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Tirgus izveidei nolūko
jaunu vietu
 Anna Afanasjeva

Tā kā pašreizējā vietā tirgus attīstība ir
apgrūtināta un privatizācijas rezultātā
nav garantēta tā pastāvēšana, pašvaldība izvērtē iespēju
Jelgavas tirgu attīstīt
jaunā vietā – Ganību
ielā pretī būvmateriālu tirdzniecības
centram «MNL».
Analizējot tirgus attīstības
iespējas, pašvaldība secinājusi, ka pašreizējā vietā un situācijā tā izaugsme ir ierobežota. Kā zināms, Privatizācijas
pabeigšanas likuma ietvaros
vairākas kompānijas bija
ierosinājušas SIA «Jelgavas
tirgus» privatizāciju un dome
pieņēmusi lēmumu par tirgus
privatizāciju, jo šī joma nav
pašvaldības pamatfunkcija.
Izpilddirektora vietnieks Vilis
Ļevčenoks skaidro, ka šajā
gadījumā jaunie saimnieki,
neraugoties uz privatizācijas
nosacījumos fiksēto norādi,
ka arī turpmāk saglabājams
līdzšinējais darbības veids,
tirgu var likvidēt, tāpēc pilsēta var palikt vispār bez
tirgus.
Jāņem arī vērā, ka pašreizējā vietā pilsētas centrā tirgus
attīstību ierobežo daudzie
privātie zemes īpašnieki.
Vairāk nekā puse platības
pieder astoņiem īpašniekiem.
Neviens zemes īpašnieks savu
platību negrib pārdot, tāpat
neviens nevēlas veikt ieguldījumus attīstībā, bet pieprasa

pietiekami lielu zemes nomas
maksu. Šādos apstākļos tirgus
vairāk nīkuļo, nevis attīstās.
Pašvaldība secinājusi, ka
jāmeklē jaunas iespējas, un
atzinusi, ka tirgum nepieciešama cita atrašanās vieta,
kur zemes īpašnieku iegribas
neietekmētu tā attīstību.
Pārskatot pašvaldības īpašumā esošās zemes platības,
piemērota vieta tirgus izveidei atrasta Ganību ielā pretī
būvmateriālu tirdzniecības
centram «MNL». Šeit posmā

līdz Atmodas ielai pašvaldības īpašumā ir trīs hektāri
zemes. Īpašumtiesības uz
to nesen sakārtotas, zeme
ierakstīta Zemesgrāmatā.
Aplēses liecina, ka teritorija
ir pietiekama gan plaša auto
stāvlaukuma izveidei, gan
mūsdienīgu tirdzniecības
paviljonu izbūvei.
Pēc pašreizējām aplēsēm,
tirgu jaunajā vietā pašvaldība varētu veidot partnerībā
ar privātajiem investoriem,
veidojot kopēju uzņēmumu,

kas garantētu, ka Jelgava
tirgu nezaudēs. Pašvaldība
tajā varētu ieguldīt savā īpašumā esošo zemi, bet privātais ieguldītājs nodrošinātu
infrastruktūras un tirgus ēku
izbūvi.
Tirgus izveide jaunajā vietā
vēl ir sākumstadijā, un šogad
praktiski darbi šajā jomā vēl
nenotiks. Vispirms jāizstrādā
tirgus attīstības koncepcija.
Pašreizējo tirgu paredzēts
privatizēt pēc tam, kad būs
izveidots jaunais.

Pilsētā atjauno basketbola grozus
 Sintija Čepanone

«Super! Tagad mums
pašiem ir savs laukums, kurā ar draugiem uzspēlēt basketbolu!» prieku par
nupat atjaunoto basketbola laukumu netālu no Zvaigžņu dīķa
pauž Nils. No bērnu
rotaļu laukuma, kā
pats saka, viņš jau izaudzis, tādēļ jo īpašs
prieks, ka turpmāk
ar kaimiņu puikām
varēs sarīkot kādu
basketbola maču tepat daudzdzīvokļu
māju pagalmā.
Šīs atpūtas vietas izveide
norisinājās projekta «Basketbola laukuma rekonstrukcija
Zvaigžņu ielā pie Zvaigžņu

dīķa» gaitā, un tā laikā ne
tikai atjaunots laukums – nokrāsoti balsti, izvietoti jauni
grozi, uzklāts marķējums
–, bet arī demontēti 25 veco
solu balsti laukuma malā. «To
vietā plānots izvietot divus
jaunus solus, bet līdzās tiem
– divus atkritumu konteinerus,» pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Ilona Lediņa atklāj,
ka abi jaunie basketbola grozi
izgatavoti no metāla, tie ir
triecienizturīgi un piemēroti
āra apstākļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 3324 lati.
Darbi tika uzticēti SIA «Ksil
Baltic». Jāpiebilst gan, ka
šis ir pirmais, bet noteikti ne
pēdējais rekonstruētais basketbola laukums pilsētā.
«Par mazākajiem jelgavniekiem esam padomājuši,
pilsētas teritorijā izveidojot

vairākus bērnu rotaļu laukumus, taču nu strādājam,
lai aktīvi pavadīt brīvo laiku
būtu iespēja arī jauniešiem,»
«Pilsētsaimniecības» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja norāda, ka tieši tādēļ ar laiku vairākās vietās pilsētā paredzēts
atjaunot basketbola balstus ar
groziem, galvenokārt daudzdzīvokļu namu pagalmos.
«Pagaidām vēl pāragri spriest,
cik lielā apjomā ideju izdosies
realizēt, taču, visticamāk, jau
maija vidū taps zināms, kuros pašvaldībai piederošajos
zemesgabalos tiks atjaunotas
atpūtas vietas basketbola cienītājiem,» I.Gamorja atklāj,
ka tādas iecerētas, piemēram,
Loka maģistrāles, Meiju ceļa,
Helmaņa, Satiksmes, Lielās
ielas un Dobeles šosejas apkaimē.

Labklājības ministre
stāstīs par pensijām
 Anna Afanasjeva

Rīt, 9. maijā, Jelgavas
reģionālā Pieaugušo
izglītības centra Lielajā
zālē pulksten 12 ar Jelgavas iedzīvotājiem tiksies labklājības ministre
Iveta Purne.
I.Purne stāstīs par aktualitātēm pensiju jomā – grozījumiem Pensiju likumā un
nākotnes iecerēm. Ministrijas
sabiedrisko attiecību pārstāve
Liene Zvereva atgādina, ka no
jūnija pensionāriem par katru
apdrošināšanas stāža gadu, kas
uzkrāts līdz 1995. gada beigām,
paaugstinās piemaksu no 19 līdz
40 santīmiem. Tuvākajā laikā
valdībā iesniegs priekšlikumus,
lai pensionāriem izmaksātu
piemaksas palielinājumu 21
santīma apmērā arī par laiku no
šā gada janvāra līdz jūnijam.
Izdevies panākt, ka piemaksu
pie vecuma pensijas saņems arī
tie, kam pensija ir no 135 līdz
225 latiem. Vidējais piemaksas
apmērs būs 11,74 lati mēnesī.
Tiem, kam pensija ir lielāka par
150 latiem, bet nepārsniedz 225
latus, to indeksēs 1. oktobrī. Ja
inflācija turpinās augt, oktobrī

Ganību ielā posmā līdz Atmodas ielai pašvaldības
īpašumā ir trīs hektāri zemes, kur paredzēts izveidot
jauno tirgu. Teritorija ir pietiekama gan plaša auto
stāvlaukuma izveidei, gan mūsdienīgu tirdzniecības
paviljonu izbūvei.
Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars Veiliņš
Nils, kurš dzīvo netālu no
Zvaigžņu dīķa, par pagalmā
uzstādītajiem basketbola groziem ir priecīgs – bumba mājās
viņam bijusi jau sen, nu ir arī
laukums, kur to likt lietā.
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pensiju indeksācijā pensijām,
kas nepārsniedz 170 latu, ņems
vērā ne tikai inflāciju, bet arī
daļu no apdrošināšanas iemaksu
algas reālā pieauguma. Tā kā
dzīves dārdzība skar visus, no
2009. gada plānots indeksēt visas
pensijas neatkarīgi no apmēra.
Tāpat nākamgad paredzēts ieviest
neapliekamo minimumu arī strādājošo pensionāru algām. Valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu
plānots palielināt no 45 līdz 60
latiem mēnesī.
Tiekoties ar jelgavniekiem,
ministre aicinās ikvienu būt atbildīgam nodokļu maksātājam, jo no
tā ir atkarīga pensija. Ministriju
uztrauc arī demogrāfiskā slodze.
Pašlaik aptuveni divi strādājošie
uztur vienu pensionāru. Ap 2030.
gadu pastāv iespēja, ka vienam
strādājošajam būs jāuztur divi
pensionāri. Arī sociālais budžets
nepildīsies tik sekmīgi kā pašlaik,
tādēļ laikus jādomā, kā novērst
riskus. Ministre uzsvērs arī nepieciešamību pasargāt pašreizējo
sistēmu no sagraušanas, ko var
izraisīt atsevišķu politiķu piedāvājumi.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne piebilst, ka
uz tikšanos ar ministri var ierasties ikviens interesents.

Skolēni var pieteikties
darbam vasarā
 Sintija Čepanone

Jau piekto gadu pēc
kārtas skolēnu nodarbināšanā vasarā iesaistās
arī Jelgavas pašvaldība,
trīspadsmit un četrpa
dsmit gadus veciem
pusaudžiem piedāvājot
kā lietderīgi pavadīt laiku, tā arī nopelnīt.
Tāpat kā iepriekš, arī šogad
skolēniem būs iespēja iesaistīties
pilsētas labiekārtošanā.Jelgavas
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» šogad vasarā – jūnijā
un jūlijā – plāno nodarbināt 50
pilsētas skolu audzēkņus vecumā
no 13 līdz 14 gadiem. Paredzēts,
ka gan jūnijā, gan jūlijā pilsētas
labiekārtošanā strādās 25 skolēnu
grupa.
Kā norāda pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, no 12.
līdz 23. maijam skolēnam, kas
vasarā vēlas strādāt pašvaldībā,
jāiesniedz motivācijas vēstule
«Kāpēc es vēlos strādāt?». Tā jāiesniedz «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a vai
pašvaldības Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11.
«Pretendentu pieteikumi tiks rūpīgi izvērtēti.
Priekšroka
noteikti
tiks

dota trīspadsmitgadīgajiem skolēniem, jo viņiem ir vismazākās
iespējas sameklēt algotu darbu, kā
arī bērniem, kuru ģimenes ir mazturīgas,» L.Klismeta akcentē, ka
ar tiem skolēniem, kuriem darbs
tiks piedāvāts, no 26. līdz 30. maijam par to paziņos personīgi.
Uzsākot darbu, aģentūrā «Pilsētsaimniecība» skolēnam būs
jāiesniedz pase vai dzimšanas
apliecība, ģimenes ārsta izziņa
par veselības stāvokli, nodokļu
grāmatiņa, vecāku vai aizbildņa
rakstiska piekrišana, ka bērns
strādā.
No 10. maija pieteikumus darbam vasarā gaidīs arī Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur pieteikties var bērni no 13 gadu
vecuma, kuri mācās vispārējās, speciālajās vai
profesionālajās skolās, kā arī bērni
ar īpašām vajadzībām.
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Makaronu eņģelīši, sirsniņvēstules
un bučas
 Ritma Gaidamoviča

nomoda laiks, cenšos nedarīt darba lietas. Cita lieta gan ir laikā,
Jelgavnieces reklāmas
kad viņi guļ vai aizņemti ar savām
mārketinga speciālistes
lietām... Bet jebkurā gadījumā
un dizaineres Laimas
– bērniem vienmēr priekšroka.
Šmeldes ģimenē viņas
Pēdējā vietā paliek manas un
bija trīs māsas. Vēstuvīra vajadzības, uz kā rēķina tiek
re atkārtojas, un nu
atrasts laiks bērniem.
arī viņai ir trīs meitas
Lai tiktu ar visu galā, notiek
– trīspadsmitgadīgā Ilva
liela plānošana. Jau no rīta pieceļoLuīze, septiņgadīgā Raities, viss notiek pēc dienas grafika.
na un divarpus gadus
Ir jau brīži, kad kādam gadās kāda
vecā Asnate. Tikai atķibele, mašīnā atklājas, ka kaut
šķirība tā, ka Laimai vēl
kas aizmirsts mājās. Tad gan rodas
bija jaunākais brālis un
zināms haoss, taču tas ir pārdzīMātes dienu, maza būvojams. Arī par brīvdienām – jau
dama, viņa atzīmēja 8.
ceturtdien zinu, ko darīsim nedēmartā, Starptautiskajā
ļas nogalē. Ja vēlamies kopīgus
sieviešu dienā. Laima
pasākumus, tad no kādiem mājas
atzīst, ka meitas ik pa
darbiem ir jāatsakās, vai otrādi.
laikam sagādā māmiņu
Visa pamatā ir plānošana – nevaru
dienu, bet viņa zina, ka
no rīta piecelties un pajautāt: «Ko
arī īstajai dienai, kas šomēs šodien darīsim?»
gad būs 11. maijā, tiek
Kur ņem tik daudz energatavots kas īpašs.
ģijas?
Tas ir gēnos. Bet varbūt tā
Mātes dienas priekšvakarā «Jel- iekšējā doma – labākai nākotnei.
gavas Vēstnesis» nolēma parunāt Brīdī, kad iedomājos – varētu
par ģimeni, mammas lomu tajā, kaut ko nedarīt vai no kaut kā
bērniem un ikdienas dzīvi ar kādu atkāpties, vienmēr atceros, ka
no Jelgavas darbīgajām mammām. nākotnē uz «nedarīšanas» rēķina
Šoreiz par visu to – saruna ar trīs kaut ko nevarēsim atļauties vai
meitu māmiņu L.Šmeldi.
būs palaistas garām neizmantotas
iespējas. Iespējams, varētu atmest
Trīs meitas, darbs, māja...
visam ar roku un sēdēt mājās, auJā, uz mani jau tā dīvaini skatās, dzināt bērnus, bet vai tad mums
bet ne sliktā nozīmē. Parasti ir sau- pietiks finanses, lai bērni varētu
ciens: ārprāts, kā tu ar visu to tiec nodarboties ar to, kas viņiem
galā – trīs bērni, privātmāja bez patīk? Šķiet, pat domās neesmu
mājkalpotājas un vēl abi ar vīru pieļāvusi, ka visu laiku varētu būt
strādājat?! Tad saku, ka principā mājās, bez cilvēku sabiedrības un
jau netieku galā, kaut kas iekrājas, savas radošās darbības.
bet ir jādara. Ir kādas «vājībiņas»
Kas ir mamma?
vai atpūtas brīži, no kuriem varu
Normāla mamma bērnam ir
atteikties, un uz to rēķina tiek viss. Nezinu gan, līdz kuram vecuizdarīti steidzami darbi.
mam, bet līdz 13 gadiem noteikti.
Dienas režīms man ir saspringts Tā ir drošības, balsta sajūta, tāda
– ceļos jau pulksten sešos no rīta, kā aizmugure. Un, kamēr tā ir,
līdz pulksten deviņi jūtas diezgan
viņiem bērni tiek
Varētu teikt, ka pasargāti. Man
izvadāti pa viešķiet, ka mammūsu paaudzei mā ir vairākas
tām, kur viņiem
jābūt. Tad sākas
un
māmiņu diena personības
darba diena, kas
katram brīdim
ilgst tikai līdz
vēl ir attīstības ir vajadzīga sava
pēcpusdienai, jo
mamma – draustadijā. Pati ne- dzene, skolotāja,
mazākā meitiņa
iet bērnudārzā,
esmu uzaugusi pavāre, pat banun viņai visa
ka! Katra loma
ar Mātes dienu pielietojama atdiena tur ir par
garu. Lai bērno situāmaijā, un savā karībā
nam būtu labāk
cijas. Dzirdēts,
un vairāk laika
ģimenē pie šīs protams, ka ir
varētu pavadīt
mammas, kuras
dienas pakā- pavirši izturas
mājās, pirms
četriem eju viņai
peniski piero- pret saviem piepakaļ. Līdz pulknākumiem, bet
dam
sten 22 laiks tiek
ceru, ka pratīšu
pavadīts kopā ar
izpildīt visus no
bērniem, taču pēc tam sākas tiem. Noteikti gribas būt drauotrais darba cēliens – parasti līdz dzenei savām meitām. Vienmēr
pulksten 1, bet tas var ieilgt līdz viņām atgādinu, ka par visu, kas
pat agram rītam.
nomāc, var man izstāstīt, tad arī
Kam tomēr dod priekšro- kopīgi varam problēmu atrisināt.
ku?
Atbalstu esmu apsolījusi – viss nav
Protams, bizness no tā cieš, bet jārisina uz savu roku. Zinu, ka ar
ģimene viennozīmīgi ir pirmajā vienkāršiem kontroljautājumiem
vietā. Arī brīvdienās, kad bērniem nepietiek, ir jāveido sarunas, kuru

Telefona sarunas,
izmantojot internetu
Tērzēšana («čats» u.c.)
Informācijas meklēšana
par precēm un
pakalpojumiem
Interneta banka

laikā var daudz ko uzzināt un
izprast problēmas būtību. Lielākā
meita reizēs, kad mamma nav mājās, uzņemas manas rūpes, īpaši
par mazāko māsu, jo vidējā jau
pati gana liela un var parūpēties
par sevi. Jāteic gan, ka mammas
nebūšana mājās Ilvai Luīzei ir savs
«bizness», jo par māsas auklēšanu,
ņemot vērā, ka mums jau divus
mēnešus vairs nav aukles, tiek
maksāta aukles nauda. Tā viņai
tiek papildināts kabatas naudas
budžets.
Cik liela loma tev ir meitu
dzīvē?
Tieši manu meitu dzīvē, šķiet,
ka ļoti liela. Reizēm pat pārāk. Ir
gadījumi, kad vidējai meitai audzinātāja ko aizrādījusi, bet viņa
pasaka, ka mamma teica citādi.
Tātad mani ņem vērā vairāk, nekā
tas būtu nepieciešams. Vecākās
meitas pusaudzes gadus vēl tā īsti
neesmu sagaidījusi, 13 gadi – tas ir
pats sākums, bet vienmēr par visu
varam izrunāties. Ja jau viņa man
nāk un stāsta gan būšanas, gan
nebūšanas, domāju, ka mana kā
mammas loma ir salīdzinoši liela.
Mūsu ģimenē noteikti nevalda visatļautība. Nav jau barga disciplīna,
taču attiecībā uz naudu un mantām tiek noteiktas robežas. Tiek
mācīts, ka jātaupa savas mantas,
bet, ja gadās ko salauzt, iespējams,
ka tas no savas kabatas naudas arī
jāatpelna.
Kā tu izjūti Mātes dienu?
Varētu teikt, ka mūsu paaudzei Mātes diena vēl ir attīstības
stadijā. Pati neesmu uzaugusi ar
šiem svētkiem maijā, ģimenē pie
šīs dienas pakāpeniski pierodam.
Ar katru gadu tā kļūst mīļāka, jo
bērni pieaug un mammu vairāk
pārsteidz. Nav tā, ka dāvanas no
bērniem saņemu tikai svētkos.
Dāvina arī ikdienā. Arhīvs krājas,
un darbu ir tik daudz, turklāt interesanti, ka nevaru pat izšķirties,
kurš būtu mīļākais. Ir arī tā, ka
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Kā sveici savu mammu?
Savu mammu mēs sveicām
8. martā. Tad tētis par māmiņu
rūpējās, bet arī mēs, trīs māsas
un brālis, viņai dāvinājām puķes
un pašdarinātas dāvaniņas. Spilgti
atceros, ka vienu reizi uzdāvināju
ar dzijām notītu rokdarbu turziņu, uz vāciņa uzšūtas pērlītes,
vēl nesen mammai to plauktā
redzēju. Gaidījām to dienu, kad
varēsim iepriecināt mammu, un
man šķiet, ka arī mani bērni gaida
Mātes dienu.
Cik viegli vai grūti ir audzināt trīs meitas?
Man jau šķiet, ka vieglāk
nekā trīs puikas. Viņi ir daudz
aktīvāki, skaļāki, bet meitenes
– paklausīgākas. Arī tēta prieks
par meitām ir īpašs. Izjūtu baudu veikalā, kad viņām kaut kas
jānopērk, jo meitenēm ir tik
interesantas drēbes, apavi, somiņas, aksesuāri un visādi citādi
brīnumi, kas veiksmīgi jāsaliek
kopā. Esmu priecīga, ka man ir
meitas, jo ļoti labi atceros, kādas
man bija problēmas, kad biju tajā
vecumā, tāpēc noteikti tagad ir
vieglāk palīdzēt. Iespējams, ka
vēlāk, kad meitas paaugsies,
varētu būt lielākas raizes, jo sāksies visas tīņu gadu problēmas,
pirmās mīlestības, un meitenes
ir grūtāk no visām nebūšanām
pasargāt.
Meitām jau no mazām dienām
mācu patstāvību, ko vecāki kādreiz iemācīja man. Tas dzīvē man
ļoti palīdzējis. Vecākā meita, kas
lielāko dienas daļu pavada savās
gaitās, neapjūk svešā vietā, nekautrējas komunicēt ar nepieciešamajiem cilvēkiem vai iestādēm,
spēj pati pieņemt lēmumus un
konkrētajās situācijās rīkoties
adekvāti. Viņa dzīvē nepazudīs.
Tieši tas pats tiek mācīts arī jaunākajām māsām. Zinu, ka izdosies,
jo šo īpašību pati vērtēju ļoti, ļoti
augstu.

mani dažreiz palutina un izdzen
no virtuves, tad pašas vai kopā ar
tēti kaut ko pagatavo. Ar brokastīm gan mani ir ļoti grūti pārsteigt,
jo no rītiem parasti pieceļos pirmā.
Zinu jau, ka kāds pārsteigums māmiņai top arī šogad – viņas jau grib
pastāstīt, bet saka – neteiksim.
Tad nu atbildu – lai nesaka, citādi
nebūs interesanti. Katrā gadījumā
Mātes diena nevar būt pelēka ikdiena. Neskatoties uz lielo darba
slodzi, zinu, ka mēs šiem svētkiem
gatavosimies jau pirms tam – izdarīsim visus darbus iepriekšējā
dienā, lai 11. maiju varam pavadīt,
kopīgi atpūšoties.
Kāda ir pēdējā dāvana, ko
saņēmi no meitenēm?
Nesen no vecākās meitas saņēmu stikla glezniņu ar tamborējumiem, kas tapusi kādā
rokdarbu stundā. Atmiņā palikuši arī no makaroniem taisītie
eņģelīši. Vidējā meita nes man
ļoti daudz zīmējumus. Tajos
parasti redzama mamma ar viņu
pašu vai visa ģimene ar puķēm.
Var gadīties, ka kāda no māsām
tiek aizmirsta, bet mamma un
pati Raina noteikti būs. Visur ir
sirsniņas, tādēļ šos zīmējumus
saucu par sirsniņvēstulēm. Mazā
meitiņa mani lutina ar bučām un
savos kārumos labprāt padalās
ar mammu.
Cik, tavuprāt, šodien vispār
liela loma tiek pievērsta Mātes dienai?
Vairāk gan tie ir tikai formāli
svētki. Iespējams, ka pēc kāda
laika sabiedrība šajā dienā jutīsies citādāk un arī es domāšu un
mainīšos līdzi, taču šobrīd tā man
šķiet vairāk formalitāte. Īstenībā
var teikt, ka atzīmēt Mātes dienu
rosina bērnudārzi un skolas, jo
parasti tiek rīkoti dažādi koncerti, bērni zīmē apsveikuma
kartītes... Tieši bērnudārza un
skolas vecums ir tas, kad bērni
sākuši novērtēt šo dienu.
2004. gads

Iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi (%)

Skaitļi runā
E-pasta lietošana

Ilva Luīze un Raina atzīst, ka mamma Laima esot ļoti gādīga un vienmēr parūpējoties par viņām,
taču dažkārt arī stingra un neatļauj meitenēm darīt, ko viņas vēlas. Piemēram, Ilva Luīze nevar iet
konkrētajā dienā pie datora, ja kāda atzīme zemāka par astoņām ballēm. Meitenes min, ka lielākā
dāvana mammai varētu būt solījums, ka viņas sadzirdēs, ko mamma saka.
Foto: Ivars Veiliņš

44,3%
71,8%
43,9%

50,8%
71,1%
50,2%
Centrālās statistikas pārvaldes dati

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs
apmierina
Jelgavas tirgus?
Rita
Bobkova,
privātuzņēmēja:
– Principā
jau nē – tā
nav no patīkamākajām
vietām. Visvairāk mani nepamierina cenas
tirgū. Agrāk uz turieni gājām,
lai nopirktu kaut ko lētāk, taču
nu cenas ir tādas pašas kā
veikalā. Apmierina, ka tirgus
ir pilsētas centrā – nav nekur
jābrauc, jo ne jau tie turīgākie
iepērkas tirgū.
Elfrīda,
pensionāre:
– Uz tirgu eju
ļoti reti, jo veselība neatļauj mērot tik
lielus gabalus.
Nu jau neesmu tur bijusi
vairāk nekā gadu. Iespējams, ka
tur dažas lietas ir lētākas, taču
pašlaik iepērkos tikai veikalos.
Janīna,
studente:
– Neesmu gan
tur īpaši bieža
viešņa, taču
Jelgavas tirgus mani apmierina. Plaši
paviljoni, liels
preču sortiments – katrā gadījumā visu nepieciešamo vienmēr tur
esmu atradusi. Galvenokārt, kā
jau studenti, dodamies uz turieni
pēc kartupeļiem un citiem dārzeņiem, lai nebūtu jāved no mājām.
Tie tur ir lētāki nekā veikalā.
Svetlana,
pensionāre:
– Divas reizes mēnesī
noteikti turp
aizeju pēc
kartupeļiem,
tos pērkam
tikai tirgū, jo
tie tāpat kā citi dārzeņi tur ir
lētāki nekā veikalā. Tirgū iepirkties turpināšu neatkarīgi no tā
atrašanās vietas.
Jānis
Kaktiņš,
strādā LLU:
– Man nav nekādu pretenziju pret tirgu,
kaut arī reti
eju uz turieni.
Viss ir pietiekami labā kvalitātē. Galvenokārt
eju pēc saimnieču skābētiem kāpostiem un mājās audzētiem āboliem. Laika trūkuma dēļ labprātāk
iepērkos piemājas veikaliņā, bet
pieļauju, ka, ejot uz tirgu, varētu
ietaupīt.
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Noliks ziedus
piemiņas vietās
 Ritma Gaidamoviča
Šodien, 8. maijā, pulksten
10, pieminot Nacisma sagrāves
un Otrā pasaules kara upurus,
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieki Aigars Rublis,
Irēna Škutāne un Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja
Iveta Šurma kopā ar Jelgavas
rajona padomes pārstāvjiem
noliks ziedus piemiņas vietās
Jelgavā.

Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta «Jelgavas Vēstnesi» informē, ka, pieminot upurus, pašvaldības pārstāvji ziedus noliks pie Lāčplēša
pieminekļa Stacijas laukumā,
pie pieminekļa Rūpniecības un
Tērvetes ielas krustojumā, pie
Fašisma terora upuru pieminekļa RAF dzīvojamajā masīvā.
Tāpat ziedi tiks nolikti piemiņas
vietās Miera kapsētā un Zanderu kapos.
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Gaisa kvalitāti mērīs
mobilā laboratorija

Eiropas Komisija (EK)
atbalstījusi Zemgales
reģionālās enerģētikas
aģentūras izveidi, kuras
iniciators ir Jelgavas
dome. Tuvākajos divos
mēnešos līdz līguma
parakstīšanai ar Eiropas
institūciju konkretizējamas atsevišķas projekta
nianses.
Reģionālās enerģētikas aģentūras projekta pieteikumu EK
Inteliģentās enerģijas aģentūras
izsludinātajā konkursā mūsu
pašvaldība iesniedza pagājušajā
rudenī. Galvenās ieceres saistītas ar aģentūras izveidi, reģiona
enerģētikas politikas plānošanas koordinēšanu – dokumentu,
programmu un projektu izstrādi,
informācijas, kā arī konsultāciju
un apmācību nodrošināšanu iedzīvotājiem un citiem patērētājiem, palīdzību pašvaldībām un
siltumapgādes uzņēmumiem ES
direktīvu ieviešanā, sadarbības
veidošanu ar uzņēmumiem, labās
pieredzes pārņemšanu no citām
ES valstīm.
Tā kā mūsu pilsētas iedzīvotāju
skaits bija nepietiekams EK izvirzītajiem nosacījumiem, projektā

kā partneri iesaistītas Bauskas,
Dobeles, Ozolnieku un Auces pašvaldības, Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde un siltumapgādes
uzņēmums. Paredzēta sadarbība
ar sabiedriskajām organizācijām
un Latvijas Lauksaimniecības
universitāti.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis stāsta, ka šopavasar
no EK Inteliģentās enerģijas aģentūras saņemtajā oficiālajā vēstulē
Jelgavas projekts novērtēts pozitīvi. Līdz līguma parakstīšanai ar
EK institūciju vēl konkretizējamas
projekta aktivitātes un izmaksas.
Pašvaldība lēš, ka to izdosies paveikt tuvākajos divos mēnešos un
jūnija beigās dokumentu varētu
parakstīt. Projekta īstenotāji gan
pieļauj, ka birokrātijas dēļ process
varētu ieilgt.
Naudas izteiksmē projekta apjoms ir 335 000 eiro (235 439 lati),
no tiem 250 000 eiro (175 701 lats)
jeb 75 procenti ir ES ieguldījums,
atlikusī daļa – 85 000 eiro (59 738
lati) – sedzami partneriem. Jelgavas līdzfinansējums būs 57 000
eiro (40 059 lati). Šis finansējums
paredzēts aģentūras izveidei un
trīs gadu darbības nodrošināšanai.
Jelgavai kopā ar citām Zemgales
pašvaldībām un uzņēmumiem
aģentūra finansējama piecus gadus pēc projekta beigām.

Amatnieku tirdziņš
gaida tirgotājus
 Sintija Čepanone

«Mans nams – mana
pils» – šāds moto šogad izraudzīts tradicionālajam Amatnieku
tirdziņam, kas 31. maijā Pilsētas svētku laikā
norisināsies Hercoga
Jēkaba laukumā.
Sekojot moto «Mans nams
– mana pils», gadatirgū galvenokārt tiks piedāvāti dažādi
mājokļa labiekārtošanas un
interjera priekšmeti. «Taču neatteiksim nevienam amatniekam,
kas Pilsētas svētku laikā savus
darinājumus vēlēsies piedāvāt
pircējiem,» saka pašvaldības
aģentūras «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Santa Sīle,
piebilstot, ka tirdziņā būs iegādājams viss, kas lieti var noderēt
pagalma, mājokļa un pat sevis
sapošanai, tostarp keramikas,
ādas izstrādājumi, pinumi un
rokdarbi.
Iepriekšējo gadu pieredze apliecinājusi, ka amatnieku interese par šo tirdziņu ir liela, un jau
pašlaik savu dalību apstiprinājuši tādi tirgotāji, kuru preci jelgavnieki ir novērtējuši un atzinuši

par labu esam, piemēram, gardo
sieru un zivju izstrādājumu ražotāji. «Kopumā gaidām apmēram
simts tirgotājus,» S.Sīle norāda,
ka uzrunāti ir arī stādaudzētāji,
kas pircējiem varētu palīdzēt
realizēt ideju par savu namu
– savu pili, jo skaista māja sākas
ar sapostu pagalmu.
Amatnieku tirdziņš pirkt un
pārdot gribētājus gaidīs 31.
maijā no pulksten 9.30 līdz 14,
bet līdz 20. maijam ikviens, kas
vēlas piedalīties pavasarīgajā
andelē, aicināts pieteikties, zvanot pa tālruni 29295901 Santai
Sīlei. Amatniekiem, kas vēlas
piedalīties tirdziņā, iesniegums,
reģistrācijas apliecība, saskaņojums par izbraukuma tirdzniecību pārtikas realizētājiem
jāiesniedz personīgi Jelgavas
kultūras namā K.Barona ielā
6, jānosūta pa faksu 63084676
vai e-pastu: santa.sile@dome.
jelgava.lv.
Kā ierasts, aģentūra «Kultūra»
gādās arī par to, lai Amatnieku
tirdziņš būtu saistošs mazākajiem apmeklētājiem – bērniem
Hercoga Jēkaba laukumā tiks
organizēta radošā darbnīca,
kurā mazie pilsētnieki un viesi
varēs izkrāsot kartona pilis.

 Šodien, 8. maijā, pulksten 12
LLU aulas foajē ar divu izstāžu
atklāšanu pils hercoga un galma personāžu klātbūtnē notiks
Jelgavas pils 270 gadu jubilejas
svinību ieskaņas pasākums. Pirmā

izstāde tapusi fotokonkursa rezultātā,
kuram bija iesūtīts vairāk nekā 170
krāsainu un melnbaltu fotogrāfiju.
Vairāk nekā 60 labākās fotogrāfijas
tagad apskatāmas pils aulas foajē, savukārt Sudraba zālē var aplūkot Lauku
inženieru fakultātes Ainavu plānošanas
un arhitektūras studiju programmas
studentu 18 oriģināldarbu, galvenokārt
maketu izstādi «Mana pils».

 No maija pagarināts NVA
Jelgavas filiāles apmeklētāju pieņemšanas laiks. Pieņemšanas laiks

EK atbalsta
Zemgales enerģētikas
aģentūras izveidi
 Anna Afanasjeva

Īsi

NVA Jelgavas filiālē pirmdienās ir no
pulksten 9 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no pulksten 9 līdz
16.30, bet piektdienās – no pulksten
9 līdz 14. Tas atkarībā no dienas būs
par vienu vai divām stundām garāks
nekā līdz šim. Šajā laikā apmeklētāji
tiks apkalpoti bez pārtraukuma. Katra
mēneša pirmajā piektdienā filiālē
notiek Informatīvā diena, kad apmeklētājus nepieņem. Savukārt pirmssvētku
dienās apmeklētāju pieņemšanas laiks
būs līdz pulksten 13.

«Jauniegādātā mobilā gaisa piesārņojuma laboratorija turpmāk ļaus Jelgavā veikt detalizētu
gaisa kvalitātes monitoringu,» uzsver SIA «Adrona» direktors Agris Kļaviņš. Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

No vakardienas mūsu
pilsētai ir sava Latvijā
modernākā mobilā gaisa piesārņojuma laboratorija, kas tagad ļaus nepieciešamības gadījumā
ļoti precīzi noteikt gaisa
kvalitāti.
Laboratorija iegūta INTERREG IIIA projekta «Pārrobežu
sadarbības iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos» gaitā. Atklātā konkursā to piegādāt
pašvaldībai pieteicās tikai viens
pretendents – SIA «Adrona».
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu
vadītāja Liene Rulle atklāj, ka
sākotnēji projekta gaitā pašvaldība apsvēra iespēju iegādāties
stacionāru laboratoriju. «Taču,

izvērtējot situāciju, bija skaidrs,
ka ieguvums būs krietni mazāks,
jo šāda mobila stacija ļauj to
pārvietot tieši uz piesārņojuma
epicentru un ilgstoši novērot gaisa
piesārņojumu, tā daudz efektīvāk
spējot reaģēt uz izmaiņām. Stacionāra stacija to nepieļautu,» tā
L.Rulle.
Mobilā laboratorija ierīkota speciāli pielāgotā mikroautobusā, kas
ir gan nosiltināts, gan hermētiski
noslēgts, lai, arī ilgstoši atrodoties
piesārņojuma vietā, tas neradītu
draudus speciālistiem, kas veic
mērījumus.
L.Rulle skaidro, ka nākamais
solis ir apmācīt trīs pašvaldības
vides speciālistus, kas pēc tam
būs gatavi strādāt laboratorijā.
«Pieļauju, ka nākotnē mūsu apmācītie darbinieki savas zināšanas
varētu nodot arī, piemēram, Šauļu
pašvaldības speciālistiem, jo jāņem
vērā, ka laboratorija iegādāta pār-

robežu projekta gaitā. Tas nozīmē,
ka to nepieciešamības gadījumā
būs iespēja izmantot ne tikai
mūsu pašvaldībai, bet arī projektā
iesaistītajām Zemgales reģiona
pašvaldībām un Šauļu pilsētai.»
Laboratorija ļoti precīzi varēs
noteikt tādus gaisa piesārņojuma
rādītājus kā slāpekļa oksīdi, benzols un putekļi.
«Iekārtas iegādātas no franču
kompānijas, kurai ir ļoti liela
pieredze šādu mērinstrumentu ražošanā. Tās ir modernas un ar ļoti
augstu jutību, kas var noteikt pat
niecīgas izmaiņas gaisa sastāvā,»
uzsver SIA «Adrona» direktors
Agris Kļaviņš.
Jāpiebilst, ka mobilās laboratorijas izmaksas ir 136 550 eiro,
bet pielāgotā mikroautobusa – 49
820 eiro. Lielāko daļu no šiem līdzekļiem sedz projekta finansētājs
– Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.

Vasaras ceļojums profesiju labirintos
 Ritma Gaidamoviča

Nākampirmdien, 19.
maijā, sāksies pieteikšanās vasaras nometnei «Darbs. Bezdarbs?
Nedarbs! Jeb vasaras
ceļojums profesiju labirintos» «Lediņos», kas
ilgs no 2. jūnija līdz pat
22. augustam.
Bērnu un jauniešu centrs (BJC)
«Junda» informē, ka pirmajā
dienā, 19. maijā, no pulksten 15
līdz 19 pieteikties un līgumus
slēgt par iesaistīšanos vasaras
nometnē aicināti tikai BJC «Junda» pulciņu dalībnieki. Bet pārējie
interesenti pieteikties nometnei
varēs no 20. līdz 22. maijam katru
dienu no pulksten 15 līdz 19.
Vasaras nometnē var piedalīties
bērni, sākot no sešu gadu vecuma,
ja rudenī uzsāks mācības 1. klasē,
līdz 11 gadu vecumam, tādi, kas
beiguši 4. klasi.
Slēdzot līgumu, vecākiem vēlams līdzi paņemt arī izziņu no
ģimenes ārsta ar ierakstiem – ir
vai nav bērns vakcinēts pret ērcēm, vai veiktas visas obligātās
potes atbilstoši vecumam (var būt
līdzi arī potēšanas pases kopija)
un pārbaude uz pedikulozi. Ja
gadījumā līguma slēgšanas dienā
šādas izziņas nav līdzi, tā noteikti

jāuzrāda nometnes pirmajā dienā.
Ja tas netiek izdarīts, organizatoriem ir tiesības šo bērnu nometnē
neuzņemt.
Vecākiem, aizpildot reģistrācijas anketu, jānorāda bērna
personas kods, dzīves vietas
adrese, vecāku tālruņa numuri,
darba vieta.
Maksa par dalību nometnē
vienam bērnam dienā ir pieci lati.
Ja bērns vēlas piedalīties nakts
piedzīvojumā, kas notiks naktī
no ceturtdienas uz piektdienu,
papildus jāpiemaksā pieci lati.
Organizatori aicina reģistrēties
savlaicīgi, jo citādi, ņemot vērā
lielo pieprasījumu, nav iespējams
garantēt brīvas vietas interesentu
vēlamajā laikā.
Šogad nometnes tēma saistīta
ar dažādām profesijām. Pirmajā
nedēļā, kas ilgs no 2. līdz 6. jūnijam, bērni varēs «iemēģināt» ārsta profesiju, no 9. līdz 13. jūnijam

Lūgums atsaukties.

«strādāt» glābšanas dienestā, no
16. līdz 20. jūnijam – «kļūt» par
autovadītājiem, pastniekiem, no
25. līdz 27. jūnijam – mācīties
aktiermākslu un dejotprasmi. No
30. jūnija līdz 4. jūlijam norisināsies tūrisma un sporta nedēļa,
no 7. līdz 11. jūlijam bērni varēs
ieskatīties masu mediju darbā,
no 14. līdz 18. jūlijam kļūt par
amatniekiem, no 21. līdz 25.
jūlijam iemēģināt mūziķa un
cirka mākslinieka profesiju, bet
no 28. jūlija līdz 1. augustam
bērni kļūs par dabas mīļiem
– medniekiem, makšķerniekiem,
lauksaimniekiem. Savukārt no
4. līdz 8. augustam viņiem būs
iespēja iemēģināt roku pavāra
arodā, no 11. līdz 15. augustam
– friziera arodā, bet pēdējā nometnes nedēļa būs veltīta piecām
top profesijām no visas vasaras
nometnes. Sīkāka informācija pa
tālruni 63023531.

Jelgavas dome aicina Jevgēnijas Gerasimčikas (dzimusi 1946.
gada 28.maijā, mirusi 2008.gada 11.aprīlī) piederīgos pieteikties Jelgavas domē Lielajā ielā 11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 63005523 vai 63005470) divu nedēļu laikā
no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar mirušās personas dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā personas piederīgie nepieteiksies,
dzīvoklis tiks atvērts un tajā esošās
mantas iznīcinātas.

 27. maijā Jelgavā pieejamas
bezmaksas konsultācijas atbalsta saņemšanai projektiem no
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas laikā
no 2007. līdz 2013. gadam.
Bezmaksas konsultācijas organizē
Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar ES struktūrfondu informācijas
centru Jelgavā. Interesenti aicināti
savlaicīgi rezervēt konsultāciju laiku
un saņemt plašāku informāciju pa
tālruni 63028454. Centra vadītāja Arta
Kronberga skaidro, ka kopējais Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansējums projektiem ir 60,1
miljons eiro. Viena projekta kopējais
finansējuma apjoms ir no 20 000 līdz
2 miljoniem eiro. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējuma likme
Latvijas projektu partneriem ir 85
procenti. Pirmajā uzsaukumā projektu
iesniegumus pieņems līdz 30. jūnijam,
otrs plānots šī gada oktobrī.

 NVA nodarbinātības pasākuma «Darba izmēģinājumi»
īstenošanai valstī pieteikušies
268 darba devēji. Jelgavā bezdarbniekiem piedāvās izmēģināt profesionālās intereses un
dotības 20 darba vietās. Jaunajam

nodarbinātības pasākumam pieteikušies darba devēji no dažādām nozarēm
– Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca, SIA
«Madara», SIA «Labietis», «Pica serviss»,
trikotāžas fabrika «Mārīte», zemnieku
saimniecība «Līcīši», SIA «Prestižs» un
citi. NVA filiālē vērtē, ka pārstāvēts
pietiekami plašs profesiju klāsts, kurās
bezdarbnieki varēs izmēģināt un apgūt
profesionālās prasmes. Profesiju vidū
ir metālapstrādes darbinieki, pavāri,
piena pārstrādes operators, pārdevēji,
gludināšanas operators, kokaudzētavas
darbinieki u.c. Pasākumā tiks iesaistīti
bezdarbnieki, kuri būs saņēmuši NVA
karjeras konsultācijas par piemērotāko
profesionālo ievirzi un atbilstošākajiem
profesionālās darbības virzieniem
un/vai būs apguvuši neformālās
izglītības programmu kādā
profesionālās darbības
virzienā.
Ritma
Gaidamoviča
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bāriņtiesa

Sākas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas
6. konference

 Baiba Meldere,
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja
14. maijā pulksten 10 Jelgavas kultūras namā sāksies 6. Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas konference, kurā
piedalīsies vairāk nekā 200
bāriņtiesu darbinieku no visas
Latvijas. Šoreiz konferencei
izvēlēta tēma «Bāriņtiesu
darbības nodrošināšana pēc
administratīvi teritoriālās
reformas».
Bāriņtiesas Latvijā izveidotas pirms 12 gadiem, bet
pirms sešiem gadiem darbu
sāka Bāriņtiesu darbinieku
asociācija, kas nu ik gadu
rīko plaša mēroga konferenci, lai aktualizētu svarīgākos
tā brīža jautājumus. Šoreiz
bāriņtiesu darbinieki spriedīs
par tādām svarīgām tēmām
kā bāriņtiesu vieta un loma
mūsdienu sabiedrībā; koordinācijas padomes darbība
bērnu tiesību jautājumu nodrošināšanā Jelgavas pilsētā;
novadu reforma un bāriņtiesu
darbības nodrošināšana; bāriņtiesu darbības vērtējums
un ieteikumi turpmākam
darbam; pētījums «Vardarbība un veselība, vardarbības
novēršana ģimenē».
Bērnu tiesību un interešu
aizsardzība un to nodrošināšana ir katras attīstītas valsts
prioritāte, un bāriņtiesas ir
vienas no svarīgākajām tiesībsargājošajām iestādēm Latvijā
– pagastos, pilsētās un novados, jo tās prioritāri nodrošina
bērna vai citas rīcībnespējīgas
personas tiesību un tiesisko

interešu aizsardzību. Patlaban
Latvijā strādā 514 bāriņtiesas,
pēc administratīvi teritoriālās
reformas pabeigšanas to skaits
saruks. Samazinot bāriņtiesu
skaitu, katram novadam būtu
rūpīgi jāizvērtē, kādi resursi
ir tā rīcībā, vai primāri tiks
nodrošinātas bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses,
kā arī tas, kā šīs institūcijas
būs sasniedzamas katram iedzīvotājam. Nenoliedzami, arī
mūsu – asociācijas – mērķis ir
izveidot kvalitatīvu, profesionālu bāriņtiesu darbības tīklu,
kura pamatā būtu starpprofesionālas darba komandas, kas
nodrošinātu efektīgu tiesisko
un saturīgu sociālpedagoģisko
darbu pašvaldībā. Mēs mācāmies cits no cita, mums ir milzīga pieredze ļoti dažādu un
sarežģītu gadījumu risināšanā,
esam ieguvuši labu izglītību,
daudziem mūsu kolēģiem ir
maģistra grāds, daži uzsākuši
studijas doktorantūrā, arī tie
šobrīd ir valsts un pašvaldību
resursi – mūsu zināšanas un
pieredze. Pateicos visām pašvaldībām un to vadītājiem,
kuri bāriņtiesu darbu novērtē,
izprot un atbalsta, jo patiesībā tā ir unikāla aizbildnības
un aizgādnības institūcija
Eiropā. Mūsu valsts eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga
kādā no bērniem veltītajiem
pasākumiem sacīja «Diemžēl
dzīvē gadās tā, ka bērns tiek
uztverts kā nasta, bet tā taču
ir dāvana – mūsu nemirstības
garants. Atbildība par bērnu
nav drūms pienākums, bet
gaišs un patīkams darbs, kas
darāms no sirds. Rūpēties par
bērna tiesībām nozīmē rūpēties par cilvēku visplašākajā
nozīmē.»
Pateicos Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam par atsaucību
šīs konferences organizēšanai
Jelgavā, kā arī īpašs paldies
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
priekšsēdētājai Īrisai Guntrai
Turčinskai.
Lai mums pietiek spēka,
mīlestības un sirdsgudrības
darīt šo svēto, sarežģīto, bet
tik vajadzīgo darbu!

Vardarbība
pret bērnu pieaug

 Irisa Guntra Turčinska,
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Visbiežāk saviem bērniem
vecāki dara pāri, atstājot viņus
veselībai vai dzīvībai bīstamos
apstākļos, ļaunprātīgi izmantojot savas tiesības.
Kā pēdējā laika aktualitāte, ar
ko nākas saskarties Jelgavas pilsētas Bāriņtiesai, ir vardarbība
ģimenē. Vardarbība ir definēta
četros veidos: fiziska, emocionāla vai seksuāla, kā arī bērna
pamešana novārtā. Visbiežāk
ģimenēs nākas saskarties ar
emocionālo vardarbību un bērnu pamešanu novārtā. Pamanīt
ģimenē vardarbību ir ļoti grūti.
Pirmie, kas to var izdarīt, ir
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātāji, skolotāji, skolu
medicīnas personāls, ģimenes
ārsti, radinieki, kaimiņi.
Ik nedēļu Bāriņtiesā tiek
reģistrēta informācija par to,
ka vecāki, nereti arī vecvecāki,
kuru uzraudzībā atstāti mazbērni, dzīvojamo māju pagalmos,
kāpņu telpās, rotaļu laukumos
kliedz, draud, lamā, rausta
bērnus, tādā veidā pazemojot
un kaitējot viņa emocionālajai
attīstībai. To pašu var teikt
arī par fizisko vardarbību, jo
nereti bērna iepļaukāšana vai
pēriens no vecāku puses netiek
novērtēts kā vardarbība. Katra
Bāriņtiesā saņemtā ziņa tiek
pārbaudīta, veiktas pārrunas
ar vecākiem, bērnu, citiem ģimenes locekļiem un, izvērtējot
katru gadījumu atsevišķi, ģimene tiek nosūtīta pie psihologa,

Aprūpes tiesības pērn
atņemtas 38 vecākiem
 Skaidrīte Krastiņa,
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
locekle, speciāliste aprūpes un
aizgādības jautājumos
Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un
katram bērnam ir tiesības uzaugt
ģimenē. Ģimene kā sistēma
darbojas vienotībā, tā sastāv no
savstarpēji saistītiem elementiem
– ģimenes locekļiem, individualitātēm –, un katram ģimenes
loceklim ir sava noteikta loma.
2007. gada 1. janvārī stājās
spēkā jaunais likums par bāriņtiesām, un tas paredz, ka
mehānisms, kā tiek atklātas
ģimenes, kurās netiek pietiekami
nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana, ir šāds: par iespējamo vardarbību pret bērnu, kas
cietis no ģimenes locekļa vai citas
personas fiziskas, seksuālas vai
emocionālas vardarbības, Bāriņtiesai ziņo Pašvaldības policija,

nē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu
attīstību, Bāriņtiesa lemj par
bērna aprūpes tiesību atņemšanu
vecākiem.
2007. gadā Bāriņtiesa pieņēma lēmumu par bērna aprūpes
tiesību atņemšanu 38 vecākiem,
kuru ģimenēs bija 44 bērni,
bet Jelgavas tiesā iesniegtas 30
prasības par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem.

Jelgavas bērni, kas
ievietoti audžuģimenēs
sociālais dienests, skola, ģimenes
ārsti, radinieki, arī sveši cilvēki,
anonīmi zvanītāji, un katra šī
informācija tiek pārbaudīta.
Bāriņtiesa nekavējoties informē
Valsts policiju par faktu pārbaudi
un, sadarbojoties ar pašvaldības
sociālo dienestu, nodrošina vardarbības rezultātā cietušā bērna
psihosociālo rehabilitāciju. Ja
bērna turpmākā atrašanās ģime-
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• 2006. gadā – 11 bērni, 8 audžuģimenēs;
• 2007. gadā – 13 bērni, 7 audžuģimenēs;
• 2008. gada pirmajos 4 mēnešos – 5 bērni, 3 audžuģimenēs.
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesa pateicas par sadarbību un atsaucību
mūsu pilsētas bērnu uzņemšanā
audžuģimenēs Blīdenes, Vānes,
Lestenes, Valgundes, Grobiņas un
Viesatu pagastu bāriņtiesām.

Palīdzību bērnam Bāriņtiesa var sniegt tikai tādā gadījumā, ja ir nepieciešamā informācija,
Foto: Ivars Veiliņš
tāpēc ļoti svarīgi ir laikus saņemt informāciju no līdzcilvēkiem.
kurš veic ģimenes izpēti un
sniedz atzinumu par iespējamo
konstatēto vardarbības veidu un
tālākajām darbībām ģimenes atveseļošanai, savukārt Bāriņtiesa
par to informē Valsts policijas
pārvaldi.
2007. gadā Bāriņtiesā aprūpes
tiesības atņemtas četriem vecākiem, kuru ģimenēs tika konstatēta vardarbība pret bērnu.
Par šiem gadījumiem Bāriņtiesa
informējusi arī tiesībsargājošās
iestādes.
Izmantojot izdevību, gribu
vēlreiz aicināt sabiedrību nebaidīties informēt Bāriņtiesu
par gadījumiem, kad bērni ir
pakļauti vardarbībai, jo diemžēl
praksē Bāriņtiesas darbinieki
saskaras ar klaju vecāku bezatbildību, nolaidību un pilnīgu izpratnes trūkumu par, viņuprāt,
pašsaprotamām «darbībām»
pret savu bērnu.
Bērnu tiesību aizsardzības
likumā ir noteikti arī iedzīvotāju pienākumi bērna tiesību
aizsardzībā. Katra iedzīvotāja
pienākums ir sargāt savu un
citu bērnu drošību, ne vēlāk kā
tajā pašā dienā ziņot policijai,

2007. gads Jelgavas pilsētas Bāriņtiesā
2007. gadā Bāriņtiesa ir izdevusi 290 administratīvos aktus, sniegusi 28
atzinumus tiesu iestādēm un informējusi pašvaldības sociālo dienestu
par 108 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība
un audzināšana.
2007. gadā
• 13 bērni ievietoti audžuģimenēs;
• 29 bērni – aizbildņu ģimenēs;
• 16 bērni – aprūpes iestādēs.
Bērnu aprūpes tiesības atņemtas
• 25 mātēm un 13 tēviem,
Aprūpes tiesības atjaunotas
• 3 mātēm un 3 tēviem.
• 7 bērni adoptēti, no tiem 4 uz ārvalstīm.
• 24 lēmumi pieņemti ģimenes valsts pabalstu saņemšanai personai,
kura faktiski bērnu audzina.
• 27 lēmumi pieņemti nepilngadīgo mantisko interešu nodrošināšanai.
• Bāriņtiesas priekšsēdētāja izdevusi 3 administratīvos aktus – vienpersoniskus lēmumus par 6 bērnu nekavējošu izņemšanu no ģimenes.

Bāriņtiesai vai citai bērna tiesību
aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par
viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja
personai ir aizdomas, ka bērnam
ir priekšmeti, vielas vai materiāli,
kas var apdraudēt paša vai citu
personu dzīvību vai veselību.

Un vēlreiz gribu atgādināt, ka
palīdzību bērnam Bāriņtiesa var
sniegt tikai tādā gadījumā, ja ir
nepieciešamā informācija, jo ne
vienmēr mēs varam būt ģimenē
tajā brīdī, kad nepieciešams palīdzēt bērnam, tāpēc ļoti svarīgi
ir laikus saņemt informāciju no
līdzcilvēkiem.

Alternatīva bērnunamam –
audžuģimene vai aizbildņi
 Anta Riekstiņa,
Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece, speciāliste ārpusģimenes aprūpes
jautājumos
Ārpusģimenes aprūpe – bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem tiek nodrošināta pie aizbildņa, audžuģimenē,
bērnu aprūpes iestādē. Piemērojot
bērnam ārpusģimenes aprūpi, Bāriņtiesa pirmām kārtām izskata
iespēju ievietot bērnu aizbildņa
ģimenē vai audžuģimenē. Ja tas
nav iespējams, bērns tiek ievietots aprūpes iestādē. Ja runā par
ārpusģimenes aprūpes formām,
tad aizbildnība ir viena no izplatītākajām ārpusģimenes aprūpes
formām. Pašlaik mūsu pilsētā
aizbildnībā atrodas 131 bērns.
Bērnu un ģimenes lietu ministrija, lai tuvinātu bez vecāku
gādības palikušos bērnus ģimeniskai videi un bērns nebūtu
jāievieto aprūpes iestādē, ir uzsā-

kusi valstī audžuģimeņu kustību,
kura lēnām, bet noteikti virzās
uz priekšu un ir neatsverama
kā alternatīvās aprūpes forma.
Diemžēl mūsu pilsētā līdz šim nav
atradušies atsaucīgi cilvēki vai
ģimenes, kuras būtu izteikušas
vēlēšanos kļūt par audžuģimeni,
savukārt tās ģimenes, kurām
šo iespēju bāriņtiesa piedāvāja,
nebija gatavas savu ģimenes dzīvi
pakārtot prasībām, kas noteiktas

noteikumos par audžuģimenēm.
Neskatoties uz to, Jelgavas pilsētas Bāriņtiesa izmanto katru
iespēju ievietot citu pašvaldību
brīvajās audžuģimenēs bērnus,
kas palikuši bez vecāku gādības.
Pašlaik no Jelgavas pilsētas audžuģimenēs ievietoti 18 bērni.
Izmantojot gadījumu, vēlreiz
aicinām ģimenes pārdomāt savas
iespējas un neliegt sirds siltumu
un rūpes kādam bērnam, kurš
uz laiku zaudējis savu ģimeni,
un ierasties uz sarunu Bāriņtiesā
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 118.
kabinetā, lai saņemtu informāciju
par iespējām kļūt par audžuģimeni. Kopš 1994. gada pilsētā
darbojas Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs, kurā šobrīd atrodas 68 bērni. Mūsu pilsētas aprūpes iestādē ievietoto bērnu skaits
ar katru gadu samazinās, un tas
ir darba rezultāts tam, ka pirmām kārtām bez vecāku gādības
palikušam bērnam tiek meklētas
iespējas dzīvot audžuģimenē.
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Nekustamā īpašuma tirgotāji
šampanieti dzer retāk
 Anna Afanasjeva

Nav tā, ka darījumi ar
nekustamajiem īpašumiem nenotiek, bet
līdz kādreizējai aktivitātei šajā jomā ir
tālu. Valdības inflācijas apkarošanas plāns
atstājis savu iespaidu
uz nozari. Tāpat saglabājas iespaids, ko
uz tirgu atstājis lielais
pēdējos gados tajā
ienākušo spekulantu
īpatsvars. Pircēji ir
nosvērtāki, skatās ne
vien uz cenām, bet arī
kvalitātes atbilstību.
Nekustamā īpašuma nozares pārstāvji situāciju traktē
atkarībā no sava uzņēmuma
pozīcijām un taktikas. Savukārt pircēji turpina ieturēt
nezināmas zemākas cenas
nogaidīšanas noskaņu. Situāciju ietekmē arī iedzīvotāju
ierobežotā maksātspēja, ar
vēlmēm vien iegādāties savu
mājokli nepietiek.

Nekustamo īpašumu
ruletes sekas

Cenu korekcijas skārušas
visus tirgus segmentus. Dzīvokļu tirgū pārdotgribētāju
situāciju ietekmē tas, ka aktivitātes laikā, kad tika pirkts
viss pēc kārtas, liela mitekļu
daļa iegādāta spekulatīvos
nolūkos. Pircēji, kas savulaik
uz to gribējuši nopelnīt un par
viegli pieejamiem kredītiem
tikuši pie virknes mitekļu,
saskaras ar likviditātes problēmām. Tādējādi spekulanti,
glābjot savu ādu, ik pa laikam
tirgū «izmet» lētos dzīvokļus.
«Tiem, kas pēdējā vilnī jau

par samērā dārgu cenu dzīvokļus nelielos apjomos iepirka un
remontēja, lai pēc tam pārdotu
dārgāk, uz peļņu grūtāk cerēt.
Tagad dažkārt tos nākas pārdot par pašizmaksu,» ievērojis
Aivars Kalniņš no individuālā
komersanta uzņēmuma «Jēkabs». Kolēģi papildina ar
gadījumiem no prakses, ka
dzīvokļa cena tagad ir mazāka
nekā savulaik ņemtais kredīts.
Tā ne vienam vien atspēlējas kādreizējā nepārdomātā
iesaistīšanās nekustamo īpašumu ruletes spēlē. Sāpīgāk,
ja tas notiek ar cilvēkiem,
kas mitekli pirkuši dzīvošanai. Sava loma ir tam, ka ne
viens vien īpašumu vērtētājs
«buma» laikā neskopojās ar
paaugstinātiem vērtējumiem.

Spriedzes pieaugums
atkarīgs no finansētājiem

Pagaidām šajā ziņā nekas
ārkārtējs gan nav noticis. Ja
kāds jelgavnieks likviditātes
problēmu dēļ būtu spiests
šķirties no sava vienīgā mājokļa, nelāgais gadījums uz
karstām pēdām būtu nonācis
publiskajā telpā. Protams,
zināma jostas savilkšana ne
vienmēr pārdomātās rīcības
dēļ nepieciešama ne vienam
vien kredītņēmējam.
Hansabankas Zemgales reģiona direktore Daiga Jakoviča atzīst, ka līdz šim ne ar
ko vairāk kā ar ikdienišķiem
risinājumiem finansētājiem
nav nācies saskarties. Darba
zaudēšana pieder pie normālām parādībām, tā dēļ liekām
problēmām nevajadzētu būt.
Loģisks risinājums šādos gadījumos ir maksājuma atlikšana
vai pagarināšana.
Protams, nevar izslēgt ie-

Īpašumi dārzkopības sabiedrībās vairs nav tik pieprasīti kā
agrāk.
Uģis Skrupskis, firmas
«Arco Real
Estate» Jelgavas filiāles
vadītājs:
«Jaunbūvju
grupā tirgus
ir piesārņots
ar surogātu.
Savulaik jaunās mājas cēla kā sēnes
pēc lietus, nepievēršot uzmanību
celtnieku kvalifikācijai un prasmei,
izmantojot lētākos celtniecības
materiālus. Pircēju vidū šādi «saceptām» ēkām lielas uzticības nav,
cilvēki labāk izvēlas agrāk pabeigtas mājas, ko īpašnieks būvējis dzīvošanai sev. Citi labprātāk nopērk
zemi ar komunikācijām un paši
būvē sev māju. Viņiem svarīgi, lai
būtu elektrība – tās nodrošinājums
prasa lielus ieguldījumus.»

Aivars Kalniņš,
individuālā komersanta uzņēmuma «Jēkabs»
vadītājs:
«Pēc kautiņa
jau visiem ir
viegli kulaciņus
izvicināt. Kad
sākās īpašumu
pārpirkšanas bums, tikai normāli
būtu, ja amatvīri savlaicīgi uzliktu noteiktus procentmaksājumus spekulatīvajiem darījumiem ar nekustamo
īpašumu. Šīs nodevas noteikti tiktu
arī nomaksātas. Savukārt ieņēmumus
varētu novirzīt uzkrājumiem, lai pabalstītu jaunās ģimenes sava mājokļa
iegādes darījumā. Iespējams, nodeva
palika neieviesta, jo arī amatpersonas mūsu valstī piedalījās naudas
«taisīšanā». Tagad to darīt ir par vēlu
– vilciens aizgājis.»

speciālistus un izmantojis pēc
iespējas lētākus materiālus.
Cilvēki vairs nepērk vienalga
ko, bet vērtētāji atzīst, ka
šajā grupā klientiem pat cenu
robežā ap 1000 vai nedaudz
vairāk latiem pastāv izvēles
iespējas.
Vislielāko cenu kritumu
piedzīvojusi zeme. A.Kalniņš
vērtē, ka savulaik, kad Jelgavā zemi parcelēja daudzajos
tūkstošos apbūves gabalu,
varēja paredzēt, ka tik liela
pieprasījuma pārskatāmā
nākotnē pēc tiem nebūs. Darījumus šajā segmentā ierobežo
tas, ka bankas zemi kā ķīlu
bez mājas projekta vai kāda
cita īpašuma apķīlāšanas
vairs neņem.

Interesē elektrība
un piebraucamais ceļš

Arī šajā grupā, kā spriež
«Arco Real Estate» Jelgavas
Pagaidām nopietna nekustamā īpašuma krīze mūs nav skārusi. Ir samazinājies darījumu apjoms filiāles vadītājs U.Skrupskis,
un visu veidu īpašumu cenas. Ir tikai loģiski, ka kāpumam seko kritums, un otrādi.
interesenti skatās uz zemes
Foto: Ivars Veiliņš atrašanās vietu – cilvēkiem
vairs nav vienalga, kur savu
spēju, ka pašreizējā ekono- dējādi ar nelikvīdiem sagādājot Māras un Asteru ielas rajonā. māju būvēt. Lielāka piekrišana
miskajā situācijā, kad daudzi raizes finansētājam. Kredīt- Saglabājas loģiskā tendence, ir apbūves gabaliem pie Loka
zaudē darbu, spriedze varētu devējs nekļūdīgi izskaitļojis, ka lielas platības dzīvokļu maģistrāles, uz Ozolnieku
pieaugt. Jelgavai masveidīga ka iedzīvotājs, kurš iegādājies kvadrātmetra izmaksas ir ma- un Mežciema pusi, parādās
strādnieku atlaišana līdz šim mājokli savām vajadzībām, zākas salīdzinājumā ar vienas interese par Svētes virzienu.
gājusi secen. Tie, kas vienā vie- taupīs, meklēs papildienā- un divu istabu mitekļiem. No- Mazdārziņu rajoni vairs nav
tā palikuši bez darba, atraduši kumu avotus un darīs visu, teikt konkrētu cenu nav iespē- topā.
to citviet. Bet arī problēmas lai tikai nebūtu jāpaliek bez jams – amplitūda ir visai plaša,
Pircējiem svarīgi, lai zegadījumā kredītņēmējs var jumta virs galvas.
piemēram, labiekārtotiem mesgabalam būtu nodrošipiesaistīt galvotājus, jo neSpeciālisti atzīst, ka pirmās vienistabas dzīvokļiem cena nāta elektrības piegāde, kas
viena banka nav ieinteresēta iemaksas desmit procentu svārstās no 22
izmaksu ziņā
atņemt klientam īpašumu.
apmērā atcelšana nekustamo līdz 32 tūksto- Zemesgrāmatas Jelgavas ir dārga pozīciIr speciālisti, kas pieļauj: īpašumu tirgū neko daudz nav šiem latu. Sava nodaļā reģistrētie
ja. Svarīgs arī
prognozētā mīkstā piezemē- mainījusi. Viņi ir vienisprātis, loma, kā jebku- darījumi
piebraucamais
šanās var izrādīties smagāka. ka valstij noteikti jāatgriežas rā darījumā, ir
ceļš.
Pagaidām par to gan īpaši pie Ekonomikas ministrijas veiksmes fak- 2008. gada 1. ceturksnī
A.Kalniņa
Mēnesis Dzīvokļi Zeme Zeme klients nupat
nekas vēl neliecina. Tas lielā Mājokļu attīstības kreditē- toram.
		
ar ēku
mērā atkarīgs no kredītde- šanas programmas nākamā
Speciālisti
par desmit
Janvāris
59
18
15
vējiem. «Psihošana» varētu posma. Tā paredz, ka valsts lēš, ka cenu kri- Februāris 55
latiem kvad15
30
sākties, kad līdzīgi kā krīzes sniegts galvojumus hipotekā- tums nebūs bez- Marts
rātmetrā ie47
15
11
skartajās ārvalstīs pienāks rajiem kredītiem ģimenēm ar galīgs, jo jaunu
gādājies zemi
brīdis un bankas uzskatīs: bērniem un denacionalizēto daudzdzīvokļu 2007. gada 1. ceturksnī
Pā r l i e l u p ē a r
pret aizdevumu saņemtā ķīla namu īrniekiem.
m ā j u b ū v n i e - Mēnesis Dzīvokļi Zeme Zeme elektrības piear ēku
ir nepietiekama un masveidā
cība pilsētā ir 		
slēgumu un sa48
32
pieprasīs kredītņēmējiem vai Dzīvoklis nevarētu
epizodiska, lie- Janvāris 114
karu kabeli un
32
30
nu papildu ķīlu vai palieli- maksāt tikpat, cik māja
lākoties pārdo- Februāris 86
ēkas pamatiem.
103
43
32
nās kredītprocentus. Arī pie
Mitekļu cenas daudzdzī- šanā ir mitekļi Marts
Savulaik par to
Pēc «Latio» datiem
mums tirgus aktivitātes laikā vokļu mājās salīdzinājumā ar renovētajos naprasīja 50 latus
izsniegtie kredīti pārsvarā par situāciju pirms gada samazinā- mos. Projektu
kvadrātmetrā,
procentiem 20 – 30 pārsniedz jušās par 20 – 30 procentiem. attīstītāji gan ir atturīgāki pašlaik apkaimē vēl sludina
īpašumu pašreizējo vērtību.
Pēc firmas «Arco Real Estate» darījumos ar potenciālajiem par 20 latiem. Reklāmās arī
Savukārt nekustamā īpašu- Jelgavas filiāles vadītāja Uģa pircējiem, lai izvairītos no Malkas ceļa apkaimē par kvadma speciālisti ievērojuši, ka arī Skrupska domām, pēdējos trīs iekrišanas spekulantu tīklos, rātmetru zemes vēl prasa 20
bankām savs krekls ir tuvāks. mēnešos cenu korekcijas nav kad tie tirgus sastrēguma ie- un vairāk latu, kaut tā ir fakProti, tās piedāvā izdevīgākus bijušas tik izteiktas. Mazāk spaidā rezervēja gandrīz pusi tiskajai situācijai neatbilstoša
termiņus un procentus projek- cenas kritušās dzīvokļiem ar dzīvokļu, bet tagad tos realizē cena. Savukārt pilsētas centrā
tos, ko pašas finansējušas. Tās augstajiem griestiem, kas rea- par ievērojami zemāku cenu zemes cena varētu saglabāties
cenšas, lai attīstītājs krīzes lizācijā nonāk salīdzinoši reti. nekā projekta īstenotāji.
augsta – arī ap simts latiem
gadījumā nepaceltu cepuri un Lielāks pieprasījums ir pēc miPārdošanas speciālists Jurijs kvadrātmetrā. Tas tāpēc, ka
nepamestu savu projektu, tā- tekļiem pilsētas centrā, Puķu, Dunajevs no firmas «Latio» uz- šajā rajonā brīvas zemes ir
sver, ka dzīvokļa kvadrātmetra maz. Pieprasītākie ir apbūves
cena tomēr nevarētu būt tāda gabali 1000 – 1200 kvadrātJurijs Dunajevs,
Inese Prāva,
pati kā mājas kvadrātmetra metru platībā. Piedāvājot
firmas «Latio»
SIA «Nekustacena, jo «svaru» kategorijas lielākus gabalus, jārēķinās,
Jelgavas filiāles
mie īpašumi
ir atšķirīgas. Cenu prognozes ka kvadrātmetra cena būs
tirdzniecības
«Kolonna»»
jaunajos projektos, piemēram, zemāka.
speciālists:
Jelgavas filiāElektrības ielas namā gan ir
Ar laiku zemes segmentā
«Nekustamā
les vadītāja:
visai iespaidīgas, tālab noieta korekcijas ieviesīs nekustaīpašuma tirgus
« Pa g a i d ā m
iespējas varētu radīt zināmas mā īpašuma nodoklis. Proti,
dzīve pavisam
nekas negrūtības
no šī gada būtiski pieaugusi
nav apstājusies,
liecina par
zemes kadastrālā vērtība, no
lai gan cenas
būtisku akBankas zemi vairs
vairāk vai mazāk joprojām turpina tivitātes pieaugumu nekustamo
kuras pēc atbilstošas formulas
samazināties. Arī aktivitāte sarukusi. īpašumu tirgū, darījumi salīdzinānepieņem kā vienīgo ķīlu nosaka nekustamā īpašuma
Vismazāk cenu izmaiņas skārušas jumā ar iepriekšējā gada šo pašu
Māju kategorijā cenu sama- nodokli. Šogad šī nodokļa
privātmāju tirgu. Tajā vairāk piepra- periodu notiek retāk. Cenas visu
zinājums sniedzas līdz pro- pieaugums nevarēja pārsniegt
sītas ir 80. – 90. gados celtās mājas, veidu īpašumiem turpina kristies.
centiem 20. Mazāk tas skāris 25 procentus no iepriekšējā
jaunbūvēm izskanējušo kvalitātes Dažādos tirgus segmentos kriēkas, ko īpašnieki savulaik gada apjoma. Ja tā nebūtu, jau
problēmu dēļ cenas kritušās vairāk. tums ir atšķirīgs, vidējais samazi(visbiežāk 80. un 90. gados) šogad lielie zemes uzpircēji
Desmit procentu pirmās iemaksas nājums svārstās ap vienu procentu
būvējuši savām vajadzībām. dabūtu pa biksēm. Bet pēc laiatcelšana tirgus situācijā neko daudz mēnesī. Interese par nekustamā
Lielākais kritums kvalitātes ka nodoklis būs jāmaksā pilnā
nemainīs. Potenciālos pircējus daudz īpašuma iegādi cilvēkiem ir liela.
problēmu dēļ ir jaunbūvju gru- apmērā. Savukārt darījumu
vairāk ierobežo Valsts ieņēmumu Daļu ierobežo materiālās iespējas,
pā, kur pasūtītājs darbu izpil- summa vietām ir mazāka par
dienesta izziņu pieprasīšana par daļa pircēju noteikti gaida tālāku
legālajiem ienākumiem.»
cenu krišanos.»
dei piesaistījis mazkvalificētus zemes kadastrālo vērtību.
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Sociālā palīdzība

Par to, ko nejautā lasītājs
 Kristīne Langenfelde

Pirms maija svētku brīvdienām «Jelgavas Vēstneša» redakcijā telefonakcijas laikā uz lasītāju
jautājumiem atbildēja
Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne. Šķiet, šoreiz
atkal pierādījās – iedzīvotāju galvenā rūpe ir
iespēja saņemt sociālos
pabalstus no pašvaldības, taču Sociālo lietu
pārvaldes pārziņā ir arī
virkne citu uzdevumu un
pienākumu. Par dažiem
no tiem paspējām pārrunāt starp iedzīvotāju
jautājumiem.
Pašvaldības sociālais palīdzības
dienests izveidots pirms 13 gadiem – 1995. gadā, un R.Stūrāne
uzsver, ka tad galvenokārt tas bija
orientēts uz trūcīgiem cilvēkiem,
kam pienākas materiāla palīdzība,
pabalsti.

Cik gatavi esam
darīt paši savā labā?

«Taču, ja mēs tā vēsturiski atskatāmies, tad tagad droši var
apgalvot, ka koncepcija ir būtiski
mainījusies – Sociālās pārvaldes
galvenā funkcija noteikti nav tikai
pabalstu dalīšana. Tagad jau pati
jēga ir cita – mūsu uzdevums ir
stimulēt, lai uzlabotu cilvēka situāciju: veicinātu viņa karjeru, veselības saglabāšanos. Jo ar materiālu
palīdzību jau neko nevar atrisināt

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne
– tā ir cīņa ar sekām: daudz būtiskāk ir ļaut cilvēkam saprast, ka
viņam pašam ir jāspēj uzņemties
rūpes par sevi, tikt galā ar radušos
situāciju, jāvēlas tā mainīt. Tāpēc
virkne noteikto līdzdarbības pasākumu vērsti tieši uz to, lai cilvēks
pats būtu gatavs pārmaiņām. Taču
mainīt cilvēku ir ļoti grūti, tāpēc
vēl arvien ir ļoti daudz tādu, kas
nav gatavi paši kaut ko darīt – viņu
vienīgā vēlme ir saņemt materiālu
palīdzību,» spriež R.Stūrāne, piebilstot, ka netrūkst pilsētnieku,
kas, tiklīdz uzzina par to, ka būs
arī pašam līdzi jādarbojas, gatavi
atteikties pat no pabalsta.
Un šeit pat nav runa par to, ka
kādam liktu iet strādāt labiekārtošanas darbos. «Bieži vien līdzdarbība ir vienkārša savas dzīves

Viena no Sociālo lietu pārvaldes
pakļautības iestādēm ir Bērnu sociālās aprūpes centrs, kur pēdējos
gados būtiski sarucis bērnu skaits.
Jautāta, vai tas nozīmē, ka bez
vecāku gādības palikušu bērnu
patiesi kļūst mazāk, R.Stūrāne gan
atbild noliedzoši: «Te ir cits aspekts
– mēs arvien vairāk strādājam pie
tā, lai tikai pašā galējā situācijā
bērns nonāktu bērnunamā. Pirmām kārtām visas pūles tiek veltītas tam, lai atrastu audžuģimenes,
un ļoti aktīvi strādā bāriņtiesa,» tā
R.Stūrāne.

Sociālo lietu
pārvalde
cilvēkiem,
kas paši
nevar sevi
aprūpēt,
piedāvā mājas aprūpi,
kas aptver
vismaz to
minimumu,
lai cilvēkam
palīdzētu
tikt ar sevi
galā.

Pašvaldības sociālo pabalstu sadalījums 2007. gadā
Pabalsta veids
Summa (Ls)
Ģimeņu skaits
			
sociālie pabalsti (kopā)
591190
GMI pabalsts
57674
194
pabalsti ārkārtas gadījumos
(stihiska nelaime, pārtikai, medikamentiem u.c.)
5673
239
apbedīšanas pabalsti
7388
medicīnisko pakalpojumu apmaksa
(zobu prot., zāļu iegādei, ārstēš.izd., med.rehab.)
107429
pabalsti bērna izglītībai, audzināšanai
27800
320
bāreņiem (pēc pilngadības sasniegšanas)
6525
pabalsti audžu ģimenēm
9046
7
sodu izcietušām personām dzīves uzsākšanai
1267
100 gadu sasniegušajiem
100
dzīvokļa pabalsts
220724
1854
individuālās apkures nodrošināšanai
50875
731
bezmaksas ēdināšana (skolā, bērnudārzā)
96689

Pabalstu saņēmušo
personu skaits
5076
560

Ģimeņu skaits
328
47
137
6
165
2342
3025

Personu skaits
999
118
757
28
277
2560
4739

«Lūdzu, pastāstiet par iespēju vientuļajiem pensionāriem saņemt norīkojumu veselības uzlabošanai rehabilitācijas centros. Kur jāvēršas un kādi
ir nosacījumi?» jautā lasītāja Lilita.

Viens no jaunākajiem Sociālo lietu pārvaldes «bērniem» ir Higiēnas centrs, kas izvietots Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9. Tajā trūcīgajiem iedzīvotājiem ir iespēja gan izmazgāt veļu, gan izmantot dušu.
Foto: Ivars Veiliņš
Taču izrādās, ka Jelgavā šobrīd
nav nevienas audžuģimenes. «Jā,
mūsu bērni visbiežāk nonāk ģimenēs laukos. Nav noslēpums,
ka audžubērnu pieņemšana nav
tikai labdarības pasākums – būtiska nozīme te ir arī materiālajai
pusei. Laukos tā ir svarīgāka nekā
pilsētā. No vienas puses, tas nedaudz apgrūtina situāciju, jo mūsu
darbiniekiem nav iespējams cieši
sekot bērnu gaitām, kas nonāk citā
pašvaldībā, taču, sadarbojoties ar
otras iesaistītās pašvaldības sociālo
dienestu, parasti rūpīgi ģimeni uzmanām,» skaidro R.Stūrāne.
Ja agrāk bērnunamā uzturējās
pat 116 bērni, tad tagad skaits sarucis līdz 64 bērniem 2007. gadā.
Tas nozīmē, ka arī ēkas noslogojums nav tik liels. «Jā, tas mums
ir ļāvis vienā no ēkas korpusiem
izvietot Bērnu un ģimenes atbalsta
centru, kur sociālie pakalpojumi
tiek sniegta ģimenēm ar bērniem,»
uzsver R.Stūrāne.

10 gados 641 apmeklētājs
nonāk nakts patversmē

Pirms pāris mēnešiem desmit
gadu pastāvēšanas jubileju svinēja
nakts patversme. R.Stūrāne atzīst
– cik nepieciešama tā bija pirms
desmit gadiem, tik aktuāla tā ir
arī šobrīd. «Klientu skaits ir liels
– gadā patversmē uzturas pat 129
apmeklētāji. Diemžēl ir arī tādi, kas
visu šo desmit gadu laikā tā arī nav

izglītībai

Sociālais pabalsts (Ls)
85436
11346
73216
3342
31339
314593
519272

Rita Stūrāne: «Ar šo jautājumu kundzei vajadzētu vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas filiālē, kuras kompetencē ir šis jautājums.»

Ja agrāk Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā uzturējās pat 116
bērni, tad tagad skaits sarucis līdz 64 bērniem 2007. gadā.
spējuši nokārtot savu dzīvi – kā viņi
bija vieni no pirmajiem apmeklētājiem patversmē, tā ir vēl šodien
– tādu cilvēku ir ap deviņiem. Taču
tajā pašā laikā ir arī cilvēki, kuriem,
sekmīgi sadarbojoties ar patversmes vadību un mūsu speciālistiem,
tomēr ir izdevies izrauties no šī apļa
– 2006. un 2007. gadā astoņi cilvēki
ir atraduši sev jaunas mājas un
nu vairs viņi naktsmājas nemeklē
patversmē,» stāsta R.Stūrāne.

Higiēnas centrs
bija vajadzīgs jau sen

Viens no jaunākajiem Sociālo
lietu pārvaldes «bērniem» ir

uzsākšanai
100 gadus
sasniegušajiem
0,02%

2285
562
27
13
48
1
2652
1202
867

Rita Stūrāne: «Vispirms jau jāpaskaidro kāda būtiska atšķirība – ja cilvēks jautā par medicīnisku rehabilitāciju, tad šis jautājums noteikti nav Sociālo lietu pārvaldes kompetencē. Ja
personai ir vajadzīga medicīniskā rehabilitācija, tad pareizākais ceļš būtu vērsties pie sava ģimenes ārsta un tad kopīgi izlemt, kur un kāda medicīniskā rehabilitācija ir iespējama. Savukārt,
ja runājam par sociālo rehabilitāciju, tad tā ir tiešā Sociālo lietu pārvaldes pārziņā. Kas tad ir
sociālā rehabilitācija un kas to var saņemt? Sociālā rehabilitācija ir iespēja cilvēkam uzlabot
savu sociālo funkcionēšanu, taču to nevar uztvert kā ārstēšanas kompleksu. Šāda rehabilitācija
pienākas trīs personu grupām – represētajiem (vienu reizi trīs gados); Černobiļas avāriju seku
likvidatoriem (vienu reizi gadā); personām ar funkcionāliem traucējumiem (vienu reizi divos
gados). Pirmām kārtām, lai pretendētu uz šo sociālo rehabilitāciju, kas notiek Sociālās integrācijas centrā Jaundubultos, personai nepieciešams nosūtījums no sava ģimenes ārsta, kurā
apliecināts, ka nav kontrindikāciju, saņemot šo pakalpojumu, piemēram, tuberkuloze, smaga
infekcija, ādas vai onkoloģiska saslimšana. Tad ar iesniegumu jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē,
kur, izmantojot īpašu izvērtēšanas metodi, nosaka personas funkcionālo traucējumu pakāpi,
informāciju apkopo un nosūtīta Sociālo pakalpojumu pārvaldei, kas izvērtē saņemto dokumentu
atbilstību noteiktām tiesību normām un uzņem konkrēto personu rindā uz sociālās rehabilitācijas
centru. Šis pakalpojums pilnībā tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, tāpēc saprotams,
ka pieprasījums pēc tā ir ļoti augsts. Cilvēkiem jārēķinās, ka pēc dokumentu iesniegšanas var
paiet pat pāris gadu, līdz pienāk rinda doties uz rehabilitācijas centru. Paziņojums par iespēju
doties uz centru tiek nosūtīts cilvēkam uz norādīto adresi, taču paralēli tam kopiju saņem arī
Sociālo lietu pārvalde. Tas nozīmē: gadījumā, ja cilvēks savā adresē nesaņem šo paziņojumu,
viņam ir iespēja vērsties Sociālo lietu pārvaldē un pārliecināties, vai viņa rinda jau nav pienākusi. Jāpiebilst, ka rehabilitācijas centrā kurss ilgst 21 dienu. Tas sākas ar vizīti pie speciālista, kurš vēlreiz izvērtē ģimenes ārsta rekomendācijas un nosaka piemērotāko rehabilitācijas
kursu. Tajā ietilpst gan fizioterapija, ūdens procedūras, masāža, ārstnieciskā vingrošana un
citas manipulācijas – kopumā ne vairāk kā trīs vienā dienā. Interesanti, ka vispieprasītākās
bieži vien šajos centros ir deju nodarbības, kas arī ļauj uzlādēt emocijas un iekustināt ķermeni.
Tāpat cilvēkam ir iespēja izvēlēties ne tikai viņam piedāvātās procedūras, bet arī tādas, kas
nav iekļautas valsts apmaksātās programmas sarakstā un ir maksas pakalpojums, piemēram,
zemūdens masāža vai ārstnieciskais pedikīrs.»
«Esmu trešās grupas invalīde. Man ir 60 gadi, taču turpinu strādāt. Kāda
būs mana pensija?» jautā lasītāja.
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Pēc ienākumiem un materiālā stāvokļa izvērtēto ģimeņu,
pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju, raksturojums pa ģimeņu tipiem
Ģimenes tips
1-2 bērni un viens vai vairāki darbspējīgie
1-2 bērni un neviens darbspējīgais
3 un vairāk bērnu un viens vai vairāki darbspējīgie
3 un vairāk bērnu un neviens darbspējīgais
bez bērniem un viens vai vairāki darbspējīgie
bez bērniem un neviens darbspējīgais
kopā

Atbildes uz telefonakcijas laikā uzdotajiem jautājumiem

sakārtošana – kādam dokumenti
nav kārtībā, tie jāatjauno, citam
vajadzētu apmeklēt kādus kursus,
lai atgrieztos darba tirgū, kādu
varbūt nosūtām uz medicīniskiem
izmeklējumiem, lai pārliecinātos,
vai viņš tiešām nevar strādāt. Tāpat nereti nepieciešams nokārtot
oficiālus šķiršanās dokumentus, lai
saņemtu vienu vai otru palīdzību.
Tas jau nav nedz pašvaldībai, nedz
kaimiņam – tas ir paša cilvēka labā.
Ir mums gadījumi, kad cilvēka ienākumi nav pat garantētā minimālā
ienākuma līmenī (27 lati mēnesī),
viņš ierodas, saņem pabalstu par
pirmo mēnesi, bet mēs tad nu
gaidām, kad viņš nāks noslēgt ar
mums līgumu un sāks sadarboties.
Bet pazūd ar galiem – pirmo naudiņu saņem un no pārējām iespējām
atsakās tikai tāpēc, ka pašam kaut
kas jādara. Likt mainīt domāšanu
šādiem cilvēkiem ir ļoti grūti,» tā
R.Stūrāne.

Bērnunamā audzēkņu
skaits rūk

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

Higiēnas centrs, kas izvietots
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9. Tajā
trūcīgajiem iedzīvotājiem ir iespēja gan izmazgāt veļu, gan izmantot dušu. Neapšaubāmi, šāds
pakalpojums pilsētā bija nepieciešams jau sen. Neliels ieskats tajā,
kā cilvēki, kuriem mājās nebija
iespēja nomazgāties, to risināja
līdz šim: sporta zāle, tai līdzās
dušas. Kopā ar sportistiem uz
«treniņu» ierodas kungs ar savu
paveco mammīti un aktīvi meklē
dušas telpu – izrādās, ka tā ir viņu
ikdiena: viņi ierodas publiskajās
sporta bāzēs, kur dušas izmanto,
lai nomazgātu nevis sviedrus pēc
treniņa, bet...
«Jelgavnieki tiešām novērtē šo
jauno iespēju – mums pat ir tādi
brīži, kad tiešām cilvēkus jālūdz
stingri ievērot noteikto laiku
– pusstunda dušas izmantošanai,
lai neveidotos lielas rindas. Cilvēki nāk te gan veļu mazgāt, gan
paši mazgāties. Un, kas ne mazāk
būtiski, šeit iespējams piekļūt arī
cilvēkiem ratiņkrēslā,» uzsver
R.Stūrāne.
Piešķirto pašvaldības
sociālo pabalstu sadalījums
pa ģimenēm pēc to
ienākumu līmeņa

pirmsskolas

Līdz Ls 27
19,1%
Virs Ls 60,01
59,6%

No Ls 27,01
līdz Ls 60
21,3%

«Es viena audzinu divus bērnus. Gaidu un gaidu, kad pašvaldība man
beidzot piešķirs dzīvokli, bet palīdzības nekādas. Kur lai vēl vēršos?
Ko lai daru? Maniem čigānu tautības audžubērniem jau ir 18 gadu,»
norāda sieviete.
Rita Stūrāne: «Pirmkārt, šķiet, ka sieviete neprecīzi formulē savas uzņemtās rūpes par
bērniem, jo Jelgavā šobrīd nav reģistrēta neviena audžuģimene, tāpēc oficiāli attiecības šajā
ģimenē noteikti ir citas. Otrkārt, tas ir dzīvokļu jautājums, un to reglamentē pašvaldības
saistošie noteikumi, tāpēc būtu jāpainteresējas par atbilstību kādai no personu grupām, kas
tiek uzņemtas dzīvokļu rindas reģistrā. Taču vienlaikus šeit varētu būt arī jautājums par to,
ka «bērni», kā saka sieviete, patiesībā jau ir pilngadīgi cilvēki, kuriem pašiem būtu jāgādā par
sevi. Tāpēc šeit vairs nevarētu būt runa par māmiņu, kas viena audzina bērnus, bet gan par trīs
pieaugušiem cilvēkiem. 18 gadu vecumā, ja cilvēks nemācās, viņam būtu jānonāk darba tirgū,
bet, ja darbu atrast neizdodas, reģistrētam kā bezdarbniekam un jāpilda līdzdalības pasākumi
– jāceļ kvalifikācija, jāapgūst kāda profesija, regulāri jāmeklē darbs.»
«Esmu māmiņa meitai – otrās grupas invalīdei. Viņas valsts nodrošinātais sociālais pabalsts ir 45 lati mēnesī. Gribētu zināt, vai nav
plānots to tuvākajā laikā paaugstināt. Es strādāju, un kopumā mēnesī
mūsu ienākumi abām ar meitas pensiju ir 300 lati. Tas, protams, nav
daudz, ja ņem vērā, ka maksājumi par dzīvokli vien ir 100 lati,» stāsta
mamma.
Rita Stūrāne: «Jā, diemžēl šajā gadījumā ģimene nevar pretendēt uz trūcīgas ģimenes
statusu, jo tās ienākumi ir lielāki nekā noteikts. Taču jautājums par valsts sociālā pabalsta
apmēra palielināšanos tomēr būtu adresējams Labklājības ministrijai, kuras kompetencē tas
ir. Taču esmu dzirdējusi, ka šobrīd valdībā tiek spriests par to, ka no 2009. gada šī pabalsta
apmērs tomēr varētu pieaugt, taču, vai tas notiks, atkarīgs no valsts budžeta līdzekļu iespējām
un Saeimas balsojuma.»
«Kas jādara, lai vientuļā māmiņa ar diviem bērniem saņemtu sociālo
palīdzību?» jautā Aiga.

Rita Stūrāne: «Civillikums paredz, ka vecākiem ir jārūpējas par saviem bērniem. Tāpēc šeit
būtu jāuzsver, ka tāda atsevišķa palīdzība vientuļajām māmiņām netiek izdalīta – jūs tāpat
kā jebkurš maznodrošināts iedzīvotājs esat tiesīga pretendēt uz sociālo palīdzību. Jebkura
materiāla pabalsta piešķiršana sākas ar situācijas novērtēšanu. Tātad kā galvenais nosacījums
neapšaubāmi ir tas, vai jūs esat deklarēta Jelgavas pašvaldības teritorijā, kā arī nepieciešams
aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju, kur iespējams aprēķināt ienākumus uz vienu ģimenes
locekli mēnesī. Ja tie ir mazāki par 50 procentiem no minimālās algas (šobrīd tas būtu 80 lati
uz vienu ģimenes locekli mēnesī), jums ir iespēja pretendēt uz sociālo pabalstu. Tātad, ja ģimene
ir atzīta par trūcīgu, tai ir iespēja pretendēt uz šādiem pabalstu veidiem:
– bērna ēdināšana skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē;
– pabalstu mācību piederumu iegādei;
– zobārstniecības pakalpojumu apmaksu – līdz 40 latiem gadā;
– pabalstu briļļu iegādei bērniem;
– dzīvokļu pabalstu – 90 lati trīs mēnešu periodā vai, ja dzīvojamā platība nav apkurināma
ar centrālapkuri, 100 lati vienreiz gadā kurināmā iegādei;
– pabalstu medicīnas pakalpojumiem;
– arī GMI – garantēto minimālo ienākumu, kas ir 27 lati uz vienu ģimenes locekli, ja ģimenes
kopējie ieņēmumi ir mazāki.»

«Vairākkārt esmu pildījusi maznodrošināto deklarācijas, bet sociālo
palīdzību tā arī diemžēl nespēju saņemt. Strādāju pilsētas bērnudārzā
un arī dzīvoju faktiski pilsētā, lai gan mana deklarētā dzīves vieta ir
Ozolniekos. Viena pašvaldība sūta pie otras, bet palīdzības kā nav, tā
nav. Viena pati ar aukles algu «velku» divus bērnus. Mani nodokļi taču
paliek pilsētā! Ko man darīt, kā saņemt palīdzību?» jautā lasītāja.
Rita Stūrāne: «Sievietes priekšstats par to, kur paliek viņas nomaksātie nodokļi, šajā gadījumā diemžēl ir maldīgs. Šeit svarīgi būtu paskaidrot, ka strādājoša cilvēka nodokļi nonāk tajā
pašvaldībā, kur viņš ir deklarējis savu dzīves vietu. Tātad šajā gadījumā sievietes nomaksātie
nodokļi nonāk Ozolnieku novada domes budžetā. Līdz ar to arī sociālā palīdzība viņai būtu
jālūdz no Ozolnieku pašvaldības, jo katras pašvaldības sociālo budžetu veido tieši nodokļu
maksātāju nauda, tā palīdzību sniedz tiem iedzīvotājiem, kas deklarēti konkrētajā pašvaldībā.
Lai pretendētu uz sociālo palīdzību Jelgavā, sievietei jābūt deklarētai dzīves vietai pilsētā.
Kaut arī, kā pati saka, viņa faktiski dzīvo Jelgavā un šeit strādā, nenokārtojot to oficiāli, viņa
ir Ozolnieku novada iedzīvotāja.»
«Es ilgus gadus dzīvoju Jelgavā, tad uz kādu laiku pārcēlos dzīvot
citur, bet nu jau septiņus gadus atkal esmu atpakaļ savā pilsētā. Esmu
vientuļā pensionāre, man ir deformēta gūža, kas praktiski neļauj man
pašai sevi apkopt. Divas reizes nedēļā pa vienai stundai pie manis ierodas aprūpētāja no Sociālo lietu pārvaldes, kas iespēju robežās palīdz.
Bet ar to tiešām ir par maz. Tāpēc lūdzu arī savu draudzeņu palīdzību,
kas arī šad tad atnāk – piepalīdz. Saprotu, ka ir lietas, ko nevaru no
viņām prasīt, tāpēc par to, ka tiek samaksāti mani rēķini pastā un
vēl kāda lieta nokārtota, papildus piemaksāju. Taču viegli nav – es
jau nevaru atļauties par visu maksāt, man taču arī bērēm naudiņa ir
jāsataupa! Gribētu zināt, vai man nepienākas vēl kāda palīdzība, piemēram, pabalsts zāļu iegādei, jo tās tiešām ir dārgas. Vienai ar pensiju
iztikt nav iespējams. Tagad jau domāju, ka varbūt jāmaina dzīvoklis
– es jau tāpat pārsvarā esmu uz gultas, kāpēc man tik liels dzīvoklis
vajadzīgs! Sakiet, vai es varu cerēt uz kādu palīdzību?» jautā Silvija
Amanda Koks.
Rita Stūrāne: «Te tiešām ir plašs jautājumu loks. Sākšu jau ar to, ka vientuļai pensionārei
varbūt tiešām šobrīd nebūtu jādomā par to, ka jākrāj naudiņa bērēm – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šādos gadījumos izmaksā bēru pabalstu divu pensiju apmērā. Nākamais
noteikti ir aprūpe mājās – Sociālo lietu pārvalde cilvēkiem, kas paši nevar sevi aprūpēt, piedāvā
mājas aprūpi, kas aptver vismaz to minimumu, lai cilvēkam palīdzētu tikt ar sevi galā. Tās
ir divas reizes nedēļā pa divām stundām. Ja cilvēkam ar to ir par maz un aprūpe jau patiesi
nepieciešama katru dienu, tad varbūt jālūkojas uz kādu sociālās aprūpes iestādi. Diemžēl šajos
gadījumos tas tomēr ir maksas pakalpojums, jo arī sociālās aprūpes centros cenas ir augušas.
Taču, ja sieviete jau šobrīd domā par iespēju mainīt dzīvokli, kas viņai kļuvis gan par plašu,
gan grūti uzturamu, varbūt ir vērts padomāt par iespēju dzīvokli izmantot kā materiālo nodrošinājumu tam, lai segtu izmaksas sociālajā aprūpes centrā, kur pensionāre būs aprūpēta
un uzmanīta katru dienu. Pašvaldība izstrādājusi šādu praksi, kad dzīvokli kā dāvinājumu
iespējams noformēt pašvaldībai, bet par tā vērtību visa mūža garumā cilvēkam ir apmaksāta
uzturēšanās sociālajā aprūpes centrā.
Tas, protams, ir tikai viens no variantiem, ko izmantot tad, kad patiesi ir skaidrs – vienai
tikt galā vairs nav iespējams un ar mūsu nodrošināto aprūpi divreiz nedēļā ir par maz. Taču
šajā gadījumā ļoti gribas uzteikt risinājumu, kad palīdzīgu roku sniedz draugi – nereti tieši
viņi ir tie, kas grūtā brīdī izrādās tuvāki par pašiem tuvākajiem radiem. Tas tikai lieku reizi
pierāda, ka ne jau visu iespējams atrisināt ar naudu. Ja šādu cilvēku būtu vairāk, sabiedrība
iesaistītos brīvprātīgo darbā un būtu gatava palīdzēt vientuļiem cilvēkiem, tas noteikti būtu
liels ieguvums. Taču, protams, pašvaldība šajā gadījumā nevarētu uzņemties pilnu atbildību
par šiem aprūpētājiem.
Tad vēl noteikti būtu jāpaskaidro par papildu maksāšanu sociālajiem aprūpētājiem. Saprotu,
ka šajā gadījumā sieviete par palīdzību piemaksā savai draudzenei, taču šeit vietā būtu uzsvērt,
ka mūsu sociālo aprūpētāju pakalpojumi ir bezmaksas – par sniegto palīdzību viņas noteikti
nedrīkst prasīt papildu samaksu. Arī gadījumā, ja gatavas darīt kaut ko tādu, kas varbūt viņu
pienākumos neietilpst. Jo sociālo aprūpētāju darbs ir ļoti noslogots – katram no viņiem ir vidēji
astoņi, desmit aprūpējamie. Tas nozīmē, ka visa darba nedēļa ir patiesi noslogota.
Un visbeidzot par iespēju saņemt papildu pabalstus medikamentu iegādei. Šeit gan jāpiebilst,
ka šāds jautājums mazliet izbrīna, jo, ja sievieti divreiz nedēļā aprūpē mūsu darbinieki, tad viņu
pienākums būtu izklāstīt visu informāciju par iespējām pensionārei palīdzēt. Taču, ja tas kaut
kādu iemeslu dēļ līdz šim nav izdarīts, tad jāuzsver, ka iespēja saņemt pabalstu medikamentu
iegādei noteikti pastāv.
Atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, ja viņu ienākumi mēnesī nepārsniedz 160 latus, ir iespēja
reizi gadā saņemt pabalstu 110 latu apmērā slimnīcas izdevumu segšanai. Savukārt medikamentu iegādei paredzēti 80 lati gadā. Protams, lai saņemtu pabalstu, nepieciešams uzrādīt
ārsta izziņu par to, vai saslimšana ir akūta vai tas ir hroniskas slimības paasinājums. Un tad,
ja nepieciešamie medikamenti nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā vai tie
tiek kompensēti mazāk par 75 procentiem, lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Jelgavas
domes Pabalstu piešķiršanas komisija.»
«Viena audzinu trīs bērnus. Situācija izvērtās tāda, ka pavisam nesen izšķīros no vīra un paliku viena ar trīs bērniem. Līdz šim nekad
nav bijusi nepieciešamība pēc citu palīdzības, bet tagad saprotu, ka
viena, turklāt vēl ar mazu zīdaini izdzīvot nespēšu. Bērnu nauda mums
tagad ir 60 lati mēnesī. Ko man darīt? Uz vīra palīdzību nav ko cerēt
– viņam nekad tā īsti nav paticis strādāt, arī šobrīd viņš nestrādā,»
klāsta Ilze.
Rita Stūrāne: «Šis ir ļoti līdzīgs jautājums kā tas, kurā arī vientuļa māmiņa lūdza izskaidrot
iespēju saņemt pabalstus, tāpēc, lai nebūtu jāatkārtojas, uz šo gadījumu attiecas visi iepriekšminētie varianti. Taču šeit es gribētu uzsvērt ko citu – proti, vai tiešām ģimene ir bijusi atbildīga,
plānojot laist pasaulē bērniņus. Iespējams, ka tiešām daudzi, pirms lūgt materiālu palīdzību,
neaizdomājas par to, ka, laicīgi meklējot atbalstu, no šādām situācijām varētu arī izvairīties.
Proti, mūsu pārvaldes paspārnē darbojas gan Bērnu un ģimenes atbalsta centrs Zirgu ielā, gan
Sociālo lietu pārvaldē iespējams saņemt psihologa palīdzību. Laicīgi pamanot pirmās plaisas
ģimenes saskaņā un tās sākot risināt, tagad mums nevajadzētu spriest par to, kādu materiālu
pabalstu ģimenei piešķirt. Tas, protams, vairāk attiecas uz citām ģimenēm, kur situācija nav
nonākusi tik tālu. Taču šajā gadījumā noteikti gribu uzsvērt, ka mammai, pirmkārt, vajadzētu vērsties tiesā par uzturlīdzekļu piedzīšanu no bērna tēva. Jā, viņa jau norādīja, ka tēvam
ienākumu praktiski nav un viņa attieksme pret darbu, pieticīgi sakot, ir noraidoša. Taču arī
šajā gadījumā, ja uzturlīdzekļus nevar piedzīt tiesas ceļā vai ar tiesu izpildītāju palīdzību, ir
iespēja vērsties Uzturlīdzekļu garantijas fondā, kas katram bērnam izmaksā vismaz minimālo
pabalstu, ja to nav spējīgs darīt tēvs. Protams, vēlāk šī summa no tēva tiek atgūta.»
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Pirmdiena, 12.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 24.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4768.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 315.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Latvija Saules zîmç».
12.45 «Ielas garumâ». Misas iela.
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Bârda»; «Bumba».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.40 «Fantadroms 11».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.

tv programma
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 64.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 135.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 4.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 3.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 13.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 12.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 2.sçrija.
1.50 «Domino». Francijas un ASV
kriminâldrâma.
4.10 «Aìents Kodijs Benkss 2».
ASV piedzîvojumu komçdija.

TV3

15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 24.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4769.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 316.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 72.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses». Dokumentâls
seriâls. 26.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 267.sçrija.
14.00 LBL finâls. 2.spçle.
ASK/Rîga – BK Ventspils. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 72.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Slavas çnas puses».
Dokumentâls seriâls. 21.sçrija.
20.00 LBL pusfinâls. 5.spçle.
Ja spçle nenotiek, tad:
20.00 «Pârâk jauni, lai precçtos».
Mâkslas filma.
21.35 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 13.sçrija.
22.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 18.sçrija.
22.45 «Çnas zona».
23.15 «Tavs auto».*
23.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
0.15 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 26.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 5.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Indija».
Vâcijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 561.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 19.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes».
ASV komçdijseriâls. 13.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 121.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 122.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 56.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2» (ar subt.).
Seriâls. 16.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 150.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 46.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31. un 32.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV detektîvseriâls. 19.sçrija.
21.20 «Resnâkais puika pasaulç».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 11.sçrija.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».
1.55 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ. Otrâ
posma spçle. Tieðraide no Kanâdas.
4.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 46.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).

9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4769.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 316.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Mûþa stipendiâti».
Mâksliniece Dþ.Skulme.
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.40 «Mâkonis». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 25.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4770.sçrija.

18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 317.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Gandrîz mierîga pasaule».
Francijas drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 73.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâls seriâls. 22.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 268.sçrija.
14.00 LBL finâls. 3.spçle.
BK Ventspils – ASK/Rîga. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 73.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses». Dokumentâls
seriâls. 23.sçrija.
20.05 «Eiropas fauna».
Dokumentâls seriâls. 3. un 4.sçrija.
21.00 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 14.sçrija.
21.30 Sporta studija. Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.15 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

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

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 27.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Seiðelu salas».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 562.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 14.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 65.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 136.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 5.sçrija.

20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Patiesîbas atklâsme».
Vâcijas melodrâma. 2007.g.
22.55 «Melnâ grâmata». Nîderlandes, Vâcijas
un Beïìijas laikmeta drâma.
1.35 «Renegâts». ASV seriâls. 3.sçrija.
2.30 «Jâ». Lielbritânijas un ASV melodrâma.
4.15 «Policisti». ASV kriminâldrâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 122.sçrija.
6.50 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Otrâ posma spçle.*
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 28.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 57.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV detektîvseriâls. 19.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 17.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 151.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 47.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33. un 34.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 22.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 14.sçrija.
22.20 «Gultâ ar ienaidnieku».
ASV trilleris.
0.20 «Remonta skola» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 17.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 47.sçrija.

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 318.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 74.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 24.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 269.sçrija.
14.00 LBL finâls. 4.spçle.
ASK/Rîga – BK Ventspils. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 74.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 25.sçrija.
20.00 LBL finâls. 1.spçle. Tieðraide.
22.00 «Nolaupîðana okeânâ».
ASV piedzîvojumu filma.
23.25 «Nâkotnes parks».
23.55 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
0.40 «112 hronika».*

TV5

LNT

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

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 28.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 7.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Âfrika». Vâcijas un
Austrijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 563.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 15.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.

Treðdiena, 14.maijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 26.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4770.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 317.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»

16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 66.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 137.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 6.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma 2». Lielbritânijas
un ASV seriâls. 6.sçrija.
23.05 «Aukstuma faktors».
ASV piedzîvojumu filma.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 4.sçrija.
1.55 «Lîgavas mâsa». Kanâdas trilleris.
3.40 «Melnâ grâmata». Nîderlandes, Vâcijas
un Beïìijas laikmeta drâma.

TV3

15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.40 «Plûdi».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 26.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4771.sçrija.

5.50 «Logi» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 123.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 58.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 22.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV Seriâls. 18.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 152.sçrija.

16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 48.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35. un 36.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?»
21.20 «Dubultvienîba».
ASV spraiga siþeta filma.
23.15 «Smukulîte Betija». Seriâls. 13.sçrija.
0.15 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
1.45 «Smieklîgâkie videokuriozi».
1.55 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Ceturtdaïfinâla spçle.
Tieðraide no Kanâdas.
4.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 48.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).

13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 15.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 521.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4771.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 318.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Amats rokâ».
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.40 «Saldâs kûciòas». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 521.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4772.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 319.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «iPod revolûcija».
Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 75.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses». Dokumentâls
seriâls. 26.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 270.sçrija.
14.00 LBL finâls. 5.spçle.
BK Ventspils – ASK/Rîga. 2007.g.*

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 75.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «1968.gada maijs». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g. 2.daïa.
20.35 «Palîgâ, mana meita precas!»
Vâcijas komçdija.
22.10 «Ar makðíeri».
22.40 «Zootrops».
23.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns». ASV animâcijas
seriâls. 12.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 29.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 8.sçrija.
10.05 «Sapòu viesnîca. Dubaija». Vâcijas un
Austrijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 564.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 16.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 67.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 138.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika». LNT seriâls. 7.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
22.00 «Kaukâza rulete» (ar subt.).
Krievijas drâma.
23.50 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1. un 2.sçrija.
1.50 «Otrais komandâ». ASV un Rumânijas
spraiga siþeta filma. 2006.g.
3.35 «Inspektors Tûïa». Francijas un Polijas
piedzîvojumu komçdija.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 87.sçrija.

TV3
5.50 «Logi» (ar subt.).
6.50 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Ceturtdaïfinâlspçle.*
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 30.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 59.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 17.sçrija.

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

Piektdiena, 16.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 522.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4772.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 319.sçrija.

TV3
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Interni». Francijas seriâls. 4.sçrija.
13.45 «Dabas grâmata».
14.15 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls ‘99». Grupa The Hobos.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.40 «Zeltîtâs vasaras»; «Mîkla par garo
pupu»; «Tracis». Filmu studijas Dauka
animâcijas filmas.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 522.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4773.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Japânu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 320.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 18.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ideju kauss».
23.30 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 10.sçrija.
0.15 «Eirodziesma 2005». Muzikâli spilgtâkâs
un emocijâm bagâtâkâs 2005.gada
EDzK nacionâlâ finâla atmiòas.

LTV 7

14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 41.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 19.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 153.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 49.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37. un 38.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 7.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Melnâ maska».
Honkongas spraiga siþeta filma.
0.10 «Gribi bût miljonârs?»*
1.10 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 19.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 49.sçrija.

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

ASV komçdijseriâls. 30.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 9.sçrija.
10.05 «Floridas sapòi». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 565.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 23.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». ASV seriâls. 17.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 68.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 139.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saeimas sarunas».
Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Nâvçjoðais ierocis 2».
ASV spraiga siþeta filma. 1989.g.
0.10 «Piektdiena». ASV komçdija. 1995.g.
2.00 «Îpaðais korpuss».
ASV spraiga siþeta filma.
4.05 «Kaukâza rulete» (ar subt.).
Krievijas drâma.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 88.sçrija.

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas
un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 76.sçrija.
10.25 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 271.sçrija.
14.00 LBL finâls. 6.spçle.
ASK/Rîga – BK Ventspils. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 76.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
20.00 LBL finâls. 2.spçle. Tieðraide.
22.00 «Zveja» (krievu val.).
22.30 «24 stundas 3». ASV seriâls. 16.sçrija.
23.15 NBA spçïu apskats.
23.45 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».

5.50 «Logi» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 124.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 60.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 18.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 20.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 154.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 50.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39. un 40.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Indiana Dþonss un pçdçjais krusta karð».
ASV piedzîvojumu filma.

23.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
23.40 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Pusfinâlspçle. Tieðraide no Kanâdas.
2.25 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 20.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 50.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «Trîs papeles Efeju ielâ» (ar subt.).
Krievijas melodrâma. 1967.g.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 17.maijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*

8.45 «Burvju mâkslinieks»; «Caurâ mâja».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 23.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
M.Rîtiòa kulinârijas raidîjums.
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 59. un 60.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba.
Aviòonas festivâlam – 60».
Dokumentâla filma. 2007.g.
13.30 H.Brauna fonda jubilejas koncerts. 1.daïa.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 45.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Dþeina Eira».
Daudzsçriju mâkslas filma. 4.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Holandieðu
kinoreþisors J.Stellings Rîgâ.
19.00 «Vides fakti».
19.35 «Grejas anatomija 3». Seriâls. 46.sçrija.

20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Detektîvseriâls. 8.sçrija.
22.10 «Âksts un traìiíis Edgars Liepiòð».
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Miljons dolâru hotelis». ASV, Vâcijas un
Lielbritânijas kriminâldrâma.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs» (krievu val).
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «1968. gada maijs».
Dokumentâla filma. 2.daïa.
14.55 «Palîgâ, mana meita precas!»
Vâcijas komçdija.
16.30 «Tavs auto».
17.00 «Francijas fauna».
Dokumentâls seriâls. 1. un 2.sçrija.
17.55 LMT virslîgas spçle futbolâ.
FK Skonto – FK Dinaburga. Tieðraide.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
21.50 «Nozagt Rembrantu». Dânijas un
Lielbritânijas piedzîvojumu komçdija.
23.40 «Atgût Sâru». Francijas trilleris. 1.sçrija.
1.15 «NBA apskats».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 11.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
Vada E.Zariòð.
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.30 «Mâsas Olsenas iekaro Londonu».
ASV piedzîvojumu komçdija.
12.30 «Bçrni, kas izglâba vasaru».
ASV piedzîvojumu filma bçrniem.
14.00 «Amulets 7». ASV seriâls. 17.sçrija.
14.55 «Kabatas nauda». ASV komçdija. 1994.g.
17.05 «Vecmeita 2».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 53.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
Intelektuâla spçle. Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. Vada
L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Vecmâmiòas puisîtis». ASV komçdija.
23.05 «Stâsts par mums». ASV melodrâma.
1.00 «Gorilla». Itâlijas erotiska komçdija.
2.50 «Pa kreisi no lifta». Francijas komçdija.
4.30 «Nâvçjoðais ierocis 2».
ASV spraiga siþeta filma.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 126.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 22.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 8.sçrija.
9.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 2.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.40 «Hovards Pîle». ASV piedzîvojumu filma.
13.00 «Burvis Kazams». ASV komçdija.
14.55 «Dziïâk par vârdiem». ASV drâma.
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 9.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 12.sçrija.
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18.55 «Kobra 9». Seriâls. 9.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Smieklîgâkie videokuriozi».
21.40 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Spçle par bronzas medaïâm.
Tieðraide no Kanâdas.
0.45 «Niknuma varâ».
ASV spraiga siþeta filma.
2.30 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 107.sçrija.

20.30 «Noziedzîgie prâti 2». Seriâls. 17.sçrija.
21.15 «SeMS piedâvâ...» Kaiser Chiefs.
21.55 «Krçjums... saldais». Izklaidçjoði
informatîvs raidîjums.
22.30 NBA play-off spçle.
Ja spçle nenotiek, tad:
22.30 «Uzticçðanâs». Mâkslas filma.
0.05 «NBA spçïu apskats».*
0.35 «TV motors».*
1.00 «NBA spçïu apskats».*
1.30 «TV motors».*

TV5

LNT

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

6.40 «Logi» (ar subt.).
7.30 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.20 «Sliktais suns». ASV animâcijas seriâls.
12.sçrija.
8.50 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 15.sçrija.
9.20 Nordea Rîgas maratons 2008. Tieðraide.
10.30 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
11.00 «Pçdçjâ krauja». ASV un Kanâdas
spraiga siþeta piedzîvojumu filma.
12.55 «Trîs vîri un mazulis». ASV komçdija.
15.00 «Apsçstîba». ASV un
Lielbritânijas melodrâma.
17.00 «Vecmeita 2».
ASV realitâtes ðovs. 2.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 54.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Cîòas klubs». Cîòa par Latvijas
stiprâkâs dziesmas titulu. Tieðraide.
22.10 «Misters Negadîjums». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.
0.05 «Pamatinstinkts 2». Lielbritânijas,
ASV un Vâcijas erotisks trilleris.
2.15 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
3.15 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
4.15 «Vecmâmiòas puisîtis». ASV komçdija.

Svçtdiena, 18.maijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 24.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
Tieðraide no Mateja baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Pastaiga parkâ».
ASV un Kanâdas komçdija.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «3000 km lîdz Apsolîtajai
zemei». Dokumentâla filma.
17.30 «Mûþa stipendiâti». G.Treimanis.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Biíernieku iela. 2.daïa.
19.00 «Province».
19.30 «Dziesmusvçtkus gaidot...»
19.40 «Brâïi un mâsas». ASV seriâls. 1.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Salna pavasarî».
Rîgas kinostudijas drâma.
23.00 «Projekts Cilvçks». Dzejnieks
J.Ziemeïnieks – Çtera odçjs
– J.Kulakova un V.Jansona
interpretçjumâ.
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 10.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 14.sçrija.
13.45 «Noels Galahers un Oasis».
14.55 «Tur, kur dzimtene». Vâcijas melodrâma.
16.30 «Nâkotnes parks».*
17.00 «Francijas fauna». Dokumentâls seriâls.
3. un 4.(noslçguma) sçrija.
18.00 LBL finâls. 3.spçle. Tieðraide. Treðâ
finâla sçrijas spçle, kurâ kâda no
komandâm noteikti iegûs pârsvaru,
jautâjums tikai – vai minimâlo 2:1
vai 3:0.
20.00 «Ceïâ ar kameru».
Lejup pa Jukonas upi. 4.daïa.

TV3
5.50 «Sirdsbalss». Seriâls. 108.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 9.sçrija.
9.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 3.sçrija.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
11.00 «Veiksmes èeks». ASV ìimenes komçdija.
12.55 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.55 «Avîze». ASV komçdija.
16.05 «Smieklîgâkie kuriozi».
17.00 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 10.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 13.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.40 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Finâlspçle. Tieðraide no Kanâdas.
22.45 «Beverlihilsas policists 3».
ASV spraiga siþeta komçdija.
0.55 «Septîtâ zîme». ASV fantastikas trilleris.
2.40 «SMS èats».
4.15 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 13.sçrija.

5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
9.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
Raidîjums par modi. Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.). *
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Salatçvs» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
16.30 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Kazaòas bârene» (ar subt.).
Krievijas komçdijs.
24.00 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Pērk vilcēju «Volvo», MAN vai MB

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26)
piedāvājam izmantot LURSOFT datu bāzes.

«Actros», 1985. – 2001. g.
Mob.t. 28354582.

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

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

Tālr. 63046713,e-pasts: info@jzb.lv

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta
1.daļu, Ministru kabineta 27.11.2007.
noteikumu Nr.814 «Noteikumi par
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem
taksometriem» 2.6.punktu, Jelgavas
domes Estētikas komisijas 13.03.2008.
lēmumu Nr.2/08

Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Noteikt Jelgavas pilsētas vieglo
taksometru atšķirības zīmi - logo
(iekļaujot informāciju par taksometra dienas un nakts lietošanas
maksu (tarifu), norādot taksometra nolīgšanas, viena kilometra nobraukuma un nolīgtā taksometra
stundas stāvēšanas maksu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo
taksometru (pielikumā);
2. Noteikt Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmes
- logo izvietojumu ārpusē uz
vieglā taksometra virsbūves – uz
transportlīdzekļa labās puses
aizmugurējām durvīm.

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

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

IZSTĀDI
ORGANIZĒ:

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

sports
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Komandas mērķi auga pakāpeniski
 Artis Liepiņš

Savu pēdējo cīņu Latvijas Basketbola līgas
(LBL) izslēgšanas spēlēs
BK «Zemgale» aizvadīja
30. aprīlī, piekāpjoties
«Barons/LMT» komandai, kura šosezon tiek
uzskatīta par galveno
pretendentu uz čempiona titulu.
Šo sezonu zemgalieši var uzskatīt par izdevušos, jo, uzvarot
LBL 2. divīzijas čempionātā,
tika izcīnītas tiesības spēlēt līgas
pirmajā divīzijā. Tas nozīmē,
ka sporta cienītājiem Jelgavā
regulāri būs iespēja sekot labāko basketbolistu sniegumam
klātienē tepat Jelgavas Sporta
hallē. Par komandas rezultātiem
un svarīgākajām spēlēm šosezon
«Jelgavas Vēstnesis» sarunājās ar komandas kapteini Aini
Lagzdiņu.

Ar ierobežotiem resursiem
– optimāli rezultāti

Kopumā šo sezonu klubs var
uzskatīt par ļoti veiksmīgu, jo
galvenie izvirzītie mērķi ir pat
pārsniegti – ne tikai iekļūšana
LBL izslēgšanas spēlēs, bet arī
nodrošināta vieta nākamgad
Latvijas basketbola elitē – LBL
1. divīzijā. Nevar noliegt, ka
komandai, kurai puse no spēlētājiem ir amatieri, iekļūšana
Latvijas basketbola elitē ir ļoti
labs rezultāts. «Pie esošās spēlētāju komplektācijas esam sasnieguši ļoti labu rezultātu, diezin
vai varējām cerēt uz ko vairāk,»
norāda A.Lagzdiņš. Sezonas
sākumā zemgaliešiem bija tikai
pāris basketbolistu, kuru uzvārdi bija zināmi plašākam basketbola līdzjutēju lokam – J.Bambis,
M.Berķis un K.Raiskums. Taču
sezonas turpinājumā komandā
veiksmīgi iekļāvās arī citām
komandām it kā nevajadzīgie

M.Rozīts un I.Bergmanis, kuri
deva būtisku ieguldījumu komandas spēlē. Pastiprinoties
konkurencei, arī vietējie basketbola audzēkņi sāka rādīt arvien
labāku sniegumu. Īpaši jāuzteic
E.Krūmiņa veiksmīgā spēle
– viņš pārsvarā laukumā nāca
no rezervistu soliņa, gandrīz
vienmēr ļoti labi iekļāvās spēlē
un regulāri bija starp rezultatīvākajiem un produktīvākajiem
zemgaliešu rindās. Ar jaunu
spēlētāju piesaisti un pašmāju
spēlētāju progresu bija redzams,
ka zemgalieši jau šajā sezonā var
ielauzties Latvijas basketbola
elitē, un mērķi komandai tikai
auga. «Pirms sezonas sastāvs
bija vājāks, vēl nebija klāt pienākuši augstākas klases spēlētāji
– viņiem pievienojoties, attiecīgi
pieauga arī komandas mērķi,»
uzsver A.Lagzdiņš. Līdz ar jauna
saspēles vadītāja (I.Bergmaņa)
pievienošanos bija skaidrs, ka
jelgavnieku kapteiņa nozīme
komandas spēlē samazināsies,
un tā arī bija – spēles laiks Ainim
samazinājās aptuveni uz pusi,
bet tas noteikti tikai veicina
konkurenci komandā, kurai, cīnoties par augstākiem mērķiem,
ir jābūt. A.Lagzdiņš atzīst, ka,
vairākus gadus esot komandas
pamatsastāva spēlētājam, bija
grūti pieņemt pārmaiņas, spēlēt
sanāca mazāk – «tāds nu ir tas
basketbols». «Ja ir kāds spēcīgāks spēlētājs manā pozīcijā, tad,
protams, man spēlēs samazinās
laiks, un tas ir normāli, bet es to
neuztveru kā kaut ko traģisku.
Palielinoties konkurencei, ir
laba iespēja progresēt pašam.»

Sezonas svarīgākajās
spēlēs nospēlē labi

Par šīs sezonas svarīgākajām
spēlēm noteikti var uzskatīt
LBL astotdaļfināla spēles. Sērijā līdz divām uzvarām BK
«Zemgale» pārspēja «Ķeizarmeža» basketbolistus ar rezultātu

Ainis Lagzdiņš
• Dzimšanas gads: 1982
• Svars: 77 kg
• Augums: 177 cm
• Komanda: BK «Zemgale»
• Pamatnodarbošanās: LLU Lauku
inženieru fakultātes Vides un
ūdenssaimniecības katedras asistents, kā arī studijas doktorantūrā
vides inženierzinātnēs tajā pašā
katedrā
• Pirmie soļi basketbolā: 2. klasē
(8 gadi) Jelgavā
• Pirmais treneris: Pēteris Lagzdiņš (tēvs)
• Apavu izmērs: 43.
• Mīļākā komanda bērnībā:
«Zemgales Nafta»
• Sapņu komanda: ASV izlase
Barselonā 1992. gadā
• Biežākā nodarbe brīvajā laikā:
makšķerēšana (līdakas) un atpūta
pie dabas
• Mīļākā sporta apģērbu firma:
«Nike»
• Komanda, kuras sniegumiem
seko līdzi: CSKA (Krievija)

Uz Jelgavu izdodas atvest
galvenos favorītus uz zelta
«Par to, vai arī nākamgad spēlēšu BK «Zemgale», pagaidām medaļām LBL
pāragri spriest. Viss būs atkarīgs no komandas vadības un finansiālajām iespējām. Ja kluba vadība uzskatīs, ka viss jāvelta
tikai basketbolam, tad droši vien nekas nesanāks. Ja man nebūs iespējas apvienot basketbolu ar pamatdarbu, visticamāk,
neizdosies uzspēlēt, kaut gan noteikti vēl gribētos,» spriež BK
«Zemgale» komandas kapteinis Ainis Lagzdiņš.
Foto: Ivars Veiliņš
2:1. Līdz ar šo panākumu zemgalieši nodrošināja vietu LBL
1. divīzijā jau nākamajā sezonā.
Šajā sērijā bija ļoti intriģējošs
jautājums visai Latvijas basketbola sabiedrībai – vai LBL 2.
divīzijas uzvarētāji – BK «Zemgale» – ir spēcīgāki par LBL
1. divīzijas vājāko komandu
«Ķeizarmežs». Domājams, ka
atbildi tagad zina visā Latvijā.
Šajā īsajā sērijā īpaši interesanti bija tas, ka uzvaru visās
spēlēs izcīnīja tā komanda, kura
spēlēja izbraukumā. Spēlēs
pret 2. divīzijas komandām
zemgalieši mājas spēļu zālē bija

zaudējuši tikai vienu reizi – 5.
decembrī pret «LU/Rīdzene»
komandu. Savs viedoklis par šo
sēriju ir arī A.Lagzdiņam: «Jelgavā spēlēt noteikti ir vieglāk.
Visām komandām, kas spēlēja
Jelgavā, bija grūti, jo atbalsts
no skatītājiem bija lielisks, arī
metienu procents mājas zālē ir
augstāks. Kāpēc šajā sērijā ar
«Ķeizarmežu» sanāca pretēji,
grūti pateikt. Varbūt otrajā
spēlē Jelgavā pietiekami nesavācāmies, nemobilizējāmies.
Pirmo spēli uzvarējām Rīgā
un domājām, ka otro mājās arī
vinnēsim.»

Beisbolisti uzsāk sezonu
 Artis Liepiņš

4. maijā RAF stadionā tika atklāta Latvijas
Beisbola līgas sezona
Jelgavā. Jaunizveidotais Jelgavas beisbola
klubs «Elks» uzņēma
daudz pieredzējušākos
rīdziniekus «Lions», kuri
arī izrādījās pārāki abās
spēlēs ar rezultātu 10:1
un 24:8.

Jau nākamo spēli
Latvijas Beisbola
līgā jelgavnieki aizvadīs 1. jūnijā Baldonē pret Baldones
otro komandu.
Foto: Ivars Veiliņš

Par aizvadītajām pirmajām
spēlēm un gatavošanos sezonai
– saruna ar komandas treneri
un vienlaicīgi arī komandas sapratne uzlabojās un izdevās pat
kapteini Zigmāru Lapu.
pievilkt pretiniekiem. Mājinieki
no sākuma iespēlēja jaunos spēGatavošanās sezonai
lētājus, bet, tikko kā mēs sākām
Komanda šai sezonai sāka ga- pievilkt rezultātā, tā viņi uzreiz
tavoties jau ziemā. «Lielākā daļa laida laukumā pirmo sastāvu, lai
spēlētāju ir gados jauni un beisbolā mēs par daudz nesapriecājamies!
nepieredzējuši, tāpēc jau laicīgi sā- Spēle noslēdzās ar 14:24 par labu
kām treniņprocesu, lai spēlētājiem baldoniešiem. Baldonē beisbola
ieliktu beisbola pamatus un stra- organizācija ir tik liela, ka viņi var
tēģiskās zināšanas. Strādājām pie izveidot pat divas komandas.»
tehnikas – ķeršanas, metieniem
– un fiziskās sagatavotības,» stāsta Komandas mērķi skaidri
Z.Lapa. Komanda trenējas trīs reiTik jaunai komandai lieli mērķi
zes nedēļā. Rudens pusē klubs bija šosezon nevar būt, tādēļ pats svasarunājis pārbaudes spēli Baldonē rīgākais ir saspēlēties savā starpā.
ar vietējo komandu, kura tika «Galvenais mērķis – spēlēt Latviaizvadīta jau 5. aprīlī. Par pirmo jas atklātājā čempionātā (pašlaik
pārbaudes spēli savu vedokli iz- komanda spēlē Latvijas beisbola
saka Z.Lapa: «Spēles sākums bija līgā). Lai spēlētu Latvijas atklākluss un bija vērojama nesapraša- tajā čempionātā, ir jāpierāda sevi
nās laukumā. Spēles turpinājumā laukumā – jāizrāda laba pretestība

pretiniekiem. Noteikti sezonas
noslēgumā šogad nevajadzētu palikt pēdējiem līgā. Par šīs sezonas
komandas galveno mērķi varētu
uzskatīt saspēli. Lai izveidotos
saprašanās laukumā, vajadzīgs
laiks. Bet otrs – uzvarēt Baldones
otro komandu,» tā Z.Lapa.

Pirmajās divās oficiālajās
spēlēs zaudējumi

Svētdien, 4. maijā, jelgavnieki
aizvadīja savas pirmās oficiālās
spēles Latvijas Beisbola līgā, kurā
kopā spēlē piecas komandas – divas no Rīgas, divas no Baldones un
jelgavnieki. Sezonā tiks izspēlēts
četru apļu turnīrs – divas spēles
mājās un divas izbraukumā.
Savās pirmajās sezonas spēlēs
jelgavnieki piedzīvoja divus zaudējumus ar rezultātu 1:10 un 8:24,

kas, protams, bija likumsakarīgi,
jo pretinieki bija pieredzējuši un
viņu sastāvā ir dažu pozīciju labākie spēlētāji Latvijā. Noteikti lielu
lomu šajās spēlēs nospēlēja tas, ka
jaunizveidotajai Jelgavas komandai šīs bija pirmās oficiālās komandas spēles. Varētu teikt, ka tā
bija tikai «gaisa apostīšana». Abās
spēlēs bija vērojams, ka jelgavnieki
epizodiski ļoti labi nospēlēja un pat
spēja dabūt visus spēlētājus uz bāzēm, bet gandrīz vienmēr pietrūka
izšķirošā sitiena, lai iegūto stratēģisko pārsvaru laukumā realizētu
arī punktos. Noteikti spēle pie
metienu atsišanas jelgavniekiem
pagaidām ir vājākais punkts, un
bez tā uzvarēt nevienu turpmāk
nebūs iespējams. Par aizvadītajām
pirmajām oficiālajām spēlēm savu
viedokli pauda arī Z.Lapa: «Par
pirmo spēli esmu apmierināts,
jo mēs pretiniekiem iedevām
tikai 10 punktus pirmajos divos
inningos un pēc tam pretiniekus
labi noturējām aizsardzībā. Otrajā
spēlē mēs laikam pagurām, un
pretiniekiem atšķirībā no mums ir
pieredze tādās spēlēs, kuras mums
vēl nav. Kopumā abas spēles vērtēju labi, un ļoti svarīgi sezonas
turpinājumā mums ir iemācīties
atsist bumbiņas. Tā ir viena no
mūsu lielākajām problēmām. Pie
tā mums ir jāstrādā.» Treneris
spriež, ka līdz sezonas vidum
spēlētāju iemaņas šajā spēles elementā varētu uzlaboties.

Uzvarot astotdaļfinālā, kļuva
skaidrs, ka uz Jelgavu būs jābrauc vienam no trim lielajiem
Latvijas basketbola smagsvariem
– «Barons/LMT». Bija skaidrs:
lai zemgalieši pacīnītos vismaz
vienā spēlē daudzmaz līdzīgi
ar rīdziniekiem, būs jāpārspēj
pašiem sevi, jo pusprofesionālai
komandai samērot spēkus ar
FIBA kausa ieguvējiem nav joka
lieta. Abās spēlēs zemgalieši
«Barons/LMT» komandai piekāpās pārliecinoši, bet vienlaikus
jāatzīst, ka nospēlēja godam, jo
cīņasspars nezuda ne mirkli.
«Protams, spēlēt bija grūti, jo
viņi ir ātrāki, spēcīgāki, lielāki...
Arī uztraukums noteikti ņēma
savu. Varējām nospēlēt labāk.
Daudz iespēju neizmantojām,
un Jelgavā jau nu noteikti vajadzēja nospēlēt pieklājīgāk. Īpaši
pietrūka precizitātes brīvajos
metienos,» stāsta A.Lagzdiņš. Ša-

jās divās spēlēs varēja redzēt, ka
zemgaliešiem ir salīdzinoši labi
nokomplektēta ārējā līnija, bet
noteikti jāmeklē papildinājums
zem groziem. A.Lagzdiņš uzsver,
ka ārējā līnija mūsu komandai
vēl ir līmenī, bet zem groziem
izteikti pietrūkst spēlētāju ar
labu augumu un pieredzi. «Jānis
Bambis gan ir diezgan pieredzējis
spēlētājs, bet pat viņam bija grūti
cīnīties. Ko tad teikt tiem, kas
nav spēlējuši tādā līmenī?! Grūti
jau cīnīties ar tādu komandu
kā «Barons», kuriem budžets ir
neskaitāmas reizes lielāks.»

Spilgtākajā spēlē
uzvar septiņkārtējos
Latvijas čempionus

Viens no spilgtākajiem momentiem šajā sezonā visiem basketbola cienītājiem Jelgavā bija
zemgaliešu uzvara pārbaudes
spēlē pret BK «Ventspils». Pēc
uzvarētās spēles sporta aprindās tika runāts, ka tā bija tikai
pārbaudes spēle, bet jāņem vērā,
ka ventspilnieki spēlēja gandrīz
spēcīgākajā sastāvā un viņi visi
ir profesionāļi, kuri tāpat vien
nezaudē. «Protams, man patika,
kā nospēlējām pret Ventspili.
Tā jau tagad ir leģendāra spēle.
Par šo spēli ir daudz un dažādi
viedokļi, bet fakts paliek fakts
– mēs viņus uzvarējām,» savu
viedokli pauž A.Lagzdiņš.

Sezona vēl gluži nav galā

LBL sezona BK «Zemgale» ir
beigusies, bet komandai treniņi turpināsies, jo maija beigās
vēl jācīnās par tiesībām spēlēt
Latvijas II olimpiādē, kas norisināsies jūnijā Ventspilī. «Tagad
gatavosimies Latvijas II olimpiādei, noteikti trenēsimies, bet ne
tik intensīvi kā LBL sezonas laikā. Tā kā pilnībā botas vēl nevar
kārt pie sienas – atvaļinājums
jāatliek uz vēlāku laiku,» nosaka
A.Lagzdiņš.

Stafetes skrējienā
vienojas skolēni
 Sintija Čepanone

6. vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas puišus.
Tradicionāli 1. maijā Jelgavas
2. grupā, kurā cīnījās 8. – 9.
izglītības iestāžu skolēni vieno- klašu audzēkņi, uzvaras laurus
jās Stafetes skrējienā pa pilsētas meiteņu konkurencē plūca 5.
ielām. Jauniešu atsaucība bija vidusskolas skrējējas, otro vietu
liela, un trijās vecuma grupās atstājot 2. pamatskolas, bet trešo
kopumā startēja 39 komandas. – Spīdolas ģimnāzijas audzēkStarts skrējienam, ko organizē nēm. Zēnu grupā ašākie skrējēji
Jelgavas Sporta servisa centrs izrādījās attiecīgi 1. ģimnāzijas,
un Jelgavas Bērnu un jaunatnes 5. vidusskolas un 2. pamatskolas
sporta skola, tika dots Uzvaras un komandas.
Lielās ielas krustojumā.
5. vidusskolas meitenes nepār1. grupā piedalījās pilsētas iz- spētas palika 10. – 12. klašu grupā,
glītības iestāžu 6. – 7. klašu zēni savukārt jauniešu konkurencē uzun meitenes, un godpilno 1. vie- varēja 6. vidusskolas puiši. Otro un
tu meiteņu konkurencē izcīnīja trešo vietu Stafetes skrējienā šajā
Valsts ģimnāzija, aiz sevis atstājot vecuma grupā meiteņu konkurenattiecīgi Spīdolas ģimnāzijas un 5. cē dalīja attiecīgi 1. ģimnāzijas un
vidusskolas skrējējas. Arī veiklākie Spīdolas ģimnāzijas audzēknes,
zēni šajā vecuma grupā izrādījās bet puišu – 4. vidusskolas un 1.
no Valsts ģimnāzijas, apsteidzot ģimnāzijas skrējēji.
Tradicionālā
ielu stafete tika organizēta astoņos
posmos: Uzvaras
– Pasta iela, Pasta – Mātera iela,
Mātera – Sv.Annas
baznīca, Sv.Annas
baznīca – Pulkveža O.Kalpaka
iela, Pulkveža
O.Kalpaka – Pētera
iela, Pētera – Mātera iela, Mātera
– Pasta iela, Pasta
Starp 39 komandām – arī Jelgavas 1. ģimnāzija. – Uzvaras iela.
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Kultūra

Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs

Kultūras pasākumi
 8. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda koncerts «Orķestra
solistu parāde». Bigbenda mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.
Solisti Diāna Pīrāgs, Intars Busulis, Intars Rešetins, Maija Beķe,
Anna Dribas, Gatis Gorkuša, Aleksandrs Merzlikins, Aivars Konutis.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3; 2,50 (kultūras namā).
 10. maijā pulksten 16 – vokālo ansambļu koncerts «Sadziedāsim Zemgalē». Piedalās Madonas kultūras nama vīru vokālais
ansamblis, Aizkraukles pagasta kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis «Spīdala», Aizkraukles pagasta vīru vokālais ansamblis,
Sesavas sieviešu vokālais ansamblis «Kompromiss», VEF Kultūras
pils vīru vokālais ansamblis, Īles pagasta tautas nama jauktais
ansamblis «Spārni», JPPA «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis
«Guns». Ieeja – bez maksas (kultūras namā «Rota»).
 10. maijā pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas kora un
vokālās kamermūzikas koncerts. Programmā A.Vivaldi «Gloria»
u.c. (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 10. maijā pulksten 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» koncerts «Mazās lietas jeb 100 un 1 iemesls pasmaidīt».
Vadītāja Alda Skrastiņa. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 11. maijā no pulksten 11 līdz 16 – Ģimenes aktīvās atpūtas
diena (Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz kultūras nama).
 11. maijā pulksten 13 – tautas deju ansambļa «Diždancis» koncerts «Ievziedu laikā...». Vadītāja Ieva Karele. Ieeja – bez maksas.
 13. maijā pulksten 10 un 12 – SIA «Latvijas Valsts leļļu teātris»
viesizrāde «Lapsiņa Kūmiņa un Vilks Znotiņš». Režisore V.Blūzma,
komponists V.Pūce, māksliniece A.Znutiņa-Šēve. Lomās L.Kirmuška,
D.Vītola, E.Lipors. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 15. un 16. maijā pulksten 19 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra un
studijas «Čaika» (5. vidusskola) pirmizrāde A.Čehovs «Trīs māsas»,
luga 2 daļās (krievu valodā). Režisors Arvīds Matisons. Režisora
asistents Andris Bolmanis. Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras
namā).
 16. maijā pulksten 18 – koncerts. Piedalās Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris «Unda», diriģente I.Krauze, koncertmeistare
I.Vaļiniece, A.Reinis (ērģeles), vokālais kvartets G.Pavilona vadībā.
Programmā latviešu komponistu mūzika (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 17. maijā pulksten 16 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu
«Jundaliņi», «Jundēns» un «Jundari» 8 gadu jubilejas koncerts
«Debess zvaigzni dedz». Kolektīva vadītāja M.Bratkus, koncertmeistare G.Vanaga. Koncertā piedalās senioru tautas deju kolektīvs
«Brūklenājs» un vidējās paaudzes deju kolektīvs «Zemgaļi». Biļešu
cena – Ls 1 (kultūras namā).
 17. maijā pulksten 19 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 18. maijā pulksten 15 – deju studijas «Intriga» sezonas no
slēguma koncerts. Biļešu cena – Ls 1.
 21. maijā pulksten 19 – Nacionālā teātra viesizrāde Mārtiņš
Zīverts «Minhauzena precības». Režisors E.Freibergs. Romantiska komēdija 2 daļās visai ģimenei par mīlestības piedzimšanas
brīnumu. Kādā sniegputeņa naktī pie Duntes muižas īpašnieces
Jakobīnes, pēc kuras rokas tīko vietējais augļotājs Uksens, ierodas
ķeizarienes svīta ar Krievijas galma favorītu Nariškinu un pasaulslavenais fantasts Minhauzens. Lomās I.Puga, D.Gaismiņa, U.Dumpis,
N.Laizāns vai M.Maņjakovs, A.Kairiša vai L.Cauka. Biļešu cena –
Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 22. maijā pulksten 19 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde
A.Čehovs «Trīs māsas», luga 2 daļās. Režisors A.Matisons, režisora
asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 24. maijā pulksten 12 – Etnodienas koncerts «Paskaties saulē!». Piedalās nacionālo kultūras biedrību mākslinieciskie kolektīvi.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

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

Sporta pasākumi
 8. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2008» 4. kārta (Blukās).
 9. maijā pulksten 14 – Eiropas dienas skolu jaunatnes turnīrs
ielu basketbolā (pie kultūras nama).
 10. un 11. maijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā,
5. kārta (6. vsk.).
 14. maijā pulksten 10 – LLU sporta svētki «1001 nakts – 2008»
(LLU sporta bāzēs).
 15. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2008» 5. kārta (Kalnciema vsk.).
 15. un 16. maijā pulksten 16.15 – Jelgavas 2008. gada atklātais čempionāts, LR kausa izcīņas 4. posms, A.Kresa kausa izcīņa
tauriņstilā (LLU baseinā).
 18. maijā pulksten 18.30 – 1. līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – FK «Spartaks» (Jūrmala) (Ozolnieku stadionā).

Pirmie pasākumi brīvdabā
– Uzvaras parkā
– notiks jau
maija beigās
Pilsētas svētku
laikā. Plānots,
ka brīvdabas
sezonu atklās
Harijs Spanovskis ar jaunākajām maestro
Raimonda Paula
dziesmām,
Aisha ar grupu
un Andris Ērglis
ar solokoncertu.
Foto: Ivars
Veiliņš

Uzvaras parku sāks
«apdzīvot» maija beigās
 Ritma Gaidamoviča

Ja līdz šim jelgavnieki
sūkstījās, ka viņiem
nav savas estrādes,
kur baudīt brīvdabas
teātra izrādes, izdejoties zaļumballēs,
noklausīties koncertu
vai pabūt kādā citā
brīvdabas pasākumā,
tad šogad ikviens jau
var teikt, ka mums ir
savs Uzvaras parks,
kur maija beigās Pilsētas svētku laikā notiks
pirmie pasākumi.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
stāsta, ka patlaban vēl tiek
modelētas iespējas parka teritorijā uzņemt Jelgavā un visā
Latvijā nozīmīgus pasākumus
– Starptautisko smilšu skulptūru un Starptautisko ledus
skulptūru festivālu. Bet jau
šobrīd skaidri zināms, ka līdztekus tiem tur notiks dažādas
brīvdabas izrādes, koncerti un
citi pasākumi, kas atdzīvinās
parku un ļaus cilvēkiem atcerēties senās tradīcijas. Jau tiek
iegādāta arī mobilā skatuve,
kas līdz ar pirmo pasākumu
tiks uzstādīta un būs tur visu
brīvdabas pasākumu sezonu.

Parka oficiālā
atklāšana – 8. jūnijā

Uzvaras parka brīvdabas pasākumu sezonas atklāšana notiks Pilsētas svētkos pēc gājiena
30. maijā. Gājiens tradicionāli
sāksies Pulkveža O.Kalpaka
ielā, taču pie pilsētas domes tas
tiks novirzīts pa Pasta ielu, lai
sasniegtu galamērķi – Uzvaras
parku. Šeit arī uz jaunās skatuves notiks pirmais brīvdabas
rokgrupu koncerts.
Taču oficiālā Uzvaras parka
atklāšana notiks tikai nākamajā svētdienā, 8. jūnijā, ar
Latvijas Nacionālā teātra viesizrādi «Draudzes bazārs».

Starptautiskais smilšu
skulptūru festivāls parkā

Pēc oficiālajās parka atklāšanas 13. jūnijā norisināsies 2.
Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, kuru šogad

plānots no Pasta salas pārcelt
uz Uzvaras parku. «Patlaban
jau esam veikuši sarunas ar
aģentūru «Pilsētsaimniecība»,
kuras apsaimniekošanā atrodas parks, un atbalstītājiem
SIA «Ceļu būves sabiedrība
«Igate»», ka Smilšu skulptūru
festivāls varētu notikt šeit.
Esam izskatījuši skulptūrām
piemērotākās vietas uz bruģētajiem laukumiem – zālienā
nevēlamies bērt smiltis, jo,
noņemot plēvi, zāle zem tās
būs izsutusi un nebūs skatam
tīkama. Ieskaitot automašīnu
stāvvietas, domājams, ka 15
skulptūras mēs tur izvietosim,» stāsta M.Buškevics. Pasākuma organizatori festivālu
vēlas rīkot šeit, jo parkam ir
vairāki labi priekšnosacījumi
– skaista vide, to ieskauj žogs,
ir arī novērošanas kameras,
līdz ar to var pasargāt skulptūras no ļaundariem un ilgāk
tās saglabāt. Tāpat šeit ir
veiksmīgi atrisināta elektrības
piegāde un ierīkotas ūdens
ņemšanas vietas.

Tirgošanās paliek
Hercoga Jēkaba laukumā

«Vēl ar pilsētas vadību vēlamies apspriest ideju par Līgo
vakara, kas līdz šim noticis
Pils salā, rīkošanu parkā,»
min M.Buškevics. Tas gan ir
idejas līmenī, taču direktors
atzīst, ka sakārtotā vieta, kurā
ieguldīts daudz līdzekļu, ir jāizmanto pilnvērtīgi. «Arī Līgo
vakaru daudz racionālāk ir
rīkot parkā, jo atkrīt izdevumi
skatuves būvniecībai, soliņu
vešana – parkā tas viss ir, arī
deju vieta estrādes priekšā,»
tā direktors.
Ierastais Zāļu tirgus, kas
parasti notiek jūnijā, gan savu
norises vietu nemainīs un 21.
jūnijā notiks Hercoga Jēkaba
laukumā. Jāteic, ka visi tirgošanās pasākumi brīvdabas
sezonā notiks ierastajās vietās
un neviens no tiem netiks pārcelts uz parku, jo tas domāts
tikai kultūras pasākumiem.
28. jūnijā Uzvaras parkā
pilsētniekus gaidīs Jelgavas
baltkrievu kultūras biedrības
un arī citu mazākumtautību
kultūras biedrību pārstāvji

ar pasākumu «Jana Kupalas
diena».
Ņemot vērā, ka jūlija sākumā Latvijā notiks Dziesmu un
deju svētki un gan aģentūras
«Kultūra» speciālistu, gan pašdarbnieku, gan arī jelgavnieku
uzmanība tiks vērsta uz šo
lielo notikumu, direktors min,
ka 6. un 13. jūlijā brīvdienu
pasākumu Uzvaras parkā
diemžēl nebūs.

Bērniem savu «Bērnu rītu»

Savukārt pašā jūlija plaukumā, 18. jūlijā, Jelgavā viesosies
producentu apvienība ar izrādi
«Ar būdu uz baznīcu». Bet
nākamajā dienā, 19. jūlijā,
uz Uzvaras parku sabrauks
visi Latvijas senioru dāmu
deju kolektīvi uz Vislatvijas
senioru deju kolektīvu festivālu «Sveiks, vecais Ādolf, lai
skan...». Pasākumu organizēt
un vadīt seniorēm palīdzēs
Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra aktieri.
Bet augusta plānā patlaban
ietilpst rīkot «Bērnu rītus»,
kas svētdienās radinātu jelgavnieku ģimenes ar bērniem
doties uz Uzvaras parku noskatīties kādu teātra izrādi, koncertu vai piedalīties
atrakcijās. Jau zināms, ka
pirmā bērnu izrāde, ko sarūpējis Daugavpils teātris, mazos
skatītājus gaidīs 10. augustā.
Ņemot vērā, ka aģentūrai ir
ļoti laba sadarbība ar «Annels»
atrakcijām, iespējams, ka bērni svētdienās varēs priecāties
ne tikai par dažādiem kultūras
pasākumiem, bet piedalīties
arī sportiskās nodarbēs.
Jāteic, ka 10. augustā Daugavpils teātris būs atvedis
ne tikai izrādi mazajiem, bet
sagādājis ko interesantu arī
lielajiem skatītājiem.

Diskotēku gan šeit nebūs

Gari nakts pasākumi gan
parkā nav plānoti, jo apkārt
parkam atrodas daudz dzīvojamo māju un skaļi nakts
pasākumi traucētu iedzīvotāju naktsmieru. Aģentūras
darbinieki sola rūpēties, lai
pasākumi notiktu ne ilgāk par
pulksten 23, izņemot lielākos
svētkus, kad vakara pasākumi

var nedaudz ieilgt.
Līdz šim Ā.Alunāna teātris
ar savām brīvdabas izrādēm
braukāja pa visu Latviju, bet
mūsu pašu pilsētā nebija iespējams tās redzēt, jo vienkārši
brīvdabā nebija vietas, kur
tās izrādīt. Taču šajā gadā arī
mūsu pašu teātrinieki gatavo
izrāžu repertuāru, ko izrādīt
Uzvaras parkā.

Būs arī «Dziesmu
vainaga» atklāšana

Jau no pagājušā gada decembra netālu no parka ieejas
mūs priecē piemiņas akmens
«Dziesmu vainags», kas simbolizē tautas stiprumu un vēsta
par IV Dziesmu un mūzikas
svētkiem, kas 1895. gadā notika Jelgavā. Taču «Dziesmu
vainags» vēl nav piedzīvojis
oficiālu atklāšanu. Direktors
stāsta, ka par šo jautājumu
vēl tikšot spriests ar pieminekļa veidošanas iniciatoriem
– Jelgavas Latviešu biedrības
pārstāvjiem – un oficiālā atklāšana noteikti būs, tikai vēl nav
zināms, kad tieši.
«Grūti gan paredzēt, ko darīsim ar Piena, medus un maizes
svētkiem, jo tie ir ļoti plaši gan
apmeklētības, gan stendu ziņā,»
tā direktors. Tāpēc vēl tagad
tiek domāts, vai viss paliks pa
vecam vai kāda daļa pasākumu
tiks novirzīta uz parku.
Jāteic, ka no Uzvaras parka
labiekārtošanas ir vairāki ieguvumi: tagad mēs varēsim baudīt
ne tikai sakārtotu vidi un brīvdabas pasākumus – tā izmantošana atslogos arī teritoriju pie
kultūras nama. Līdz šim lielāko
pasākumu laikā K.Barona iela
pie kultūras nama bija slēgta
pat nedēļas garumā un citi
pasākumi nevarēja notikt, bet
tagad, pārvietojot daļu šo pasākumu uz parku, arī kultūras
namā paralēli varēs notikt citas
nodarbes.
Domājams, ka arī ziemā tik
slavenais Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls, kas šogad
notiks jau 11. reizi, tiks rīkots
tieši Uzvaras parkā. Aģentūras
«Kultūra» direktors gan atzīst,
ka par šī festivāla norisi parkā
vēl jādomā, jo jāpārskata nākamā festivāla koncepcija.

