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«Spīgo» gatavojas
pasaules koru olimpiādei
 Ritma Gaidamoviča

«Palīdzi «Spīgo» aizbraukt uz pasaules
koru olimpiādi Dienvidkorejā» – tas ir iemesls, kāpēc Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo» kopā ar
maestro Raimondu
Paulu, Renāru Kauperu, Jāni Jubaltu,
Jāni Kurševu un Lindu Kalniņu 20. maijā
pulksten 19 aicina uz
labdarības koncertu,
kurā vēlas savākt vēl
nepieciešamo naudas
summu, lai XXIV Vispārējo dziesmu un deju
svētku sieviešu koru
uzvarētājs – meiteņu
koris «Spīgo» – varētu
piedalīties pasaules
koru olimpiādē.
Mēs varam būt ļoti lepni par
meiteņu kori «Spīgo», jo izrādās,
ka uzaicinājumu uz šo pasaules
koru olimpiādi, kas risināsies no
7. līdz 17. jūlijam, saņem patiesi

labākie kori – tie, kas atrodas
Top 50 pasaules sarakstā un
uzrādījuši augstus rezultātus.
«Gods jau ir tas, ka mēs esam
saņēmuši šo uzaicinājumu piedalīties un būt starp labākajiem,
lai pierādītu savas spējas plašākai auditorijai,» atzīst kora
diriģente Līga Celma, piebilstot,
ka lielu pretimnākšanu izrādījuši arī olimpiādes organizatori
– konkursa laikā dzīvošanas
un ēdināšanas izmaksas sedz
konkursa rīkotāji.
L.Celma paldies saka Jelgavas
pašvaldībai un pašvaldības aģentūrai «Kultūra», kas atbalsta
kora nokļūšanu olimpiādē. Vēl
otrdien Izglītības atbalsta fonda
sēdē tika nolemts no pašvaldības
papildus atvēlēt 2000 latu kora
dalībai olimpiādē. Taču jāpiebilst, ka kopumā 4. vidusskolas
pašdarbības kolektīviem šogad
piešķirti 6000 latu dalībai starptautiskos festivālos.
«Kopējās izmaksas patiesi
nav mazas – tāpēc mums ir
nepieciešams ikviena atbalsts,»
tā L.Celma.
(Turpinājums 5.lpp.)

Sāks ūdensapgādes
projekta otro kārtu
 Anna Afanasjeva
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» ielās ar grants segumu izmēģina jaunu ceļa uzturēšanas metodi – proti, grants seguma virsmā tiek iestrādāta putekļus absorbējoša viela. Pašlaik šī tehnoloģija izmēģināta jau Romas un Atmodas ielā. Pēc jaunās
tehnoloģijas apstrādātos ielu posmus var atšķirt jau pēc krāsas – tur grants ir tumšāka un izskatās mitra. Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

putēšanu, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciā«To, ka putekļu šajā
listi izmēģinājuši jaunu prepaceļa posmā kļuvis marātu, veicot Romas un Atmodas
zāk, protams, izjūtam,
ielas posmu atputekļošanu. «Tā
taču vienalga gribētos,
ir Somijā ražota putekļus absorlai to būtu vēl mazāk,
bējoša viela CC Road jeb kālija
īpaši karstā un sauhlorīds, kas, iestrādāts grants
sā laikā, kad garām
seguma virsmā, piesaista gaisa
brauc mašīnas,» teic
mitrumu, tādējādi mazina ceļa
Atmodas ielas iedzīvoputēšanu un cietina tā klātnes
tāji Rita un Vladimirs,
virskārtu,» «Pilsētsaimniecīnovērtējot pašvaldības
bas» direktors Andrejs Baļčūns
iniciatīvu izmēģināt
paskaidro, ka, greiderējot ceļu,
jaunas metodes ielu
ar sāls kaisītāju tajā iestrādā
uzturēšanā.
putekļus absorbējošu materiālu,
vienlaicīgi ceļu mitrinot. Vasarā
Lai mazinātu grantēto ceļu tas lietojams kā putekļu absor-

bētājs, bet ziemā to var izmantot
kā ledus un sniega kausētāju.
Šī tehnoloģija jau izmantota
Romas un Atmodas ielā. Taču,
kā norāda A.Baļčūns, vēl šo
preparātu Jelgavā plānots izmēģināt 4. līnijā, 5. līnijā, Kārļa un
Parka ielā. «Protams, pagaidām
to veicam eksperimenta kārtā,
taču, ja ceļu atputekļošanas
materiāla izmantošana attaisnosies, apsvērsim iespēju šo
metodi izmantot arī plašāk,»
teic direktors, norādot gan, ka
tas, visticamāk, varētu būt tikai
nākamajā gadā.
Šogad šī ceļu atputekļošanas
metode tiek tikai pārbaudīta.

«Vēlamies rūpīgi izvērtēt CC
Road darbību. Šī metode raksturota kā ekonomiski izdevīga
ilgtermiņā, jo paildzina ceļa ekspluatācijas laiku. Svarīgi, ka tā
ir nekaitīga apkārtējai videi un
cilvēkiem,» norāda aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors.
Jāpiebilst, ka 1000 kilogramu
šīs vielas paredzēti 6000 kvadrātmetriem brauktuves, proti,
ar šo daudzumu var absorbēt
sešus metrus platu grants ceļu
viena kilometra garumā. Viena
kvadrātmetra apstrādāšana
izmaksā apmēram 11 santīmus.
Tonna Somijā ražotā preparāta
izmaksā 325 latus bez PVN.

Inese Kalniņa skaidro, ka abus
projektus īstenos ar ES KohēziDome atbalstījusi kredījas fonda atbalsta finansējumu.
ta galvojumu uzņēmuKanalizācijas sistēmas modeļa
mam «Jelgavas ūdens»,
izstrādei tas veidos 75 procentus
lai īstenotu ES Kohēno attiecināmajām izmaksām
zijas fonda finansēto
jeb 110 428 latus. Uzņēmumam
pilsētas ūdensapgādes
jāsedz ceturtā daļa attiecināmo izun kanalizācijas tīkdevumu, kā arī PVN maksājums
lu attīstības projekta
65 848 latu apmērā. Savukārt
2. kārtu un izstrādātu
ūdensapgādes attīstības projekta
kanalizācijas sistēmas
2. kārtas attiecināmās izmaksas
modeli. Tas nepieciepārsniedz 13,279 miljonus latu.
šams, lai pretendētu
No tiem Kohēzijas fonda ieguluz ES atbalsta finansēdījums plānots 77 procentu jeb
juma saņemšanu provairāk nekā 10,229 miljonu latu
jektu īstenošanai. Vides
apmērā, valsts budžeta līdzfinanministrija ar infrastruksējums – 7,2 procenti (958 961
tūras uzlabošanu saislats). Jelgavas pašvaldība un
tītās programmas sola
pilsētas ūdensapgādes uzņēmums
atvērt šajā mēnesī.
nodrošinās vienādu līdzfinansējumu – 7,9 procentu jeb 1 045 585
SIA «Jelgavas ūdens» Projek- latu apmērā katrs.
ta īstenošanas grupas vadītāja
(Turpinājums 3.lpp.)

Vairāku māju iedzīvotāji aptaujā atzīst, ka ir gatavi ēkas siltināšanai
 Sintija Čepanone

Pašlaik norit intensīvs
darbs, lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus mudinātu ne tikai domāt par nama
energoefektivitātes
paaugstināšanu, bet
arī aktīvi rīkoties, šim
mērķim piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Pašlaik sarunas
par konkrētu rīcības
plānu uzsāktas jau par
divām daudzdzīvokļu
mājām.

«Protams, galīgais lēmums
par daudzdzīvokļu nama renovāciju ir pašu iedzīvotāju ziņā.
Tikai no dzīvokļu īpašniekiem
atkarīgs, vai viņi gatavi uzņemties kredītsaistības, lai varētu
veikt nepieciešamos siltināšanas un renovācijas darbus,
taču būtiska loma neapšaubāmi
ir arī apsaimniekotājam, kas
izskaidro visas iespējas,» teic
Zemgales Enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš Prīsis.
Viņš norāda, ka interesi par
programmu «Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» izrādījuši teju

visi lielākie namu apsaimniekotāji, taču viņš pieļauj, ka līdz
reāliem darbiem šogad varētu
tikt vien pāris SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) apsaimniekotās mājas.
«JNĪP šajā ziņā izrādījusi vislielāko aktivitāti un darījusi
visu iespējamo iedzīvotāju informēšanā, tagad var teikt, ka
galavārds pieder iedzīvotājiem
– vai viņi ir gatavi teikt jā! projekta realizācijai,» tā M.Prīsis.
Kā norāda JNĪP tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš, uzņēmums aktīvi turpina apsaimniekoto namu iedzīvotāju an-

ketēšanu, lai noskaidrotu viņu
viedokli un finansiālās iespējas
startēt namu siltumnoturības
uzlabošanas programmā, kas
no Eiropas struktūrfondiem
ļauj piesaistīt pat 50 procentus
no kopējām renovācijas izmaksām. «Šobrīd jau aptaujāti
vairāk nekā 60 daudzdzīvokļu
namu, ko apsaimnieko JNĪP,
iedzīvotāji. Viņi informēti
par iespēju situāciju uzlabot,
piesaistot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu. JNĪP arī ieskicēja aptuvenās renovācijas
izmaksas katrai mājai – kādu
ekonomiju perspektīvā sniegtu

nama renovācija un cik lielu
naudas ieguldījumu tas prasītu no iedzīvotājiem,» skaidro U.Lazdiņš, piebilstot, ka
detalizēti viss tiks pārrunāts
iedzīvotāju kopsapulcē.
Pēc anketēšanas gatavību iesaistīties siltināšanas programmā izrādījuši vairums iedzīvotāju no Vīgriežu ielas 30. un
Raiņa ielas 3. nama. «Jau tuvākajās dienās tiks organizēta šo
namu iedzīvotāju sapulce, lai
vēlreiz pārrunātu ieguvumus
un pieņemtu lēmumu startēt
siltināšanas programmā. Ja
vairums iedzīvotāju tam pie-

kritīs, tiks veiktas turpmākās
darbības,» teic JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, akcentējot,
ka siltināšanas programmas
realizācijai pozitīva lēmuma
gadījumā apsaimniekotājs varētu nākt pretim iedzīvotājiem,
samazinot apsaimniekošanas
maksu. «Līdz mājas pilnai renovācijai esam gatavi apsaimniekošanas maksu pazemināt
līdz deviņiem santīmiem par
kvadrātmetru,» teic J.Vidžis,
iedzīvotājus vēlreiz aicinot
izvērtēt iespējas līdzdarboties
savas mājas energoefektivitātes paaugstināšanā.
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viedokļi

Uzņēmumu
apmeklējums ir būtisks

Jelgavas Izglītības pārvalde veikusi pilsētas skolu audzēkņu vecāku anketēšanu. Apkopojot 760 anketu rezultātus, atklājies, ka vispozitīvāk vecāki mūsu skolās novērtē izglītības kvalitāti, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem un interešu izglītības piedāvājumu.
Savukārt trešdaļa vecāku tikai kā apmierinošu vērtē ēdināšanu skolās, kā arī izklaidējošu
pasākumu pieejamību bērniem. Iegūtos datus analizē ne tikai pilsētas līmenī, bet arī
katrā skolā atsevišķi, lai, ņemot vērā vecāku viedokli, uzlabotu vidi izglītības iestādēs.

Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš

Jelgavas vecāku aptaujas rezultātu kopsavilkums (26.02.2009.)
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izklaidējošu pasākumu pieejamība bērniem

Vai skolās nepieciešama
atsevišķa kārtības stunda?
Agita Lundberga, Jelgavas
4. pamatskolas direktore:
«Mēs ļoti augstu vērtējam vecāku viedokli, jo tas neapšaubāmi ir
skats no malas, kas dažkārt ļauj
izvērtēt lietas, kuras varbūt ikdienas rutīnā mums pašiem paslīd
garām. Ja šādā veidā izdodas rast
kopīgu valodu, uzklausot vecākus,
pedagogus un skolēnus, tad sa
sniegt mērķi – labāku skolas vidi
– noteikti ir daudz vieglāk.
Jāatzīst, ka mūsu skolā veikta
ne tikai kopējā pilsētas anketēšana, bet mēs arī paši regulāri
aptaujājam vecākus, lai izzinātu
viņu viedokli. Un vecāku atsaucība ir liela – pilsētas anketēšanā
mūsu skolā tika izdalīta 141
anketa, aizpildītas mēs saņēmām
113; savukārt skolas anketēšanā
izdalījām 195 anketas, aizpildītas
saņēmām 173 – manuprāt, tas
liecina, ka vecākiem ir interese
par skolā notiekošo. To vēl vairāk
apstiprina fakts, ka vecāki ne
tikai atbild uz tajās uzdotajiem
jautājumiem, bet nav skopi arī
savos komentāros – atsevišķām
anketām komentāri bija rakstīti
pat uz A4 lapām. Tieši šos komentārus analizējot, mēs gūstam
vislielāko priekšstatu par vecāku
vēlmēm.
Pilsētas skolu kopējā anketēšanā parādījās, ka vispozitīvāk
skolās vecāki novērtē izglītības
kvalitāti, kas patiesi ir patīkami.
Taču arī te viņiem bija zināmi
komentāri, kas ļauj mums izdarīt
secinājumus. Piemēram, vecāki
nav īsti apmierināti ar to, ka vērtējums ballēs tiek likts pārāk reti.
Jā, tā nu tas ir, ka biežāk mazāko
klašu bērniem atzīmju vietā ir vērtējums – ieskaitīts vai neieskaitīts,
jo pamatprasību pārbaudē nav
iespējams izteikt vērtējumu ar 9
vai 10 ballēm – šādu vērtējumu
var saņemt tikai par ārpusstan-

darta zināšanām, kas ikdienas
stundās varbūt netiek pieprasīts.
Savukārt pārbaudes darbos jau
šādi jautājumi ir iekļauti, tad arī
vērtējuma skala ir līdz 10 ballēm.
Mēs saprotam, ka vecākiem to
uztvert nav viegli, it sevišķi, ja viņi
paši savulaik skolā bija raduši par
katru darbu saņemt atzīmi.
Tāpat bija ierosinājums ieviest
atsevišķu iekšējās kārtības stundu
– tas, protams, ir diskutējams jautājums, jo visbiežāk šie jautājumi
jau sistemātiski tiek pārrunāti
audzināšanas stundās.
Ja runājam par jautājumu, kur
pozitīvais vērtējums bija viszemākais – ēdināšanu, tad jāteic,
ka mēs savā skolā tam pievēršam
ļoti lielu nozīmi. Mums jau ir
izveidota atsevišķa darba grupa,
kurā darbojas gan pedagogi, gan
vecāki. Vecākiem bez brīdinājuma
ir iespēja jebkurā dienā ierasties
skolas ēdnīcā un nodegustēt tās
dienas maltīti, kvalitāti novērtējot
pēc trim ballēm. Jāteic, ka vecāki
to ļoti labprāt arī izmanto. Tāpat
mēs esam veikuši skolēnu aptauju, lai uzzinātu, kādus ēdienus
viņi vēlētos izņemt no ēdienkartes
un kādus likt to vietā. Te gan
jāatzīst, ka bērni visbiežāk iesaka

izņemt no ēdienkartes veselīgos
produktus – salātus, vārītus kartupeļus un citus, aizstājot tos ar
frī kartupeļiem, cīsiņiem... Tādēļ
šajā jautājumā es ieteiktu vecākiem nepaļauties uz to, ko bērns
par pusdienām skolā stāsta mājās,
bet nākt un pārliecināties pašiem.
Mums jau ir bijuši gadījumi, kad
bērns mājās stāsta, cik negaršīgas
bijušas pusdienas, bet, kad tētis
bez brīdinājuma ierodas skolā
tās nodegustēt, atzīst, ka ēdiens
ir garšīgs.
Vēl kāda sāpīga tēma – zagšana skolā. Jā, ik palaikam šādi
gadījumi ir un ar to cīnīties nav
viegli. Pilnībā ir izslēgta iespēja, ka to varētu paveikt kāds
no ielas ienācis, jo katrs skolas
apmeklētājs tiek reģistrēts un
pavadīts līdz nāciena mērķim. Ja
šādi gadījumi notiek, vainīgais
jāmeklē savā vidū... Šis jautājums noteikti prasa vēl rūpīgāku
darbu no mūsu puses.
Neapšaubāmi, katrs no šiem
anketas jautājumiem ir pamats
diskusijai un labāka risinājuma
meklējumiem, tāpēc mēs esam
ļoti pateicīgi vecākiem, kas atvēlēja laiku un sniedza atbildes uz
jautājumiem.»

Par kuru partiju vai sarakstu jūs balsotu, ja rīt notiktu Jelgavas domes vēlēšanas (2009. gada marts)?
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trūkumus un uzlabotu vidi skolā.
Šādas aptaujas ir vērtīga lieta, kas
ļauj saprast vecāku viedokli. Arī
šoreiz uzzinājām daudz jauna, kas
mums noteikti palīdzēs tālākam
darbam.
Piemēram, vecāki ne vienmēr
ir apmierināti ar to, ka skolēniem
pārbaudes darbi netiek doti līdzi
uz mājām, lai tos varētu redzēt arī
viņi. Jā, tāda nu
reiz ir sistēma,
taču ne bez pamata – iedomājieties, ja skolā
vienā priekšmetā
būtu jāizstrādā
neskaitāmi pārbaudes darba varianti: tas nemaz
nav tik vienkārši.
Bet tas būtu jādara, ja uzreiz pēc
pārbaudes darba
bērniem tos atdotu. Mēs taču
zinām, cik bērni ir attapīgi – šodien
pārbaudes darbs vienai klasei, bet
rīt nākamai – un visi uzdevumi jau
zināmi. Taču mums ir savs veids,
kā to risināt, – visi šie darbi tiek
saglabāti, apkopoti un vecākiem
jebkurā sev vēlamā laikā ir iespēja
ierasties skolā un ar sava bērna
pārbaudes darbiem iepazīties.»

14,1

Tas neapšaubāmi ir ļoti svarīgs
uzdevums, un gadu no gada mēs
cenšamies savus audzēkņus arvien
vairāk iepazīstināt ar dažādām profesijām uz vietas uzņēmumos. Taču
ir arī otra puse – šā brīža ekonomiskajā situācijā nereti uzņēmumiem
ir gana daudz savu problēmu un
uzņemt skolēnu ekskursijas ne visi
vēlas. Un tad jau ir pedagogu darbs
rast kopīgu valodu ar dažādu jomu
uzņēmumiem, lai mūsu bērniem
būtu tā iespēja.
Skatoties uz pilsētas anketēšanas rezultātiem, jāatzīst, ka mūsu
skolā tāpat vecāki ļoti augstu
novērtēja izglītības kvalitāti un
tehnisko bāzi, savukārt jomās, kur
citās skolās varbūt vērtējums bija
zemāks – ēdināšana un izklaides
pasākumi –, mums tas atšķīrās.
Pie mums ēdināšana nav tik liela
problēma, lai trešdaļa vecāku to
vērtētu tikai kā apmierinošu. Tāpat arī bērnu atpūtas iespējas viņi
vērtē kā augstas.»

Pārbaudes darbi nepazūd
Ilze Vilkārse, Spīdolas ģimnāzijas direktore:
«Manuprāt, mācību kvalitāte
skolā ir atkarīga no pedagogiem
– jo spēcīgāki pedagogi, jo augstāka mācību kvalitāte. Ja vērtējam
pilsētas skolas, tad izglītības kvalitāte mums ir salīdzinoši laba – to
apliecina arī vecāku vērtējums.
Protams, katram ir sava uts, mēs
to apzināmies
– zinām, ko vēl
varētu uzlabot,
mainīt, un to arī
darām.
Jāatzīst, ka aptaujātos vecākus
var iedalīt trīs
daļās – vieni, kas
savu vērtējumu
snieguši, balstoties uz kādu tā
brīža sašutumu
– tie ir vairāk emocionāli; otri, kas
ņēmuši vērā savu
pieredzi – izsvērtāki un objektīvāki;
trešie – orientēti uz bērnu izteikto
vērtējumu: bieži vien skolēns, lai
slēptu savas problēmas, sabiezina
krāsas. Taču, kā mēs sakām, arī
šajās atbildēs, kas balstītas uz
emocijām vai krāsu sabiezināšanu, ir 30 procenti taisnības, un
mums tā jāspēj izlobīt, lai novērstu

Teicami
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Ludmila Gineite, 2. pamatskolas direktore:
«Mūsu skolā tā jau ir prakse – ja vēlamies pieņemt
kādu skolai būtisku lēmumu,
noteikti aptaujājam vecākus.
Tāpēc vecāki jau pie šādas
kārtības pieraduši un ir ļoti
atsaucīgi – parasti mēs saņemam atpakaļ 90 procentus
no izsniegtajām anketām.
Piemēram, nesen papildus
Izglītības pārvaldes veiktajai
aptaujai īstenojām arī savu,
kurā jautājām vecākiem, vai
viņi ir apmierināti ar skolēnu
mājas darbu apjomu, kā vērtē
drošību skolā u.c. Jāatzīst,
ka šāda regulāra komunikācija ar
vecākiem ļauj mums izvairīties no
savstarpējas nesaprašanās. Protams, laiku pa laikam ir izņēmuma
gadījumi, kad, piemēram, kādu
vecāku nav apmierinājusi konkrēta
situācija, taču, izrunājot to, kļūst
skaidrs, ka pārpratums radies, jo
uzklausīta tikai viena puse – bērns,
bet iesaistītā pedagoga viedoklis tā
arī palicis neizzināts. Tieši tāpēc
mēs vienmēr uzsveram nepieciešamību katru situāciju individuāli
pārrunāt vecākiem pieņemamā laikā, un tas darbojas. To mēs lasām
arī savās anketās, kad vecāki saka
mums paldies par profesionālu un
operatīvu rīcību jebkura jautājuma
risināšanā.
Tajā pašā laikā vecāki ļoti atsaucīgi mums dara zināmus arī savus
priekšlikumus. Piemēram, šoreiz
kāda mamma uzskatīja, ka joprojām nepietiekami bērni tiek iepazīstināti ar nākotnes profesijām,
apmeklējot dažādus uzņēmumus.
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Tautas partija

10,2%

Tautas saskaņas partija

Sabiedrība citai politikai

3%

2,3%

Latvijas Pirmā partija/Latvijas ceļš
Saskaņas centrs 0,8%

8%

Apvienība «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»

5,3%

LSDSP 0,8%

Pilsoniskā savienība 0,8%
Tēvzemes savienība 0,8%

2,3%

Nepiedalīšos vēlēšanās

12,1%

Nezina/nav izlēmis

19,3%

*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Pilsētnieks vērtē

Vai jūtat, ka
pilsētā sākusies
priekšvēlēšanu
kampaņa?
Jevgēņijs
Ivanovs:
– Pagaidām
vēl neko tādu
neizjūtu. Avīzē
nedaudz esmu
lasījis par vēlēšanām, bet
īpašu aktivitāti
no partijām vēl neesmu ne redzējis, ne jutis. Taču būtu interesanti
palasīt un paklausīties, ko tad viņi
sola izdarīt.
Dzintars
Bušs, šoferis:
– Šobrīd partijas vēl neesmu
tā īsti ne redzējis, ne dzirdējis. Nav vēl
tās aktivitātes.
Arī pastkastītēs vēl neesmu saņēmis nevienu
bukletu vai avīzi, kur kāda partija
par sevi stāstītu. Bet, domājot
par vēlēšanām, nezinu nevienu
spēcīgu kandidātu augstajiem
amatiem. Tad jau redzēsim, kā būs
tuvāk vēlēšanām.
Irēna, skolotāja:
– Priekšvēlēšanu kampaņu
pagaidām neizjūtu. Varbūt
pastkastītē ir
bijuši bukleti,
bet neesmu
tam pievērsusi uzmanību, jo neinteresējos par vēlēšanām un neiešu
arī vēlēt, jo, manuprāt, tam nav
nozīmes. Viss jau tiek izlemts bez
mums, tāpēc tam nav jēgas. Mūsu
viedoklis tāpat nevienam neinteresē
– tas attiecas uz visām vēlēšanām.
Valda
Batraka,
pensionāre:
– Protams,
esmu saņēmusi avīzi, kurā
publicēti visi
partiju saraksti.
Vēl bija arī kaut
kāds buklets par Tatjanu Ždanoku
un Eiroparlamenta vēlēšanām.
Vēlēt iešu obligāti, nav pieļaujama
iespēja to nedarīt, jo tas ir pilsoņa
pienākums. Arī līdz šim esmu piedalījusies visās vēlēšanās.
Antra Asejeva, lektore:
– Es priekšvēlēšanu kampaņu saistu ar
rosību pilsētas ielās, kas
tagad tiek
remontētas.
Manuprāt, tas savā veidā par
kaut ko liecina – tā var parādīt, ka
mēs, pie varas esošie, cenšamies.
Bet plašas partiju aģitācijas es vēl
neesmu redzējusi.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs

Jelgavas uzņēmējus aicina uz
izstādi Baranovičos
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas uzņēmēji aicināti piedalīties
starptautiskā izstādē
gadatirgū, kas no 21.
līdz 23. maijam notiks
Jelgavas sadraudzības
pilsētā Baranovičos,
Baltkrievijā. Jelgavas
uzņēmēji ikgadējā izstādē «Baranoviču pavasaris 2009» uzaicināti piedalīties pirmo
reizi.
Izstādē aicināts piedalīties ikviens uzņēmējs, kas vēlas veidot
sadarbību ar Baltkrievijas un
citu valstu uzņēmējiem, eksportēt savu ražoto preci vai sniegto
pakalpojumu. «Pateicoties tam,
ka Jelgavas domei ar Baranoviču izpildvaru ir izveidojušies labi
sakari, pret mums izturas īpaši.
Mums ir iespēja izteikt izstādes
organizatoriem savus priekšlikumus, piemēram, par to, ar
kuru uzņēmumu pārstāvjiem
mēs vēlētos satikties, par kuru
nozari uzzināt vairāk,» skaidro
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas valdes priekšsēdētājs

Starptautiskajā Ģimenes
un reizē arī Veselības
dienā rīt, 15. maijā, no
pulksten 15 līdz 20 Raiņa parkā uz veselīgām
aktivitātēm aicina tradicionālā akcija «100 un 3
grami veselības», kuras
laikā jelgavnieki varēs
ne tikai bez maksas pārbaudīt sirds veselību,
cukura līmeni asinīs,
bet arī gūt padomus
no vairākām veselīgā
dzīvesveida veicinošām
organizācijām.
Bērnu un jauniešu centra «Junda» direktores vietniece darbā ar
jaunatni Inga Jansone stāsta, ka
no pulksten 15 līdz 18 Raiņa parkā
Jelgavas Sirds veselības kabineta
darbinieki bez maksas cilvēkiem
mērīs asinsspiedienu, noteiks ķermeņa masas indeksu un taukaudu
procentuālo saturu organismā, kā
arī glikozes un holesterīna līmeni
asinīs, informēs iedzīvotājus par
sirds asinsvadu saslimšanu riska
faktoriem un to profilaksi. Turpat
būs arī cukura diabēta profilakses
stūrītis – cukura līmeņa mērīšana,
cukura diabēta pazīmju noteikšana un citas aktivitātes. Bet kopā ar
jauniešu organizācijas «Sarkanais
krusts» dalībniekiem būs iespēja
iemācīties sniegt pirmo palīdzību
dažādās situācijās. Pasākuma
laikā paredzētas arī atrakcijas
un izklaides – jauniešu biedrība
«Kovārnis» aicinās piedalīties
veselību veicinošos konkursos, pa-

ralēli uzstāsies Jelgavas jauniešu
muzikālās grupas, būs rehabilitācijas vingrošanas grupas šovs, SIA
«Sanarius» sarūpējis Dienesta un
sporta suņkopības centra dresētu
suņu teātri un loteriju, bet sabiedriskā organizācija «Remoss»
– sporta aktivitātes, kā arī stāstīs
par iespējām iesaistīties tūrisma
kustībā, savukārt 41. skautu vienība stāstīs par iespējām jauniešiem
skautiski pavadīt brīvo laiku.
Raiņa parkā pasākuma laikā
visiem atnākušajiem būs arī
iespēja apskatīt ugunsdzēsēju
un jauno ātrās palīdzības mašīnu, kā arī piedalīties zīmēšanas
konkursā par tēmu «100 un 3
grami veselības». Labākajiem
zīmējumiem – balvas. Tāpat būs
iespēja piedalīties ģimenes vai
draugu sacensībās interaktīvajā
spēlē «AIRSOFT» – spēle līdzīga
peintbolam, bet šauj ar mazām
plastmasa bumbiņām, ar kurām
jātrāpa pa cilvēkam piesietu
balonu.
Visu pasākuma laiku parkā
pie dažādiem stendiem varēs
iegūt informāciju, kas saistīta
ar veselību un to veicinošām
aktivitātēm. «Ņemot vērā, ka šī
ir Ģimenes diena, īpaši aicinām
nākt ģimenes un piedalīties
gan dažādās atraktīvajās nodarbēs, gan saņemt noderīgu
informāciju dažādu veselības
veicinošu organizāciju stendos.
Šī informācija būs noderīga gan
vecākiem, gan jauniešiem, gan
bērniem,» piebilst I.Jansone.
Pasākumu rīko jauniešu biedrība
«Kovārnis» sadarbībā ar bērnu
un jauniešu centru «Junda».
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Pensijas mājās
vairs nepiegādās?

Imants Kanaška. Asociācija
apmaksās stendu, kurā izvietot informāciju, bet par pārējo
delegācijas dalībniekiem būs
jārūpējas pašiem.
Ja uzņēmējiem ir interese par
izstādi, bet viņi kādu iemeslu
dēļ nevar doties uz Baltkrieviju,
uzņēmumus pārstāvēs Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācija.
Uzņēmējiem asociācijā jāiesniedz
materiāli par savu biznesu, kā
arī kontaktinformācija, lai to
varētu izvietot Latvijas stendā.
I.Kanaška piebilst, ka izstādē
piedalīsies ne tikai Baltkrievijas
un Jelgavas uzņēmēji, bet arī
pārstāvji no citām Baranoviču
sadraudzības pilsētām.
Sīkāku informāciju gan par
izstādi, gan par Baltkrieviju un
uzņēmējdarbības vidi tajā var
uzzināt, zvanot pa tālruņiem
63027404 (Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija) vai
63012155 (Jelgavas reģionālais
Pieaugušo izglītības centrs). Da-  Sintija Čepanone
lību izstādei un priekšlikumus
var izteikt Jelgavas Ražotāju
Visticamāk, jau no
un tirgotāju asociācijā vai Pie1. jūlija vairāk nekā
augušo izglītības centrā pie Uz8000 Jelgavas penņēmējdarbības atbalsta nodaļas
sionāru pensijas vairs
vadītājas Līgas Miķelsones.
netiks piegādātas dzī-

Uz Veselības dienu
Raiņa parkā!
 Ritma Gaidamoviča

ZIŅAS

vesvietā. Galvenais
iemesls – Latvijas Pasta pieprasītā neadekvāti augstā maksa
par šo pakalpojumu,
kam valsts budžetā
līdzekļus nav iespējams rast. Tieši pensiju piegādes mājās
pārtraukšana bija arī
viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko
Jelgavas pensionāri
centās noskaidrot,
pagājušajā nedēļā tiekoties ar labklājības
ministru Uldi Auguli.

«No 19 santīmiem par vienas
pensijas piegādi dzīvesvietā
pērn līdz 1,22 latiem šogad
– tik milzīgs kāpums ir Latvijas
Pasta pakalpojuma izmaksās,
kas arī ir viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc tiek izskatīta iespēja pārtraukt pensiju
piegādi mājās, pārejot uz sistēmu, ka visas pensijas tiek
pārskaitītas bankas vai pasta
norēķinu sistēmas kontā,»
skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)

Jelgavas
pensionāri no
labklājības
ministra Ulda
Auguļa saņēma atbildes
uz aktuāliem
jautājumiem
– vai tiešām
pensijas nepiegādās mājās;
kāpēc var
slimot vienā
un strādāt citā
darba vietā;
vai patiesi
pensijas budžeta «apcirpFoto: Ivars Veiliņš šana» neskars.
Jelgavas filiāles vadītāja Dace
Olte. Mūsu pilsētā šīs izmaiņas
skartu vairāk nekā pusi pensionāru, jo 8395 no kopumā
14 724 pensionāriem pensijas
piegādā dzīvesvietā.
Līdz šim pensionāri varēja
izvēlēties – pensiju saņemt
dzīvesvietā vai arī saņemt to
pārskaitītu bankas vai pasta
norēķinu sistēmas kontā. Kaut
arī pēdējā laikā vērojama tendence, ka aizvien vairāk pensionāru Jelgavā izvēlas banku
pakalpojumus, ievērojama daļa
tomēr gan ērtību, gan finansiālā
ziņā priekšroku deva pensiju saņemt dzīvesvietā. «Pašlaik tiek
apsvērts, ka šāda iespēja varētu
tikt saglabāta 1. un 2. grupas
invalīdiem, kā arī cilvēkiem, kas
vecāki par 75 gadiem,» norāda
D.Olte. U.Augulis papildina, ka
pārējiem, ja vēlēsies arī turpmāk
saņemt pensiju dzīvesvietā, par
to būs jāmaksā pašiem. Maksa
par šo pakalpojumu vēl tiek
precizēta.
«Lielos vilcienos par visu,
kas skar mani kā pensionāri,
esmu informēta, taču tomēr
ir nianses, kas nav skaidras.
Turklāt daudzas lietas vēl
nemaz nav izlemtas valdības
līmenī. Piemēram, pensiju
piegāde mājās. Man ir 75 gadi
– esmu par vecu, lai iemācītos
darboties ar bankomātu, tāpēc labprāt izmantoju iespēju

pensiju saņemt mājās. Kā būs
vēlāk, nezinu. Vienīgā cerība
ir tā, ka pensijas atsevišķām
pensionāru grupām, tostarp
tiem, kas vecāki par 75 gadiem,
tomēr piegādās mājās,» «Jelgavas Vēstnesim» teic Austra
Grāvīte.
Tiekoties ar pensionāriem,
ministrs detalizēti izklāstīja,
kādā situācijā pašlaik ir sociālais
budžets, no kura tiek maksātas
kā pensijas, tā bezdarbnieku un
citi pabalsti. «Sociālais budžets
diemžēl pašlaik nepildās ar
ieņēmumiem, arī turpmākās
prognozes nav optimistiskas,»
skaidro U.Augulis. Taču, kaut
arī pensiju indeksācija atcelta,
ministrs mierināja, ka šogad
valdība nav paredzējusi lemt par
pensijas apjoma samazinājumu.
Turklāt, tikko «atdzīvosies»
ekonomika, atkal tiks lemts par
pensiju indeksāciju.
Pensionārus satrauca arī
fakts, ka pašlaik cilvēks, kurš
strādā vairākās darbavietās,
vienā var paņemt slimības lapu
un saņemt no valsts naudu,
bet turpināt strādāt otrā darbā. Ministrs norādīja, ka tas
ir viens no iemesliem, kāpēc
tiek pārskatīti visi pabalstu
veidi, nodrošinot, «lai pirmām
kārtām valsts atbalstu saņemtu tie, kuriem ienākumu nav
vispār, tādējādi panākot, lai
pabalsti nedublētos».

Sāks ūdensapgādes projekta otro kārtu

(No 1.lpp.)
SIA «Jelgavas ūdens» valdes
loceklis Jānis Laizāns papildina, ka uzņēmums gatavojas
piedalīties Vides ministrijas
ES fondu infrastruktūras un
pakalpojumu programmas ar
vides aizsardzības infrastruktūru saistīto pasākumu projektu,
kā arī vides sektoram domātās
tehniskās palīdzības projektu konkursā. Tos ministrija
plāno izsludināt šajā mēnesī,
tāpēc nepieciešams veikt visus
priekšdarbus. Pie tiem pieder
arī pašvaldības galvojums.
Taupības apstākļos šogad budžeta līdzekļi ar ūdensapgādi
un kanalizāciju saistītajiem
projektiem nav atvēlēti.
Domes deputāti SIA «Jelgavas ūdens» snieguši galvojumu 427 671 lata liela kredīta
ņemšanai eiro valūtā. No tiem
līdzfinansējumam kanalizācijas sistēmas modeļa izstrādei
pilsētā domāti 67 212 lati, bet
ūdensapgādes attīstības 2.
Foto: Ivars Veiliņš kārtas projektam – 360 459
lati. Kredīta atmaksas termiņš
Veselības dienā Raiņa parkā ikviens varēs pārbaudīt savu veselību. ir 2015. gads, likme – līdz 5,25

procenti gadā.
J.Laizāns stāsta, ka uzņēmums pilsētas kanalizācijas
sistēmas digitālā modeļa iz
strādi jau sācis par saviem
līdzekļiem. Tas nepieciešams,
lai simulatīvā režīmā varētu
pārliecināties par tīkla darbību
un iegūtu plašu informāciju par
optimizāciju, veicot infrastruktūras atjaunošanu, piemēram,
izvēlētos piemērotāko jaudu
un cauruļu diametru. Ūdensapgādes sistēmas modelis tika
izstrādāts attīstības projekta
1. kārtā. Tas ļauj pārliecināties, piemēram, ka posmā līdz
Ozolpilij savulaik izvietotas
nepiemērota diametra ūdensapgādes caurules, kā rezultātā
pārāk lielajās caurulēs ūdens
sastāvas un tādu nākas saņemt
arī patērētājiem.
Uzņēmums strādā pie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projekta 2. kārtas. Jau
noslēgti līgumi par atsevišķu
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkla posmu projektēšanu, sākta konkursa materiālu sagatavošana ūdens atdzelžošanas

iekārtu projektēšanai. Otrajā
kārtā darbi noritēs Parka ielas
rajonā, kur izbūvēs kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus veidos
Romas ielas privātmāju rajonā,
tāpat maģistrālos vadus izbūvēs Dobeles šosejai piegulošajās
līnijās. Sistēmas atjaunošana
notiks arī pilsētas centrā. Tostarp ūdensvada un kanalizācijas tīklus atjaunos Lielās ielas
posmā no J.Čakstes bulvāra līdz
Akadēmijas ielai, arī Raiņa ielā.
J.Laizāns pieļauj, ka pašreizējos
apstākļos, kad piedāvājumu
cenas krītas, izdosies paveikt
lielāku darbu apjomu.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
notiks arī transporta infrastruktūras projektā, kura gaitā
atjaunos Lielo ielu un Dobeles
šoseju posmā no Dambja ielas
līdz Atmodas ielai. Šos darbus
finansēs no pašvaldības piesaistītajiem līdzekļiem Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
projektu konkursā piesaistītajiem līdzekļiem, kas vērsti uz
pilsētvides attīstību.

Īsi
 Šūšanas uzņēmums «KKR» atklājis veikalu Jelgavā, kurā var iegādāties viņu produkciju – gan pieaugušo
un bērnu apģērbus, gan auduma rotaļlietas. Sākumā veikals «Kathe Kruse»

Dambja ielā 6 būs atvērts divas dienas
nedēļā – piektdienās no pulksten 10
līdz 18 un sestdienās no pulksten 9 līdz
15. Uzņēmums «KKR» ir vācu firma, kas
Latvijā darbojas jau kopš 1990. gada.
Visu šo laiku lielākā daļa uzņēmuma
saražotās produkcijas tika eksportēta
uz ASV, Eiropu, Krieviju. Tikai neliela
daļa tika realizēta atsevišķos veikalos
galvaspilsētā. Arī tas bijis viens no iemesliem, kāpēc atvērts veikals Jelgavā.
Veikalā uzņēmuma ražoto produkciju
var iegādāties par ražošanas cenām,
kuras no veikala cenām atšķiras pat
trīs reizes. «KKR» ir viens no lielākajiem
darba devējiem Jelgavā un nodarbina
300 cilvēku.

 Jelgavas dome izsludinājusi
konkursu par iespēju pilsētā
ierīkot vasaras kafejnīcas. Taču,
lai to īstenotu, jāievēro virkne
nosacījumu. Ar noteikumiem un
nolikumu, kas jāievēro, ierīkojot
vasaras kafejnīcas, var iepazīties
portālā www.jelgavasvestnesis.lv un
pašvaldības mājas lapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Uzņēmēji».

 Šodien, 14. maijā, JRPIC norisinās Starptautiskais forums. Tā
laikā izvērtēs projekta «Latvijas
– Lietuvas sadarbība cīņai pret
plūdiem» paveikto. Pašvaldī-

bas Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja Liene Rulle norāda,
ka starptautiskais forums ir projekta
«Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai
pret plūdiem» noslēguma pasākums,
kurā iesaistīto pašvaldību pārstāvji,
tostarp civilās aizsardzības speciālisti,
izvērtēs ieguvumus un rezultātus, kā
arī spriedīs par nākotnes sadarbības
iespējām. Pasākumā iesaistīto pašvaldību pārstāvji diskutēs par krīzes vadības sistēmas un civilās aizsardzības
pilnveidošanu Jelgavā un Šauļos, integrējot projektā «Latvijas – Lietuvas
sadarbība cīņai pret plūdiem» gūtās
zināšanas un pieredzi. Savukārt kolēģi
no Zviedrijas, Francijas un Čehijas
atklās savu redzējumu par krīzes vadības sistēmas un civilās aizsardzības
nākotnes attīstības iespējām.

 Jelgavnieku iecienītā atpūtas
vieta – literāri muzikālais klubs
«Jelgavas baltie krekli» – mainīs nosaukumu. Līdz jaunās
sezonas sākumam – augusta
vidum – tas kļūs par mūzikas
klubu «Jelgavas krekli», bet
picorāns «Tami-Tami» kļūs par
«Jelgavas kreklu kafejnīcu».

Kluba līdzīpašnieks un direktors Ainārs Tamisārs norāda, ka galvenais
nosaukuma maiņas iemesls ir tas, ka
Jelgavas klubs juridiski atdalās no sava
brāļa Rīgas kluba «Četri balti krekli».
«Kad uzsākām darbību, viens pret
viens strādājām kā Rīgas klubs, bet
laika gaitā mums nācās pieskaņoties
saviem klientiem. Tagad «Četru baltu
kreklu» stilā mums ir tikai viens vakars
nedēļā – piektdienas pieaugušajiem,
bet pārējā laikā pie mums vairāk
nāk studenti, jaunieši. Sanāca tā,
ka nosaukums vairs neatbilst mūsu
darbībai, tāpēc nolēmām to mainīt,»
stāsta A.Tamisārs.
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība informē, ka
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam galīgās
redakcijas apstiprināšana plānota
domes sēdē š.g. 21. maijā.
Informācija
pa tālruni 63005569, 63005475.
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Vasaras nometne «Lediņos» gaida
pieteikumus
 Ritma Gaidamoviča

Nākamnedēļ – 18., 19., 20. un
21. maijā – no pulksten 15 līdz
19 bērnu un jauniešu centrā
«Junda» Pasta ielā 32 vecāki
savus bērnus var pieteikt vasaras nometnei ««Lediņi» – pasakas.lv», kas šajā gadā veltīta
dažādām pasakām. Maksa par
nometni ir 6 lati dienā.
«Jundas» direktore Silvija Andersone
atklāj, ka šajā gadā nometnes «Lediņos»
sāksies jau pirmajā jūnija dienā un ilgs līdz
28. augustam, izņēmums ir vien Līgo svētku nedēļa. Nometnes cena šogad vienam
bērnam ir 6 lati dienā, bet, ja bērns izvēlas
uzturēties nometnē arī ceturtdienās pa
nakti, par to papildus jāpiemaksā 5 lati.
Direktore atklāj, ka no 18. līdz 21. maijam
vecāki var nākt uz «Jundu» un aizpildīt
pieteikšanās anketu, noslēgt līgumu un
iepazīties ar kārtības noteikumiem, par
kuriem jāizstāsta arī bērnam. «Līgumus
par nometni var slēgt tikai uz nedēļām,
nevis atsevišķām dienām, taču katra
vecāka ziņā ir izvēlēties, kurās un uz cik
nedēļām pieteikt bērnu nometnei, kuras
tēma šajā gadā ir ««Lediņi» – pasakas.lv».
Jārēķinās arī ar to, ka katru dienu bērns
pulksten 9 būs jānogādā līdz «Jundai»
Pasta ielā un turpat pulksten 18 arī jāsagaida. Te gan jāpiebilst, ka vecāki bērnus
paši var nogādāt «Lediņos», ja viņiem tā
ērtāk. Autobuss mazo var paņemt arī
pa ceļam, ja bērns dzīvo maršrutā Pasta
iela – «Lediņi»,» skaidro S.Andersone.
Viņa piebilst, ka katru ceturtdienu tiek
piedāvāta iespēja «Lediņos» palikt pa
nakti. Šajā gadījumā gan jāpiemaksā 5
lati, lai bērniem nodrošinātu arī vakariņas, naksniņas un brokastis. Taču, ja
bērns neizvēlas nakšņot «Lediņos», arī
ceturtdienās pulksten 18 autobuss viņu
nogādās pilsētā.

4. klasei. Var arī piedalīties vecāki bērni,
taču ar vienu noteikumu – viņiem jādara
viss, kas programmā paredzēts. «Mūsu
programma ir veidota sākumskolas skolēniem, tāpēc nereti lielākie bērni atsakās
kaut ko darīt un paši domā nodarbes.
Taču mēs vēlamies no tā izvairīties, tāpēc,
ja vecāks bērns vēlas apmeklēt nometni,
viņam ir jāpiedalās visās paredzētajās nodarbībās, tostarp jāzīmē, jāveido, jādzied,
jādejo, pretējā gadījumā bērns tiks izslēgts
no nometnes. Šāds līdzeklis pieļaujams arī
gadījumā, ja bērns nav draudzīgs un dara
pāri pārējiem nometnes dalībniekiem.
Vecākiem arī jāizvērtē, vai bērns nav
par mazu nometnei, jo šeit neviens no
skolotājiem katram klāt diemžēl nespēs
izstāvēt. Teritorija ir trīs hektārus plaša,
un mēs nevaram vienlaicīgi būt katrā tās
stūrī. Tāpat mazākie ļoti ātri nogurst, bet
mums nav gulēšanas iespēju,» skaidro
S.Andersone.

Potēšanas pase
un ārsta zīme obligāta

«Nereti vecāki jautā, vai bērnam obligāti jābūt Potēšanas pasei un ārsta zīmei,
ka bērns ir vesels un drīkst piedalīties
nometnē. Jā, šīm lietām ir jābūt obligāti.
Protams, to var neatnest līguma parakstīšanas dienā, taču pirmā nometnes diena
ir vēlākais, kad šīs divas lietas var nogādāt
nometnes vadītājam, pretējā gadījumā
mums ir tiesības bērnam liegt piedalīties.
Protams, mums ir arī medmāsa, kura
nepārtraukti uzmana, vai bērniem nav
kādas problēmas, lai nesagādātu nepatīkamas situācijas pārējiem nometnes dalībniekiem,» skaidro S.Andersone. Neskatoties uz to, ka nometnē tiek nodrošināta
ēdināšana, direktore vecākus lūdz bērnus
mājās tomēr brokastīs paēdināt. «Pirmā
ēdienreize – pusdienas – ir pulksten 13,
taču dažiem bērniem ēst sagribas jau agrāk. Es gribētu aicināt vecākus bērniem
nedod līdzi dažādus našķus un krāsainos
dzērienus. Arī dzēriens nav jāņem līdzi,
Gaidīti sākumskolas bērni
jo mēs speciāli nometnei pasūtām ūdeni,»
Nometnē gaidīti dalībnieki no 1. līdz skaidro S.Andersone.

Jau nākamnedēļ sākas pieteikšanās «Lediņu» vasaras nometnei.

Padomāt, ko velk mugurā

Svarīgi uz nometni līdzi paņemt
peldpiederumus – peldkostīmu, peldbikses, dvieli, jo jau no pirmās dienas
«Lediņos» varēs izmantot āra apsildāmo baseinu. Direktore gan cer,
ka arī laika apstākļi lutinās, lai nav
auksti. «Noteikti aicinām vecākus
padomāt par to, ko velk bērniem mugurā, – lai tomēr nav ne par aukstu,
ne karstu. Labāk, lai ir kāda jaciņa,
kuru var gan novilkt, gan uzvilkt.
Tāpat aicinu vecākus kontrolēt, ko
viņi iedevuši līdzi, citādi visas vasaras garumā pie mums sakrājas pat
maisi ar bērnu atstātām drēbēm un
kurpēm,» tā direktore.
Neierašanās gadījumā noteikti par to
jāpaziņo nometnes vadītājam, bet slimošanas gadījumā, uzrādot ārsta zīmi,

Amatu vidusskolas audzēkņi
saņem Eiropasi
 Sintija Čepanone

šais konditors un trīs maizes un miltu
konditorijas izstrādājumu specialitātes
«Bruno Šaperons mūsu auaudzēkņi, kuri veselu mēnesi tur pavadīja
dzēkņus salīdzināja ar krējuma
praksē. Savukārt piektdien viņiem svinīgi
kārtiņu, kas nostājas virs īsta
tika pasniegts ne tikai sertifikāts par Brulauku piena. Viņš arī teica,
no Šaperona vadībā apgūto programmu
ka tādi jaunieši, kādi ir mūun starptautisko praksi, bet arī Eiropases
sējie, vajadzīgi arī Francijai.
mobilitātes apliecība, kas nu šiem jaunieManuprāt, tas izsaka visu,»
šiem paver daudz plašākas darba iespējas
gandarīta par Jelgavas Amavisā Eiropā. Šādu dokumentu saņēma arī
tu vidusskolas audzēkņiem,
seši Amatu vidusskolas pasniedzēji.
kas mēnesi pavadīja praksē
«Ideāli!» tā par Francijā piedzīvoto saka
Francijā, ir skolas direktore
2. kursa pavāru specialitātes audzēknis
Edīte Bišere.
Andrejs Markovs, piebilstot, ka tur viss
– kā cilvēki, tā kultūra un apkārtne
Pagājušajā nedēļā no Jelgavas sadrau- – krietni atšķiras no Latvijā ierastā.
dzības pilsētas Francijā Ruelmalmezones Viņš Rulemalmezonā praksē strādāja
atgriezās četri topošie pavāri, viens topo- uzņēmumā «Sogeres». «Tas ir milzīgs
Pasniedzējs
Bruno
Šaperons
un Jelgavas mērs
Andris
Rāviņš
astoņiem
Amatu
vidusskolas
audzēkņiem pasniedza
EiropaFoto: Ivars Veiliņš ses.

ēdināšanas uzņēmums, kas gatavo ēdienu skolām, slimnīcām, pansionātiem. Es
tur palīdzēju virtuvē, un iegūtā pieredze
neapšaubāmi ir neatsverams ieguvums,»
iespaidos dalās Andrejs. Taujāts, vai savu
nākotni plāno saistīt ar darbu ārpus Latvijas, vēl jo vairāk tādēļ, ka nu rokās ir
arī Eiropase, viņš atbild: «Es par to sāku
domāt. Iespējams, apgūšu franču valodu
un došos uz Franciju, jo nemaz nav iespējams salīdzināt tās iespējas pavārmākslā,
ko sniedz Francija! Tiesa gan – pēc tam es
tomēr gribētu atgriezties Latvijā.»
Uzrunājot Amatu vidusskolas audzēkņus, kā Jelgavas pilsētas mērs
Andris Rāviņš, tā franču uzņēmējs
B.Šaperons uzteica sadarbību, kas
izveidojusies ne tikai starp valstīm un
pilsētām, bet arī starp skolām. Proti,
aprīlī, A.Rāviņa vizītes laikā Francijā,
tika parakstīts protokols par Amatu
vidusskolas sadarbību ar līdzīgu skolu
Ruelmalmezonā. «Es ticu, ka Jelgava
kļūs par Baltijas valstu gastronomijas
galvaspilsētu,» tā B.Šaperons. Savukārt
A.Rāviņš akcentēja, ka tas iespējams, ja
arī turpmāk būs laba apmācību bāze.
«Mums arī turpmāk jāstrādā, lai Jelgava spētu izaudzināt augsti kvalificētus
speciālistus,» tā A.Rāviņš.
Jāpiebilst, ka iespēja kā jauniešiem,
tā pasniedzējiem apgūt franču virtuves
nianses, pavērās Leonardo da Vinči
mobilitātes projekta «Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru un konditoru audzēkņu
prakse Francijā» laikā.

Foto: Ivars Veiliņš

ir iespēja saņemt atpakaļ naudu par iemācījušies.
nometni.
Jāpiebilst, ka pirmajā un trešajā augusta nedēļā nometnei pievienosies arī
Nometnes vadīs
28 bērni no sociāli maznodrošinātajām
«Jundas» pedagogi
ģimenēm, kuriem bez maksas vietu
Ar bērniem katru dienu strādās «Jun- nometnē nodrošinājusi Sociālo lietu pārdas» pedagogi. Jūnijā nometnes vadītāja valde. Bērnus, kuri bez maksas piedalīsies
būs direktores vietniece darbā ar jaunatni nometnē, nosaka Jelgavas Izglītības pārInga Jansone, jūlijā – direktores vietniece valde sadarbībā ar pilsētas skolām.
pulciņu darbā Ilze Jaunzeme, bet augustā
«Šobrīd Norvēģu projekta gaitā tiek
– trases automodelisma pulciņa skolotājs rekonstruēta «Lediņu» centrālā ēka, lai
Māris Kalniņš. Dienas kārtībā no pulk- tajā varētu dzīvot visu gadu un iekļūt
sten 9 līdz 13 ir dažādas nodarbības, no arī bērni ar kustību traucējumiem.
pulksten 13 līdz 15 – brīvais laiks, kuru Remontdarbi būs pabeigti jūnijā, bet
bērni var izmantot pēc saviem ieskatiem augusta nedēļā pārējiem pievienosies
un vēlmēm «Lediņu» teritorijā, bet no katru nedēļu pa 20 bērniem ar īpašām
pulksten 15 līdz 18 paredzēts darbs vajadzībām. Es gribētu aicināt bērnus un
grupās. Reizi mēnesī nometnē notiks arī vecākus būt draudzīgiem, tolerantiem un
Vecāku dienas, kurās tēti un mammas palīdzēt šiem bērniem labi justies,» saka
varēs novērtēt, ko bērni pagatavojuši un direktore.

Astoņu skolu dabaszinātņu
kabinetu modernizēšanai –
teju 400 tūkstoši
 Ritma Gaidamoviča

Saņemts apstiprinājums par
finansiālu atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda četru pilsētas skolu
– Jelgavas 4., 5., 6. vidusskolas un Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas – dabaszinātņu
kabinetu modernizācijai.
Pašlaik jau izsludināts iepirkums par kabinetu renovāciju, bet maija beigās būs
par mēbeļu piegādi. Savukārt remontdarbus plānots
sākt jūnijā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evita Mikiško stāsta, ka
no Izglītības un zinātnes ministrijas
saņemts apstiprinājums, ka Eiropas
Reģionālās attīstības fonds piešķirs
finansējumu dabaszinātņu kabinetu
modernizācijai, tāpēc jau šomēnes notiek sagatavošanās darbi. «Paredzēts,
ka pilsētā tiks modernizēti astoņi
dabaszinātņu kabineti, katrā no minētajām skolām pa diviem, un kopējās
projekta izmaksas ir 393 568 lati. No
tiem 334 533 latus piešķir no Eiropas
Savienības struktūrfondiem, atlikušā
daļa ir pašvaldības līdzfinansējums un
valsts budžeta dotācijas – pašvaldība
piešķir 41 325 latus jeb 10,5 procentus,
savukārt valsts – 17 710 latus jeb 4,5

procentus,» stāsta E.Mikiško.
Viņa arī atklāj, ka no šīs naudas
kabinetu renovācijai plānots iztērēt
aptuveni 120 tūkstošus latu, jaunu
mēbeļu iegādei – 65 tūkstošus latu, bet
aptuveni 200 tūkstoši paredzēti kabinetu aprīkojumam – mikroskopiem,
mēģenēm, dažādiem mēraparātiem,
ķīmiskām vielām un citām nepieciešamām lietām, lai nodrošinātu skolēnu
un skolotāju darbu. «Renovācijas
un mēbeļu iegādes iepirkumus un
procesus organizē Jelgavas Izglītības
pārvalde, taču aprīkojumu Izglītības
un zinātnes ministrija iegādāsies
centralizētajā iepirkumā visām Latvijas skolām, kuru projekti atbalstīti
vienlaicīgi. Skolas jau pēc sarakstiem
ir izvēlējušās, kas tām nepieciešams,
tagad tikai jāgaida iepirkums. Plānots,
ka visas šīs lietas skolas varēs saņemt
2010. gada sākumā,» stāsta vietniece.
E.Mikiško informē, ka iepirkums par
klašu renovāciju izsludināts šā mēneša sākumā, bet par mēbeļu iegādi
tas tiks sludināts maija beigās, lai
jau jūnijā slēgtu līgumus par darbu,
saņemtu naudu un uzsāktu kabinetu
modernizāciju.
Jāpiebilst, ka ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atbalstu jau iepriekšējā plānošanas periodā no 2004. līdz
2006. gadam tika modernizēti Jelgavas
Valsts un 1. ģimnāzijas dabaszinātņu
kabineti.

kultūra
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«Interesē, kas notiek pilsētā,
un tas ir pats galvenais»
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies aģentūras «Kultūra» aptauja un apkopoti
rezultāti par to, ko jelgavnieki vēlas baudīt Pilsētas
svētkos. Jāteic, ka vairākus
ieteikumus pasākuma organizatori ņēmuši vērā un
iespēju robežās iekļāvuši jau
šā gada Pilsētas svētkos, kas
notiks pēc nedēļas.
Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics atzīst – kaut arī
atpakaļ saņemto anketu skaits nav
liels, galvenais esot fakts, ka cilvēki
līdzdarbojas un viņiem interesē, kas
notiek pilsētā. «Manuprāt, 127 atpakaļ saņemtās anketas nav ne liels, ne
mazs skaits, tomēr tā ir attieksmes
izrādīšana, vēlēšanās svētkus radīt
visiem kopā. Jelgavniekiem interesē, kas notiek mūsu pilsētā, un tas
tik tiešām ir pats galvenais,» atzīst
M.Buškevics.
Direktors stāsta, ka vairums iedzīvotāju šajā reizē izvēlējušies modernās
tehnoloģijas un anketas aizpildījuši
elektroniski, bet bija arī tādi, kas tās
izgriezuši no avīzes un nogādājuši
kultūras namā.
«Izskatot visas saņemtās anketas,
esam guvuši gan apstiprinājumu
vairākiem pasākumiem, kas pilsētā
ieviesti kā tradīcija, gan arī uzzinājuši
par to, ko jelgavnieki vēlas papildu
jau līdzšinējai programmai, un to arī
esam ņēmuši vērā, veidojot šā gada
Pilsētas svētku programmu,» atzīst
direktors.
Viņš atklāj, ka iedzīvotāji labprātāk vēlētos, lai lielais Pilsētas svētku
gājiens un arī visi pārējie svētku
pasākumi tomēr noslēgtos Hercoga
Jēkaba laukumā. Kaut arī pirms tam
nereti dzirdēts, ka daudzus jelgavniekus neapmierina gājiena norises laiks,
pēc aptaujas rezultātiem noskaidrots,
ka tomēr vairums atbalsta gājiena
rīkošanu piektdienā. Tātad arī šajā
gadā gājiens ar moto «Pilsēta vieno!»
sāksies pulksten 17.
«Interesanti bija uzzināt par to,
ko jelgavnieki labprātāk vēlas baudīt
svētku programmā. Rezultātā pirmajā
vietā ir estrādes mūzikas koncerti,
kuriem seko zaļumballes, bērnu un
jauniešu pasākumi, sporta aktivitātes, pilsētas māksliniecisko kolektīvu
uzstāšanās un klasiskās mūzikas koncerti. Pirmos trīs topa ierosinājumus
esam ņēmuši vērā jau šajos svētkos
– būs divi estrādes mūzikas koncerti,
zaļumballe un arī diskonakts jauniešiem,» stāsta M.Buškevics. Skaidrs arī
tas, ka jelgavnieki labprāt ilgāk ballētos – piektdienas vakarā līdz pulksten
0.30, bet sestdien – pat pēc pulksten

1, savukārt jaunieši vēlas ballēties
līdz pat rīta gaismai. Jāpiebilst, ka
tieši tālab šajā gadā vakara pasākumi
turpināsies ilgāk nekā līdz pulksten
23, kā tas bija iepriekšējos gadus.
«Ieteikumi svētkus kuplināt gan ir
pretrunīgi. Viena daļa vēlas, lai nebūtu
tik daudz aktivitāšu, turklāt vienlaicīgi, bet citi labprāt grib, lai viss notiek
vienā dienā, nevis vairākās. Taču teju
visi ierosina, lai noteikti būtu kopā
dziedāšana un dejošana, tāpēc šādu
iespēju mēs arī piedāvāsim, lai katrs
var izdziedāties un izdejoties,» piebilst
direktors. «Pie ieteikumiem ir arī ierosinājums izvērst plašāku reklāmas
kampaņu, taču mums jāsaprot, ka tas
dārgi maksā, bet šā brīža situācijā budžets ir samazināts un naudas ir tik,
cik ir. Tas pats attiecas uz grandioziem
koncertiem ar pazīstamām grupām,
jo to mēs šobrīd atļauties nevaram,»
atzīst M.Buškevics.
Viņš arī atklāj – apsveicams ir fakts,
ka cilvēki vēlas sportot, taču atzīst,
ka pilsētā tieši nedēļu pirms Pilsētas svētkiem notiek Sporta svētki,
kur ģimenes var nodoties sportiskām aktivitātēm. «Mūsuprāt, Sporta
svētki ir diena, ko pilnvērtīgi veltīt
tikai sportošanai, bet Pilsētas svētkos
– baudīt kultūras programmu. Taču,
protams, arī Pilsētas svētku programmā būs kaut kas sportiskāks,» stāsta
M.Buškevics.
Nenoliedzami, cilvēki priekšroku
dod bezmaksas pasākumiem un vēlas,
lai būtu nodalītas bezmaksas un maksas pasākumu zonas. «Līdz šim mums
vienmēr bijuši bezmaksas pasākumi,
taču jāsaprot, ka gluži viss bez maksas
nebūs. Dažos koncertos būs simboliska ieejas maksa – 50 santīmi, bet
Latvijas Simfoniskā orķestra pirmās
vijoles Raimonda Ozola koncertam tā
ir augstāka,» atzīst direktors.
«Uzskatu, ka jelgavnieku viedokļu
uzklausīšana ir izdevusies. Tagad
mums būs svarīgi uzzināt iedzīvotāju
vērtējumu arī pēc Pilsētas svētkiem.
Tāpēc uzrunāsim pilsētniekus atkal
un gaidīsim viņu viedokli par jau
notikušo, tādējādi noslēdzot aptaujas
ciklu. Tas noteikti mums palīdzētu
veidot nākamos svētkus. Arī jaunās
anketas esam iecerējuši cilvēkiem
piedāvāt ar «Jelgavas Vēstneša» un
pašvaldības mājas lapu starpniecību,» tā M.Buškevics. Viņš min,
ka šāda anketēšana pirms Pilsētas
svētkiem nākotnē varētu kļūt par
tradīciju, taču pieļauj iespēju, ka
līdzīgā veidā varētu noskaidrot arī
iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu
servisu – par transporta plūsmu,
drošību, apkalpošanu pārējos mūsu
lielākajos svētkos – Smilšu skulptūru, Ledus skulptūru festivālā, Piena,
maizes un medus svētkos.

Aģentūras «Kultūra» darbinieki pavisam saņēmuši 127 anketas, no kurām
80 aizpildījušas sievietes, bet pārējās – vīrieši. Vidējais respondentu vecums
ir 28 gadi. Lielākā daļa šajā reizē izvēlējušies modernās tehnoloģijas, aizpildot anketas elektroniskā veidā. Jāpiebilst, ka šāda anketēšana notiks arī
pēc Pilsētas svētkiem, tāpēc aģentūras direktors Mintauts Buškevics aicina
iedzīvotājus būt aktīviem.
Foto: Ivars Veiliņš
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«Spīgo» gatavojas
pasaules koru olimpiādei
Uz labdarības koncertu «Palīdzi
«Spīgo»
aizbraukt
uz pasaules koru
olimpiādi
Dienvidkorejā» kora
meitenes
un atbalstītāji aicina
ikvienu
jelgavnieku,
kurš gatavs
palīdzēt
«Spīgo»
nokļūt Dienvidkorejā.
Foto: Ivars
Veiliņš
(No 1.lpp.)
«Mums ir jānodrošina ceļa izdevumi,
bet skaidrs, ka bez palīdzības mēs to
nevaram atļauties, jo ceļš vienai personai
izmaksā 650 latus. Ar vecākiem esam
vienojušies, ka viņi maksās 300 latus,
bet pārējā summa mums jāatrod pašiem.
Rupji rēķinot, mums šobrīd vēl pietrūkst
astoņi tūkstoši latu. Mēs patiesi vēlamies
doties uz olimpiādi un cīnīties ar pasaules
labākajiem koriem, tieši tālab esam jau
pat biļetes rezervējuši, iemaksājuši pirmo
depozītu. Tiesa – ja netiksim, šo summu
zaudēsim, taču ticam, ka tā nebūs,» tā
L.Celma. Plānots, ka uz olimpiādi dosies
40 cilvēki.
Lai savāktu vēl nepieciešamo summu,
koris «Spīgo» līdz šim paspējis uz koncertu aicināt Jelgavas uzņēmējus, taču,
ņemot vērā ekonomisko situāciju, lielu
atbalstu no uzņēmējiem gaidīt nevar.
Tieši tāpēc 20. maijā pulksten 19 koris
«Spīgo» ielūdz uz labdarības koncertu,
kur gaidīts ikviens jelgavnieks, kurš
vēlas, lai «Spīgo» meitenes dotos uz
Dienvidkoreju. «Nezinu, kā meitenes iz-

turēs, bet šobrīd koncertu grafiks ir ļoti
saspringts – dziedam, kur vien varam,
lai 20. maijā godam sevi aizstāvētu uz
kultūras nama lielās skatuves, lai viss
repertuārs būtu noslīpēts tā, ka tas būtu
māksliniecisks un muzikāls baudījums
skatītājiem,» piebilst diriģente. L.Celma
stāsta, ka labdarības koncertā piedalīties piekritis un pie klavierēm sēdēs
pats maestro R.Pauls. Palīdzēt «Spīgo»
piekritis arī grupas «Prāta vētra» solists Renārs Kaupers un ģitārists Jānis
Jubalts, tenors Jānis Kurševs un bijusī
kora absolvente Linda Kalniņa.
«Koncerts veidots no vairākiem izvērstiem blokiem, lai klausītāji gūtu priekšstatu par kora daudzpusību. Tiks izdziedāts tautas mūzikas repertuārs, kas
vienmēr tik iemīļots un reprezentējošs
ārpus Latvijas, skanēs Pētera Butāna
nu jau arvien populārākais cikls tango
ritmos ar Friča Bārdas dzeju, kuram
pārlikumu sieviešu korim aranžējusi
esmu pati. Bet koncerta otrā daļa tiks
balstīta uz maestro R.Paula daiļradi un
ar pašu maestro pie klavierēm. Skanēs

dziesmas no cikla «Pērļu zvejnieks»,
kur tenora solo izpildīs J.Kurševs, solo
dziesmas ar L.Kalniņu un kora solisti
Kristiānu Bumbieri, kā arī nākamo
Skolēnu dziesmu svētku repertuārā
iekļautā episkā balāde «Tālavas taurētājs». Kā īpašs pārsteigums būs divas
dziesmas no «Prāta vētras» repertuāra,
kas tiks izpildītas kopā ar R.Kauperu un
J.Jubaltu un šobrīd tiek pārliktas jaunās
skaņās,» stāsta L.Celma.
Ielūgumus uz koncertu par ziedojumiem no pieciem latiem var saņemt
Jelgavas 4. vidusskolas kancelejā katru
darba dienu no pulksten 9 līdz 15, kā
arī katru dienu līdz pat koncertam no
pulksten 17 līdz 19 kultūras namā.
Kora braucienam iespējams ziedot
arī naudu, pārskaitot to uz norēķinu
kontu ar norādi «Spīgo»: reģistrācijas
numurs LV90001282471, a/s «SEB
banka», kods UNLALV2X008, konts
LV29UNLA0050001026977.
Visi kopā palīdzēsim korim «Spīgo»
nokļūt Dienvidkorejā uz pasaules koru
olimpiādi!

Ceļosim Muzeju naktī
 Ritma Gaidamoviča
Ar šādu devīzi uz Muzeju nakti jau
šo sestdien, 16. maijā, no pulksten
18 līdz pat pusnaktij aicina Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs. Taču vēl līdz rītdienai, 15.
maijam, ikviens var piedalīties suvenīru
izstādes veidošanā, atnesot uz muzeju
kādu interesantu suvenīru, kas mājās
pārvests no ceļojuma tepat Latvijā vai
ārzemēs, vai suvenīru kolekciju. Par
godu Muzeju dienai rīt pulksten 15 arī
Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā tiks
atklāta izstāde «Priecājies, dvēsele!»,
kurā varēs apskatīt grafikas darbus un
medaļas par vīna un alus tēmu.
Šogad Muzeju nakts kopējā tēma ir
ceļojums. Tās interpretācija atkarīga no
katra rīkotāja fantāzijas un iespējām.
Šai naktij dota asociatīvi pozitīvs sauklis
«Kur tad tu nu biji?».
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs nakts pasākumu nosaukumu nedaudz pārveidojis, to nodēvējot
«Visa dzīve man viens ceļojums».
Muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere stāsta, ka interesenti aicināti
ne tikai apmeklēt Muzeju nakts pasākumus, bet tāpat kā pērn arī iesaistīties to veidošanā. «Vēl līdz 15. maija
rītam aicinām jelgavniekus piedalīties
izstāžu «Mans vērtīgākais suvenīrs»
un «Suvenīru kolekcija» veidošanā, uz
muzeju atnesot dažādus suvenīrus. Tas
nenozīmē, ka suvenīram jābūt no tālām

zemēm un kaut kam ļoti ekskluzīvam.
Suvenīri var būt arī no dažādām Latvijas vietām, mēs gaidām daudzveidīgus
– vai tie būtu jau zināmie alus kausi,
atslēgu piekariņi, varbūt pat čiekuri.
Tos vērtēs žūrija, un uzvarētājus gaida
piemiņas veltes,» stāsta M.Kaupere,
piebilstot, ka katrs kolekcionē kaut ko
savu, tāpēc būs interesanti palūkoties,
kas īpašs vai interesants ir citiem. «Iespējams, tā būs kādu suvenīru kolekcija,
piemēram, visbiežāk tie ir uzpirksteņi,
atslēgu piekariņi, magnētiņi. Tā paredzēta kā viena izstāde divās daļās – atsevišķi suvenīri un suvenīru kolekcijas,»
atklāj direktores vietniece. Izstādes
eksponātus īpašnieki, protams, saņems
atpakaļ. M.Kaupere atklāj, ka šobrīd
jau zināms, ka būs tauriņu, karotīšu,
glāzīšu un šķīvīšu kolekcijas un citas
interesantas lietas.
Muzeju nakts laikā notiks arī konkurss
«Lielākais kuriozs ceļā». M.Kaupere
skaidro, ka tas var būt izdziedāts, izstāstīts vai izdejots notikums, kas atgadījies
kādā no ceļojumiem. «Jo atraktīvāk
izdosies, jo vairāk izredžu saņemt kādu
balvu,» piebilst M.Kaupere. Savukārt
konkursā «Arī to var ēst...» apmeklētājus iepazīstinās ar kādu neierastu ēdienu, tā pasniegšanas veidu vai kafejnīcu,
par ko iespaidi gūti kādā ceļojumā. «Šajā
reizē no stāstītājiem gaidām mums
neraksturīgu ēdienu receptes. Skaidrs,
ka kāpostus māk pagatavot visi, tikai
katrs savā izpildījumā, taču te gribēsim

dzirdēt ko īpaši interesantu. Piemēram,
ir ēdieni, ko parasti ēd sāļus, bet varbūt
ir zemes, kur tos ēd saldus,» piebilst
M.Kaupere.
Pasākumā muzicēs Jelgavas Mūzikas
vidusskolas audzēkņi un pedagogi.
Tāpat šajā vakarā būs atvērtas visas pastāvīgās ekspozīcijas, apmeklētāji varēs
konsultēties ar muzeja speciālistiem.
M.Kaupere stāsta, ka tieši Muzeju dienā, 18. maijā, muzeja apmeklējums no
pulksten 10 līdz 17 visiem interesentiem
būs bez maksas.
Jāpiebilst, ka Muzeju naktī apmeklētājus gaida arī Jelgavas pils muzejs
un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcija Stacijas ielā 3.

Muzeju nakts aktivitātes
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā 16. maijā
• No pulksten 18 līdz 18.30 – Muzeju nakts
un izstādes «Mans vērtīgākais suvenīrs»
atklāšana.
• No pulksten 18.30 līdz 19.30 – konkurss
«Lielākais kuriozs ceļā».
• No pulksten 20 līdz 21 – konkurss «Interesantākais suvenīrs vai piemiņas lieta».
• No pulksten 21.30 līdz 22.30 – konkurss
«Arī to var ēst...» (no ceļojuma atvesta
ēdiena recepte).
• No pulksten 23 līdz 24 – konkurss «Lielākais kuriozs ceļā».
Pasākumā muzicēs Jelgavas Mūzikas skolas
audzēkņi un pedagogi. Ieeja muzejā bez
maksas.

6., 7.

dārzs

Ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs

Tie, kas dārzos rosījušies, to turpina darīt
Sēklu veikalu pārdevēji spriež, ka
šopavasar būtiskas atšķirības nav
vērojamas. Tie, kas dārzos rosījušies līdz šim, to turpina darīt arī
tagad. Par būtisku šīs kategorijas
iedzīvotāju pieaugumu grūto
laiku iespaidā runāt pagaidām
nevarot. Vismaz pircēju atklātais
to neapliecinot.

augstumā. Mazdārziņā tam nav nozīmes, bet
tiem, kas stādus audzē pārdošanai, tas ir no
svara. Garšaugu un dārzeņu sēklas lētākajā
variantā var iegādāties par 25 santīmiem paciņā. Hibrīdu sēklas pieder pie kvalitatīvākā
gala un ir reizes divas dārgākas.
Pārslas kundze stāsta, ka arī pati savā
mazdārziņā audzē nepieciešamāko un ik
gadu iesēj kaut ko no jaunumiem. «Visu
sēklu klāstu izmēģināt nav iespējams. Pircēji
SIA «Jelgavas sēklas» pārdevēja Inta to ne vienmēr saprot, grib, lai mēs visu par
Siliņa spriež, ka darbos aizņemtajiem iedzī- visu zinātu. Tas nav reāli!» teic pārdevēja,
votājiem dārza darbiem nav laika. Tāpat nav atklājot, ka šogad izmēģinās citrongurķīšus,
ievērots, ka maznodrošinātie, kam tas būtu kādu jaunu kabaču šķirni, bet no puķēm
svarīgi pašu iztikšanai, pievērstos dārzeņu – lauvmutītes un saulespuķes. Ilggadējai daraudzēšanai. Abas ar kolēģi Pārslu Melderi biniecei nav gadījies pieredzēt, ka no sēklām
uzsver, ka vienu gan ir ievērojušas. Proti, izaugtu gluži kas cits. Ar tirgū pirktajiem
dārzkopības literatūras ietekmi uz cilvēku stādiem gan gadījies visādi – mārtiņrožu
prātiem. «Tiklīdz ko jaunu piedāvā, daudzi vietā, piemēram, izaudzis biškrēsliņš. Tāpat
grib izmēģināt. Protams, ir pircēji, kas, viņa liek pie sirds, ka tirgū neviens par lētu
ieraugot, ka sēklas maksā, piemēram, divus naudu nepārdos no dārgajām hibrīdsēklām
latus, no ieceres atsakās. Taču biežāk gadās, audzētus stādus. «Nevar būt, ka hibrīdka informācijas avoti ir grēkojuši: ārvalstu tomāta stāds maksātu tikai 20 santīmus.
jaunumi līdz mūsu sēklu veikaliem taustāmā Skaidrs, ka ir nopirktas lētākā gala sēklas
formā nemaz nav nonākuši. Un tā jau kuro un pie stādu kastītēm piestiprināti attiecīgu
gadu!» zūdās pārdevējas, kas tādējādi nonāk šķirņu nosaukumi. Stāda stadijā atšķirt nav
iespējams,» pieredzē dalās P.Meldere, atgādibez vainas vainīgo lomā.
Pārdevējas secina, ka pircēji vairāk pievērš not, ka stādus labāk pirkt no zināmiem un
uzmanību cenai, tam, cik daudz sēklu ir pārbaudītiem pārdevējiem.
Sastaptie pircēji pārsvarā pieder pie
iepakojumā, un izvēlas izdevīgāko, jo dārza
apsēšana nav lēta. Sēklu veikali nepieder pie ilgstošiem dārza aprūpētājiem. Dace Lielā
tiem, kur cenas mazinājušās. PVN kāpuma no Garozas ielas līdz šim ilgus gadus nedēļ tās, pārdevēju vārdiem runājot, neviens pieciešamāko izaudzējusi vasarnīcā. Nu arī
pie mājas uzrakta neliela
neesot cēlis, jo produkcija
lai būtu vieta, kur
tāpat ir pietiekami dārga.
Pircēji vairāk dobīte,
saplūkt pirmos zaļumus,
Piemēram, minerālmēslus
lētāk iegādāties tirgotavās,
pievērš uzmanī- ko pievienot ēdieniem.
Braukšana uz vasarnīcu
kas tos iepirkušas no Kriebu cenai, tam, likusies apgrūtinoša.
vijas. Sēklu veikali izjūt arī
Regīnas kundze nopirmūsu ierēdņu pārcenšanās
cik daudz sēklu kusi
garās sviesta pupas,
sekas. Piemēram, lietuvieši
ir iepakojumā, kas varēs vīties apkārt
un poļi, pie tās pašas EiroArī sīksīpopas Savienības piederēdaun izvēlas izde- saulespuķēm.
lus iegādājusies vairumā,
mi, var fasēt dārzkopības
veikalu produkciju, bet latvīgāko, jo dārza lai pietiktu visai ģimenei.
Materiālā situācija viņai uz
vieši – nē. Citādi azofosku
apsēšana nav cenu atļaujot īpaši neskatījeb parasto mēslojumu bez
ties, bet šķirnes un sēklas
mikroelementiem varētu
lēta.
gadu gaitā pietiekami iepapārdot par 60 santīmiem
zinusi, lai zinātu, ko pirkt.
kilogramā, tagad jāmaksā
Anita un Solveiga sevi sauc par ierindas
1,10 latus. Tiesa, salīdzinājumā ar rietumvalstu firmu piegādātajiem šī produkcija dārza aprūpētajām un atzīst, ka sēklu veikali
tāpat ir lētāka un līdz ar to pieprasītāka. nepieder pie tiem, kur preces kļūtu lētākas.
Tāpat Polijā fasētās sēklas ir lētākas, kaut Arī apstākļi ir dažādi. «Ja dārziņam lielus ietās šajā valstī nav audzētas. Pie mums šīs guldījumus nevajag, nav problēmu. Citādi tas
darbības aizliegtas. Rietumvalstu sēklas ne vienmēr atmaksājas. Jau pirms gadiem ne
maksā vairāk, jo jāpiemaksā par firmas viens vien atzina, ka ziemas krājumiem kartupeļus lētāk nopirkt nekā audzēt pašiem.
zīmolu līdzīgi kā citās preču grupās.
P.Meldere raksturo, ka katrā sēklu grupā Šogad tupeņu audzēšana savām vajadzībām
ir dažādas cenu kategorijas. Zināmas atšķirī- diez vai ieiesies. Daudzi, kas tagad palikuši
bas, protams, pastāv. Piemēram, atraitnītes bez darba, varētu rosīties mazdārziņā, bet
no vācu firmas sēklām padodas visas vienādā viņiem nav zemes, kur to darīt,» domā sievie-

Šķiet, ka, vēl pavasarim
tā īsti nesākoties, šur tur
parādījās ziņas, ka līdz ar
ekonomiskās situācijas pasliktināšanos piemājas mauriņus nomainīs sakņu dobes
un iedzīvotāji arvien vairāk
atgriezīsies pie pašaudzētas
produkcijas. Šobrīd, kad
dārzos jau izauguši pirmie
salāti un redīsi, bet pārējie
dārzeņi pilnā sparā tiek
sēti, šīs prognozes tomēr
apstiprināt neizdodas. Gan
paši jelgavnieki, gan sēklu
veikalu pārstāvji, gan apzaļumošanas firmu speciālisti
teic, ka pagaidām nekas
neliecinot par to, ka piemājas mauriņus masveidā
nomainītu gurķu dobes.
Daži spriež, ka varbūt tā īsti
krīze līdz cilvēku vēderiem
vēl nav nonākusi un pārmaiņas jutīsim tikai nākamgad. Savukārt aptaujātie
pilsētnieki neslēpj, ka tikai
retajam tomēr nav savi lauki
vai pleķītis ārpus pilsētas,
kur tiešām ir īstas dārzeņu
dobes, savukārt pie mājas Jelgavā gan pagaidām
vēl centrālā vieta ierādīta
košumaugiem. Tiesa gan
– pašaudzētajai produkcijai
arvien uzticīgi palikuši tie,
kas to dara gadu no gada,
šopavasar sakņu dārzam
pie savas mājas atvēlot vēl
plašāku teritoriju.
tes, apšaubot, vai kāds dzīves dārdzības dēļ
šopavasar pievērsies dārza darbiem. Jautātas
par pieredzi, abas teic, ka ar izmēģinājumiem
vairs nenodarbojas, kopš gribējušas pārliecināties, kā garšos tomāti baltā krāsā. Bet
hibrīda gurķu sēklas gan sējot, jo izaugušie
dārzeņi nekad nav rūgti.
Valentīna Griženkova no Lielās ielas
pērk agroplēvi vasarnīcas dobēm, kur
katru gadu audzē zaļumus, gurķus, tomātus un citas lietas. Šogad viņa vairāk
pievērsīšoties dārzkopībai. Ne tik daudz
dārdzības, cik gaidāmā mazbērniņa dēļ.
«Gribam, lai viņam būtu ekoloģiski tīra
pārtika, no kā gatavot sakņu un dārzeņu
biezeņus.» Sava nozīme ir tam, ka Valentīnas kundze pēc vairāk nekā 35 gadu
nostrādāšanas bankā palikusi bez darba.
«Vīrs finansiāli mani balstīs, bet pašai,
kaut darāmā mājās netrūks, ienākumu
nebūs,» sūrojas jelgavniece.

Bez savām zemenēm un zaļumiem – nekādi!
«Visu laiku ģimenē sev minimāli nepieciešamo esam izaudzējuši,» stāsta skolotāja Vineta
Zīverte, ar jaunāko meitu Māru
kā lielāko palīdzi dārza darbos
izrādīdama šajā pavasarī iesēto
un sastādīto.

Nu viņu mājā Sprīdīšu ielā jau kādu laiku ēd siltumnīcā izaugušos redīsus. Māra
sarkanīgos un kraukšķīgos vitamīnus
gaidījusi visvairāk. Garšas dažādošanai
var izmantot arī pirmās pētersīļu un se-

leriju lapiņas. Dobē zem agrotīkla sasegti
burkāni. Zem seguma jau paspējuši sadīgt
cukurzirnīši. Piemājas dobe nosegta, lai
pasargātu jaunos dzinumus gan no salnām,
gan apkārtnes kaķiem, kam uzrušinātajā
zemē patīk kašāties.
V.Zīverte stāsta, ka bez pirmajām zemenēm un zaļumiem – savām dillītēm,
lociņiem un citiem garšaugiem, ko noplūkt
no pašu dobes, viņu privātmāja nav iedomājama. «Neko vairāk gan neaudzējam,
kartupeļu vagu mums nav. Laukos pie
mammas ir lielākas platības, tur izaudzēVinetai
Zīvertei
dārzā
lieli
palīgi
ir bērni
– katram
sadalīti savi
pienākumi, bet
mazā
Māra
gatava
piepalīdzēt
jebkurā
darbā.

Neesam tā nodzīvojušies, lai nedomātu
par skaistumu

jam konservēšanai tomātus, gurķus un
citus dārzeņus ziemas krājumiem,» atklāj
Vinetas kundze, papildinot, ka viņu un
vecāku mājās neatkarīgi no laikiem allaž
izaudzēts viss nepieciešamais. Marinētus
gurķus un tomātus, arī ievārījumus, saknes un citus dārzeņus viņu saime veikalā
nepērkot. No šīs kategorijas precēm pirkumu grozā nonāk vienīgi augļi.
Rosīšanās izdodas, pateicoties lielajam
palīgu pulkam. Lielie bērni uz dārza darbiem gan ir mudināmi, taču mammai ir
sava taktika un nosacījumi. Dēla Artūra
ziņā ir dobju uzrakšana. Savi uzdevumi
ir meitai Rūtai, savukārt Māra ir gatava
palīdzēt ikvienam.
Saimniece atzīst, ka pēdējos gados desmit agrāk tik ierastā rosīšanās pa lielākiem
un mazākiem dārziņiem gājusi mazumā.
Tomēr pietiekami liela daļa tradīcijai palikusi uzticīga. Tāpat daudzi atteikušies no
konservēšanas un citām pašu gatavotām
lietām, šo nodarbi pieskaitot pie pārāk
darbietilpīgām. Taču arī to nevar teikt par
visiem. «Pagaidām dārdzības un atalgojuma samazināšanās spiedienu cilvēki vēl īsti
nejūt, bet izskatās, ka to nāksies izjust,»
spriež V.Zīverte, pieļaujot, ka garšaugu un
sakņu dobju iekopšana atkal pieņemsies
spēkā un pie ēdienkartes papildināšanas
ar pašaudzēto atgriezīsies arī cilvēki, kas
gadiem to nav darījuši.

Uzņēmumā «Dārzs» par īstu
krīzi vēl nekas neliecinot.
Nopietnākas aplēses par pirktspēju varēšot izdarīt uz vasaras vidu. Pagaidām nedz
algas, nedz strādājošo skaits
siltumnīcu saimniecībā nav
samazināts.
SIA «Dārzs» valdes locekle Anita Keiša
atzīst, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados
saglabājusies sezonas specifika, tagad,
siltajā gadalaikā, darbā atgriezušies visi
teju 30 strādājošie. Būtiska nozīme ir
tam, ka uzņēmumam ir savs dīķis un
dziļurbums – tas ļauj lētāk saņemt laistīšanai nepieciešamo ūdeni. Izdevīguma
kausos no svara ir arī sava apkure, kā
arī tas, ka zem siltumnīcām esošo zemi
uzņēmumam savlaicīgi izdevies iegādāties īpašumā. Siltumnīcu apkārtne dzīvo
satiksmes maģistrāļu – Atmodas ielas
un Dobeles šosejas – krustojumā gan
prasās pēc pievilcīgāka skata izveides.
Šovasar sakārtošana nestabilās vispārējās situācijas dēļ diez vai varētu notikt.
Uzņēmums nolēmis nogaidīt līdz Dobeles
šosejas rekonstrukcijas pabeigšanai, tad
labāk varēšot redzēt, kādi uzlabojumi
būtu piemērotāki.
Salīdzinājumā ar pagājušo pavasari
šogad puķu stādmateriālam samazinājies
pasūtījumu īpatsvars no pašvaldībām,
sevišķi no lauku. A.Keiša pieļauj, ka šajā

Šopavasar par
interesantu atzīts priekšlikums
piedāvāt podos
audzētus potētos
gurķus un tomātus. Jau tagad
pirmos gurķus
var nogaršot un
pēc tam turpināt
audzēšanu uz
virtuves loga,
balkona vai
terases.
ziņā varbūt nāksies atgriezties deviņdesmito gadu situācijā. «Tomēr vēl neesam
tik tālu nodzīvojušies, lai nedomātu par
skaistumu!» A.Keiša ir optimiste un
piebilst, ka uzņēmums atbalstījis pilsētas
pašvaldības iniciatīvu un bez maksas piegādās stādus puķu dobes izveidei Jelgavā.
Līdzīgi savu sortimentu dekoratīvajiem
stādījumiem atvēlēs arī stādaudzētava
«Zaļā rota», SIA «Aleja D» un Zaļenieku
kokaudzētava.
Puķu, dārzeņu un garšaugu stādi,
podu puķes un ziemcietes tiek realizētas gan siltumnīcā, gan savā veikalā,
gan piegādātas noņēmējiem visā Latvijā. Izbraukuma tirdzniecības lietderību
vispirms izvērtējot. Tā nupat par nelietderīgu resursu tēriņu atzīts brauciens
uz stādu gadatirgu Jaunpilī. Kamēr
podu puķēm lielais noieta laiks vēl nav

sācies, arī citiem stādiem realizācija ir
sākumposmā, ko prognozēt pāragri. Ir
skaidrs, ka attaisnojušās uzņēmuma
jaunās ierosmes, kā savulaik piedāvātā
iespēja ļaut uz vietas izvēlēties un nokomplektēt augus podu kompozīcijām
un vajadzības gadījumā arī sastādīt tos
klientu atvestajos podos.
Šopavasar par interesantu atzīts
priekšlikums piedāvāt podos audzētus
potētos gurķus un tomātus. Jau tagad
pirmos gurķus var nogaršot un pēc tam
turpināt audzēšanu uz virtuves loga,
balkona vai terases. Tomātu nobriešana vēl jāpagaida. «Daudz neaudzējam,
bet pirmie izmēģinājumi liecina, ka ne
viens vien agrā pavasarī gurķa stādu
nepilna metra augstumā atzīst par
pietiekami interesentu dāvināšanai,»
spriež A.Keiša.

Aizņemtajiem nav nekā
labāka par skuju kokiem
Labāk nepaēdīšu,
bet dārzs būs skaists

Zāliena vietā dārzeņus
pagaidām nestāda
Zane un Jānis
Zviedri smej, ka ar
dārzu ir tāpat kā ar
Rīgu – te vienmēr
var atrast, ko darīt,
un mudina apciemot viņus vasarā,
kad košumdārzs
būs pilnos ziedos.
Abi novērtē laiku,
kad par pašu veidoto skaistumu ir
vaļa priecāties.

«Ja dzīve akurāt piespiedīs,
zālienā būs vieta, kur ierīkot
dārzeņu dobes, bet pagaidām
labāk nepaēdīšu, bet dārzu sakārtošu,» spriež Zane Zviedre,
kura kopā ar dzīvesbiedru Jāni,
pieaicinot profesionāļus, daiļdārzu Tērvetes ielas galā sākusi
veidot pirms sešiem gadiem pēc
mājas uzbūvēšanas.
1200 kvadrātmetru gruntsgabalā dzīvojamo ēku, lapeni un pirti iekļauj košumdārzs.
Skujeņi, nokarenās formas dekoratīvās
ābelītes, vīnogas, ziemcietes, košumkrūmi,
sīpolpuķes, arī viengadīgie augi, abu mīļākās
puķes – rozes un lilijas. Galvenā skaistuma
aprūpētāja ir Zane. Vissmagāk klājas sausajā
un siltajā laikā, kad iežogojumā dekoratīvie
augi jūtas kā uz pannas. Tad jau ap pulksten
pussešiem jāsāk laistīšana, lai uz karsto
laiku – pēc pulksten desmitiem – paņemtu
pārtraukumu. Vakarā laistīšanu beidz pirms
pusnakts. Abi novērtē no Svētes upes laistīšanai pievadītā ūdens priekšrocības.
«Viens cilvēks ar visu fiziski nevar tikt
galā,» stāsta Jānis, pamatodams, kāpēc pāris reižu sezonā dārza uzturēšanā piepalīdz
citi. Pavasara darbus pie viņiem piesaistīts
profesionālis šopavasar pabeidza ar rožu
apgriešanu, mulčas uzbēršanu un pret sūnu
domāto dolomīta miltu uzkaisīšanu. Zanes
kundze papildina, ka arī vīrs par dārzu ne
vien priecājas, bet palīdz kopšanā. Viņa pārziņā ir zaru izzāģēšana, mežvīna, vīnogulāju
apgriešana. Laika gaitā abi apguvuši daudz

kopšanas prasmju. Saimniece iemācījusies
savlaicīgi izgriezt pārziedējušos ziedus
rozēm, bet pavasara apgriešanā viņa vēl
nejūtoties tik stipra, lai pati ķertos klāt.
Apzaļumošanas uzņēmuma darbu vadītāja Aija Lejniece vērtē, ka regulāra konsultēšanās ir tā labākā sadarbības forma – tā
augi nepāraug un dārzs neaizaug. Vienlaikus dārzu izdodas pasargāt no paviršības,
kas vēlāk liek par sevi manīt sētās, kur
apmierinās ar apstādījumu izveidošanu,
to uzturēšanu uzskatot par otršķirīgu un
nevajadzīgu pasākumu. Pēc laika izrādās,
ka kļūdu novēršana izmaksā dārgāk nekā
regulāra uzraudzība. Taču līdz šādai atziņai
parasti katram jānonāk pašam, padomi no
malas netiek uztverti kā pamatoti.
Zviedru ģimene iekopusi ne vien pašu
teritoriju, bet arī Tērvetes ielas pusē veco
koku vietā iestādījusi jaunus ozoliņus,
ierīkojusi zālienu, brīvajā laukumā vasarā
tiek izkārti ziedoši puķupodi. «Tādu ziedu
kupenu nekur citur Jelgavā nav,» ne reizi
priecājušies garāmbraucēji. Jautāta, vai arī
podu puķu labsajūtu uzrauga speciālisti,
Z.Zviedre atklāj, ka to dara pati, ik pēc dienas dodama tām spēcinošu mēslojumu.
Pensionāru pāra dārzs atvēlēts tikai
skaistumam, tajā neaug pat garšaugi. Dārzeņus un zaļumus viņi audzē puskilometru
attālajā Zanes mammas mājā vai izmanto
Jāņa vecāku mājās Saulkrastos izveidotos
krājumus. «Parakstīties» uz sakņu dobēm
pašu izveidotajā skaistumā viņi ir ar mieru,
tikai galējas vajadzības spiesti. Pagaidām
tādas nav.

Dārzu veidos vai paplašinās tie,
kam tas ir iztikas jautājums.
Citādi dārzeņu un sakņu dobju
iekopšana nav nemaz tik lēta.
Papildu stimuls, protams, ir
gandarījums par paša izaudzēto, taču tāpēc vien pagaidām
īpašs apstrādāto un apstādīto
zemes platību pieaugums nav
novērojams. Drīzāk vērojama
tradīciju noturība – tie, kas savu
dārziņu kopuši līdz šim, to turpina darīt.

Tā domā uzņēmuma «Aleja D» valdes
loceklis Andris Drēska. Sekojot vispārējiem
ieteikumiem, firma sākusi piedāvāt jaunu
pakalpojumu – sakņu dārza izveidi. Ne vienam vien tā šķiet pašsaprotama lieta. Citi
to uzskata par muļķošanos. Bet faktiski no
nulles izveidot dārzu nav tik vienkārši.
Palīdzība domāta darbā aizņemtiem cilvēkiem, kam pēc dārza izveides tā uzturēšanai
būtu jāatlicina pēc iespējas mazāk laika.
Līdztekus augsnes ielabošanai pakalpojumā
iekļauta iespēja ierīkot kapilāru laistīšanas
sistēmu siltumnīcā. Ap 12 kvadrātmetru
platībā tā izmaksā ap 100 latu, laistīšanas
iespēju nodrošināšanai 100 – 200 kvadrātmetru dārzā jārēķinās ar reizes trīs lielāku
summu. «Toties tad ne vien pirmās, bet arī
pārējās zemenes būs sulīgas, nevis sažuvušas,» priekšrocības raksturo A.Drēska.
Jautāts par pieprasījumu, uzņēmuma

vadītājs atzīst, ka pagaidām interese vairāk
ir teorētiska. Pie jaunbūvēm vērojams, ka
sakņu dobēm vietu atvēl tur, kur apkārtnes
labiekārtošana vēl nav notikusi. Sētās,
kur teritorija jau apzaļumota, pagaidām
pārmaiņas nav vērojamas – dārzeņu dobes
zāliena vietā tikpat kā netiek veidotas. Tā
novērojusi apzaļumošanas uzņēmuma darbu vadītāja Aija Lejniece. Pakalpojumu sniedzēji, protams, iesaka rīkoties un arī puķu
dobē atvēlēt vietu zaļumiem, kas izskata
ziņā nereti līdzinās košumaugiem.
A.Drēska atzīst, ka apzaļumošanas uzņēmumi līdzīgi kā citi izjūt ekonomiskās grūtības. Pērn apgrozījums bija nepilni 1,2 miljoni latu. Arī peļņa nopietni kritusies. Šogad
aktivitātes apsīkuma tendences turpinās.
Lielie objekti, kas deva lielāko pienesumu,
«iesaldēti». Palikuši vairāki iepriekšējo gadu
līgumi. Savukārt konkursos piedāvājumu
cenas dažkārt ir zem pašizmaksas. Skaidrs,
ka visi pakalpojumu sniedzēji spriedzi neizturēs, A.Drēskas vārdiem runājot, paliks
finansiāli un psiholoģiski noturīgākie. Arī
privātos projektos aug kaulēšanās par cenām. Tālab loģiskas ir sekas – darba algas
samazinājums ir līdzvērtīgs citiem nozares
uzņēmumiem. Strādājošo skaits samazināts
par ceturto daļu.
Košumkrūmu, ziemciešu, augļu koku
un krūmu realizācijā pircēju skaits būtiski
nav sarucis, bet viņu tirdzniecības vietā
atstātā naudas daļa gan. Līdz ar to jomas
rentabilitāte pazeminājusies.

Augļu koku un
krūmu realizācijā
pircēju skaits būtiski
nav sarucis, bet viņu
tirdzniecības vietā
atstātā naudas daļa
gan, jo stādu cenas
tomēr kritušās.

SIA «Zaļā rota» valdes locekle Guna Parfenoviča atzīst, ka šogad uzņēmuma
apgrozījumu ar iepriekšējo
gadu salīdzināt nevarēs, tas
samazināsies, jo firma atteikusies no apzaļumošanas
pakalpojumiem un palikusi
pie sākotnējā novirziena
– stādu audzēšanas.

SIA «Zaļā rota» valdes
locekle Guna Parfenoviča
rosās ne vien stādaudzētavā, bet arī piemājas
dārzā. «Par sevis nodrošināšanu cilvēkam jādomā
nemitīgi. Arī savs tomāts,
salāts un redīss jāiestāda.
Pašu vajadzībām vienmēr
tos esam audzējuši, veikalos pirktajiem nav tās
garšas. Arī tirgus produkcijai trūkst svaiguma. Pati
tā esmu radināta, tā bērnus esmu audzinājusi.»

«Divus atsevišķus biznesus nav viegli
«pavilkt». Apzaļumošana ir sezonas
darbs, nemitīgi jāseko līdzi darbinieku
darba kvalitātei, lai būtu pārliecība par
veikumu, jāuztur kontakti ar klientiem,
jāmeklē kompromisa risinājumi, jāgādā sliktu nenāktu kooperācija ar citiem nas raizes atklāj G.Parfenoviča.
Sezonas sākums liecina, ka piepapildu materiāli. Tas prasa pietiekami audzētājiem.
Pārmaiņas saistītas arī ar vēlmi prasījums pēc stādiem ir saglabājies.
lielu spriedzi. Abas meitas un dēls,
kuri iepriekšējos gados daudz praktiski saimniekošanu padarīt efektīvāku. Novērots, ka vairāk augļu kokus un
palīdzēja, tagad pievērsušies saviem «Tagad veidoju savu sistēmu, pati ogu krūmus pērk, lai dārzā būtu ne
darbiem, vien ar padomiem palīdz. Visu visiem procesiem sekoju līdzi, skatos, vien skaistums, bet arī ēdamas lietas.
nav iespējams aptvert un paspēt,» izvēli cik daudz katra darba procedūra prasa Pircēji vairāk raugās uz cenu, izvēlas
laika un cik dienā iespējams padarīt, mazākus stādus, kas ir lētāki. Lai gan
pamato saimniece.
Zināmu «bremzēšanos» viņa jutusi lai algotajiem darbiniekiem maksātu stādu cenas audzētāji šogad nav cēluši,
uz rudens pusi, kaut kopumā stādau- nevis par nostrādāto dienu, bet fak- tomēr skujeņiem tās nekad nav bijušas
dzētava realizējusi visu pārdošanai tiski paveikto – iepodotajiem stādiem tās zemākās, jo tie pieder pie augiem,
domāto, palikuši vien dobēs augošie vai citiem pienākumiem. Tas būs kas ilgāk audzējami. Gadus piecus vecu
stādu lētāk par pieciem
skujeņu un košumkrūmu stādi,
latiem pašizmaksas dēļ
ko iepodo šajā pavasarī. Tā kā
nevar atdot. Stādaudzētava
platība nav liela un tā dēļ nav
savu produkciju ik nedēļu
viegli nodrošināt pietiekami
ved uz Rīgas veikaliem,
plašu sortimentu, uzņēmums
dodas uz gadatirgiem. No
plāno orientēties uz skujeņu
dalības izstādēs «Zaļā rota»
audzēšanu. «Aizņemtiem cilvēatteikusies – sanākot vairāk
kiem par skuju kokiem audzēšaizrādīšanās nekā reāla lanas un kopšanas ziņā nav nekā
buma. Tādos tirdzniecības
labāka, turklāt tie ir atšķirīgi
centros kā «Depo», «K-raugan krāsu, gan formu ziņā. Uz
ta» vietējiem audzētājiem
tiem arī specializēsimies. Ap 50
ar savu preci nonākt grūti,
dažādību ir, visas šķirnes nav
tur labprātāk realizē Hopat saskaitītas. No ziemcietēm
landes un Vācijas stādus.
pakāpeniski atbrīvojos, jo visu
Savu ietekmi uz šejienes
– lapu kokus un krūmus, skujeņus un ziemcietes – izaudzēt Iepriekšējos gados nelielajā uzņēmumā darbu deva līdz audzētājiem atstāj lētas
nav iespējams gan pašizmak- desmit cilvēkiem, šogad strādājošo kodols kļuvis mazāks. produkcijas tirdzniecība
sas, gan atšķirīgo audzēšanas Lai samazinātu izmaksas, paši audzētavu saimnieki veic ne pārtikas lielveikalos, kur
apstākļu (mēslošanas, augsnes vienu vien darbu. Pirms došanās pie ģimenes uz ārvalstīm skujenīšus piedāvā pat par
prasību, kopšanas) dēļ. Nākotni «Zaļajā rotā» pietiekami izaugušos stādus iepodot palīdz nepilnu latu. G.Parfenoviča
no klientiem pārliecinājuredzu šaurākā specializācijā, saimnieces māsa, profesionāla dārzkope.
sies, ka skopajam nereti
izvēloties saviem apstākļiem
vispiemērotāko,» turpmāko ieskicē ekonomiskāk un efektīvāk – esmu kon- jāmaksā divreiz – liela daļa lēti pirkto
uzņēmuma vadītāja, piekrītot, ka statējusi, ka dienās, kad neesmu bijusi augu neiedzīvojas.
realizācijai, lai patērētājiem nodroši- klāt, algotie strādnieki neko daudz nav
Sagatavoja Anna Afanasjeva,
nātu produkcijas daudzveidību, par izdarījuši. Tā nevajadzētu būt,» ikdiefoto Ivars Veiliņš

tv programma

Ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 21.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 272.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas Basketbola līgas fināls. 4.spēle.
21.40 «Ar makšķeri».
22.10 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.*
22.40 «Atomviesulis». ASV trilleris.
0.10 «Anekdošu klubs».*
0.15 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 272.sērija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 5.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Mīlas valgos».
Vācijas melodrāma.
12.00 «Kinozvaigznes». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 43.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 40.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 67.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas seriāls.
34.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis». Seriāls. 34.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.05 «Flešatmiņa» (ar subt.). Krievijas krimināldrāma.
0.15 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 242. un 243.sērija.
2.05 «Rotaļu biedrs 2001». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Slevina laimīgais skaitlis».
ASV un Vācijas krimināldrāma.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 67.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 67.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 120.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 104.sērija.
8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 36.sērija.
9.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 10. un 11.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 15.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 108.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 342. un 343.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 37.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 12. un 13.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 41.sērija.
21.00 «Kobra 13». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Tornado Ņujorkā». Kanādas katastrofu filma.
23.55 «Lasvegasa 2». Seriāls. 5.sērija.
0.55 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 3.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Krievijas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

22. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 780.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 87.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5072.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 780.sērija.
15.30 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5073.sērija.
17.05 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 113. un 114.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Atgriešanās mājās».
Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma. 2.sērija.
Ap 23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Atgriešanās mājās». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Novokuzņeckas Metalurg. 2009.g.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 22.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla
filma. 20.sērija Aviokatastrofa Susitijā ASV.
12.10 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 3.spēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 22.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 273.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 36.sērija.
20.10 «Mutanti X». Seriāls. 3.sērija Krievu rulete.
20.55 «Ēnas zona».*
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Noziedzīgais instinkts. Slepkavības vēsā mierā».
Kanādas drāma.
23.25 «Anekdošu klubs».*
23.30 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 273.sērija.
0.15 «112 hronika».*
0.25 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 6.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Bākas ugunis».
Vācijas melodrāma.
12.00 «Kinozvaigznes». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 44.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 41.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 68.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas seriāls.
35.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 35.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.45 «Luvras spoks». Francijas trilleris. 2001.g.
23.40 «Klementīne». ASV un Dienvidkorejas trilleris.
1.40 «Kailie rotaļu biedri». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.35 «Flešatmiņa» (ar subt.). Krievijas krimināldrāma.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.05 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 68.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 68.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 121.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 105.sērija.
8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 37.sērija.
9.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 16.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».

Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 109.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 344. un 345.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 38.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mana labākā drauga kāzas».
ASV romantiska komēdija.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora šovs. 49.sērija.
0.40 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 24.sērija.
1.10 «Viss mainās». ASV kriminālkomēdija. 1988.g.
3.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Taisnības tablete» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

23. maijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 28.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 44.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Atgriešanās mājās».
Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma.
2.sērija.
12.40 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».
12.55 «Klēts». Folkloras programma.*
13.25 «Suņu vīrs un Tille». LTV videofilma.
14.45 «Līdzās» (ar subt.).
15.15 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 63. un 64.sērija.
16.25 «Vides fakti».
16.55 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
17.45 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene».
Latvijas dokumentāla filma.
19.00 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Ideāls vīrs». Lielbritānijas un ASV komēdija.
22.55 Nakts ziņas.
23.00 «Slogans». Francijas traģikomēdija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.
13.00 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 4.spēle.*
16.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 5.spēle.
Ja spēle nenotiek, tad:
16.00 Grupas The Verve koncerts.
16.30 Futbola suns. ASV ģimenes komēdija.
18.10 «Olimpieša portrets 2008. Dmitrijs Miļkevičs».
18.25 «Pārāk jauni, lai precētos». ASV komēdija.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 15.sērija.
21.15 «1000 jūdzes Indijā».
21.45 «Kur ir nauda?» Vācijas un ASV kriminālkomēdija.
23.15 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 12.sērija.
24.00 «Bikini meitenes». Seriāls. 9.sērija.
0.30 «Emanuēla. Spoku seksa dzīve».
2.00 «NBA spēļu apskats».*

9
LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 11.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 3.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 7.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 7.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Zvaigžņu basketbols». ASV komēdija. 1996.g.
11.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Tēva diena». ASV komēdija.
15.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
15.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
16.00 «Projekts A 2».
Ķīnas un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 36.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 8.sērija.
22.10 «Siržulauzējas». ASV komēdija. 2001.g.
0.30 «Ģimenes varonis». Francijas melodrāma. 2006.g.
2.30 «Klikt». Erotiska filma. 7.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Luvras spoks». Francijas trilleris. 2001.g.
5.20 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 69.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 122.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «H2O». Seriāls. 42.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 38. un 39.sērija.
12.00 «Merlins, varenais burvis».
Lielbritānijas seriāls. 12.sērija.
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
13.20 «Greizais spogulis». Humora šovs. 49.sērija.
15.45 «Hovards Pīle». ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
17.50 «Bēthovens 3».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Līgavas tēvs». ASV ģimenes komēdija. 1991.g.
22.25 «Meklējiet Džeinu!»
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
0.15 F-1 Monako Lielās balvas izcīņa. Atlases brauciens.
1.40 «Līgavas atzīšanās». Mākslas filma.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.*
14.00 Latvijas Basketbola līgas zvaigžņu spēle.*
16.00 The Charlatans koncerts Londonā.
16.30 «Ģimenes pavards». Francijas komēdija. 1970.g.
18.10 «Tu tiešām precies?» ASV komēdija.
19.40 «Ceļā ar kameru».
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 15.sērija.
21.00 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 15.sērija.
21.45 «Dolmens». Francijas seriāls. 1.sērija.
23.20 «TV motors».*
23.50 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.45 «Dzīvnieku instinkti».
6.40 «TV veikala skatlogs».
6.55 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
7.55 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 9.sērija.
8.25 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
8.55 «Autoziņas».
9.25 «Ražots Latvijā».
9.55 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
11.00 «Pusdienas ar piegādi».
Honkongas piedzīvojumu komēdija.
13.00 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
13.15 «Melnā bulta». Vācijas un Itālijas seriāls. 3.sērija.
15.10 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
15.25 «Jaunie Rīgas sargi».
16.25 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
16.45 «Sapņu līgava».* Realitātes šovs. 8.sērija.
17.45 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 37.sērija.
19.05 Labestības diena. Labdarības maratons. Tiešraide.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 «LNT ziņas; Laika ziņas».
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 Labestības diena. Labdarības maratona noslēguma
koncerts. Tiešraide.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Nezināmā zvaigzne» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1978.g.
16.00 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
16.30 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidījums.
18.30 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 2.sērija.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
«SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».*; «SMS ar iepazīšanos».

24. maijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 29.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 3. un 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 65. un 66.sērija.
16.30 «Ēst ir tavā dabā».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Pūķa deja». Singapūras romantiska drāma.
23.20 Nakts ziņas.
23.25 «Ēst ir tavā dabā».*
23.55 «Zvērinātie». Francijas TV seriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs».
«Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*

24.00 «Sahāra». Lielbritānijas, Spānijas, Vācijas un ASV
piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
2.05 «Verdzenes». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.00 «Siržulauzējas». ASV komēdija. 2001.g.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 123. un 124.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «H2O». Seriāls. 43.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Seši kadri» (ar subt.).
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 40. un 41.sērija.
12.00 «Bēthovens 3». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
13.55 «Pasaules neticamākie video 4».
14.50 F-1 Monako Lielās balvas izcīņa. Tiešraide.
17.00 «Kobra». Seriāls. 40.sērija.
18.00 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 3.sērija.
18.55 «Neiespējamā misija». Raidījums. 3.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.40 «Sliktie puiši 2». ASV piedzīvojumu komēdija.
23.35 «Ričarda Niksona slepkavība».
ASV biogrāfiska filma.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
14.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
15.30 «Krievijas sensācijas» (krievu val.).
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Ziņas. Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Pirmo reizi precējusies» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1979.g.
22.15 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dok. raidījums.
23.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.10 «Izsole» (krievu val.); «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
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Ledus skola atskatās
uz paveikto
 Ilze Knusle-Jankevica
Aizvadītais gads Jelgavas Ledus
sporta skolai atnesis divus Latvijas
čempiona titulus hokejā, kā arī 2.
vietu Latvijas čempionātā daiļslidošanā deju pāriem – Andrejam Šitikam un Jekaterinai Sergejevai.
Nedēļas nogalē ar svinīgu pasākumu pirmā mācību un treniņu
gada beigas atzīmēja Jelgavas
Ledus sporta skola. Pasākumu ar
īsu uzrunu
atklāja Jelgavas Ledus sporta skolas
direktors
Andris Kudurs. Viņš
ar sasniegumiem un
paveikto
ļāva lepoties
audzēkņiem un viņu treneriem. Uz
ledus pamīšus devās hokejisti un
daiļslidotāji un klātesošos priecēja
ar paraugdemonstrējumiem – sākot no trīsgadīgām daiļslidotājām
un beidzot ar Latvijas čempioniem
hokejā savās vecuma grupās.
Pēc Ledus sporta skolas audzēkņu demonstrējumiem gan

skolas vadību, gan audzēkņus un
viņu vecākus, gan trenerus sveica
Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Viņš
hokejistiem un daiļslidotājiem novēlēja neatpalikt no citām Jelgavas
sporta skolām. «Skolas gods, lepnums par skolu ir atkarīgs no tās
audzēkņiem,» piebilda A.Rāviņš
un dāvāja skolai tās karogu. Jelgavas domes Pateicības rakstus saņēma seši audzēkņi, kuri visu gadu
cītīgi strādājuši, un treneri Lolita
Andriševska (hokejs)
un Andrejs
Brovenko
(daiļslidošana). Tāpat domes
priekšsēdētājs
pasniedza zelta
medaļas
Latvijas čempioniem – U-12
un U-13 hokejistiem. Savukārt
viņu treneres Eva Dinsberga un
L.Andriševska pie skolas karoga
kāta piestiprināja piemiņas zīmes,
kas apliecina, ka Jelgavas Ledus
sporta skolas audzēkņi šajā sezonā ieguvuši Latvijas čempiona
titulu.

Jelgavas dome izsludina konkursu «Par tiesībām ierīkot un apsaimniekot
pagaidu (vasaras sezonas) tirdzniecības vietas Jelgavas pilsētā».
Konkursa nolikumu var saņemt no 2009. gada 15. maija līdz 2009.
gada 27. maijam katru darba dienu no plkst.8 līdz 17, piektdienās līdz
plkst.14.30 Jelgavas pašvaldībā, Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, 1.
stāvā, 131. kabinetā. Tālrunis 63005522.
Konkursa nolikumu arī iespējams apskatīt portālā www.jelgava.lv sadaļā
«Uzņēmējdarbība», apakšsadaļā «Uzņēmējiem», un portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs

Meklē darbu
Santehniķis ar pieredzi. Apkures
sistēmas montāža, ūdensapgādes
sistēmas, kanalizācija.
Tālrunis 29681585.
Galdnieks (mēbeļu restaurators),
pieprotu visus galdniecības un
namdara darbus. Ir B un C 1 kategorijas autovadītāja apliecība.
Var piedāvāt arī gabaldarbus.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 63027358; 29659962.
SIA «Mītavas Elektra» pirmsskolas izglītības iestāde

«Varavīksne»

jūnijā un jūlijā uzņem 5 – 11 gadus vecus bērnus dienas nometnē
«Varavīksne 2009».
Katrai nedēļai ir sava tēma un visas aktivitātes veicina šīs tēmas izpratni un izzināšanu. Nometnes dalībnieki katru nedēļu dosies ekskursijā,
tiksies ar interesantiem viesiem un paši realizēs nelielus projektiņus.
Pieteikšanās jūnija nometnēm – līdz 27. maijam.
Sīkāka informācija internetā: varaviksne2009.wordpress.com,
tālrunis 63021000.

Jelgavas Bērnu mūzikas skolā sākas audzēkņu
reģistrācija uzņemšanai 2009./2010. mācību gadam
šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle,
		
ģitāras spēle;
Pūšaminstrumentu spēle – flautas, obojas, saksofona, klarnetes,
		
trompete, eifonijas, mežraga, fagota, tubas,
trombona spēle;
Sitaminstrumentu spēle; Kora klase; Mūzikas ābecītes grupā.
Pieteikšanās katru dienu līdz 29. maijam.
Konsultācijas – 1. un 2. jūnijā no pulksten 16 līdz 19.
Muzikālo dotību pārbaude – 4. un 5. jūnijā no pulksten 16 līdz 19.
Tuvākas uzziņas pa telefonu 63020203.

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodotas nekustamā īpašuma
– garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumu 09000010389001 Mātera ielā
46, Jelgavā, 174/1223 domājamās daļas (garāža Nr.2, turpmāk tekstā
saukts «Objekts»).
Objekta privatizācijas pamatprincipi:
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana izsolē uz nomaksu
ar pirmpirkuma tiesībām kopīpašniekam.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 1700 (viens tūkstotis septiņi simti latu).
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkuma termiņš – trīs gadi.
5. Maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
Privatizācijas projekti, pretenzijas, kreditoru prasības u.c. prasījumi, kas
attiecas uz privatizējamo objektu, iesniedzami Jelgavā, Lielajā ielā 11,
109. kab., tālrunis 63005559, viena mēneša laikā no publikācijas dienas
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Jelgavas dome paziņo, ka pabeigta nekustamā īpašuma (zemesgabals
757 m2 platībā ar kadastra Nr.09000030269, ēkas (garāžas) ar kadastra
apzīmējumu 09000030269001 un 09000030269002) Dambja ielā 28,
Jelgavā, 185/2807 domājamo daļu privatizācija. Nekustamā īpašuma
cena – Ls 1692,77, pircējs – Ivars Talkuškins.

Jelgavas reģionālais Sabiedrisko
pakalpojumu regulators
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem»
9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 9. panta otro daļu, 20. pantu,
21. panta septīto daļu un iesniegtā tarifu projekta atbilstību LR 2001.
gada 26. jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs» prasībām,
Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.nr.
43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007)
diferencētos sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifus
atkarībā no dīzeļdegvielas cenas visām patērētāju grupām bez PVN:
Degvielas cena, Sadzīves atkritumu savākšana un pārvadāšana
Ls/litrā
Jelgavas
Jelgavas rajonā
bez PVN
pilsētā, Ls/m³ Par savākšanu, Par 1 m³ pārvadāšanu,
		
Ls/m³
Ls/km
0,27119
4,28
1,95
0,04
0,33051
4,34
1,97
0,04
0,38983
4,41
2,00
0,04
0,44915
4,48
2,03
0,04
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2009. gada 1. jūliju un tarifi ir piemērojami līdz jaunu tarifu spēkā stāšanās datumam.
3. Noteikt, ka Regulatora lēmums Nr.31 no 28.10.2008. «Par SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu
apstiprināšanu» attiecībā uz dīzeļdegvielas cenām no 0,50847 Ls/litrā
līdz 1,18644 Ls/litrā (bez PVN) paliek spēkā.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu
pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas
tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) 30 dienu laikā no lēmuma
publicēšanas dienas.

Pieredzējis celtnieks (15 gadu pieredze) veic būvdarbus no pamata
līdz skurstenim. Varu arī veikt
remontdarbus. Tālrunis 29577800.
Santehniķis ar pieredzi. Apkures sistēmas montāža, radiatoru
nomaiņa, visu veidu ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu remonts.
Tālrunis 26279736.
Vīrietis (34) – steidzami. Ir pieredze
darbā ar motorzāģi, krūmgriezi
un celtniecībā. Izskatīšu arī citus
piedāvājumus. Tālrunis 26251542.
Sieviete – jebkādu darbu, var arī
laukos. Tālrunis 28846456.
Skolotājs labprāt palīdzēs privātstundās vācu un krievu valodā.
Tulko anotācijas studentiem sesiju
periodā. Tālrunis 26872900.

Auklīte (37 gadi) ar darba pieredzi
un rekomendāciju. Var piedāvāt
veca cilvēka aprūpi vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.

Piedāvā darbu
Kvalificētam galdniekam.
Tālrunis 29580031.

piedāvā darbu

kosmetologam.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 29608278.

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA KONOPĻOVA
(dz. 1922. g.)
VELGA AILTE (dz. 1940. g.)
AĻINA PIĻUŠINA (dz. 1949. g.)
ASTRA MĒRIJA JURĒVICA
(dz. 1929.)
ŅINA SOSNOVSKA (dz. 1920. g.)
DAIGA GROSGALE (dz. 1965. g.)
JURIS VOLINSKIS (dz. 1976. g.)
ELEONORA VĀGNERE (dz. 1917. g.)
HARIJS AIZPURIS (dz. 1974. g.)
NATĀLIJA MAJOROVA (dz. 1952. g.)
PJOTRS KRILOVS (dz. 1938. g.)
MIHAILS PISARČIKS (dz. 1931. g.)

Sports

Ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs

Veterāns joprojām spicē

Nosargā 3. vietu

Aizvadīts čempionāts skvošā

Ar panākumiem no
Latvijas čempionāta
spēka trīscīņā jauniešiem, junioriem
un veterāniem atgriezies sporta kluba
«Apolons» pārstāvis
Aleksandrs Smelovs,
sporta vecmeistars un divdesmitkārtējs
Latvijas čempions. Viņš veterānu grupā
izcīnīja čempiona titulu, turklāt uzstādīja arī jaunu Latvijas rekordu svaru
stieņa spiešanā guļus – 165 kg. Tiesa,
A.Smelovam pieder neskaitāmi Latvijas
rekordi. 62 gadus vecais sportists čempionātā uzvarēja ar rezultātu 565 kg
(200 + 165 + 200). Viņš bija vienīgais
Jelgavas sportists, kurš piedalījās šajās
sacensībās.

Nedēļas nogalē Jelgavā notika Latvijas
lakrosa čempionāta 2. spēļu kārta.
Mūsu sportisti «Mītavas LK» tikās ar
jaunpienācējiem no Valmieras un ar
rezultātu 13:0 izcīnīja uzvaru. Līdz
ar to pēc divām spēļu kārtām mūsu
klubs saglabā 3. vietu. Savā starpā
tikās arī pašreizējie Latvijas čempioni
«Druva Dynamite» un vicečempioni
«Rīga». Šajā duelī pārāki izrādījās
kurzemnieki. «Mūsu mērķis šajā
čempionātā ir saglabāt 3. vietu, kā
arī pacīnīties ar Rīgas komandu par
punktiem un, kas zina, varbūt arī par
vietu,» teic «Mītavas LK» spēlētājs
Gļebs Šupenko.
Nākamā Latvijas čempionāta spēļu
kārta notiks 17. maijā Druvā. Kopā
čempionātā būs astoņas kārtas.

Nedēļas nogalē Jelgavā risinājās 1. čempionāts skvošā. Par čempionu šajā sporta veidā kļuva SIA «Pinus» mēbeļu konstruktors
Juris Čūders, kurš finālspēlē ar 3:1 pārspēja
kompānijas «ALD Automotive» pārdošanas
vadītāju Rolandu Vāceru. Trešo godalgu,
spēlējot ar vīriešiem, izcīnīja «Neatkarīgās
Rīta Avīzes» komentētāja Baiba Lulle, kas
ir arī sporta un fitnesa centra «Fitland»
skvoša trenere. Gandrīz visas pirmo vietu
ieguvēju pusfināla
un fināla spēles noritēja punkts punktā
un jebkurš no pirmā
trijnieka varēja pretendēt uz uzvaru.
Jāpiebilst, ka sacensībās piedalījās 23
sportisti.
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Volejbolistes piekāpjas
rīdziniecēm
Nedēļas nogalē Jelgavas Sporta hallē
notika Latvijas kausa izcīņa volejbolā
sievietēm. Sacensībās piedalījās arī
divas Jelgavas komandas. Pašreizējās
Latvijas čempiones «Jelgava/LU» sīvā
cīņā (2:3) piekāpās volejbolistēm no
SVK «Rīga» un palika otrās. Savukārt
LLU komanda savā apakšgrupā zaudēja abām pretiniecēm – SVK «Rīga»
un «Ropaži/MSĢ» – un pusfinālā
neiekļuva.
Latvijas Kausa izcīņa volejbolā sievietēm notika pirmo reizi pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas, to rīkoja Latvijas Volejbola Federācija sadarbībā
ar Jelgavas pilsētas domi.
Sacensībās piedalījās sešas komandas.

Mūsējie gatavojas Latvijas
Jaunatnes olimpiādei
 Ilze Knusle-Jankevica

Viens no centrālajiem sporta pasākumiem šovasar ir
Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas no 26. līdz 28.
jūnijam norisināsies Valmierā. Bet jau maija vidū
pie mums pulcēsies basketbolisti, lai priekšsacīkstēs
noskaidrotu tās komandas,
kas startēs olimpiādes
finālā.
Arī jelgavnieki – gan puišu, gan
meite ņ u k o m a n d a – p i e d a l ī s i e s
priekšsacīkstēs un mēģinās izcīnīt
ceļazīmi uz olimpiādes finālu. Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» skaidro, ka basketbols un
futbols ir tie divi sporta veidi, kuros
finālisti tiek noskaidroti priekšsacīkstēs. Pārējos sporta veidos kritērijus,
lai piedalītos olimpiādē, noteica šo
sporta veidu federācijas.
Jelgavas jauniešu basketbola
komanda iedalīta B apakšgrupā
un priekšsacīkstēs sacentīsies ar
komandām no Dobeles, Bauskas

un Ogres rajona. Savukārt mūsu
meitenes par iekļūšanu pamatsacensībās cīnīsies ar Tukuma rajona
un Ventspils basketbolistēm. Katras
apakšgrupas divas labākās komandas iekļūs finālā.
Priekšsacīkstes ir arī futbolistiem.
Jelgavas puišu komanda iekļauta 2.
apakšgrupā kopā ar komandām no
Rīgas un Tukuma rajona. Savu atlases turnīru mūsējie aizvadīja vakar
Tukumā. Olimpiādes finālā iekļūs
katras apakšgrupas uzvarētājs. Savukārt meitenēm priekšsacīkšu nav,
un visas piecas komandas, tostarp
Jelgavas rajona futbolistes, sacentīsies par medaļām.
Jelgavnieki startēs vēl astoņos
sporta veidos. Vienīgie sporta veidi,
kurā piedalīsies pilna komanda, ir
smaiļošana un kanoe airēšana, un
peldēšana, bet pārējos sporta veidos
aptuvenais dalībnieku skaits ir šāds:
brīvā cīņa (zēni) – 5, bokss – 10 – 15,
vieglatlētika – 10 – 14, džudo – 10
– 14, BMX – 1. J.Kaminskis uzsver,
ka Jelgavā ir daudz vairāk spējīgu un
labu sportistu, bet šoreiz ierobežoto
finanšu līdzekļu dēļ olimpiādē piedalīsies paši labākie – tie, kuri spējīgi

Medaļu birums
boulinga čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

2. vietā, piekāpjoties vien boulinga
spēlētājiem no Zviedrijas.
No Eiropas čempionāta boulingā
Ne tik labu sniegumu čempionātā
junioriem (U-19) Zviedrijā atgriezu- parādīja Latvijas meitenes. Lai gan
šies mūsējie. Par Latvijas komandas ne Diānai Zavjalovai, ne Marijai Tkalīderi kļuva Jelgavas A – Z boulinga čenko neizdevās nosargāt čempionu
akadēmijas audzēknis Artūrs Ļevikins titulus, šis čempionāts veiksmīgs bijis
– viņam viena zelta, divas sudraba un jelgavniecei Adīnai Kindzulei. Viņa
viena bronzas medaļa.
jau savā debijas čempionātā sasniegusi
Artūrs izcīnīja medaļas četrās dis- labus rezultātus – vienspēlēs no 76 daciplīnās no piecām ielībniecēm ierindojās 14.
spējamām. Vienspēlēs
vietā, trenējoties mazliet
viņš uzrādīja vislabāko
vairāk nekā gadu.
sniegumu un 108 puiA.Zizlāns latviešu pašu konkurencē izcīnīja
veikto vērtē kā ļoti augstu
1. vietu. Dubultspēlēs
sasniegumu, īpaši ņemot
Artūrs pie augstām vievērā, ka Latvijā boulings
tām netika. Komandu
ir pazīstams kādus gadus
spēlēs mūsu valsts zēni
12, bet Eiropas valstīs to
– Jelgavas A – Z boulinspēlē vairāk nekā simts
ga akadēmija audzēkņi
gadus. «Mūsu boulinga
A.Ļevikins un Artūrs
komandas sasniegumu
Bricis, kā arī Einārs Linvarētu pielīdzināt tam,
dermanis un Verners
ja Latvijas sprinteris
Veidulis – ieguva bronzu.
aizbrauktu uz pasaules
Boulinga akadēmijas Artūrs Ļevikins
līmeņa sacensībām un
valdes priekšsēdētājs trenoskrietu visus melnāneris Aivars Zizlāns piebilst, ka mūsu dainos sportistus,» piebilst A.Zizlāns.
komandas panākums visiem bijis liels Pirmo reizi Latvijas pārstāvji Eiropas
pārsteigums, bet pozitīvā nozīmē. Sud- čempionātā piedalījās 2004. gadā un
raba medaļas A.Ļevikins izcīnīja cīņā izcīnīja vienu bronzas medaļu.
par meistara titulu un kopvērtējumā.
Nākamās sacensības boulinga akaLielā mērā pateicoties tieši A.Ļevikina dēmijas audzēkņiem būs Latvijas piesniegumam, Latvijas jauniešu koman- augušo meistarsacīkstes boulingā, kas
da kopvērtējumā ierindojās augstajā notiks no 14. līdz 17. maijam.

Vēl līdz sacensībām treneris Pēteris Lagzdiņš 1993. un 1994. gadā dzimušajiem puišiem dresē kombinācijas un sadarbību laukumā. Komandas mērķis
Foto: Ivars Veiliņš
ir izkļūt no apakšgrupas.
cīnīties par medaļām. Kopumā tiek
lēsts, ka olimpiādē no Jelgavas piedalīsies 80 – 120 sportistu komanda.
Gatavoties olimpiādei sākuši ne
tikai sportisti. Sporta servisa centrs
gādās arī par vienotu ietērpu spor-

tistiem – parādes formām un T
krekliem. «Šogad meklējām tērpus,
kas ir smuki, bet ne dārgi. Līdz šim
parasti tika izmantota Jelgavas
krāsa – bordo, bet šoreiz vairāk
sliecamies uz spilgtām krāsām,»

Jaunpienācēji parāda raksturu
 Lauris Daukšte

Nedēļas nogalē mūsu futbolisti devās uz Līvāniem,
kur tikās ar turnīra jaunpienācējiem no Preiļiem. Pēc
šokējoša pirmā puslaika,
kad no 1:3 izdevās panākt
neizšķirtu, nācās saprast,
ka laba iepriekšējā sezona
negarantē pārākumu pār
pastarīšiem. Noslēgumā
neizšķirts – 3:3.
Līdzīgi kā iepriekšējā mačā pret
«Metta/LU» jau pirmajā minūtē FK
«Jelgava» izrāvās pa malu un izdarīja
centrējumu – diemžēl nedaudz pāri.
Savukārt mājinieki vispār nerespektēja
iepriekšējo sezonu top vienību un gāja
uz katru bumbu. Jau otrajā minūtē jel-

gavnieki zaudēja pirmos vārtus – Preiļu
futbolists veiksmīgi realizēja 11 metru
soda sitienu. Līdz puslaika beigām vēl
divus vārtus iesita mājinieki un trīs
– mūsējie, panākot neizšķirtu.
Otrajā puslaikā FK «Jelgava» pilnībā
pārņēma iniciatīvu, taču nerezultatīvi.
Lai gan arī Preiļu vienībai neizdevās
gūt uzvaras vārtus, FK «Jelgava»
treneris Dainis Kazakēvičs pēc mača
bija nesaudzīgs. «Mēs te atbraucām
– ar skaistām formām, topošā virslīgas komanda. Iedomājāmies, ka pretinieki paši «nomirs» un ļaus mums
uzvarēt. Pretinieki bija gatavi sajust
mūsu asinis, bet mēs pastaigājāmies.
Nospēlējām ļoti slikti. Aizsardzība
bija katastrofāla. Visiem zināms, ka
katra uzbrucēja kustība ir bīstama, bet
mūsu aizsargi nezina, ko darīt! Un vēl
paši diskutē par «pendelēm». Ko tur
apspriest – spēlētājus
Foto:
nogāza mūsu soda lauIvars
kumā, nevis pretējā.
Veiliņš
Šeit mēs nevis izcīnījām
vienu, bet zaudējām divus ļoti vērtīgus punktus,» atzina treneris.
Mūsu komandā vārtus
guva Kārlis Kinderēvičs, Pāvels Bormakovs,
Vugars Askerovs.
Nākamo spēli mūsējie
aizvadīs 17. maijā pulksten 19 Ozolnieku stadionā, sezonas pirmajā
mājas spēlē tiekoties ar
Tukuma vienību.

Stafetē triumfē 5. vidusskola
Nedēļas nogalē Jelgavas skolu audzēkņi
pulcējās Hercoga Jēkaba laukumā, lai piedalītos ikgadējā stafetē
pa pilsētas ielām. Jau
trešo gadu pēc kārtas
vistitulētākie skrējēji ir
Jelgavas 5. vidusskolas
audzēkņi – viņi uzvarēja 6. – 7. klašu grupā
gan zēnu, gan meiteņu skrējienā, 8. – 9.
klašu meiteņu grupā un vidusskolas puišu
grupā. Vissīvākie konkurenti bija Spīdolas
ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 1.
ģimnāzijas un 6. vidusskolas audzēkņi.
Zobus parādīja arī Jelgavas Amatu vidusskolas puiši, kas pie pašas finiša līnijas
apsteidza Valsts ģimnāzijas skrējējus un
savai skolai atnesa 3. vietu.

Priekšsacīkstes basketbolā
Zēni
16. maijs
Pulksten 11
Jelgava – Ogre
Pulksten 14	Dobele – Bauska
Pulksten 17
Jelgava – Bauska
Pulksten 18.30	Dobele – Ogre
17. maijs
Pulksten 11
Pulksten 12.30

Jelgava – Dobele
Ogre – Bauska

Meitenes
16. maijs
Pulksten 12.30
Pulksten 15.30

Jelgava – Ventspils
Ventspils – Tukums

17. maijs
Pulksten 14

Jelgava – Tukums

atklāj J.Kaminskis. Viņš piebilst, ka
parasti olimpiāde notiek maija vidū,
bet šogad, šķiet, izvēlēts ne visai piemērots laiks – sen jau sācies vasaras
brīvlaiks, nosvinēti Jāņi un liela daļa
devusies tuvākos un tālākos ceļojumos. Turklāt tas liedz iespēju vasaras periodā ieekonomēt līdzekļus par
sporta bāzu uzturēšanu.
Sākotnēji bija paredzēts, ka Jaunatnes olimpiāde notiks Bauskā,
bet iekavējušos stadiona rekonstrukcijas un pārbūves darbu dēļ
Latvijas Olimpiskā komiteja nolēma pārcelt sacensību norises vietu.
Olimpiādē jaunieši cīnīsies par
ceļazīmēm uz Eiropas Jaunatnes
olimpiādi, kas notiks no 21. līdz
28. jūlijam Serbijas galvaspilsētā
Belgradā.

Sporta pasākumi
 14. maijā pulksten 16 – LLU 18.
Universiādes orientēšanās sacensības
un orientēšanās kluba «Alnis» sacensību 6. kārta (Kalnciemā, Dišupos).
 14. un 15. maijā pulksten 16
– Jelgavas 2009. gada atklātais
čempionāts, LR kausa izcīņas posms,
A.Kresa kausa izcīņa tauriņstilā (LLU
peldbaseinā).
 16. maijā pulksten 10.30 – «Jelgavas pilsētas sporta svētku minifutbola
turnīrs 2009» (Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadionā).
 16. un 17. maijā – Latvijas Jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes
basketbolā. Pulksten 11 – Jelgava
pret Ogres rajonu; pulksten 17 – Jelgava pret Bauskas rajonu (Jelgavas
Sporta hallē).
 17. maijā pulksten 14 – sporta
deju sacensības «Jelgavas vasara». Biļešu cena – Ls 3,50 (kultūras namā).
 17. maijā pulksten 19 – Latvijas 1. līgas futbola čempio nāts: FK «Jelgava» – FK «Tukums
2000» TSS (Ozolnieku stadionā).
21. līdz 24. maijam – 25. Baltijas
jūras valstu Studentu sporta spēles
jeb SELL spēles (Jelgavā).
 21. maijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 7.
kārta (Cenās).
 22., 23. un 24. maijā – 25. Baltijas
jūras valstu Studentu sporta spēles
(SELL) (Jelgavas Sporta hallē).
 23. maijā no pulksten 10 – Jelgavas pilsētas Sporta diena (pie Jelgavas
Sporta halles).
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Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Aļona Bartule, mājsaimniece, gaida
otru bērniņu:
«Es te dzīvoju, un man patīk Jelgava – tā ir
maza, bet sakopta un skaista pilsēta. Protams,
kā jau visās pilsētās, ir arī pa kādai nesakoptai
vietai, bet tās nav pamanāmas. Jelgavā nav
garlaicīgi, te ir kur aiziet ar draugiem, ar
ģimeni, ir ko redzēt. Es iebraucējiem noteikti
ieteiktu apmeklēt Jelgavas pili un kādu no
daudzajiem muzejiem, piemēram, Dzelzceļa
vai Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju. Ja pie manis viesojas draugi
no citām pilsētām, mēs noteikti apskatām šīs
vietas. Tāpat Jelgavā notiek dažādi interesanti
pasākumi, kuros ar ģimeni labprāt piedalāmies. Ļoti jauks ir Ledus skulptūru festivāls, tāpat Piena, maizes un medus
svētki, Pilsētas svētki. Visa ģimene bijām arī Stādu dienās, kas pavisam nesen
notika Jelgavā.
Jelgavā dzīvoju jau sen, un man ir sajūta, ka te iespēju robežās tiek darīts
viss, lai iedzīvotājiem būtu labāk, patīkamāk.»

notikumi

Ceturtdiena, 2009. gada 14. maijs

«Drums Clinic» jeb
četri mazi bundzinieki
«Laikam vēl
nespējam
aptvert, ka
kļuvām par
«Latvijas zelta
talantiem».
Šķiet, ka
mēģinājumi,
satraukums
un lielie koncerti televīzijā
vēl nav beigušies. Esam
ritmā bez
nobeiguma,»
atzīst «Drums
Clinic» puiši
– Elvis Lintiņš
(no labās),
Pēteris Žīle,
Reinis Ašmanis un Kārlis
Krūmiņš.
Foto: Ivars
Veiliņš

Kultūras pasākumi
 14. un 15. maijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» (5. vsk.) pirmizrāde Dejs Vasermans «Cilvēks no Lamanšas» (krievu
valodā). Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2;
1,50 (kultūras namā).
 14. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra studijas sezonas noslēgums ar
etīdēm un runas gabaliem (kultūras namā «Rota»).
 16. maijā pulksten 16 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēns» un «Jundari» 9 gadu jubilejas koncerts «Pupas zieda raibumā». Mākslinieciskā vadītāja Madlēna Bratkus, koncertmeistare Guna Vanaga. Biļešu cena –
Ls 2; 1 (kultūras namā).
 16. maijā pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 16. maijā no pulksten 18 līdz 24 – Muzeju nakts pasākumi Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
 17. maijā no pulksten 10.30 – sporta deju konkurss «Jelgavas vasara. Aijas
Rogas piemiņas kauss». Biļešu cena – Ls 3,50. Biļetes nopērkamas pasākuma dienā
(kultūras namā).
 19. maijā pulksten 18 – BJC «Junda» deju studijas «Benefice» 10 gadu jubilejas
izrāde «Princeses uz zirņa». Mākslinieciskā vadītāja Annika Andersone. Biļešu cena
– Ls 3; 2. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē (kultūras namā).
 20. maijā pulksten 19 – XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku sieviešu koru
uzvarētājs meiteņu koris «Spīgo», Raimonds Pauls un draugi ielūdz uz labdarības
koncertu «Palīdzi «Spīgo» aizbraukt uz pasaules koru olimpiādi Dienvidkorejā»
(kultūras namā).
 21. maijā pulksten 18 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu pavasara
koncerts. (Jelgavas Svētās Annas katedrālē).
 22. maijā pulksten 19 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Manā bērnības lodziņā». Mākslinieciskā vadītāja Alda Skrastiņa. Biļešu cena
– Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 23. maijā pulksten 19 – Andra Ērgļa solokoncerts «Sirdspuksti». Muzikālais
pavadījums: Jānis Strazds (taustiņinstrumenti), Māris Kupčs (solo un akustiskā
ģitāra), Aivars Meijers (basģitāra), Gundars Lintiņš (bungas). 1. daļā – dziesmas
no albuma «Sirdspuksti», 2. daļā – dažādas klausītāju iemīļotas dziesmas. Pēc
koncerta klausītājiem būs iespēja nofotografēties kopā ar mākslinieku un iegūt
viņa autogrāfu. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 28. maijā pulksten 19 – Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas muzikālā programma «Sapnis par Brodveju». Koncerta režisors Valdis Lūriņš. Koncertā piedalās
Dita Lūriņa, Raimonds Pauls, Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā, Nacionālā
teātra aktieri Mārtiņš Egliens, Kaspars Zvīgulis, Jānis Vimba, Ģirts Liuziniks, Egils
Melnbārdis, Uldis Anže, Arturs Krūzkops, Ivars Kļavinskis, Ainārs Ančevskis, Mārcis
Maņjakovs, Gundars Grasbergs, Juris Hiršs un citi. Koncerta 1. daļā – «Versijas par
Kabīrijas naktīm», 2. daļā – fragmenti no pasaulslaveniem mūzikliem. Biļešu cena
– Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 30. maijā pulksten 17 – Jelgavas Pilsētas svētkiem veltīts garīgās mūzikas
koncerts. Piedalās Indra Nasteviča (soprāns), Edgars Ansonskis (baritons),
Mareta Beitika (klavieres), Māra Ansonska (ērģeles), vokālais kvartets Gunta
Pavilona vadībā, LU jauktais koris «Aura», diriģents Edgars Vītols, jauktais
koris «Sidrabe», diriģenti Zita Kurševa, Ilva Krauze, Guntis Pavilons, jauniešu
kamerkoris «Mītava», diriģente Agija Pizika, Jelgavas Svētās Annas draudzes
koris, diriģenti Andris Jansons, Andis Bīriņš. Programmā latviešu komponistu
sakrālā mūzika un Pētera Barisona kantāte korim un solistiem «Brīnumzeme».
J.Akuratera dzeja, veltījums komponista 150. gadadienai (Jelgavas Svētās
Annas katedrālē).
 30. maijā pulksten 19 – LNSO pirmo vijoļu grupas koncertmeistara Raimonda
Ozola solokoncerts «Ienāc manā pasaulē». Īpašie viesi – Renārs Kaupers, Dita
Krenberga, Valts Pūce un Kārlis Lācis. Programmā skaņdarbi no R.Ozola albumiem
«Starp debesīm un zemi» un «Ienāc manā pasaulē», kā arī jauni un vēl nedzirdēti
skaņdarbi. Piedalās mūziķi Raimonds Macats, Madars Kalniņš, Aivars Gudrais,
Andris Buiķis, kā arī LNSO stīgu grupa. Lāzeru gaismas scenogrāfija. Biļešu cena
– Ls 15; 12; 10; 8; 6 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 24. maijam – Jelgavas mākslinieku ikgadējā izstāde «Pavasaris 2009»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. maijam – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 No 15. maija – Ulda Rogas vadītās Zīmēšanas studijas audzēkņu darbu gada
noslēguma izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 23. maijam – jaunās modes mākslinieces Līvas Ķauķes-Saules izstāde
«Viens, divi, daudz». Tērpu kolekcijas «Pāvu dumpis» skices, stila fotogrāfijas un
tērpi (modes namā «Tēma»).
 Maijā – izstāde «Plakāti» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Maijā – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (a/s «Swedbank» filiālē
Pasta ielā 47).
 Maijā – izstāde «Portrets latviešu glezniecībā» (Jelgavas Mākslas skolas izstāžu
zālē).
 Maijā – Haralda Smilgas fotogrāfiju izstāde «Par prieku sev» (kultūras nama
1. stāvā).
 Maijā – Harija Liepiņa fotogrāfiju izstāde «Jelgava. Pilsēta diennakts tumšajā
laikā» (kultūras nama 1. stāvā).

 Ritma Gaidamoviča

«Mums jau šķiet, ka daudzi
skolotāji un skolas biedri
pirms tam domāja, ka mēs
pēc skolas neko lietderīgu
nedarām, bet šovs bija lieliska iespēja parādīt, ko mēs
patiesi mākam un darām,»
tā pēc šova «Latvijas zelta
talanti 2009» teic uzvarētāji
grupa «Drums Clinic» – 15
gadus vecais Pēteris Žīle, 12
gadus vecais Elvis Lintiņš, 11
gadus vecais Reinis Ašmanis
un 12 gadus vecais Kārlis
Krūmiņš.
Lai arī nu jau kāds laiciņš pagājis,
kopš noticis LNT šova «Zelta talanti
2009» fināls un mūsu puiši skatītāju
balsojuma rezultātā kļuva par uzvarētājiem, viņi atzīst, ka joprojām jūtoties
kā uz lielās skatuves un šīs sajūtas
nevarot atainot. Jā, viņi sevi dēvē
par mazām zvaigznēm, jo teju katru
dienu kāds uz ielas sakot: «Re, viņš ir
tas «Zelta talantu» uzvarētājs!» Tiek
saņemts ne viens vien rokas spiediens,
bučas, pat puķes no skolotājām, taču
tajā pašā laikā daži Elvja draugi atļāvušies pajautāt, lai iedod arī viņiem kādu
latu no laimētās naudas summas. «Tas,
protams, ir pozitīvi, ka tevi pamana un
sveic, lai gan nedaudz jocīgi un neierasti, taču ir dienas, kad tas nogurdina,»
atzīst Pēteris.

Puiši gaida piedāvājumus

Jāteic gan, ka līdz ar šova beigām
puiši nav apstājušies un cītīgi koncertē,
taču atzīst, ka šis koncertu grafiks vēl ir
par maz – ja būšot piedāvājumi, darīšot
vēl vairāk. Jāpiebilst, ka pagājušajā
nedēļā viņi iepriecināja Pētera skolas
biedrus Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
un skolas biedrus Jelgavas Mūzikas
vidusskolā, taču jau tagad zina, ka
viņiem liela uzstāšanās paredzēta arī
«Zelta Zivtiņas» konkursa noslēguma
čempionātā. Taujāti, vai gan no lielas
koncertēšanas necietīs mācības, puiši
atzīst, ka ne, jo līdz mācību gada no
slēgumam atlicis tikai mēnesis. «Tūlīt
jau vasara, tad tikai varēsim sākt īsti
strādāt! Tā noteikti būtu daudz labāka
nodarbe nekā gulēšana,» piebilst Rei
nis. Visi kā viens atzīst, ka mācības
tomēr ir primāra lieta, jo jābeidz taču
divas skolas – vispārējās izglītības iestāde un Mūzikas skola.

viņus redzot, kādam tā var šķist. Sākumā šovam pieteicies tikai Reinis un
Kārlis. «Organizatori teica, lai piedalāmies ar bungām un vēl kādu instrumentu, tāpēc pieaicinājām klāt sitamo
instrumentu puišus Pēteri un Elvi, lai
viss sanāktu ritmiskāk un daudzveidīgāk – lai tiešām būtu šovs,» stāsta
mazais Reinis. Šobrīd puiši atzīst, ka
vēl vairāk jāsadraudzējas – tad jau viņi
varētu tik tiešām startēt kā vienota
komanda vēl ilgi. «Parasti draugi saiet
kopā un izveido grupu, bet mēs esam
sveši, tagad jāmēģina atrast kaut kas
kopīgs, lai gan, redzot mūs uz skatuves,
daudziem šķiet, ka mēs esam kopā jau
sen,» smaidot teic Pēteris.
«Mums ļoti palīdzēja skolotājs Elvja
tētis Gundars Lintiņš, kurš veidoja
priekšnesumus, bet mēs cītīgi mācījāmies,» tā Pēteris. Viņš esot bijis tas,
kurš puišus uzmundrinājis un rosinājis
viņos cīņas sparu, ka jātiek līdz tam
finālam, iegalvojot, ka puiši to var un
nekāda padošanās nebūs. «Pret dažiem
viņš bija diezgan bargs skolotājs,» tā
Reinis.

Lai arī paši plūca uzvaras laurus,
par savu favorītu puiši atzina Rūdolfu
Ozolu no Rīgas, kurš spēlēja elektrisko
ģitāru, jo viņš, viņuprāt, esot radīts šim
instrumentam.

Lintiņa un Ašmaņa
vārdi palīdzēja

Lai arī puiši jau šobrīd pārvalda vairākus instrumentus, katram no viņiem
ir sapnis un vēlme apgūt vēl kāda spēli.
Pēterim tā noteikti būtu basģitāra
un apņemšanās daudz vairāk spēlēt
klavieres. «Es jau it kā māku spēlēt
klavieres, bet man vēl jāmācās, lai
tiešām saprastu, ko tas Elvis dara pie
tām. Tad es labāk varētu izskaidrot, ko
es gribētu, lai viņš nospēlē. Tas, manuprāt, būs daudz vieglāk, nekā kaut ko
ieskaidrot, nezinot, kā tas īsti jādara.
Man jau šķiet, ka mums visiem jāsāk
spēlēt klavieres, jo tas ir visa pamats,»
tā Pēteris. Arī Kārļa sapnis ir iemācīties vai nu basģitāru, vai solo ģitāru.
«Es sāku mācīties spēlēt vijoli, kas
jāmācās, lai vēlāk apgūtu basģitāru,
taču man apnika, gribējās vairāk sist,
niezēja rokas uz kaut ko ātrāku, tāpēc
pievērsos bungām. Bet tagad šķiet,
ka būs jāatsāk vijole,» stāsta Reinis.
Savukārt Elvis papildus klavierspēlei
jau šobrīd iepazīstas ar akustisko
ģitāru, bet vēl vēlas iemācīties spēlēt
bungas. «Jo vairāk instrumentu tu
spēlē, jo vieglāk saspēlēties, jo saproti,
ko pārinieks dara,» tā Pēteris.
Taujāti par saņemtās balvas – pieciem tūkstošiem latu – izlietojumu,
jaunieši atzīst, ka tā noteikti tiks ieguldīta jaunos mūzikas instrumentos.
Viņi arī vēlas nopirkt grāmatas, no kurām iegūt vairāk zināšanu par saviem
instrumentiem. Kārlis labprāt gribētu
arī mūzikas aparātu, kurā skanētu
mūzika un klāt būtu radio mikrofons,
lai varētu dziedāt.

Taujāti par to, cik gan nozīmīgu lomu
viņu uzvarā spēlējuši tētu – G.Lintiņa un
Raita Ašmaņa – atpazīstamie vārdi un
darbi, puiši atzīst: kaut arī daudzi domā,
ka tālab viņi uzvarējuši, tā neesot, taču
nenoliedz, ka tas, protams, palīdzējis.
«Jā, zinām, ka daudzi tā domā. Protams,
tas mums noteikti palīdzēja, taču mēs
ielikām visus savus spēkus, jo ne jau viņi
gāja uz skatuves un spēlēja,» atzīst Kārlis. «Mēs pierādījām, ka paši arī kaut ko
varam,» piebilst Pēteris. Neskatoties uz
to, puiši atzīst, ka kādu reizi labprāt gribētu koncertā spēlēt kopā ar G.Lintiņu
vai R.Ašmani. Te gan jāpiebilst, ka Reinis
jau ir spēlējis kopā ar Jelgavas bigbenda
puišiem, bet Elvis uzstājies kopā ar tēti
un viņa grupu.

Ģimenes un radi uztraucās
vairāk nekā paši

Vērtējot šovu, puiši atzīst, ka tas
viņiem noteikti esot bijis kas vērtīgs,
jo tieši te izdevies parādīt savu talantu.
«Patīkami, ka šovā visi bija draudzīgi,
nevis plēsās kā konkurenti,» tā Kārlis. Protams, uztraukums jau katrā
uzstāšanās reizē esot bijis. Elvis vien
piebilst, ka tā īsti uztraukumu sajutis
fināla balsošanā, kur balsojumu tabula
ik pa sekundei mainījusi rādījumus.
«Mums jau šķiet, ka mūsu ģimene un
Apvienojās, lai būtu šovs
radi uztraucās daudz vairāk nekā mēs
Interesanti gan tas, ka «Drums Cli paši,» spriež Pēteris. «Mani radinieki ar
nic» puiši nebūt nav labākie draugi no ļoti lielu uztraukumu skatījās, vai mēs
bērna kājas, lai gan, uz lielās skatuves tiksim finālā vai ne,» piebilst Kārlis.

Lielākais talants –
pārvarēt slinkumu

«Sākumā jābūt talantam, lai kaut ko
darītu. Lielākais talants mūsu vecumā
ir pārvarēt slinkumu to visu iemācīties,
tad jau aiziet. Ir grūti saņemties un
iet uz Mūzikas skolu, nevis pēc skolas
nedarīt neko. Īpaši jau mazajam Ašmanim, kurš jo īpaši ko tādu negrib darīt.
Visu laiku tik drīpelējas,» smaidot saka
Pēteris. Reinis gan metas sevi aizstāvēt
un atzīst, ka labprāt sit bungas un tas
viņam patīk, bet mūzikas literatūra,
solfedžo esot kas briesmīgi garlaicīgs,
tieši tālab arī rodas grūtības. Arī Elvis
neslēpj, ka pašrocīga spēlēšana viņam
iet pie sirds, bet mācības – nu nekādi!
Skaidrs gan puišiem tas, ka bez mācīšanās nekur tālu nevar tikt.

Katram ir sapnis
par vēl kādu instrumentu

