiecīgās proporcijās un siltumā,
atšķaidot ar destilētu ūdeni.

Darba izmaksas lielas

Darbs nedaudz līdzīgs inspektora
Capa darbam,» smaidot piebilst
restauratore. Mākslas darbu
pētniecībā tiek pielietoti arī mikroskopi, rentgens. Tiesa gan – tas,
ja nepieciešams, tiek veikts Rīgā.
Darbiem var veikt arī ķīmiskās
analīzes – restaurators paņem
kādu gabaliņu paraudziņa un
nogādā ķīmiķim izpētīt. Rezultātā
var iegūt informāciju par to, kādas
krāsas izmantotas, cik kārtās,
kādi materiāli, kā arī vēl visādus
sīkumus, kas palīdz, atjaunojot
darbu sākotnējā izskatā. Arī no
lielās gleznas, kas patlaban ir
restaurācijas procesā, paņemtas ķīmiskās
analīzes, un
māksliniece
uzzinājusi, ar
kādiem
materiāliem tagad
jāstrādā.

Taujāta, cik tad viena darba
restaurācija izmaksā, māksliniece bez domāšanas
atbild, ka restauSīkākie gludināšanas darbi tiek veikti ar mazo elektrisko gludekli, izmantojot tā maināmos uzrācija ir ļoti
gaļus, taču lielākus darbus, kas jāsalīmē un jānostiprina, uzvelk uz vakuuma galda, kas aizņem
dārga.
teju pusi restauratores darba telpas.
«Katrs
darbs, kuru māksliniece šā gada taurācijas procesa apraksts un arī restauRadoša atmosfēra
laikā plānojusi paveikt – beidzot darba bildes, kāds tas izskatījies r a t o r s
darbistabā
Jau paraugoties apkārt, ir gleznu varēs eksponēt un aplūkot pirms un kāds – pēc paveiktā. j a u v a r
Tā plauktā stāv saliktas vairākas n o t e i k t
skaidrs – darba istabā valda visi jelgavnieki.
Otru lielāko daļu no restau- kastes ar uzrakstu «Restaurācijas s a v u
ļoti radoša atmosfēra. Tā pilna
dažādiem mākslas darbiem, pro- rācijas telpas aizņem savdabīgs pases». Jautāta, cik darbu pases c e n u ,
žektoriem, gaismām, galdiem un aparāts – vakuuma galds. «Tā ir atrodas pērnā gada kastē, izrādās, nav jau
Pamācība
darbarīkiem. Lielāko daļu telpas ļoti vērtīga tehnoloģija, kas ļauj ka pagājušajā gadā, strādājot tādas vieno- Katrai
gleznu
aizņem divi lieli darbgaldi. Uz vie- profesionalitātes ziņā mums ne- divas dienas nedēļā, māksliniece tas tāmes, muzejā restaurējamai lietai
īpašniekiem
na no tiem atrodas audekls ar da- atpalikt no pārējās pasaules. Uz restaurējusi aptuveni 25 dažāda pēc kuras ir restaurācijas pase, kurā fiksēts
Lai arī Saiva
tā liek gleznu, pārklātu ar līmi, lieluma muzeja fonda gleznas.
žiem krāsas pleķiem. Izrādās,
s t r ā d ā t u darba stāvoklis pirms restau- ir muzeja restaukas ar vakuumu tiek piesūkta
visi Latvi- rācijas, veicamie uzdevumi jeb ratore, kas galklāt galdam un tādā procesā Ikdienas neatņemamā
jas meistari. programma, restaurācijas procesa venokārt strādā
kādu laiku noturēta. sastāvdaļa
Katrs pats apraksts un arī darba bildes, kāds tikai ar muzeja
Rezultātā uz auProtams, kā jau katram amata var aprē- tas izskatījies pirms un kāds – pēc darbiem, gadās,
dekla salīmējas meistaram, arī restauratoram ir ķināt, cik paveiktā.
ka arī pilsētnieki
visi krāsu slā- savi darba rīki, neskaitot lielās viņš par atatnes atjaunot
ņi. Tas būtiski tehniskās iekārtas, kas atrodas tiecīgo darbu vēlētos saņemt – cik pa kādai gleznai. «Šis ir īstais brīatvieglo darbu, jo darbistabā. Jautāju, kur tad tās daudz laika, materiālu, zināšanu dis, kad, piemēram, ar 30. gados
vienīgā alterna- restauratore glabā, jo uz galda viņš ieguldījis darba atjaunošanā, gleznotajiem darbiem jāsāk kaut
tīva būtu to pašu redzami tikai daži asi nazīši. Tad cik sarežģīts tas bijis,» stāsta res- ko darīt, ja tos vēlas saglabāt.
pa maziem laukumi- nu māksliniece meklē savu somu, tauratore.
Tieši tāpēc gribētu akcentēt, lai
ņiem veikt ar gludeklīti. no kuras izvelk metāla kastīti un
Diezin vai kāds būs pamanījis cilvēki nesāk mājās paši nodarTagad paralēli tam varu atver to. Redzot ikdienas darba- ielās tirgotavu ar izkārti «Ma- boties ar restaurēšanu. Nekādā
darīt citus darbus,» stāsta rīkus, kurus viņa vienmēr vadā teriāli restauratoriem», tāpēc gadījumā pēc sentēvu metodēm
restauratore.
līdzi, šķiet, ka esam nonākuši interesanti, cik tad viegli vai grūti nevajag «uzfrišināt» ar sīpolu vai
Tā kā Saiva pēc specialitātes ir
ir sadabūt visu pamazgāt. Var noslaucīt putekļus
eļļas glezniecības restauratore,
Restauratores Saivas Kuples sīkākie darba instrumenti,
darbam nepie- ar vieglu lupatiņu vai slotiņu, bet
kas vairāk gan izskatās pēc zobārsta darbarīkiem, taču tie galvenokārt viņa atjauno gleznas.
ciešamo. Izrādās, neko vairāk. Nevajag stiprināt
esot neatņemama ikdienas sastāvdaļa, kas katru dienu tiek «Nerestaurēju papīru, akmeni,
šobrīd jau prob- gleznas arī virs radiatoriem vai
tekstilijas, bet daru nepieciešavadāti līdzi.
lēmas ar mate- kamīna un vietās, kur tās pakļaumos darbus, kas muzejam pēkšņi
riālu iegādi esot tas tiešiem saules stariem. Taču
tagad vadāmies pēc dažādām ka tie nav tikai daži krāsas pleķi vajadzīgi. Piemēram, kādam koka
visai nelielas. eļļas gleznas nevajag nolikt arī
pieejamām gravīrām, ko kāds uz audekla, tā ir muzeja fondos priekšmetam vai skulptūrai jāno«Ja pirms pāris pilnīgā tumsā, kā arī telpās, kur
šajā laikā zīmējis. Izpētījām, ka glabātā vismaz četrus reiz trīs ņem netīrumi, nedaudz jāpielabo.
gadiem meistari strauji mainās temperatūra, tad
tur bijusi konventa tipa pils ar metrus lielā batālija «Kapitulācija Ja nepieciešams, pakonsultējos ar
tiešām dzīvoja tās ilgāk saglabāsies,» teic Saiva.
četriem torņiem. Tad nu tagad pie Vilagosas», ko autors Vin- kolēģiem un izdaru, jo nevar jau
no iekrājumiem,
arī veidoju to,» stāsta restau- sents Šmolkovskis gleznojis 1849. muzejs noalgot visus iespējamos
kas sataupīti no Nākotnes plāni
ratore.
gadā. Šogad beidzot no Latvijas restauratorus – akmens, koka un
padomju laikiem,
Darba dienas beigās vēl pa«Te ir ļoti sīkas detaļas, kas Kultūrkapitāla fonda saņemts fi- citus,» tā Saiva.
tad tagad jau viss spējam noskaidrot, ka maijā
prasa lielu pacietību un reizē arī nansējums gleznas darba rāmim,
Kilograms truša ādas sausais līmes pulveris, ir dabūjams, ti- restauratore iecerējusi braukt uz
uzmanību, visam jābūt ļoti precī- materiāliem, tāpēc arī sākts darbs Katram darbam
kas ar destilēta ūdens palīdzību pārtop šķidrā kai vajag zināt, Tallinu, kur notiks lekcijas, semizi,» tā Saiva.
pie tās. Tas ir otrs nozīmīgākais sava restaurācijas pase
līmē, ar ko strādā restauratori. Dažos darbos kas nepieciešams nāri un praktiskās mācības resKatram darbam māksliniecei ir izlīdzas arī ar parasto PVA līmi.
un vietas, kur to tauratoriem ne tikai no Baltijas,
sava pieeja, jo ne visu atjaunošana
iegādāties. Ja ir bet arī citām valstīm. «Aizbraucot
tiek sākta ar putekļu tīrīšanu. zobārsta kabinetā, nevis pie res- nauda, var dabūt visu – gan no uz tādām konferencēm, redzi, ko
«Vienai gleznai pirmais darbs var tauratora. «Jā, tie ir zobārsta ins- ārzemēm pasūtīt, gan Latvijā dara citi, ar kādiem materiāliem
būt putekļu notīrīšana, bet citai trumenti – skalpeļi ar maināmiem mākslinieku veikalos nopirkt,» viņi strādā, kādā virzienā iet
– krāsas slāņa nostiprināšana, asmenīšiem, stomatoloģiskā zon- atzīst Saiva. Piemēram, audekls restaurācija pasaulē. Ja agrāk dolai tas nebirtu. Nevar jau tīrīt de – stienītis ar āķiem abos galos, tiek iegādāts tepat Jelgavā – uz- māja, ka restaurators ir tas, kurš
netīrumus, ja no gleznas krāsa šļirce. Ar šļircēm un stomatoloģis- ņēmumā «Larelini».
var pilnīgi visu, un atjaunojamai
nāk nost. Tāpēc katra glezna tiek ko zondi ievadu līmi vietās, kur
gleznai jābūt tādai kā jaunai, tad
izvērtēta, nofotografēta, izpētīta. nevar to izdarīt ar otu, piemēram, Darbs līdzīgs
tagad akcentē saudzīgumu, un
Tad arī izlemj, ko ar to darīs, soli zem krāsas slāņa,» stāsta māksli- inspektoram Capam
iejaukties vajag tikai tik, cik nepiepa solim uzrakstot restaurācijas niece. Protams, uzrodas arī kādas
Māksliniece atzīst, ka var strā- ciešams,» stāsta restauratore.
programmu, kurā iekļauj visus pazīstamākas lietas – naglas un dāt visu dienu un pat nakti, vien
Ar darbu Jelgavas muzejā ressīkumus, vienojas, ar kādiem āmurs. Īpaši interesants darba- nepieciešama mīlestība pret savu tauratore ir apmierināta – viņai
šķaidītājiem, instrumentiem un rīks šķiet mākslinieces elektro- darbu. «Šis darbs ir tik radošs patīkot gan cilvēki, gan telpas.
palīgierīcēm tiks strādāts pie šīs niskais gludeklis ar maināmiem un interesants, pat nezinu, kura «Paskatieties, cik man te plaši! Te
gleznas,» tā restauratore. Izrādās, uzgaļiem. «Ar to tiek gludināti profesija var būt interesantāka, ir viss, kas vajadzīgs, plašas telpas,
Patlaban galvenā restauratores Saivas Kuples uzmanība vērsta katram restaurējamam darbam dažādi gleznas fragmenti, kur tas ja nu vienīgi izmeklētāja, taču tur instrumenti, darbgaldi. Rīgā daži
uz Jelgavas pils maketa izveidi – tam jātop tādam, kāda pils jāveido arī restaurācijas pase nepieciešams, piemēram, ievadīta pielietotās metodes savā darbā restauratori cīnās tādos mazos
izskatījusies 16. un 17. gadsimtā. Šobrīd top pils torņi, taču – jāfiksē, kāds ir darba stāvoklis zem krāsas slāņa līme un attiecīgā izmantoju arī es. Nepietiek vien būcenīšos, bet es varu izvērsties,
plānots, ka maketu papildinās arī ēkas tās apkārtnē, kā tas pirms restaurācijas, restaurācijas temperatūrā tā tiek piesildīta, noskaidrot, kāpēc gleznā radies cik vien nepieciešams,» smejoties
uzdevums jeb programma, res- lai neatliptu no audekla,» stāsta bojājums, bet arī – kā tas radies. piebilst Saiva.
bijis pirms četriem gadsimtiem.
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Etnodiena Jelgavā
 Kristīne Langenfelde

Ja līdz šim tradicionāli
bijām ieraduši Pilsētas
svētku laikā Amatu dienā maija beigās baudīt
arī Jelgavas kultūras
biedrību pašdarbības
kolektīvu priekšnesumus, tad šoreiz šī tradīcija tiek mainīta – jau
pirms šiem svētkiem
– 24. maijā pulksten
12 – kultūras namā
notiks Etnodiena jeb
koncerts ar plašu nacionālo kultūras biedrību
pašdarbnieku priekšnesumiem.

cikls – visus šos simbolus centīsimies izpaust koncertā, rādot to, ko
biedrību pašdarbnieki gada laikā
ir apguvuši,» tā I.Englande.
Paredzēts, ka koncertā kā viesmākslinieks būs uzaicināts kāds
solists un mūsu pašu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš».
I.Englande piebilst, ka šāda
ideja varētu saglabāties arī nākamajā gadā, kad kultūras biedrības
savus priekšnesumus sniedz nevis
Pilsētas svētku laikā, bet tām atvēlēta vesela diena īsi pirms tam.
«Iespējams, ka nākotnē šādus
koncertus varētu papildināt arī
ar citu viesmākslinieku piedalīšanos – piemēram, uzaicinot kādu
Jelgavas sadraudzības pilsētas
kolektīvu,» spriež I.Englande.
Jāpiebilst, ka Etnodienas koncertu 24. maijā pulksten 12 kultūras namā jelgavniekiem būs
iespēja apmeklēt bez maksas.
Taču šāda iecere par Etnodienas rīkošanu gan nenozīmē, ka
kultūras biedrības neiesaistīsies
Pilsētas svētku norisēs. Kā allaž,
arī šoreiz tās Amatu dienas
laikā piedāvās iepazīt savas
nacionālās sētas. Ideja gan būs
mazliet citāda nekā ierasts, kad
katra biedrība Hercoga Jēkaba
laukumā uzstādīja savu sētu.
Šoreiz biedrības vienā kopīgā
teltī ierīkos dažādu tautu goda
istabas – tas būs kā miniatūrs
stūrītis, kas apmeklētājiem
radīs priekšstatu par to, kāda,
ievērojot tradīcijas un paražas,
varētu izskatīties katras tautas goda istaba, svētku galds.
Kā jau ierasts, biedrības būs
sarūpējušas arī kādu no saviem
nacionālajiem ēdieniem, ko gatavos uz vietas un ļaus nobaudīt
apmeklētājiem.

Aicina pareizticīgo
Lieldienu zvans
 Kristīne Langenfelde

Šodien, 1. maijā, pulksten 15 Jelgavas kultūras namā un rīt, 2.
maijā, pulksten 17
Rīgā, Maskavas namā
notiks pareizticīgo
Lieldienu festivāls
«Lieldienu zvans».

Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita
Vectirāne atklāj, ka ideja par
Jelgavas Sabiedrības integrācišāda festivāla rīkošanu nākusi
jas biroja vadītāja Rita Vectirāne
no Rīgas un visas Latvijas metstāsta, ka Etnodiena norisināsies
ropolīta Aleksandra. «Mums
projekta «Kopā» gaitā. «Tā ir
jau par tradīciju ir kļuvuši
ideja vienkopus sapulcināt vikoncerti pareizticīgo Ziesus nacionālo kultūras biedrību
massvētku laikā, un divus
pašdarbības kolektīvus vienos
gadus tos apmeklējis arī
lielos svētkos, ko piedāvāt baudīt
arhibīskaps Aleksandrs.
pilsētniekiem. Mēs ceram, ka
Sirsnīgā pasākuma ietādā veidā mums izdosies parādvesmots, viņš lūdza
dīt jelgavniekiem mūsu pilsētas
mūsu radošo komanmultikulturālo vidi, kaut uz brīdi
du tradīciju cikliski
aizdomāties par to, cik mēs esam
turpināt, organizēdažādi ar savām tradīcijām, parajot koncertu arī pažām un katras tautas identitāti,»
reizticīgo Lieldienu
spriež R.Vectirāne.
laikā. Viņa ideja
Tie būs gan deju kolektīvi, gan
bija arī tā, ka šāda
kori un ansambļi, kas vienā dienā
koncertprogramkāps uz skatuves, lai priecētu
ma jāuzved ne tijelgavniekus. Pasākuma režisore
kai Jelgavā, bet
ir Inta Englande.
arī Rīgā,» stāsta
Režisore atklāj, ka par koncerta
R.Vectirāne.
vadmotīvu šoreiz izvēlēts aplis.
Tā šobrīd
«Aplis ir kā nebeidzama līnija, kas
tapusi vēsimbolizē laiku un bezgalību, aplis
rienīga kon– tā ir saule, harmonija, veselība
certprogun aizsardzība, aplis ir arī noslēgts
ramma ar
Latvijas un
Baltkrievijas kolektīvu piedalīšanos. «Koncertā
uzstāsies kori, ansambļi un
deju kolektīvi no Jelgavas, Rīgas, Liepājas un Baranovičiem
Baltkrievijā. Jāpiebilst, ka viņi
Latvijā ieradušies speciāli, lai
piedalītos šajā koncertā,» tā
R.Vectirāne.
«Lieldienu zvana» programma it kā sadalīta divās daļās
– pirmajā, sekojot pareizticīgo
Lieldienu tradīcijām, skanēs garīgā mūzika. «Pareizticīgajiem
Lieldienas ir vislielākie gada
svētki – tās ir gaviles un prieks
Šajos Pilsētas svētkos tik ierastās biedrību sētas nomainīs goda par Kristus augšāmcelšanos.
istabas – katra biedrība jelgavniekiem radīs priekšstatu par Savukārt koncerta otrajā daļā
skanēs tautas mūzika – dejas un
savas tautas goda istabu un svētku galdu.
dziesmas savīsies tautas līksmībā,» stāsta R.Vectirāne.
Festivālu organizē Jelgavas
Sabiedrības integrācijas birojs,
atbalsta Krievijas vēstniecība
Latvijā, Jelgavas dome, Maskavas nams, SIA «Euro Transoil»
un «JTM».
Jāpiebilst, ka ikviens, kurš vēlas baudīt pareizticīgo Lieldienu
koncertu ar patiesi augstas
raudzes kolektīvu piedalīšanos,
jau šodien aicināts uz Jelgavas kultūras namu. Koncerts
apmeklētājiem ir bez maksas,
Ja līdz šim bijām ieraduši kultūras biedrību koncertu baudīt savukārt rīt Rīgā, Maskavas
Amatu dienas laikā, tad šogad tam būs atvēlēta sava diena – 24. namā ieeja uz koncertu būs ar
maijs, kad Etnodienas laikā kultūras namā uzstāsies biedrību ielūgumiem.
Jau vairākas nedēļas pirms
Foto: JV
pašdarbības kolektīvi.

«Skatuves centrā būs spilgta uzlecoša saule, kas simbolizē kā Kristus
augšāmcelšanos, tā pavasara iestāšanos un līksmību. Savukārt
abpus saulei būs izvietoti pareizticīgās baznīcas silueti, kas
paspilgtinās noskaņas. Koncerta otrajā daļā jau valdīs
nevis garīgas, bet tautiskas noskaņas, un skatuve
pārtaps krievu tautības lakatu rakstā,» stāsta
festivāla «Lieldienu zvans» scenogrāfe Anna
Ziemele.
Foto: Ivars Veiliņš
koncerta aktīvi savu
programmu mēģina ne tikai
kori, ansambļi
un deju kolektīvi – lielu
darbu iegulda
ikviens, kurš
iesaistīts festivāla rīkošanā. «Kopā» šoreiz
paviesojās pie scenogrāfes Annas Ziemeles, kura gādā, lai
koncerts būtu baudāms ne tikai
garīgi, bet arī vizuāli – proti,
viņa veido skatuvisko noformējumu šiem svētkiem.
«Pirms rodas ideja, ir vajadzīga iedvesma, un šoreiz es to
smēlos pareizticīgo baznīcā. Devos uz baznīcu, aizdedzu svecīti
un lūkojos dievnamā... Es centos piekļūt kaut nedaudz tuvāk
šai ticībai un viņu paražām, lai
izprastu, kas visspilgtāk atainotu pareizticīgo Lieldienas,»
stāsta A.Ziemele.
Un ideja dzima. Jau šodien
ikviens, kurš dosies baudīt
pareizticīgo Lieldienu koncertu Jelgavas kultūras namā, to
varēs novērtēt. «Es vēlējos kaut
ko saulainu, kaut ko, kas patiesi atspoguļotu to prieku, kas
valda pareizticīgo sirdīs šajos
svētkos,» tā A.Ziemele, atklājot,
ka skatuves noformējumā tiks
izmantots gan pareizticīgās
baznīcas siluets, gan uzlecoša
saule.
«Skatuves centrā būs spilgta
uzlecoša saule, kas simbolizē kā
Kristus augšāmcelšanos, tā pavasara iestāšanos un līksmību.
Savukārt abpus saulei būs izvietoti pareizticīgās baznīcas silueti, kas paspilgtinās noskaņas,»

atklāj scenogrāfe.
Šoreiz viņas uzdevums patiesībā bija dubults, jo līdzīgi kā pati
koncerta programma,
kas sadalīta divās daļās, arī skatuviskais
noformējums šoreiz
pēc pirmās daļas tiks
mainīts. «Skatuve
pārtaps tādā kā krievu
tautiskā lakatā – zilo krāsu,
kas dominē pirmās daļas baznīcas siluetos, nomainīs zaļā, un
man gribas teikt, ka kopumā
šī koncerta vadmotīvs varētu
būt: Dievs. Daba. Saule,» saka
A.Ziemele.
Viņa atzīst, ka neatkarīgi
no tautības, ticības vai citas
piederības Lieldienas tomēr ir
pavasaris. «Man pašai noteikti
Lieldienu laiks asociējas ar
pavasari, gaismu, kas nāk,
kaut ko bezgala skaistu. Kad
pavasarī ieraugu mazās pirmās sniegpulkstenītes, man
gribas teikt, ka tās ir cilvēku
izraudātās asaras, kas saplaukst šajos mazajos ziedos,»
tā A.Ziemele.
Viņa arī atzīst, ka ir patiesi
gandarīta par iespēju strādāt
kopā ar krievu tautības cilvēkiem un palīdzēt gatavot
vienus no viņu gada lielākajiem
svētkiem – Lieldienas. «Krievu
tautības cilvēkiem ir ārkārtīgi
bagāta dvēsele, un, šādi sadarbojoties, mēs apmaināmies ar
savām domām, iespaidiem, un
tas vienlaikus bagātina arī mani
– tas ir fantastiski,» nobeigumā
piebilst A.Ziemele.

Pareizticīgo Lieldienu
koncertā piedalās
• Jelgavas 5. un 6. vidusskolas, kā
arī Rīgas 96. vidusskolas jaunāko
klašu koris;
• koris «Blagovest» no Rīgas;
• Rīgas Skolēnu pils koris «Accolada»;
• Baranoviču Valsts mūzikas skolas koris «Elēģija» (Baltkrievija);
• Jelgavas 2. pamatskolas bērnu
un jauniešu koris «Zvonņica»;
• tautas deju ansamblis «Ivuška»
no Rīgas;
• deju ansamblis «Zadorinka»
(uzstāsies tikai koncertā Rīgā);
• deju ansamblis «Vēja zirdziņš»
(uzstāsies tikai koncertā Jelgavā);
• trio «Ukrainočka» no Rīgas;
• baltkrievu ansamblis «Nadzeja»
no Rīgas;
• krievu tautas instrumentu ansamblis «Kadans» no Rīgas;
• folkloras kopa «Jarilo» no
Liepājas.
• Režisore – Lūcija Ņefedova;
• mākslinieciskā vadītāja – Jeļena
Vavilova;
• literārā konsultante – Raisa
Andžāne;
• scenogrāfe – Anna Ziemele.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.
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Миф первый: СССР победил
Германию практически в одиночку
На протяжении почти
50 лет официальный
взгляд на историю в
Латвийской ССР ничем
не отличался от общесоюзного. А он был
таков: союзники СССР
по Антигитлеровской
коалиции воевали где
угодно и когда угодно,
лишь бы не помогать
Красной Армии. Поэтому она практически
одна сломила хребет
германской военной
машине.
Потери СССР и Европы

Действительно, на долю СССР
пришелся основной удар немецкой армии. Не только вооруженные силы несли страшные
потери: Вторая мировая война
стала первым в истории конфликтом, в котором гражданского
населения погибло больше, чем
военных. По разным оценкам
безвозвратные потери СССР в
этот период составили от 26,6
до 28 млн. человек, из которых
около 20 млн. – мирные жители. И главная «заслуга» в этом
принадлежит расовой политике
Третьего рейха.
А если учесть увеличение
смертности и сокращение рождаемости в период с 1941 по 1945
годы, то страна не досчиталась

43 млн. человек. Тем более, что
за время с 1914 по 1941 годы
бывшая Российская империя
уже пережила страшный демографический удар в результате
Первой мировой и Гражданской
войн, а также сталинских репрессий. По некоторым обобщенным
данным население шестой части
суши с 1914 по 1945 сократилось
на 70 миллионов!
Огромные потери Красной
Армии объясняются многими
факторами, в числе которых:
плохая профессиональная подготовленность солдат и офицеров,
неготовность к войне, отсутствие
передовой военной стратегии и
тактики, а также пренебрежительное отношение высшего
руководства страны к жизни
простых солдат. Достаточно
вспомнить высказывание Сталина: «В Советской Армии надо
иметь больше смелости, чтобы
отступать, чем наступать».
Но не только СССР терял людей. Посмотрим, каковы были
потери всех европейских стран.
Польша – около 6 млн. (из них
– 2,92 млн. евреев), Югославия
– 1,362 млн., Франция – 695
000, Греция – 441 000, , Англия
– 375 000, Голландия — 220
300, Бельгия – 77 600, Албания
– 56 000, Дания – 15 300 (15
000 мирные жители), Испания
(«Голубая дивизия» – 250-я

фото: http://upload.wikimedia.org
дивизия вермахта) – около 15
000, Норвегия – 9 800. В рядах
немецкой армии погибли 2
200 люксембуржцев, а мирных
жителей Люксембурга погибло
около 2 000 человек. Мальта – 2
000 человек от германо-итальянских бомбардировок.

Мировая война

Высадка
союзников в
Нормандии,
Омаха-бич,
1944 год».
фото:
http://upload.wikimedia.org

Война 1939-1945 г.г. началась
и закончилась в Европе. Но
не стоит забывать, что боевые
действия велись и в других
уголках мира. Всего насчитывается 5 основных театров боевых
действий: западноевропейский,
восточноевропейский, средиземноморский, африканский
и тихоокеанский. В странах
бывшего СССР малоизвестны
факты бомбардировки немцами
городов Атлантического побе-

режья США, Канады и налеты
на Австралию. А также то, что
война затронула Китай, Алеутские острова, Монголию, Бирму,
Андаманские острова, Сингапур, Новую Гвинею, Папуа и
так далее. Всего же в конфликте
участвовало 61 государство с
населением, превышающим
80% населения земного шара, а
общие потери составили более
57 млн. человек.
Антигитлеровская коалиция,
сформировавшаяся 1 января
1942 года, к концу войны включала в себя 48 государств. Большую
роль в победе над Германией
сыграла экономическая помощь
США, Канады, Мексики и других
стран своим союзникам – Великобритании, СССР, Франции и
Китаю – по программе ленд-лиза.
В послевоенном СССР роль пос-

тавок сознательно принижали,
однако ветераны войны прекрасно помнят американские
истребители, тушенку, джипы
и грузовики «студебеккеры».
Кстати, именно на их шасси
монтировалась большая часть
легендарных «катюш». Западные
поставки обеспечили основную
часть высокооктановых бензинов
для советской авиации, свыше
половины всего потребленного в
СССР в период войны алюминия
и меди, почти полностью покрывали потребности советского
железнодорожного транспорта.
Из США поступали наиболее
сложные станки и оборудование,
значительная доля потребляемых
советской промышленностью
взрывчатых веществ.
Роль ленд-лиза после войны
в откровенных личных разго-

ворах, зафиксированных КГБ,
признавал и маршал Г. К. Жуков: «...Американцы нам гнали
столько материалов, без которых
мы бы не могли формировать
свои резервы и не могли бы
продолжать войну... Получили 350 тысяч автомашин, да
каких машин!.. У нас не было
взрывчатки, пороха. Не было
чем снаряжать винтовочные
патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом,
взрывчаткой. А сколько они нам
гнали листовой стали! Разве
мы могли бы быстро наладить
производство танков, если бы не
американская помощь сталью?
А сейчас представляют дело
так, что у нас все это было свое
в изобилии».
Не забудем, что союзники
не только слали товары, но и
воевали, отвлекая на себя значительную часть германских
сухопутных сил (в последний
год войны – до 40%), почти весь
флот и более 2/3 германской авиации. Противостояние Японии
в водах Тихого океана, война в
Восточной и Северной Африке и,
наконец, высадка в Нормандии
дают нам шанс с уверенностью
сказать: нет, союзники не отсиживались за спинами СССР.
Сразу после капитуляции
Германии правда о значимости
ленд-лиза и второго фронта еще
была жива. Но наступившая
затем эпоха «холодной войны»
позволила главным идеологическим противникам – СССР и
США – в очередной раз переписать мировую историю. В итоге
американские школьники до
сих пор уверены, что именно их
страна разбила войска Гитлера.
А мы, будучи в их возрасте,
считали, что СССР практически
в одиночку победил Германию.
Но времена меняются, и есть
надежда, что истинное лицо
Второй мировой со временем
откроется всем.

8 мая – День примирения и согласия
США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают День Победы
во второй мировой войне 8
мая. Именно в этот день по
центральноевропейскому
времени была подписан Пакт
о капитуляции фашисткой
Германии. По московскому же
времени это случилось уже 9
мая, что объясняет отличие
в дате праздника. В Америке
этот праздник называется День
Победы в Европе (V-E Day, или
Victory in Europe Day).
Материал из Википедии
— свободной энциклопедии
Чем дальше от нас остаются
события тех дней, тем больше
мы утрачиваем чувство объек-

тивности. Все меньше среди нас
ветеранов, способных правдиво
рассказать о Второй мировой
войне. Сегодня, когда не существует идеологических запретов,
такие свидетельства были бы
поистине бесценны. Потому
что там, где есть дефицит объективной информации, всегда
найдется место домыслам.
Вторая мировая война стала
самой страшной трагедией в
истории человечества. В ней
участвовало 61 государство
(80% населения земного шара).
Военные действия велись на
территории 40 государств, в
вооруженные силы было мобилизовано 110 млн. человек.
Опустошительный характер
этой бойни превосходил все

мыслимые пределы. Общее
число погибших на полях сражений, замученных в концлагерях, убитых при бомбежках
и в ходе карательных акций
превышает 60 млн. человек.
Итоги Второй мировой в Латвии оцениваются неоднозначно.
Сегодня политики как правого,
так и левого толка с удовольствием спекулируют на чувствах
людей, играя исторической
правдой в угоду своим ежеминутным интересам. С сожалением приходится констатировать,
что их действия не способствуют консолидации общества,
а наоборот, глубже вбивают
клин между русскоговорящей
общиной и представителями
титульной нации.

Сегодня даже две печальные
по своей сути даты – 16 марта
и 9 мая – кое-кто пытается
превратить в дни-антиподы.
А ведь они свидетельствуют
только об одном: в Латвии, как
и во всех странах, затронутых
той войной, были люди, волею
судеб оказавшиеся в окопах
по обе стороны линии фронта.
В мире давно признали данный факт: резолюцией ООН
№ A/RES/59/26 от 22 ноября
2004 года 8 мая провозглашен
Днем примирения и согласия.
В ней же государствам-членам
ООН, неправительственным
организациям, частным лицам
рекомендуется кроме празднования своих Дней Победы и
Освобождения ежегодно также

отмечать один или оба эти дня
(8 и 9 мая) как дань памяти
всем жертвам Второй мировой
войны.
Но мы упрямо продолжаем
делить давно погибших солдат
на своих и чужих, забывая о
том, что ворошить тени прошлого – занятие неблагодарное. Именно поэтому в нашей
стране бытуют две противоположные точки зрения на исход
Второй мировой войны. Но обе
они основаны на мифах. Миф
первый: СССР практически в
одиночку победил Германию,
миф второй: латвийские легионеры в рядах Waffen SS боролись за независимость Латвии.
Ни то, ни другое не соответствует действительности.

Война прошлась катком
по судьбам сотен миллионов
людей, оказала влияние на ход
истории всего человечества на
долгие десятилетия. Так разве
можно объективно оценить
событие мирового масштаба,
пользуясь мерками одного
государства? Вряд ли. Нам
пора взглянуть на те события
с высоты прошедших лет и
понять, что не размежевание,
а объединение оплачено десятками миллионов жизней. Может быть, тогда мы наконец-то
оставим в покое прах солдат,
погребенных в могилах и с
крестами, и со звездами.
Полосу подготовил Центр
общественной интеграции
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Pirmdiena, 5.maijs
LTV 1
7.45 «Top-Shop piedâvâ...»
8.00 «Velniòi». Filmu studijas
Rija animâcijas filma.
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 19.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4763.sçrija.

tv programma
11.45 «Mâmiòu klubs».
12.25 «Sareþìîtais bçrns 3». ASV komçdija.
14.05 «Robinsoni no Beverlihilsas». ASV un
Austrâlijas ìimenes komçdija.
15.55 «Aìents Ðimpanze».
Kanâdas ìimenes filma.
17.35 «Dziedoðie lâèi». ASV ìimenes komçdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Es, spiegs». ASV spraiga siþeta filma.
22.20 «Pârgalvis». ASV trilleris.
0.25 «Sareþìîtais bçrns 3». ASV komçdija.
2.10 «SMS èats».
4.25 «Zaudçtais maès: Kasparovs pret
datoru». Dokumentâla filma.

TV5

10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 310.sçrija.
13.00 «Cilvçka bçrns». Latvijas mâkslas filma.
14.45 «LTV portretu izlase».
Aktrise V.Singajevska.*
15.15 «Kas var bût labâks par ðo?»*
15.45 «Top-Shop piedâvâ...»
16.00 «Ala»; «Auto».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
16.15 «Leìenda par Sidu. Brîvîba».
Spânijas animâcijas filma.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4764.sçrija.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 311.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.05 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.40 Gadskârtçjâs prçmijas televîzijâ
un radio 2007.
23.15 Nakts ziòas.
23.20 «Vakara intervija».
23.50 «Kopâ».
0.05 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.45 28. Pasaules nâkotnes cirka festivâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 67.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 21.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 262.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-20
vecuma grupâ. Latvija – Francija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 67.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Slavas çnas puses».
Dokumentâls seriâls. 16.sçrija.
20.00 LBL pusfinâls. 2.spçle. Tieðraide.
22.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 17.sçrija.
22.45 «Çnas zona». Informatîvi dokumentâls
raidîjums. 2.daïa.
23.15 «Tavs auto».*
23.45 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
0.30 «112 hronika».

LNT
6.05 «Lîgavas tçvs». ASV komçdija.
8.00 «Bitîte Maija». Vâcijas animâcijas filma.
9.30 «Sprîdîtis». Latvijas un
Èehijas pasaku filma.
11.15 «Visvarenais Brûss». ASV komçdija.
13.15 «Pârsteigums». ASV kriminâlkomçdija.
15.00 «Astronauts fermeris».
ASV piedzîvojumu drâma.
17.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
17.50 «Melnâ vçþa spîlçs».
Latvijas muzikâla komçdija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Melnâ vçþa spîlçs». Filmas turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
20.40 «Zvaigþòu lietus slepenâs emocijas».
21.35 «Visi mçmi: Mâmuíîtis».
Lielbritânijas komçdija.
23.35 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 12.sçrija.
0.30 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 11.sçrija.
1.35 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 22.sçrija.
2.30 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.
4.10 «Aìents Kodijs Benkss». ASV
piedzîvojumu komçdija.

TV3
5.50 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 4.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.10 «Brîvîbu Villijam 3: lielâ glâbðana».
ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
9.55 «Punktiòa un Antons».
Vâcijas ìimenes filma.

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 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (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.

Otrdiena, 6.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 20.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4764.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 311.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*

11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 263.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-20
vecuma grupâ. Latvija – Slovçnija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 68.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses». Dokumentâls
seriâls. 17.sçrija. Melânija Brauna,
Edijs Mçrfijs – vai kopâ ir vieglâk?
Alfreds Hièkoks – slava un vientulîba.
20.05 «Eiropas fauna».
Dokumentâls seriâls. 1. un 2.sçrija.
21.00 «www.olimpiade.lv».
21.30 Sporta studija. Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
Raidîjums azartiskiem ïaudîm.
22.45 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 114.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Bali».
Vâcijas un Austrijas melodrâma.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 557.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 15.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 9.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 60.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 131.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 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 1.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Mîlestîbas uzvara».
Vâcijas melodrâma.
22.55 «Madam Butterfly». ASV drâma.
1.00 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 23.sçrija.
1.55 «Visi mçmi: Mâmuíîtis».
Lielbritânijas komçdija.
3.55 «Visvarenais Brûss». ASV komçdija.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 86.sçrija.

TV3

11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 Gadskârtçjâs prçmijas televîzijâ
un radio 2007.*
13.45 «Vakara intervija».*
14.15 «Klçts». Folkloras programma.
14.45 «Top-Shop piedâvâ...»
15.00 No LTV videofondiem.
«Reiz runcis Renârs...»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.40 «Fantadroms 7». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 20.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta». Par aktualitâtçm
Latvijas galvaspilsçtâ.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4765.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. 312.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Angïu pacients». ASV drâma.
0.05 Nakts ziòas.
0.20 «Galva. Pils. Sçta».*
0.35 «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. 68.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 22.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*

5.50 «Smieklîgâkie videokuriozi».
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 119.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 52.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Aìents Ðimpanze».
Kanâdas ìimenes filma.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 12.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 146.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 42.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 21.sçrija.

21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 13.sçrija.
22.20 «Aplenkumâ». ASV trilleris.
0.45 «Remonta skola» (ar subt.).
1.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
1.55 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ. Latvija
– Slovçnija. Tieðraide no Kanâdas.
4.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 42.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 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (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, 7.maijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 21.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4765.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 312.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 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.40 «Fantadroms 8». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
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LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 23.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 2.sçrija.

10.05 «Sapòu viesnîca. Maurîcija».
Vâcijas un Austrijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 558.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 10.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 61.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 132.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 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 2.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. 5.sçrija.
23.05 «Divkauja». Lielbritânijas, ASV,
Vâcijas un Îrijas kara drâma.
1.30 «Renegâts». ASV seriâls. 1.sçrija.
2.25 «Pârsteigums». ASV kriminâlkomçdija.
4.05 «Vçstules Frenkijam».
Lielbritânijas ìimenes drâma.

TV3

15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 21.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums». Par vides un
privâtîpaðuma attiecîbâm.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4766.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras». Tieðraidç – par
kultûras aktualitâtçm.
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 313.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. 69.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 23.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 264.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ
U-20 vecuma grupâ.
Latvija – Lielbritânija. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 69.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 18.sçrija.
20.00 LBL pusfinâls. 3.spçle. Tieðraide.
22.00 «100 dienas dþungïos». Kanâdas drâma.
23.35 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
0.05 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
0.50 «112 hronika».*

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 119.sçrija.
6.50 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Latvija – Slovçnija.*
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
ASV un Meksikas seriâls. 53.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 21.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 13.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 147.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 43.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27. un 28.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Maksimâlais risks».
ASV spraiga siþeta filma.
23.15 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 12.sçrija.
0.15 «Remonta skola» (ar subt.).
1.15 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 13.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 43.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 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (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.

Ceturtdiena, 8.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 22.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4766.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 313.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».
Gleznotâja B.Baumane.
14.05 «LTV portretu izlase».
Mâkslinieks O.Feldbergs.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.40 «Fantadroms 9». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 22.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4767.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. 314.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Arktiskais drudzis».
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 «Âfrikas fauna».
Dokumentâla filma. 2.sçrija.
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 70.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses». Dokumentâla
filma. 24.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 265.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ
U-20 vecuma grupâ.
Latvija – Ungârija. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 70.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 19.sçrija.
20.05 «1968.gada maijs». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g. 1.daïa.
21.00 «Ardievu, draugs!» Vâcijas melodrâma.
22.50 «Ar makðíeri».

23.20 «Zootrops».
23.50 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 24.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 3.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Taizeme».
Vâcijas un Austrijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 559.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 17.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 11.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.

tv programma
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16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 62.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 133.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 «Sirdsmîïâ Monika». LNT seriâls. 3.sçrija.

20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
22.00 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.(noslçguma) sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 255.sçrija.
23.35 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
11. un 12.sçrija.
1.35 «Sulainis». Francijas komçdija. 2006.g.
3.15 «Jaunâ Francija». Kanâdas, Francijas un
Lielbritânijas laikmeta drâma.

TV3
5.50 «Logi» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 120.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 54.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 15.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 14.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 148.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 44.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 6.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Klients». ASV trilleris.
0.55 «Gribi bût miljonârs?»*
TV spçle. Vada Ì.Lîcis.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 14.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 44.sçrija.

12.15 «Abi labi».*
12.50 «Interni». Francijas seriâls. 3.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.40 «Fantadroms 10». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 23.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4768.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Japânu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 315.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 17.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 9.sçrija.
0.05 «Eirodziesma 2004». Muzikâli spilgtâkâs
un emocijâm bagâtâkâs 2004.gada
EDzK nacionâlâ finâla atmiòas.

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. 71.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 25.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 266.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ
U-20 vecuma grupâ.
Latvija – Baltkrievija. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 71.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 20.sçrija.
20.00 LBL pusfinâls. 4.spçle. Tieðraide.
Ja spçle nenotiek, tad:
20.00 «Holivudas sievas: pirmâ paaudze».
Mâkslas filma.
21.35 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 12.sçrija.
22.00 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
22.30 «24 stundas 3». ASV seriâls. 15.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 «Logi» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (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.

Piektdiena, 9.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 23.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4767.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 314.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*

21.55 «Nâvçjoðais ierocis».
ASV spraiga siþeta filma.
0.10 «Hedviga un The Angry Inch».
ASV muzikâla traìikomçdija.
2.00 «Uzticîgais dârznieks».
Lielbritânijas un Vâcijas trilleris.
4.20 «Dþenifera nr.8». ASV trilleris.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 120.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 121.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 26.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 55.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 16.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 15.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 149.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 45.sçrija.
17.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».
18.00 «TV3 ziòas».
18.10 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ. Otrâ
posma spçle. Tieðraide no Kanâdas.
20.55 «Indiana Dþonss un likteòa templis».
ASV piedzîvojumu filma.
23.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.40 «Lamatas». ASV spraiga siþeta filma.
3.20 «SMS èats».
5.00 «Logi» (ar subt.).

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 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «Pikçjoðâ bumbvedçja hronika»
(ar subt.). Krievijas kara drâma.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 10.maijs
LTV 1
23.15 NBA spçïu apskats.
23.45 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma) sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 25.sçrija.
9.35 «Soli pa solim». ASV komçdijseriâls.
4.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Meksika».
Vâcijas un Austrijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 560.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 18.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». ASV seriâls. 12.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 63.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 134.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 «Saeimas sarunas».
Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.

8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Bârda»; «Bumba». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 21.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 57. un 58.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kannu festivâla
stâsti». Dokumentâla filma.
13.00 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.*
13.30 13. starptautiskais Baltijas baleta
festivâls. Galâ koncerts.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 44.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Dþeina Eira». Daudzsçriju mâkslas
filma. 3.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Mâkslinieks I.Mailîtis.
19.00 «Vides fakti».
19.35 «Grejas anatomija 3». Seriâls. 45.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Detektîvseriâls. 7.sçrija.
22.05 «Itâïu zvaigznes sievietçm 2008».

23.55 Nakts ziòas.
24.00 «Upe». Francijas un
Indijas romantiska drâma.

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 «Par tîru vidi un Daugavu».

10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «1968. gada maijs».
Dokumentâla filma. 1.daïa.
14.55 «Sagatavotais atklâjums».
Dienvidâfrikas melodrâma.
16.40 «Tavs auto».
17.10 «Eiropas fauna».
Dokumentâls seriâls. 9. un 10.sçrija.
18.10 «Ardievu, draugs!» Vâcijas melodrâma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
21.50 Speedway Grand Prix
izcîòa Daugavpilî. 2007.g.
23.50 «N.Galahers un Oasis».
1.00 «NBA apskats».*

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 9.sçrija.
8.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis».
9.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.25 «Mâsas Olsenas: Mûsu lûpas klusç».
ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija.
10.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
11.00 «Mâsas Olsenas: Mûsu lûpas klusç».
Filmas turpinâjums.
11.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
12.00 «Mâsas Olsenas: Mûsu lûpas klusç».
Filmas turpinâjums.
12.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.45 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
13.00 «Amulets 7». ASV seriâls. 16.sçrija.
13.50 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
14.00 F-1 Turcijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
15.00 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
15.05 «Papucîði».
Francijas piedzîvojumu komçdija.
15.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
16.00 «Papucîði». Filmas turpinâjums.
16.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
17.00 «Vecpuisis 6».
ASV realitâtes ðovs. 9.sçrija.
17.55 «Labestîbas diena».
Labdarîbas maratons. Tieðraide.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 51.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 Labestîbas dienas noslçguma koncerts.
Tieðraide.
24.00 «Atmaksât ar labu». ASV drâma.
2.20 «Ninfa». Itâlijas erotiska filma.
4.20 «Nâvçjoðais ierocis».
ASV spraiga siþeta filma.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 121.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 21.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 6.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 19.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.40 «Alînas sapnis». Vâcijas ìimenes filma.
12.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
14.50 «Smieklîgâkie videokuriozi».
Humora raidîjums.
15.45 «Ideâlâ mîlas dçka». ASV un Kanâdas
romantiska komçdija.
17.40 Andra Çrgïa lielkoncerts Sirdspuksti.

9
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Filmiòa par Milzu Lempi».
ASV animâcijas filma.
22.45 «Vecâku âdâ». ASV komçdija.
1.10 «Dvîòu efekts». Honkongas spraiga
siþeta piedzîvojumu filma.
3.05 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Venecuçlas seriâls.
103.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (ar subt.). Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
12.00 «Defilç» (krievu val.).* Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
15.00 «Pikçjoðâ bumbvedçja hronika»
(ar subt.). Krievijas kara drâma.
16.30 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi»
(ar subt.). Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
23.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
24.00 «Par to» (ar subt.).
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 11.maijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 22.sçrija.

10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
Raidîjums par veselîgu
un harmonisku dzîvoðanu.
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».* Aktuâlas tçmas ar
S.Semjonovu. Skaties dabâ!
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Mammas streiko». ASV komçdija.
15.05 «Dabas grâmata». Dumbrâju taka.
Kâda sen solîta un
beidzot sagaidîta tikðanâs.
15.35 «Juniors TV».
16.05 «Vertikâle».
16.35 Redzes atmiòa. «Manis ir vairâk».
Dokumentâla filma.
17.30 «Mûþa stipendiâti».
Mâksliniece Dþ.Skulme.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Misas iela.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 56.(noslçguma) sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Pie bagâtâs kundzes».
Rîgas kinostudijas drâma. 1969.g.
23.10 «Projekts Cilvçks». V.Vintulis.
Nakts cilvçks. Sikspâròu pçtnieks.
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 9.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
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 «Ar makðíeri».*
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 «www.olimpaide.lv»*
13.45 «Nâkotnes parks».*
14.15 «Tikai elpot!» ASV drâma.
15.50 «Eiropas fauna». Dokumentâls seriâls.
11. un 12.(noslçguma) sçrija.
16.45 «Savs èoms». Romantiska komçdija.

18.30 «Ceïâ ar kameru».
Lejup pa Jukonas upi. 3.daïa.
19.00 Eiropas èempionu lîgas finâlspçle
rokasbumbâ. THW Kiel – Ciudad Red.
21.05 «Noziedzîgie prâti 2». Seriâls. 16.sçrija.
21.50 «Krçjums... saldais».
22.30 NBA play-off spçle.
1.00 «NBA spçïu apskats».*
1.30 «TV motors».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
7.30 «Supervaroòi». Izklaidçjoða programma.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 15.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Melnâ bulta». Itâlijas daudzsçriju
mâkslas filma. 6.(noslçguma) sçrija.
12.25 «Sekojot intuîcijai». Francijas detektîvfilma.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.45 F-1 Turcijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.

17.05 «Vecpuisis 6».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 52.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Cîòas klubs». Tieðraide.
22.10 «Aìents Kodijs Benkss 2».
ASV piedzîvojumu komçdija.
0.15 «Izsitçji». ASV kriminâldrâma.
2.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
3.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
4.00 «Atmaksât ar labu». ASV drâma.

TV3
5.50 «Sirdsbalss». Seriâls. 106.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 7.sçrija.
9.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Vecâku âdâ». ASV komçdija.
13.35 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
14.40 «Mazâ Manhetena». ASV ìimenes filma.
16.20 «Detektîvs Spensers 2». ASV seriâls.
17.20 «Sapòi piepildâs».
18.10 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ. Otrâ
posma spçle. Tieðraide no Kanâdas.
20.55 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
21.25 «Dþonijs Anglis». Francijas un
Lielbritânijas komçdija.
23.15 «Sapnis par âtrumu». ASV, Jaunzçlandes,
Ðveices un Japânas biogrâfiska filma.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 5.sçrija.
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 106.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.). *
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
15.00 «Varvara skaistâ, bize pînç saistâs»
(ar subt.). Krievijas pasaku filma.
16.30 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).

21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Voroðilova strçlnieks» (ar subt.).
Krievijas drâma.
24.00 «Par to» (ar subt.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi
Pārdod

divistabu dzīvokli 48 m2 3/5 cena
45 000 Ls. Tālrunis 26480828.

Jelgavas Dome izsludina konkursu «Par tiesībām ierīkot un
apsaimniekot pagaidu (vasaras
sezonas) tirdzniecības vietas Jelgavas pilsētā».
Konkursa nolikumu var saņemt no
2008.gada 6.maija līdz 2008.gada
16.maijam katru darba dienu no
plkst.8. līdz 17, piektdienās līdz
14 Jelgavas pašvaldībā Lielajā ielā
11, Informācijas aģentūrā, 1.stāvā,
131.kabinetā, tālrunis 63005522.

Piedāvājam darbu

trauku mazgātājai,
pavāram

restorānā «Crash».
Tel.63010002; 26850718.

Firma Jelgavā piedāvā darbu grāmatvedei ēdināšanas uzņēmumā.
CV sūtīt uz adresi: ievale@inbox.lv, tel. 63010004, līdz 08.05.08.

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

Pieņemam zeltu 7 Ls/gr.
sudrabu 0,15 Ls/gr.

RAŽOJAM UN PĀRDODAM BRUĢI
cena, sākot no 4 Ls/m2
Tālr./fakss: 63823977, mob.: 28473589.

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Ceturtdiena, 2008. gada 1. maijs

Ceturtdiena, 2008. gada 1. maijs

donori
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Arī tu vari izglābt dzīvību!
 Sintija Čepanone

Daiga, 18 gadi:
«Asinis nodevu pirmo reizi mūžā,
jo tikai nesen man palika 18 gadu.
Zināju – tikko kļūšu pilngadīga,
tā nodošu asinis, un kopumā trīs
klasesbiedri pirmo reizi ziedojām
asinis. Galvenokārt jau to darīju
pārliecības dēļ – par laimi, ne maniem tuviniekiem, ne paziņām nav
bijusi vajadzība pārliet asinis, taču zinu, ka kādam tas var glābt dzīvību,
un tādu cilvēku nav mazums. Turklāt man ir 4. asinsgrupa, kas ir ļoti
reta, tāpēc būs gandarījums, ja kādam tiešām palīdzēšu. Nenoliegšu,
ka savā ziņā motivācija nodot asinis ir paredzētās brīvdienas – tās noteikti izmantošu un neiešu uz skolu, savukārt par saņemtajiem pieciem
latiem, kas paredzēti donora uzturam, ar draugiem aiziešu vakariņās
uz, piemēram, Čili picu. Ja nebūtu ziedojusi asinis, tad to, visticamāk,
nevarētu atļauties. Domāju, ka turpmāk asinis ziedošu regulāri – tas
tomēr sniedz milzīgu gandarījumu.»

«Asins nodošana ir ļoti
cēls pasākums – tā ir
nesavtīga asins ziedošana otram, par to
pretī neprasot materiālu labumu. Donori
neapšaubāmi ir dāsni
cilvēki, ar aktīvu, pozitīvu dzīves uztveri,
kas jūtas gandarīti, ja
spējuši kādam palīdzēt, varbūt pat glābt
dzīvību,» saka Jelgavas
pilsētas slimnīcas Asins
sagatavošanas nodaļas
vadītāja Solvita Dzērve.

un kafiju «trīs vienā»,» S.Dzērve
novērojusi, ka donori par šiem
Viņa atklāj, ka katram cilvēnašķiem ir priecīgi. Savukārt
kam organismā ir vidēji 5,5 litri
pēc procedūras viņiem piešķir
asiņu jeb 1/13 daļa no kopējā
piecus latus. «Taču tā noteikti
svara. Kļūstot par donoru, vienā
nav samaksa par asinīm, bet gan
reizē cilvēks ziedo 450 mililitrus
nauda pusdienām, pastiprinātam
asiņu plus 30 mililitrus anauzturam – asins nodošana taču ir
līzēm. «Veselam cilvēkam tas Asins sagatavošanas nodaļas uzdevums galvenokārt ir ar asinīm nodrošināt Jelgavas pilsētas brīvprātīga,» S.Dzērve akcentē,
neskādē, gluži otrādi – nododot slimnīcu, un pašlaik ziedotāju aktivitāte ir pietiekama, lai tas arī izdotos. Pēdējā laikā par do- ka citās valstīs cilvēki par šo cēlo
asinis, organismā tiek stimulēta noriem kļūst aizvien vairāk jauniešu, taču netrūkst arī tā sauktais «zelta fonds» – cilvēki, kas darbu saņem nevis naudu, bet
Foto: Ivars Veiliņš
asinsrades sistēmas atjauno- asinis nodevuši pat krietni vairāk nekā 100 reizes.
gan suvenīrus, piemēram, īpašu
šanās, turklāt asins nodošana
nozīmīti, pildspalvu, lietussargu.
raisa pozitīvas emocijas, tostarp negatīvās asinis, ko nevar aiz- gada sākumā – apmēram divdesViņa pieļauj, ka gan jau kāds asisniedz morālu gandarījumu, un vietot ar citām, savukārt deficīta mit 1. ģimnāzijas skolēni.
nis tomēr nodod naudas dēļ, taču
donori retāk slimo ar akūtām gadījumā tās drīkst pārliet patas noteikti nav vairums. GalTaču arī Jelgavas pilsētas
un hroniskām slimībām,» atklāj cientiem ar citu grupu. «Donors, slimnīcas Asins sagatavošanas
venokārt par donoriem kļūst
S.Dzērve un kopā ar nodaļas kuram ir 0 grupas negatīvās nodaļai ir savs «zelta
pārliecības dēļ.
virsmāsu Emmu Ašurko stāsta asinis, ir universāls,» nosaka fonds» – cilvēki, kas
Donoriem piepar cēlo cilvēka izvēli nodot asi- E.Ašurko.
nākas arī brīva
asinis nodod regunis jeb kļūt par donoru.
diena, kad ziedo
lāri. «Mūsu «zelta
asinis, kā arī vēl
Jelgavā daudz
fonds» ir apmēram
0 negatīvās asinis –
viena pēc asins
pirmreizējo donoru
5000 cilvēki, kas asizelta vērtē
ziedošanas, taču
Taujāta, kāds tad ir «vidusmē- nis ziedojuši kā trīs
Primārais Asins sagatavošanas ra» donora portrets, S.Dzērve četras, tā pat 120 un
šo brīvdienu var
nodaļas uzdevums ir ar asinīm teic, ka pašlaik par donoriem vairāk reižu,» S.Dzērve
izmantot arī vēnodrošināt Jelgavas slimnīcu. kļūst galvenokārt gados jauni piebilst, ka tieši viņi ir
lāk, piemēram,
Ja kādas asins devas paliek pāri, cilvēki – piemēram, pagājušajā vislabākie, jo atšķirībā
pieskaitīt atvaļitās piedāvā Valsts asinsdonoru otrdienā no kopumā 18 donoriem no pirmreizējajiem dononājumam.
centram, kā arī citām Asins tikai četri nebija jaunieši. «Iespē- riem viņiem visas nepieciesagatavošanas nodaļām, ja pie- jams, tas izskaidrojams ar Sar- šamās analīzes veiktas
Par veselības
trūkst – lūdz tām palīdzību. «Tas kanā Krusta Jauniešu nodaļas vairākkārt, zināms viņu Katrs donors pirms
stāvokli
tādēļ, lai maksimāli racionāli aktivitātēm, taču ļoti atsaucīgi ir veselības stāvoklis, kas asins ziedošanas tiek pacienāts
jāinteresējas paizmantotu asins krājumus,» teic Latvijas Lauksaimniecības uni- sniedz drošības sajūtu. ar saldu tēju vai kafiju un var nobaudīt šiem
S.Dzērve.
Donoriem tiek veikta arī bezversitātes studenti un Jelgavas Ja nepieciešamas kādas tā saucamās donoru brokastis: cepuPērn Jelgavas pilsētas slimnī- skolu pēdējo klašu audzēkņi,» konkrētas grupas asi- mus, sulu, šokolādes tāfelīti, kā arī maksas veselības pārbaude, un
cas Asins sagatavošanas nodaļā teic S.Dzērve, atklājot, ka viņi nis, kādam no viņiem kafiju «trīs vienā». Šim mērķim katram dažkārt gadās, ka donora asinis
veiktas 1656 asins donācijas no lielākoties nāk bariņos pa trim droši var piezvanīt donoram atvēlēts lats.
pārliešanai nav derīgas. Tad
krietni gados,» S.Dzērve stāsta, tās tiek brāķētas un utilizētas.
956 cilvēkiem.
– pieredze
Valērijs Greckis, 38 gadi:
S.Dzērve un
apliecinājusi, ka ka viņi, kļūstot par donoriem, «Nevar teikt, ka šādu gadījumu
«Par donoru kļuvu pirms četriem gadiem. Tolaik viņi neatteiks. «Tā- papildina kopējo asins banku būtu daudz – ir dienas, kad neE.Ašurko vēr– vajadzības spiests, jo sieva bija salauzusi kāju, pēc jau viņi kļuvuši – pacients saņem tās asinis, tiek brāķēta neviena asins deva,
tē, ka Jelgaun, lai viņai palīdzētu, man vajadzēja nodot par donoriem, lai kas viņam vajadzīgas, savukārt dažkārt – viena divas. Piemēram,
vas slimnīca
asinis. Jau pēc pirmās šīs procedūras man
par donoru
nesavtīgi palīdzē- tuvinieku nodotās noteikti būs pagājušajā gadā kā nederīgas
parādījās ļoti laba pašsajūta – pēc asins notrūkumu sūtu citiem,» nosaka nepieciešamas kādam citam norakstījām kopumā 26 asins
došanas sajutos tā, it kā no kaut kā lieka būtu
slimniekam. Iespējams, arī citā devas,» atklāj E.Ašurko.
dzēties nevar.
atbrīvojies. Tieši tādēļ nolēmu nodot asinis arī S.Dzērve.
«Donoru aktiTātad pirms asins pārliešaUz jautājumu, Latvijas pilsētā. Piemēram,
nākamajā reizē. Tagad kopumā asinis esmu
vitāte salīdziziedojis jau 21 reizi. Daru to regulāri – ik pēc cik no pirmreizē- pagājušajā gadā, lai palīdzētu nas tās rūpīgi tiek izmeklētas.
noši mazāka
divarpus trijiem mēnešiem. Es tiešām pēc asins jiem donoriem no- saviem piederīgajiem, Jelgavā Vispirms veic analīzes, lai noir vasaras
nodošanas sajūtos spēkpilns. Protams, to daru dot asinis atnāk arī asinis nodevuši kopumā 347 teiktu donora asins grupu un
nevis tikai tāpēc, lai uzlabotu pats savu fizisko otro un trešo rei- cilvēki.
mēnešos – cilhemoglobīna līmeni, taču asins
stāvokli – man ļoti daudz nozīmē arī tā apziņa, zi, mediķes atbild
vēki dodas atdevā nosaka arī hepatīta B izraipūsties, stu- ka kādam esmu varējis palīdzēt, varbūt pat palīdzējis izglābt dzīvību. – daudzi jeb vidēji Asinis nodod
sītāju; antivielas pret hepatītu
denti pilsētu Es zinu, kā tas ir, kad kādam nepieciešamas asinis... Visu šo četru gadu 80 procenti. Tur- pārliecības dēļ
C; HIV; sifilisa izraisītāju, veic
Pašlaik Jelgavas slimnīcā no- bioķīmiskas analīzes un nosaka
pamet. Taču laikā vēl ne reizes neesmu izmantojis brīvdienas, kas pienākas donoriem. klāt jaunieši, kas
Strādāju Pārlielupes cietumā, un darba grafiks ir pietiekami izdevīgs,
a r ī v a s a r ā lai brīvdienas nevajadzētu izmantot. Pavisam noteikti – asinis ziedoju uzsākuši studijas dot asinis iespējams trīs dienas aknu fermenta līmeni. «Mums
mēs nevaram pārliecības dēļ, nevis naudas vai brīvdienu dēļ.»
galvaspilsētā, iespē- nedēļā. «Veicām donoru an- ir noteikta līguma forma, kuru
teikt, ka asijams, pēc tam jau ketēšanu, un pašlaik tas reizi donors, apņemoties paintereņu pietrūkst.
asinis nodod nevis nedēļā – otrdienā – izdarāms
Drīzāk gan pietrūkst kaut kas četriem skolēniem, bet bijuši arī Jelgavā, bet Valsts asinsdonoru arī vakarpusē pēc darba,» atklāj
S.Dzērve. Ikvienam, kas ziedo
konkrēts, piemēram, rēzus ne- gadījumi, kad nodot asinis iero- centrā.
gatīvās asinis,» teic S.Dzērve, bet das pat vesela klase. Piemēram,
Protams, nereti par donoru asinis, pienākas tā sauktās doE.Ašurko papildina, ka svarīgi, pērnā gada nogalē nodot asinis cilvēks kļūst tādēļ, lai palīdzētu nora brokastis, un viņa stāsta,
lai rezervē allaž būtu 0 grupas ieradās 4. vidusskolas «divpad- kādam tuviniekam – pacien- ka valsts šim mērķim paredzējusi
smitie» – 31 cilvēks, savukārt šā tam, kam nepieciešama asins latu katram donoram. «Sākotnēji
Interesanti
pārliešana. «Tad gan vairs ne- mums bija doma paciņā ielikt
Donoru asinis
varam runāt par vecumu – no- rudzu galetes, kausēto sieriņu,
– cilvēka asinsvadu kopējais ganepieciešamas:
dot asinis tuvinieka vajadzībām taču šiem produktiem ir niecīgs
rums ir 100 000 km;
nāk kā jauni, tā arī cilvēki jau derīguma termiņš, tāpēc nolē– ziedojot 450 ml asiņu, var ne
• traumas gadījumā – 20 – 25
mām katram donoram brokastīs
tikai palīdzēt citiem, bet arī sadedonori;
pasniegt paciņu ar cepumiem,
Asins
sastāvdaļas:
dzināt 600 kcal;
• pēc plaša apdeguma – 60 – 65
šokolādes tāfelīti, paciņu sulas
– leikocītus sauc arī par rijējšūdonori;
nām, jo tie aptver un noārda
atmirušas un svešas daļiņas, kas
atrodas organismā;
– cilvēka organismā esošo eritrocītu kopējā virsma salīdzināma ar
četriem tenisa laukumiem;
– ik sekundi ap 300 000 000
eritrocītu iet bojā un tikpat rodas
no jauna.

• autoavārijā cietušajam – 10
– 20 donori;
• vēdera dobuma operācijās – 2
– 4 donori;
• asins vēža gadījumā vai ik
dienas jāpārlej asinis no 1 – 3
donoriem, un visā ārstēšanas
laikā nereti nepieciešami 200
– 250 donori.

• eritrocīti – nodrošina skābekļa piegādi visiem organisma
audiem;
• trombocīti – piedalās asins
recēšanā;
• plazma – nodrošina olbaltumvielu, antivielu, sāļu, fermentu
un mikroelementu piegādi orgāniem.

Cilvēkam, kas gatavojas
ziedot asinis, jābūt:
• veselam;
• 18 – 65 gadus jaunam;
• paēdušam;
• labā garastāvoklī;
• ar svaru ne mazāku par 50 kg.

sēties par analīžu rezultātiem,
paraksta,» taču S.Dzērve norāda – ja testu rezultāts ir
pozitīvs, šī informācija nonāk
arī specializētos medicīnas centros, piemēram, Sabiedrības
veselības aģentūrā, un pat tad,
ja cilvēks par rezultātiem nav
painteresējies pats, viņam tos
dara zināmus.

Nepieciešamas aizvien
svaigas asinis

Kad 450 mililitri donora asiņu
piepildījušas īpašo maisiņu, tas
tiek noslēgts, un asinis iziet četru stundu miera periodu. «Tās
tiek turētas noteiktā temperatūrā, kamēr nomierinās šūnas, pabeidzas fermentatīvas reakcijas
utt.,» skaidro S.Dzērve. Pēc tam
asins devas ievieto centrifūgā,
tās ar apmēram 3500 apgriezieniem minūtē tiek centrifūgētas,
kamēr sadalās: apakšējā slānītī
nosēžas eritrocīti, vidējā – trombocīti un leikocīti, savukārt
virsējā kārtiņā atdalās plazma.
S.Dzērve teic, ka šie slāņi redzami pat ar «neapbruņotu» aci, un
tie pēc tam tiek cits no cita automātiski atdalīti ar īpašas ierīces
– separatora – palīdzību.
Eritrocītu masu plus četros
grādos uzglabā ledusskapī, un
tā ir derīga 35 dienas pēc sagatavošanas, trombocītu – septiņas
dienas, savukārt plazmu stundas
laikā sasaldē mīnus 50 grādu
temperatūrā, un pēc 4 – 6 mēnešu karantīnas laika tā ir derīga
trīs gadus.
S.Dzērve atklāj, ka, piemēram,
eritrocītus biežāk lieto asins
zudumu gadījumos, operāciju,
pēctraumu laikā, ja ir ļaundabīgi audzēji, savukārt plazma
nepieciešama akūtu saslimšanu
gadījumos, jo līdz ar plazmu tiek
ievadīti recēšanas faktori.
Un tas nozīmē, ka mediķiem
nepieciešamas arvien jaunas un
jaunas asinis, lai varētu palīdzēt
kādam, kam tas nepieciešams.
Varbūt arī tu vēlies kļūt par donoru? Iespējams, tieši tu, ziedojot
asinis, vari izglābt kāda cilvēka
dzīvību...
Vienā reizē
cilvēks ziedo 450
mililitrus asiņu
plus 30 mililitrus analīzēm.
Starp citu – asins
ziedošana ļauj
arī regulāri sekot
līdzi savam veselības stāvoklim, jo analīzes
tiek veiktas bez
maksas.

Asinsgrupas Latvijā:

Asinis Jelgavā nodevuši:

• A grupa – 37% cilvēku;
• 0 grupa – 36% cilvēku;
• B grupa – 20% cilvēku;
• AB grupa – 7% cilvēku;
• Rh + – 85% cilvēku;
• Rh – – 15% cilvēku.

• Janvārī – 212 cilvēki (47 pacientu piederīgie);
• Februārī – 218 cilvēki (35 pacientu piederīgie);
• Martā – 127 cilvēki (18 pacientu piederīgie).
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Kultūras pasākumi
 1. maijā pulksten 15 – festivāls «Lieldienu zvans». Piedalās
kamerkoris «Blagovest», Rīgas skolēnu pils koris «Akkolada», koris «Elēģija» no Baranovičiem (Baltkrievija), TDA «Ivuška», krievu
tautas instrumentu orķestris «Kadans», bērnu deju kolektīvs «Vēja
zirdziņš», Jelgavas 5. un 6. vidusskolas jaunāko klašu apvienotais
koris, trio «Ukrainočka», bērnu un jauniešu koris «Zvonņica», baltkrievu ansamblis «Nadzeja», folkloras ansamblis «Jarilo» (Liepāja).
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 2. maijā pulksten 12 – ceļā uz Vispārējiem latviešu XXIV
Dziesmu un XIV Deju svētkiem. Zemgales deju kolektīvu skate
uzvedumam «No sirsniņas sirsniņai».
 2. un 3. maijā – Stādu parāde (LLU pils parkā).
 4. maijā pulksten 14 – Nacionālā teātra viesizrāde. Teātra
dienas koncerts 2 daļās «Aktieru viesistaba». Režisors E.Freibergs.
Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 4. maijā pulksten 18 – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas koncerts «Ar dziesmu par Latviju».
Programmā – XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kultūras
dārgumi (Jelgavas Valsts ģimnāzijas zālē).
 8. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda koncerts «Orķestra
solistu parāde». Bigbenda mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.
Solisti Diāna Pīrāgs, Intars Busulis, Intars Rešetins, Maija Beķe,
Anna Dribas, Gatis Gorkuša, Aleksandrs Merzlikins, Aivars Konutis.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3; 2,50 (kultūras namā).
 10. maijā pulksten 16 – vokālo ansambļu koncerts «Sadziedāsim Zemgalē». Piedalās Madonas kultūras nama vīru vokālais
ansamblis, Aizkraukles pagasta kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis «Spīdala», Aizkraukles pagasta vīru vokālais ansamblis,
Sesavas sieviešu vokālais ansamblis «Kompromiss», VEF Kultūras
pils vīru vokālais ansamblis, Īles pagasta tautas nama jauktais
ansamblis «Spārni», JPPA «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis
«Guns». Ieeja – bez maksas (kultūras namā «Rota»).
 10. maijā pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas kora un
vokālās kamermūzikas koncerts. Programmā A.Vivaldi «Gloria»
u.c. (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 10. maijā pulksten 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» koncerts «Mazās lietas jeb 100 un 1 iemesls pasmaidīt».
Vadītāja Alda Skrastiņa. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 11. maijā no pulksten 11 līdz 16 – Ģimenes aktīvās atpūtas
diena (Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz kultūras nama).
 11. maijā pulksten 13 – tautas deju ansambļa «Diždancis» koncerts «Ievziedu laikā...». Vadītāja Ieva Karele. Ieeja – bez maksas.
 13. maijā pulksten 10 un 12 – SIA «Latvijas Valsts leļļu teātris»
viesizrāde «Lapsiņa Kūmiņa un Vilks Znotiņš». Režisore V.Blūzma,
komponists V.Pūce, māksliniece A.Znutiņa-Šēve. Lomās L.Kirmuška,
D.Vītola, E.Lipors. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 15. un 16. maijā pulksten 19 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra un
studijas «Čaika» (5. vidusskola) pirmizrāde A.Čehovs «Trīs māsas»,
luga 2 daļās (krievu valodā). Režisors Arvīds Matisons. Režisora
asistents Andris Bolmanis. Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras
namā).
 16. maijā pulksten 18 – koncerts. Piedalās Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris «Unda», diriģente I.Krauze, koncertmeistare
I.Vaļiniece, A.Reinis (ērģeles), vokālais kvartets G.Pavilona vadībā.
Programmā latviešu komponistu mūzika (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 17. maijā pulksten 16 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu
«Jundaliņi», «Jundēns» un «Jundari» 8 gadu jubilejas koncerts
«Debess zvaigzni dedz». Kolektīva vadītāja M.Bratkus, koncertmeistare G.Vanaga. Koncertā piedalās senioru tautas deju kolektīvs
«Brūklenājs» un vidējās paaudzes deju kolektīvs «Zemgaļi». Biļešu
cena – Ls 1 (kultūras namā).
 17. maijā pulksten 19 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 18. maijā pulksten 15 – deju studijas «Intriga» sezonas no
slēguma koncerts. Biļešu cena – Ls 1.

Izstādes
 No 16. maija – Izstāžu zālē «Pasteļu izstāde», piedalās Latvijas labākie pasteļgleznotāji (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 No 30. maija pulksten 15 – muzeja pastāvīgā ekspozīcija
«Jelgava 19. – 20. gadsimtā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Maijā – Mildas Agneses Pakšiņas personālizstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 Maijā – Jurija Derjuševa personālizstāde (kultūras nama 1.
stāvā).
 Līdz 20. maijam – «Czech Press Photo 2007» – čehu un slovāku
fotogrāfu konkursa «Czech Press Photo 2007» laureātu fotogrāfiju
izstāde, tapusi sadarbībā ar Čehijas vēstniecību Latvijā (kultūras
nama 2. stāvā).
 No 20. maija – Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 No 21. līdz 28. maijam – mākslinieku simpozijs «Jelgavas
pils». Darbu izstāde apskatāma kultūras namā Pilsētas svētku laikā
(kultūras nama 1. stāvā).

Sporta pasākumi
 1. maijā pulksten 11 – stafetes skrējieni pa pilsētas ielām.
Starts – Uzvaras un Lielās ielas krustojumā.
 1. maijā pulksten 15 – Pavasara kausa izcīņa – Latvijas, Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (Airēšanas bāzē,
Pasta salā).
 8. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2008» 4. kārta (Blukās).
 9. maijā pulksten 14 – Eiropas dienas skolu jaunatnes turnīrs
ielu basketbolā (pie kultūras nama).
 10. un 11. maijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā,
5. kārta (6. vsk.).

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 1. maijs

Eiropas diena Jelgavā
nedēļas garumā
 Ritma Gaidamoviča

Eiropas diena, 9. maijs,
kas simbolizē Eiropas
vienotību, šogad Jelgavā tiks atzīmēta ar
dažādiem pasākumiem
nedēļas garumā, kuras laikā ikvienam būs
iespēja apmeklēt vairākus koncertus, vērot
un piedalīties sporta
aktivitātēs, kā arī iesaistīties Ģimenes aktīvās
atpūtas dienā. Dažas
Eiropas dienai veltītās
aktivitātes jau aizsākušās, taču daļa vēl priecēs tikai nākamnedēļ.
Eiropas nedēļas programmu
ceturtdien, 8. maijā, pulksten 19
kultūras namā atklās ne tikai
Jelgavā, bet visā Latvijā zināmais
Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa
vadībā ar koncertu «Orķestra solistu parāde». Jāteic, ka Jelgavas
bigbends vēl paralēli gatavojas arī
televīzijas šova «Dejo ar zvaigzni»
lielkoncertam, kas notiks 10.
maijā «Arēnā «Rīga»». Pasākuma
organizatori stāsta, ka koncertā
līdztekus tam piedalīsies arī pieaicinātie solisti – Diāna Pīrāgs,
Intars Busulis, Intars Rešetins,
Maija Beķe, Anna Dribas, Gatis
Gorkuša, Aleksandrs Merzlikins,
Aivars Konutis. Biļetes uz šo
koncertu Jelgavas kultūras nama
kasē var iegādāties no šodienas.
Eiropas dienā, 9. maijā, ko ar
dažādiem pasākumiem atzīmēs
lielā daļā Latvijas un citviet
Eiropā, pulksten 14 K.Barona
ielā iepretim kultūras namam
norisināsies skolu jaunatnes
strītbola čempionāts. Tas notiks
zēnu un meiteņu komandām
divās klašu grupās: no 7. līdz 9.
klasei un no 10. līdz 12. klasei.
Komandu apbalvošana plānota
no pulksten 18 līdz 18.30, bet
pēc apbalvošanas jauniešus pie

Plašo Eiropas nedēļas koncertprogrammu aizsāks Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā.
Foto: JV
kultūras nama priecēs grupa
«Husqvarn». Uz šo koncertu
ieeja bez maksas.
Lai veicinātu jauniešu zināšanas par Eiropas dienu un Latvijas
dalību Eiropas Savienībā (ES),
ES informācijas aģentūra visā
Latvijā aicina valsts pārvaldes
darbiniekus, politiķus, amatpersonas, diplomātus un ES institūcijās strādājošos piedalīties akcijā
«Uz savu skolu». Iecerēts, ka 9.
maijā akcijas dalībnieki dosies uz
Latvijas skolām un tikšanās laikā
viņi skolēnus iepazīstinās ar savu
darbu saistībā ar Latvijas dalību
ES un skaidros Eiropas dienas
nozīmi.
Eiropas dienas aktivitātes Jelgavā ar to nebeigsies – šiem pasākumiem sekos 10. maija koncerti
gan pilsētas kultūras namā, gan
kultūras namā «Rota». Pulksten
16 kultūras namā «Rota» sāksies

Ar preses fotogrāfu aci
 Ritma Gaidamoviča

Lai arī Eiropas pasākumi sāksies tikai pēc dažām dienām, par godu
Eiropas nedēļai jau no
otrdienas Jelgavas kultūras namā apskatāma
Čehijas un Slovākijas
žurnālistu konkursa fotoizstāde «Czech Press
Photo». Tā būs skatāma
divas nedēļas.
Šāds fotokonkurss Čehijas un
Slovākijas Republikās norisinās
jau kopš 1995. gada. Tā mērķis
ir sniegt iespēju sabiedrībai kļūt
par iepriekšējā gada ievērojamāko notikumu aculieciniekiem
– tā, kā tos saskata profesionālie
žurnālisti, kā arī motivēt viņus
savā ikdienas darbā atrast personīgu pieeju, tādā veidā stimulējot
paša fotogrāfijas medija attīstību.
«Czech Press Photo» dod iespēju
publicēt arī tās fotogrāfijas, kas
kaut kādu iemeslu dēļ nav atradušas savu vietu laikrakstu un
žurnālu lappusēs. Šai izstādei,
kurā eksponētas 60 fotogrāfijas,
darbi izvēlēti no 228 fotogrāfu
3104 uzņēmumiem. Tāpat kā
katru gadu, arī šogad tās atspoguļo pagājušā gada ievērojamākos
notikumus šajās valstīs, kļūstot
par dzīves spoguli. Izstādes or-

vokālo ansambļu sadziedāšanās
koncerts «Sadziedāsim Zemgalē», kurā piedalīsies Madonas
kultūras nama vīru vokālais
ansamblis, Aizkraukles pagasta
kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis «Spīdala», Aizkraukles
pagasta vīru vokālais ansamblis,
Sesavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Kompromiss»,
VEF Kultūras pils vīru vokālais
ansamblis, Īles pagasta tautas
nama jauktais vokālais ansamblis
«Spārni» un Jelgavas pašvaldības
aģentūras «Kultūra» sieviešu
vokālais ansamblis «Guns». Ieeja koncertā – bez maksas. Vēl
10. maijā pulksten 16 Jelgavas Sv.Annas katedrālē notiks
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
kora un vokālās kamermūzikas
koncerts. Programmā – Vivaldi
«Gloria» un citi skaņdarbi. Bet
pulksten 18 Jelgavas kultūras

namā uz koncertu «Mazās lietas
jeb 100 un 1 iemesls pasmaidīt»
visus ielūdz bērnu un jauniešu
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš» un
vadītāja Alda Skrastiņa. 11. maijā
Jelgavas Eiropas nedēļas laikā
būs gan koncerts, gan ģimenes
aktīvās atpūtas nodarbes. Jau
no pulksten 11 Hercoga Jēkaba
laukumā un skvērā aiz kultūras
nama jelgavnieki ar savām ģimenēm tiek aicināti uz Valsts veselības apdrošināšanas aģentūras
rīkoto Ģimenes aktīvās atpūtas
dienu, kurā būs gan lēkšana,
gan skriešana, gan mešana un
dažādas citas aktivitātes, kas
norisināsies līdz pat pulksten
16. Bet nedaudz atvilkt elpu un
atpūsties no aktīvā sporta varēs
pulksten 13 tautas deju ansambļa
«Diždancis» koncertā «Ievziedu
laikā...», kas notiks kultūras
nama Lielajā zālē.

«Ar dziesmu par Latviju»
vienlaicīgi visā valstī
 Ritma Gaidamoviča

Izstādē «Czech Press Photo»
eksponētas 60 fotogrāfijas no
dažādiem Čehijas un Slovākijas spilgtākajiem pagājušā
gada notikumiem profesionālu žurnālistu acīm.
Foto: no organizatoru arhīva

Atzīmējot Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienu, 4. maiju, Latvijas
kori, deju kolektīvi
un pūtēju orķestri
vienlaikus 400 Latvijas kultūras namos
un koncertzālēs savās pilsētās, mazpilsētās un pagastos
uzstāsies ar svinīgu
koncertu «Ar dziesmu par Latviju». Uz
šo koncertu pulksten
18 Jelgavā ielūdz arī
Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktais koris
«Skali» ģimnāzijas
zālē.

ganizatori atzīst, ka, iespējams,
šoreiz vairāk nekā iepriekšējos
gados fotoizstādē atspoguļojas intīmās drāmas, cilvēka, kā arī visas
sabiedrības problēmas. Izstādes
kolekcijā iekļautas arī ievērības
cienīgas fotogrāfijas no dabas,
sporta un mākslas pasaules. Šī
gada starptautiskā žūrija uzteikusi ārkārtīgi augsto konkursam
iesniegto darbu kvalitāti.

Koncertā, kas vienlaicīgi izskanēs daudzviet Latvijā, būs
skaņdarbi no XXIV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XIV Deju
svētku programmas. Pulksten
18 vienā elpas vilcienā Latvijā
skanēs valsts himna «Dievs,
svētī Latviju», bet pulksten 19
– par kopīgu tautas lūgšanu
kļuvusī Jāzepa Vītola «Gais-

mas pils».
Kordiriģentu asociācijas
pārstāvis un viens no kopkora virsdiriģentiem Mārtiņš
Klišāns atzīst, ka šādu koncertu vienlaicīga rīkošana visā
Latvijā 4. maijā varētu kļūt
par labu tradīciju arī turpmāk. Dalībnieku saraksts ar
kolektīviem, kuri piedalīsies,
publicēts mājas lapā www.
kori.lv.
Visu koncertu apmeklētāji
un dalībnieki tiek aicināti
iemūžināt 4. maija Dziesmu
svētku koncertus fotogrāfijās un vēlāk savu veikumu
nosūtīt uz adresi: bildes@
dziesmusvetki2008.lv. Konkursa organizatori sola, ka
emocionālākās fotogrāfijas
pēc profesionālu fotogrāfu
vērtējuma tiks apbalvotas
ar Latvijas Bankas veidoto
Dziesmu svētku monētu.
Kamēr visā Latvijā kori un
citi pašdarbības kolektīvi uzstāsies un skatītājus priecēs
savos kultūras namos un citās
pilsētas vietās, galvaspilsētā
tieši šajā laikā kori vienosies
pie Brīvības pieminekļa, lai
dziedātu šīs vasaras Dziesmu
un deju svētku repertuāru.

