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Donoru dienas iedrošina

Rīt vērsies Zemgales
uzņēmēju izstādes durvis
 Anna Afanasjeva

Rīt, 16. maijā, un sestdien no pulksten 10
ikviens Jelgavas Sporta
hallē pie Valsts ģimnāzijas aicināts bez maksas
apmeklēt izstādi «Zemgales uzņēmējs 2008».

Šonedēļ
28 pašvaldības
darbinieki
piedalījās
Donoru
dienās.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

«Ja Donoru dienu neorganizētu darba vieta,
nez vai pats nodotu
asinis,» tā spriež lielākā
daļa no 28 Jelgavas
pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kas
šonedēļ, atsaucoties
aicinājumam, kļuva par
donoriem.
Pašvaldības administrācija Donoru dienas aktīvi rīko kopš 2006.
gada. «Pirmajā gadā tā bija viena
diena, pērn divas, bet šogad – trīs,

jo ar katru reizi aug to darbinieku skaits, kas ir gatavi kļūt par
donoriem,» stāsta Informācijas
aģentūras vadītāja Ingrīda Āna,
piebilstot, ka arī šoreiz pieci no
viņiem asinis ziedoja pirmo reizi.
Informācijas tehnoloģiju sektora vadītāja vietniece Marika
Semjonova par donori kļuva pērn.
«Arī agrāk biju par to domājusi,
bet iepriekšējā darba vieta tam
nebija pretimnākoša. Kad pašvaldībā uzzināju par Donoru dienām,
uzreiz nolēmu – jāpiedalās.»
Arī Informācijas aģentūras galvenā konsultante Edīte Pļavniece,
tikai strādājot pašvaldībā, kļuvusi

par donori. «Droši vien daudz cilvēku būtu gatavi to darīt, bet viņiem
trūkst tāda kā stimula – šādas
organizētas Donoru dienas.»
Taču administrācijas darbinieku vidū ir arī tādi, kas asinis
nodod regulāri. «Šī man ir sestā
reize. Atceros sākumu – biju vēl
students un radio izdzirdēju, ka
Stradiņos katastrofāli trūkst tieši
manas retās asinsgrupas asinis.
Aizgāju un kļuvu par donoru.
Tagad jau tas ir pašsaprotami, ka
reizi vai divas gadā nododu asinis.
Pēc tam vienmēr ir sajūta kā pēc
labi padarīta darba,» spriež datorspeciālists Kaspars Kiesners.

Pašvaldības administrācija Donoru dienas rīko reizi gadā. Jelgavas slimnīcas Asins sagatavošanas
nodaļas virsmāsa Emma Ašurko
aicina arī citus kolektīvus aktīvāk
rīkot Donoru dienas. «Tas būtiski
atvieglo mūsu darbu un ļauj arī
plānot to, lai asinis netrūktu.»
Pieteikties organizētai asinsnodošanai var, zvanot pa tālruni
63026668.
Jelgavā ne tikai pašvaldības administrācijas darbinieki regulāri
nodod asinis, to dara arī citu darba
vietu kolektīvi, piemēram, Valsts
policija, LLU studenti, apdrošināšanas sabiedrība «Balta».

Savākti 3843 Pašvaldības prasīs lielāku
finansējumu ielām
paraksti
 Ritma Gaidamoviča

Šodien beidzas parakstu
vākšana par grozījumu
ierosināšanu likumā «Par
valsts pensijām». Provizoriskie dati liecina, ka
Jelgavā līdz trešdienas
pēcpusdienai parakstījušies 3843 iedzīvotāji,
bet parakstīties mājās
pieteikušies 82.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine
stāsta, ka aktivitāte, parakstoties
par grozījumu ierosināšanu, bijusi
gan ar kritumiem, gan kāpumiem.
Bijušas dienas, kad iecirkņos
kopā savākti teju 200 paraksti,
un dienas, kad kopā savākti tikai
ap pussimts parakstu. Tāpat kā
iepriekšējā parakstu vākšanā visvairāk cilvēku par parakstīšanās
vietu izvēlējušies pilsētas kultūras
namu – tur savākti vairāk nekā
puse no visiem parakstiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

 Anna Afanasjeva

Jelgavas pašvaldība atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
rītdienas kongresa rezolūcijas projektu, kas
paredz vairāk līdzekļu
atvēlēt pašvaldību ceļiem un ielām. Tāpat
lielajām pilsētām svarīgi, lai lielāku finansējumu varētu saņemt
no Valsts investīciju
programmas.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne
uzsver, ka mūsu pašvaldība
ir aktīvi iesaistījusies šīs LPS
darba grupas darbībā, jo Jelgavā
ielu sakārtošana ir ļoti būtiska.
LPS 18. kongresa dalībnieki,
tostarp jelgavnieki, Saeimu un
valdību aicinās turpmāk valsts
ceļu programmas finansējumu
sadalīt proporcionāli uzturēšanas izmaksām, 60 procentu at-

vēlot pašvaldību, bet 40 – valsts
ceļiem, jo pašvaldību ceļu un
ielu kopgarums gandrīz divas
reizes pārsniedz valsts ceļu kopgarumu. Pašlaik pašvaldībām
paredzēti 30, bet valstij – 70
procenti no ceļiem paredzētās
naudas. Toties valsts ceļu kopējais garums ir 20 000, bet
pašvaldību ielu un ceļu – 39 000
kilometru.
LPS rezolūcijā arī uzsvērts,
ka vietējo ielu un ceļu uzturēšanas izmaksas būtiski neatšķiras
no valsts pirmās šķiras ceļu
uzturēšanas un prasa pat lielākus izdevumus. Tāpat jāņem
vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas gaitā vēl vairāk
pieaugs vietējās satiksmes kā
publisko pakalpojumu nodrošināšanas faktora loma.
Līdztekus minētajam pašvaldības kongresā prasīs arī
izveidot valsts programmu pašvaldību ielu un ceļu attīstībai.
I.Škutāne papildina, ka svarīgi,
lai galvaspilsētai Rīgai būtu

paredzēts no citām pašvaldībām atsevišķs finansējums.
Savukārt lielajām pilsētām ir
būtiski, lai tām būtu pieejami ES
struktūrfondu līdzekļi. Pašlaik
pašvaldībām uz tiem tikpat kā
nav iespējams pretendēt. Jelgava
iesniegusi Dobeles šosejas posma
kā tranzīta ielas rekonstrukcijas
projektu, bet uz līdzfinansējumu
Kalnciema ceļa, Tērvetes un
Garozas ielas atjaunošanai pretendēt vispār nav iespējams. Bet
tas nenozīmē, ka jelgavniekiem
šīs ielas ir mazāk būtiskas nekā
tranzītielas, kam pieejams ES
atbalsts.
Tāpat jelgavniekiem nozīmīgi,
lai ielu sakārtošanai piešķirtu
finansējumu no Valsts investīciju programmas. Pašreizējās
prognozes nav optimistiskas,
dzirdēts, ka līdzekļus atvēlēs
tikai Satiksmes ministrijas
ES projektu līdzfinansēšanai.
I.Škutāne pauž cerību, ka tomēr
netiks aizmirstas arī pašvaldību
akūtās vajadzības.
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Izstādē varēs iepazīt uzņēmēju
piedāvājumus, plašu Latvijas un
Lietuvas amatnieku tirdziņu.
Tāpat pasākumā būs interesanta
kultūras programma, bet mazākajiem izstādes apmeklētājiem būs
iespēja jautri pavadīt laiku Bērnu
pasaulē, kur darbosies piepūšamās un citu veidu atrakcijas.
Izstādi oficiāli atklās piektdien
pulksten 11. Pēc pusstundas
uzņēmums «AMO Plant», kas
kopā ar Maskavas partneriem
Jelgavā veido vidējās klases smago
automobiļu rūpnīcu, demons
trēs savu līdzšinējo piedāvājumu
– traktorus. Izstādes organizatore
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Jelgavas
nodaļas vadītāja Baiba Nolberga
stāsta, ka lielāko dalībnieku vidū
ir teju 60 dažādu nozaru ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu.
No vietējiem ražotājiem savu
produkciju izrādīs tekstiluzņēmums «Larelini», SIA «Veta» un
«Latvijas keramika A», koka logu
un durvju uzņēmums «Demetra».
Zemgales ražotāju vidū ir arī ķīmiskā rūpnīca «Spodrība» no Dobeles un maizes un konditorejas
izstrādājumu uzņēmums «Dona»
no Jēkabpils. Vairāki dalībnieki
demonstrēs celtniecības tehniku,
ūdens attīrīšanas tehnoloģijas,
siltumtehniku un santehniku.
Pakalpojumu sniedzēju vidū ir
gan finanšu un apdrošināšanas,
gan sakaru un grāmatvedības,

gan citu pakalpojumu sniedzēji.
Ar savu piedāvājumu apmeklētājus iepazīstinās Jelgavas vidējās
profesionālās izglītības iestādes
– Amatu vidusskola un Amatniecības vidusskola, Jelgavas
reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un citi.
Jelgavas pašvaldības stendā varēs
iepazīties ar pilsētas attīstības
stratēģiju un nozīmīgākajiem projektiem posmā līdz 2013. gadam.
Izstādes dalībnieku vidū ir virkne
biroja, saimniecības un citu preču
tirdzniecības uzņēmumu. Kopā ar
amatniekiem dalībnieku skaits
tuvojas astoņiem desmitiem, kas,
pēc B.Nolbergas vērtējuma, ir
krietni vairāk nekā pērn.
Pirmajā izstādes dienā kultūras programmu galvenokārt
veidos pilsētas izglītības iestāžu
priekšnesumi – uzstāsies Valsts
ģimnāzijas deju kolektīvs «Dālderis», bērnu vokālā studija «Solo»,
bērnu un jauniešu centra «Junda»
kantrī deju studija «Step by step»
un deju grupa «Benefice», kā arī
skolu jauniešu konkursa «Talants
Jelgavai» laureāti. Ar savu jomu
saistītu šovu piedāvās Jelgavas
Amatu vidusskola. Pulksten četros pēcpusdienā priekšnesumu
sniegs Jelgavas Latviešu biedrības senioru deju grupa «Rudens
roze».
Sestdien uzstāsies jauktais koris «Tik un tā». No pulksten 11.30
līdz 13 būs programma bērniem
«Briedītis Rūdis un viņa draugi»,
kurā uzstāsies arī bērnu vokālā
studija «Nianse». Pēc pulksten
13 – ritma deju studija «Intriga»,
«Jundas» popgrupa «Lai skan» un
breika studija.
Uzņēmēju izstādi tāpat kā iepriekšējos gados organizē LTRK
nodaļa sadarbībā ar Jelgavas domi.

Luksoforiem noņem
papildsekcijas

Meiju ceļa, Zvejnieku un Satiksmes ielas krustojumā pirmdien
luksoforiem noņemtas papildsekcijas kreisā pagrieziena veikšanai.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns skaidro,
ka par šo krustojumu aģentūra saņēma daudz sūdzību. Papildsekcijas noņemtas, lai varētu veikt luksoforu režīma korekcijas.
Pašlaik satiksmes regulētāja darbības intensitāte ir vienāda visos
minētajos virzienos. A.Baļčūns lēš, ka līdzšinējais režīms ar papildsekcijām satiksmes plūsmai krustojumā bija vairāk traucējošs
nekā pašreizējais, tāpēc atjaunot kreisā pagrieziena papildsekcijas
vismaz pašlaik nav paredzēts.
Foto: Ivars Veiliņš
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«Nezinu, vai korupcija ir tā
vērta, lai zaudētu darbu»
Ekspresjautājumi

?

• Kā nonācāt CSDD?
Esmu juriste, beigusi Policijas akadēmiju. 19 gados sāku strādāt Rīgas
Centrālcietumā kā uzraudze. Tad Jelgavas Policijas pārvaldē par izziņas
inspektori. Aizgāju uz VID Finanšu policiju, kur sākumā biju izmeklētāja,
bet pēc tam vadīju reģionālo nodaļu. Finanšu noziegumu jomā, lai kaut ko
varētu apkarot, valstī jābūt krietni lielākiem resursiem. Pietrūka gandarījuma
par padarīto darbu. Tad radās iespēja pamēģināt spēkus CSDD. Jauna, sveša
un nezināma joma, kolektīvs lielāks, sfēra – citādāka.
• Esat barga priekšniece?
Esmu prasīga, bet pret darbiniekiem taisnīga. Kad pirmo reizi kļuvu par
vadītāju, toreizējais Finanšu policijas direktors Aivars Purmalis, kas man ir
autoritāte, teica: «Tev pret darbiniekiem jābūt kā mammai, kas spēj pažēlot
un attiecīgā brīdī sadot pa dibenu.» Pēc šī principa arī vados.
• Kā sevi glābjat «melnajos» brīžos?
Tā kā man ir trīs bērni, lieliska ģimene, patvērumu rodu mājās. Mājas ir
vieta, kur vienmēr gribu atgriezties – miera un spēka osta.
• Kādas ir tās reizes, kad ierunājas iekšējā balss?
Vienmēr cenšos būt objektīva un godīga. Nemāku melot, lai gan dažreiz
vajag pamānīties, lai neaizskartu otru. Iekšējā balss ierunājas, kad pret kādu
esmu bijusi subjektīva, jūtu diskomfortu, ja kaut kas virspusēji izdarīts.
• Kāds varētu būt aforisms, kas raksturotu jūsu domu un atziņu
pasauli?
Jau vecāki iemācījuši nedarīt otram to, ko negribas, lai dara tev. Jādzīvo tā,
lai pats iekšēji justos labi un gūtu gandarījumu.

«Citām iestādēm vasaras laiks ir mierīgāks, CSDD tas ir karstākais darba cēliens. Braukšanas
eksaminācijas inspektori sākuši strādāt virsstundas. Siltajā laikā braukšanas eksāmenu nāk
kārtot tie, kas ziemā nokārtojuši teorētisko eksāmenu. Tas nav īsti pareizi,» uzskata CSDD Jelgavas nodaļas priekšniece Evita Pļavniece. Pēc viņas domām, arī instruktoriem jābūt algotiem
Foto: Ivars Veiliņš
darbiniekiem, lai autoskolas no viņiem var prasīt atbildību.
Viena no svarīgākajām ir
autovadītāja tiesības un pieOtro gadu Ceļu satiknākumi, kas ietver vadītāja
smes drošības direkkvalifikāciju, no kā atkarīga
cijas (CSDD) Jelgavas
arī braukšanas kultūra. Līnodaļas darbu vada
dzīgi kā citās jomās arī šeit
Evita Pļavniece. Darbā
tiesības zina visi, bet ar pieviņa vadās pēc kādreinākumiem tā ir, kā ir.
zējā Valsts ieņēmumu
Pati esmu autovadītāja no
dienesta Finanšu poli1995. gada. Braukšanas kultūra ir
cijas direktora Aivara
kritiskā stāvoklī, bet to nenosaka
Purmaļa principa: pret
ne CSDD, ne autoskolas. Vaina ir
darbiniekiem jābūt kā
cilvēku domāšanā. Liela daļa māmammai, kas spēj pacās autoskolā, nevis lai iemācītos
žēlot un attiecīgā brīdī
braukt un satiksmes noteikumus,
sadot pa dibenu...
bet lai dabūtu tiesības. Lai cik
stingri un kritiski vērtējam eksāNo malas šķiet, ka CSDD ir menā, bieži cilvēks, kas vadīšanas
sakārtota un mierīga vide. Vai noteikumus nokārto nevainojami,
tas ir mānīgi?
pēc tiesību iegūšanas sāk braukt
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc citādāk. Šo kultūru veido sabiednācu uz šejieni – darba specifika rība, nevis CSDD un autoskolas.
un pienākumi ir ļoti sakārtoti. Autoskolām tiesību nokārtošanas
Pakalpojumi atrunāti instrukci- procents ir samērā augsts. Pārjās un orientēti
baudot autoskolu
uz klienta inteprocesu,
Arī CSDD va- mācību
resēm. Jelgavas
kas ir mūsu komnodaļa aiz Rīgas
dība nav īsti petencē, apmekun Daugavpils ir
lējums ir labs.
apmierināta, Instruktoru jauviena no lielākajām. Pērn bijām
gan nav
jo BMW sais- tājums
otrie pakalpojupilnīgi sakārtots,
tās ar augstāku viņi ir gan darba
mu sniegšanas
– autovadītāja
gan indiklasi, tas vairos ņēmēji,
kvalifikācijas ieviduālie komergūšanas, transsanti, un tas ir
cilvēku runas
porta līdzekļu
mīnuss, jo nav no
reģistrācijas
kā prasīt atbildī– ziņā, kā arī tehnisko apskašu bu. Instruktoriem gan ir būtiski,
(TA) jomā. TA gan nav mūsu pa- vai eksāmenu nokārto pirmajā
kļautībā, tas ir Latvijas – Vācijas reizē. Ja sekmīgo procents ir
kopuzņēmums «Auteko Tüv», zemāks par 50, jāsāk domāt, vai
sadarbojamies un pārraugām. instruktors vispār prot apmācīt.
CSDD nodaļā kopā ar saimniecisKā šajā laikā mainījušies
kajiem strādā 25 darbinieki.
jaunie autovadītāji?
CSDD ir vairākas jomas.
Ņemot vērā strikto sodu poli Anna Afanasjeva

Skaitļi runā

2004. gadā

2005. gadā

tiku par auto vadīšanu dzērumā,
ir žēl, ka cilvēkus neiespaido
administratīvais arests, atņemtā autovadītāja apliecība. Šis
procents ir liels, un tiem, kas
tiesības ieguvuši padomju laikā,
tās otrreiz nokārtot nav viegli, jo
viņi jau brauc pēc ieraduma, nevis
noteikumiem.
Priecē, ka Jelgavā tūlīt aiz Rīgas
esam vadošie velobraucēju kvalifikācijas iegūšanas jomā. Sezonas sākumā bērni nāk aktīvi. Arī mopēdu
vadītājiem nepieciešamas tiesības,
turklāt no pagājušā gada oktobra
viņiem jāiziet arī medicīniskā komisija. Pavasarī ļoti aktuālas bija
mazizmēra kuģošanas līdzekļu
tiesības. No aprīļa stājušies spēkā
arī ūdens transporta līdzekļu reģistrācijas noteikumi, ir jāreģistrē arī
airu laivas, ūdens motocikli.
Dzirdēts, ka eksāmenos
CSDD turpmāk izmantos
BMW markas mašīnas. Saprotama ir tirgotāju vēlme
iespraukties šajā jomā, tomēr
tas nozīmē arī citu auto vadīšanas stilu.
Eksaminācijas automašīnu
konkursā zemākā cena bija BMW
automašīnām. Sekoja «Mercedes
Benz» un «Volkswagen». Vērtēšanas kritērijos 75 procentus noteica
auto cena. Arī CSDD vadība nav
īsti apmierināta, jo BMW saistās
ar augstāku klasi, tas vairos cilvēku runas. Arī ziemā, iespējams,
būs problēmas ar aizmugures
piedziņu. Jelgavā gan līdztekus
jaunajām mašīnām būs arī pērn
iegādātais «VW Golf».
Tā saucamās «baltās» tiesības var iegūt jaunieši no
16 gadiem. Bet, lai saņemtu
vadītāja apliecību, pēc tam

viņiem vēl jāmācās autoskolā.
Vai nebūtu pareizi atvieglot mācību maksu, jo pirms
instruktora daudz topošā
autovadītāja apmācīšanā
ieguldījuši vecāki?
Jā, 16 gados jaunieši pēc medicīniskās komisijas iziešanas
var saņemt braukšanas mācību
atļauju. Blakus jābūt vadītājam
ar attiecīgu stāžu. Autoskola gan
ir obligāta. Nesen bijām pieredzes
apmaiņā Kauņā. Tur, ja ir dokuments par vidējo izglītību, teoriju var mācīties arī pašmācības
ceļā, bet braukšanai jāapmeklē
autoskola. Mums prasības ir
stingrākas.
Procentuāli, cik braukšanu
noliek pirmajā reizē, pie mums
svārstās no 38 līdz 57 procentiem.
Rīgā tas ir zemāks.
Tehniskās apskates nav
CSDD kompetencē, tomēr
par tām izskan dalītas atsauksmes.
Maksājumus par TA veic
CSDD, iekasējam arī ceļu nodokli, pārbaudām TA kvalitāti, lai tā
atbilstu standartiem. CSDD ir
tiesības uzlikt mašīnai tā saucamo «bingo», kad auto jau izgājis
TA, mēs to nosūtām pārbaudīt
atkārtoti.
TA ir sāpīgs jautājums rindu
ziņā – stacija ir krietni par mazu.
Ja smago automašīnu līniju pārceltu citviet, tas ļautu samazināt
rindas vieglajām mašīnām. Pērn
sāka runāt par risinājumu, tagad
jautājums noklusis. Apskates
Jelgavā veic liela daļa no Rīgas
rajona, bet mūsu cilvēki brauc arī
uz Dobeli, kur rindas mazākas.
Par kvalitātes standartiem
runājot – par Jelgavu dzirdēts, ka labāk tehnisko apskati iet citās nodaļās, jo Jelgavā
esot piekasīgāka attieksme.
Klientu viedokļi ir dažādi. Arī
pati esmu uzklausījusi, ka darbinieki varētu būt korumpēti. Taču
vairāk vai mazāk viss process re-

Internets Zemgales reģionā bija pieejams:

12,3%

2006. gadā

33,8%

2007. gadā

48,4%

19,4%
*Centrālās statistikas pārvaldes dati

dzams videokamerās – kad katra
mašīna iebrauc un izbrauc, kas to
pārbauda. Nezinu, vai kaut kāda
korupcija būtu tā vērta, lai zaudētu darbu un sabiedrības cieņu.
CSDD ir uzticības tālrunis.
Cik bieži klienti to izmanto,
kādas ir raksturīgākās sūdzības?
Šis tālrunis ir Rīgā. Manā laikā
CSDD mājas lapā par vienu mūsu
nodaļas darbinieku divas reizes
bija sūdzība. Katru gadījumu strikti izanalizē. Šis darbinieks nodaļā
vairs nestrādā. Cilvēki daudz un
par dažādiem jautājumiem zvana
pa nodaļas informācijas tālruni.
Raksturīgākās sūdzības saistītas ar individuālo izpratni – cik
klientu, tik viedokļu. Kādu neapmierina, ka viņu neapkalpo,
ja nav līdzi pases, vai arī tad, ja
nav nomaksāts sods, kas uzrādās datu bāzē. CSDD strādājošo
darbam seko videonovērošanas
kameras, tas pasargā gan viņus,
gan klientus. Ir gadījumi, kad
klients apgalvo, ka viņš maksājis
lielāku naudas zīmi nekā faktiski,
bet viņam atlikums nav izdots.
Vai apmeklētājs kopā ar saviem
dokumentiem paņem, piemēram,
cita cilvēka mācību atļauju. Šādos
gadījumos videokameras palīdz.
CSDD rīko ne vienu vien
kampaņu, vai tādu nevajadzētu arī par pārslodzi, jo daļa
autovadītāju patiesi brauc, tā
teikt, autopilotā – ne visi apstājas ceļa malā, lai pagulētu.
Pārslodze ir viens no satiksmes negadījumu iemesliem.
Pārslodze šodien ir ļoti raksturīga. Agrāk personīgo transporta
līdzekli neizmantojām, braucām
ar sabiedrisko, un, šķita, paspējām
daudz vairāk nekā tagad. Šodien
laika pietrūkst, cilvēki ir noguruši
un neuzmanīgi. Pret pārslodzi pagaidām neviens necīnās. Tā aiziet
ķēdītē – darba devējs turas pie
laba darbinieka, labs darbinieks
cenšas sevi attaisnot...

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs
izmantojat
kurpnieka
pakalpojumus?
Žanna
Sazonova,
pārdevēja:
– Kurpnieku
apmeklēju
vismaz reizi
divos mēnešos, jo,
staigājot pa
pilsētu, kurpju un zābaku papēži nodilst ļoti ātri. Par savu
apavu labošanas vietu esmu
izvēlējusies kurpnieka darbnīcu
pie Jelgavas Valsts ģimnāzijas,
nezinu, vai tur ir lētāk nekā
centrā, bet tas ir tuvāk manām
mājām.
Taiga,
sekretāre:
– Izmantoju,
bet tiešām
ļoti reti. Galvenokārt jau
tie ir papēdīši, kurus nākas nomainīt,
taču tad, kad to izdara, tie
nēsājas ļoti ilgi. Mēdzu iegādāties arī kvalitatīvus apavus un,
iespējams, tos labi valkāju, tāpēc
man šis meistars nav jāapmeklē
bieži.
Āris
Zvirgzdiņš,
skolnieks:
– Es to nedaru. Nopērku
kurpes, kad
tās nonēsātas, nopērku jaunas,
bet vecās izmetu. Pieņemu, ka
mamma gan aiznes kurpniekam
salabot kādas savas kurpes.
Māris,
lopkopis:
– Nē, jo līdz
šim nav bijušas problēmas ar apaviem. Ģimenē cenšamies
iegādāties
kvalitatīvus apavus, kas mums
nesagādātu problēmas, arī paši
mēģinām tos labi valkāt.
Sandra
Andžāne,
farmaceite:
– Kad vajadzīgs, tad izmantoju, bet
tas nav bieži
– ne vairāk
kā reizi gadā.
Tieši pirms nedēļas ziemas apaviem nomainīju papēdīšus, lai
glabātu nākamajai ziemai. Pērku
kvalitatīvus apavus un cenšos
labi nēsāt. Staigāju uz stabiliem
papēžiem – tie mazāk dilst.
«Jelgavas Vēstnesis»
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RAF masīvā
pētīs veselīgu
dzīvesveidu
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultāte (LLU EF) iesaistījusies starptautiskā zinātniskā Grundtvigt
projektā, kura mērķis
ir gūt informāciju par
veselību un veselīgu
dzīvesveidu dažādu
Eiropas pilsētu mikrorajonos. Jelgavā
izpētei izvēlēti RAF
dzīvojamā masīva iedzīvotāji, kurus aptaujāt sāks jau šodien, 15. maijā.
Jelgava ir vienīgā pilsēta,
kas pārstāvēs Latviju šajā
starptautiskajā projektā. Tajā
vienlaicīgi piedalās arī Rumānijas pilsēta Timisoara, Lielbritānijas pilsēta Liverpūle,
Austrijas pilsēta Vīne, Upsala
Zviedrijā un Fulda Vācijā.
Projekta vadītāja Latvijā
EF asociētā profesore Aija
Eglīte stāsta, ka šis projekts
jau aizsākts decembrī, bet
rezultāti būs zināmi nākamā
gada novembra beigās. Viņa
min, ka tieši šodien sāks realizēt vienu no projekta uzdevumiem, kas paredz aptaujāt
RAF dzīvojamā masīva iedzīvotājus. «Tieši tāpēc vēlamies
lūgt RAF iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un, ja pie viņiem
ierodas intervētājs ar vēlmi
veikt aptauju par veselību un
veselīgu dzīvesveidu, atbildēt

Ar devīzi «Ko stāsta
vecmāmiņas kumode»
sestdienas vakarā no
pulksten 19 līdz pat
1 naktī uz Starptautisko muzeju nakti
aicina Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs. Dažādi pasākumi notiks arī
Latvijas Dzelzceļa muzejā Stacijas ielā 3.
Starptautiskās muzeju nakts
kopīgais nosaukums ir «Nāc
atkal rīt», taču Jelgavā akcija
noritēs ar devīzi «Ko stāsta
vecmāmiņas kumode».
Kā atklāj muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere, ņemot vērā, ka Muzeju nakts notiks festivāla «O, Vācija» gaitā,
pasākumi muzejā šogad būs
vāciskā noskaņā un sāksies
jau pulksten 19 ar rokdarbu
izstādes prezentāciju, kurā
būs apskatāmi rokdarbi, ko
vācu laikā darinājuši Jelgavas
iedzīvotāji. Izstādes darbus
komentēs Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperti. Bet apaļajās stundās
– pulksten 20, 21, 22 – jelgavnieki aicināti piedalīties
pankūku recepšu konkursā,
izstāstot kādu netradicionālu,
sen aizmirstu vai pašizgudrotu pankūku recepti. Labākās
autors saņems balvas. Kamēr
muzejā tiks iegūtas teorētiskas

3

Meklē darbu vasarā

uz jautājumiem, tā dodot savu
ieguldījumu projekta realizēšanā,» tā A.Eglīte.
Iedzīvotājiem būs jāatbild
uz 40 jautājumiem, kas saistīti
ar veselīgu dzīvesveidu un tā
ievērošanu. Apmēram mēneša
laikā plānots aptaujāt 200
mikrorajona iedzīvotājus. Pētījumā iesaistīs dažāda vecuma cilvēkus, taču lielākais akcents tiks likts uz darbspējas
vecuma respondentiem. Pēc
aptaujas iegūto informāciju
apkopos, lai apzinātu, kādas ir
lielākās problēmas šajā jomā,
un salīdzinātu to ar situāciju
tieši pirmajā pieteikšanās dienā
pārējās piecās Eiropas valstīs,  Sintija Čepanone
NVA Jelgavas filiālē tradicionāli
nosakot, kāds ir veselības un
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bija vērojama vislielākā aktiveselīga dzīvesveida pašnovērKrista darbam vasarā
vitāte. «10. maijā dalībai NVA
tējums Latvijā salīdzinājumā
Nodarbinātības
valsts
īstenotajā skolēnu nodarbinātīar pārējām projektā iesaistīaģentūrā
(NVA)
piesabas pasākumā vasaras brīvlaikā
tajām valstīm.
kās jau otro gadu. Pērn
vien pieteicās ap 150 pusaudži.
«Vēlamies konstatēt trūviņa
strādājusi
veikaTagad to skaits jau sasniedz
kumus, rast risinājumus, kā
lā, plauktos izvietojot
300,» atklāj NVA Jelgavas filiāles
tos novērst, uzzināt, vai nav
preces,
taču,
ko
darīs
vadītājs Māris Narvils. Pilsētā
nepieciešama sabiedrības pašogad,
īsti
vēl
nezina.
un rajonā laikā no 2. jūnija līdz
pildu izglītošana vai kāda cita
«Šovasar varētu pastrā29. augustam kopumā pareaktivitāte. Varbūt problēmu
dāt
kādā
citā
jomā.
Tā
dzēts nodarbināt 293 jauniešus.
r i s i n ā š a n ā m u ms izdosies
skolēniem
ir
laba
iespēM.Narvils norāda, ka tas, kuri
kaut ko dot vai pārņemt no
ja gan nopelnīt, gan
jaunieši iegūs darbu, atkarīgs
pārējo dalībvalstu pieredzes,»
lietderīgi
pavadīt
laiku,»
no pieteikšanās laika – tiem,
tā projekta koordinatore.
saka meitene, atklājot,
kas pieteikušies agrāk, iespējas
Viņa min, ka pēc aptaujas,
ka
par
nopelnīto
vēlas
iegūt darbu ir lielākas. «Taču
iespējams, tiks veiktas arī
iegādāties
ģitāru.
nepieciešama arī rezervīte, jo
padziļinātās intervijas – tās
pieredze apliecinājusi, ka daudzi
paredz plašākas atbildes uz
Skolēnu
pieteikšanās
darbam
jaunieši pārdomā un no darba
jautājumiem, kas saistīti ar
vasarā
NVA
sākās
10.
maijā,
un
atsakās,» viņš piebilst, norādot,
pētījuma galveno tēmu. Jāpiebilst, ka visas anketas un
intervijas ir anonīmas. Iedzīvotāju sniegtās atbildes tiks
izmantotas tikai zinātniskiem
(No 1.lpp.)
komisija nav aģitatori, kas varētu
nolūkiem.
Otra pilsētnieku apmeklētākā veicināt vai slāpēt šo parakstu
parakstu vākšanas vieta – Jel- vākšanas procesu. Parakstu piegavas Valsts ģimnāzija. Mazāk ņēmēju uzdevums ir tikai tehniski
cilvēku to darījuši 1. sanatorijas izpildīt un pieņemt parakstus.
internātpamatskolā, Miezītes
Uz jautājumu, kas bijuši aktīvābibliotēkā un LLU Veterinārme- kie parakstītāji, V.Valaine atzīst,
dicīnas fakultātē. «Varam teikt, ka šoreiz vairāk parakstījušies
ka pieņemšanas punktos pēdējās pensionāri, taču tas nenozīmē,
dienās vērojams lielāks cilvēku ka to nav darījuši strādājošie un
zināšanas, bistro «Silva» līdz
pieplūdums,» tā priekšsēdētāja. jaunieši, kuriem ir balsstiesības.
pat pulksten 24 varēs nogaršot
V.Valaine vien atzīmē, ka Vēlēšanu «Ja pārskatām vienu parakstu
dažādas pankūkas. Savukārt
pulksten 23 un 24 notiks Latviešu valodas mācību stunda,
kurā tiks runāts par latviešu
aizgūtajiem vārdiem no vācu
varēs apskatīt ugunsdzēsēju un
tautas jeb ģermānismiem.  Ritma Gaidamoviča
jauno ātrās palīdzības mašīnu,
Iegūtās zināšanas nakts gaitā
Jauniešu biedrība «Kopiedalīties zīmēšanas konkursā
būs jāpielieto praksē. Visa
vārnis» sadarbībā ar
par veselības dienas tēmu «100
pasākuma laikā ikvienam būs
pašvaldības iestādēm
un 2 grami veselības». Labāko
arī iespēja nofotografēties
16. maijā no pulksten
zīmējumu autoriem – balvas.
Jura Zēberga fotosalonā. Viesi
15 līdz 20 jelgavniekus
Ikviens varēs iesaistīties arī
aicināti savā apģērbā izmantot
ielūdz uz Veselības die«litrabola» un «datorkeisa» mekādu vācisku elementu – pienas pasākumiem «100
šanas sacensībās. Ar veselību
spraudi, kabatas lakatiņu,
un 2 grami veselības»
šlipsi un citas lietas. Visu
Raiņa parkā.
šo laiku ir iespēja apmeklēt
arī muzeja ekspozīcijas, bet
Bērnu un jauniešu centra
pulksten 21.30 un 23.30 to
varēs darīt muzeja speciālistu «Junda» direktores vietniece
pavadībā. M.Kaupere min, ka darbā ar jaunatni Inga Jansone
nepārtraukti muzejā skanēs informē, ka no pulksten 15 līdz
18 Latvijas Medicīnas studentu
arī vācu mūzika.
Tiem, kuri nav piedalījušies asociācijas dalībnieki bez maksas
Muzeja naktī un apskatījuši pilsētniekiem piedāvās iespēju
muzeja ekspozīcijas, īstajā mērīt asinsspiedienu, noteikt
Starptautiskajā muzeju dienā, ķermeņa masas indeksu un
18. maijā, no pulksten 10 līdz taukaudu procentuālo saturu
17 tiek dota iespēja muzeju organismā, kā arī glikozes un
holesterīna līmeni asinīs. Speapmeklēt bez maksas.
Savukārt Latvijas Dzelzceļa ciālisti informēs iedzīvotājus
vēstures muzejā Stacijas ielā par sirds asinsvadu saslimšanas
3 pulksten 19 tiks pacelta riska faktoriem un to profilaksi,
pārbrauktuves barjera pie kā arī par vēža profilaksi. Katru
ieejas. Interesenti varēs ie- pusstundu no pulksten 15 kopā
pazīties ar ekspozīciju muzeja ar jauniešu organizāciju «Sarkapagalmā, kam sekos dažādi nais krusts» klātesošajiem būs
citi pasākumi, kas saistīti ar iespēja iemācīties sniegt pirmo
dzelzceļa un vilciena tēmām. palīdzību dažādās dzīves situāArī šie pasākumi ilgs līdz cijās. Apķērīgākie dalībnieki
saņems balvas. Pasākuma laikā
pulksten 1.

Nakts muzejā ar
vācisku pieskaņu
 Ritma Gaidamoviča

ZIŅAS

Pirmajās
dienās
Nodarbinātības valsts
aģentūrā
darbam
vasarā
pieteikušies
jau ap 300
jaunieši.
Daudzi no
viņiem strādājuši jau
pērn un atzīst, ka tā ir
laba iespēja
nopelnīt.
Foto: Ivars
Veiliņš
ka arī darba devēji, galvenokārt
tirdzniecības jomas pārstāvji,
šogad bijuši atsaucīgi.
Skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumu NVA organizē jau
piekto gadu, taču šoreiz šāda iespēja NVA tiek dota jauniešiem no 15
gadu vecuma, savukārt jaunākiem
– trīspadsmit un četrpadsmit gadus veciem – ir iespēja pietiekties
algotam darbam Jelgavas pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība».
Kā liecina Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektora
informācija, atsaucība ir liela, un
jau pirmajās dienās pieteikušies
vairāk nekā desmit skolēni.
Kā NVA novēroja «Jelgavas
Vēstnesis», daudzi jaunieši par
izmaiņām nebija informēti, un
speciālistiem 14 gadus vecajiem
bērniem nācās atteikt.

Savākti 3843 paraksti

lapu, tajā redzami gan 1935., gan
1940., gan 1950., gan 1960., gan
1980. gadi,» piebilst V.Valaine.
Priekšsēdētāja atzīst, ka šī
parakstīšanās ir daudz mierīgāka
nekā iepriekšējā, jo parakstu pieņemšanas punktos uzdoti daudz
mazāk jautājumu.
Šodien vēl ir pēdējā parakstīšanās diena – tas vēl izdarāms
visās parakstu vākšanas vietās no
pulksten 14 līdz 18.

«100 un 2 grami veselības»
veicinošiem konkursiem un
atrakcijām visus izklaidēs biedrības «Kovārnis» jaunieši, «Tēvijas
sargu» dalībnieki, sabiedriskā
organizācija «Remoss», fitnesa
klubs «Atlētika», bet par muzikālo gaisotni pasākumā gādās
«In time before», «The highway»,
«Second file», «White pearl».

Īsi
 Zemgales Latviešu strēlnieku
biedrība 17. maijā pulksten 13
aicina piedalīties pirmo latviešu
zemessargu piemiņai veltītā
pasākumā Svētē pie pieminekļa
latviešu zemessargiem. Pasākuma programmā – piemiņas brīdis
pie pieminekļa, apbalvošana ar LVAF
«Lāčplēsis» goda zīmi, ziedu nolikšana.
Atceres pasākumā piedalīsies 501.,
502., 503. vienību jaunsargi, Latvijas
Robežsardzes Jelgavas pārvaldes kinologi ar paraugdemonstrējumiem,
Zemessardzes 52. bataljona ansamblis,
vīru koris «Tēvzeme», rajona skolu ansambļi. Pasākuma noslēgumā – atmiņu
ugunskurs.

 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālēs tagad pieejams
jauns e-pakalpojums – grāmatu
rezervēšana (pasūtīšana). Iespē-

jams arī pierakstīties elektroniskajā
rindā uz grāmatu, kura izsniegta citam
lasītājam, un pārraudzīt savus datus
par grāmatu nodošanas termiņiem.
Lai varētu izmantot šo pakalpojumu,
bibliotēkā jāsaņem lietotāja vārds un
parole, un tad lasītājs var pieslēgties
katalogam un izvēlēties tālākās darbības. Plašāka informācija pieejama
bibliotēkas mājas lapā: www.jzb.lv.

 Zemgales Plānošanas reģions
(ZPR) sadarbībā ar piecu rajonu
tūrisma informācijas centriem
un punktiem sācis ceļotāju aptauju, lai noteiktu teritorijā iecienītākos tūrisma objektus. Akcija

ilgs līdz 1. septembrim, tā organizēta
ar mērķi noskaidrot tūristu vēlmes
Zemgalē, ērtāko ceļošanas veidu, kā arī
iecienītākos tūrisma objektus, lai gūtu
priekšstatu par sniegto pakalpojumu
kvalitāti. Ceļotāju viedokļus noskaidros
ar anketu palīdzību arī Jelgavā. Anketas
varēs saņemt un aizpildīt pie tūrisma
informācijas sniedzējiem, bet elektroniski tās būs atrodamas arī mājas lapā
internetā (www.zemgale.lv, sadaļa «Tūrisms»). Iegūtos rezultātus apkopos un
analizēs, lai ar tiem gadskārtējā tūrisma
konferencē iepazīstinātu reģiona attīstības plānotājus, par uzņēmējdarbību
un tūrisma nozari atbildīgas pašvaldību
amatpersonas, dažādu tūrisma organizāciju un biedrību pārstāvjus, kā arī
Zemgales uzņēmējus. Savukārt ceļotāju
visaugstāk novērtēto objektu īpašnieki
saņems pārsteiguma balvas.

 LLU mācībspēki saņēmuši
Zemkopības ministrijas augstāko atzinības novērtējumu
– medaļu «Par centību». Ministrijas

balvu saņēmuši vairāki LLU zinātnieki
un pasniedzēji – Lauksaimniecības
fakultātes dekāne Agrobiotehnoloģijas
institūta asociētā profesore Daina Kairiša, Informācijas tehnoloģiju fakultātes
Fizikas katedras vadītājs profesors Uldis
Iljins, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore Lija Dukaļska un Lauksaimniecības
fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta direktors profesors Aleksandrs Adamovičs. Apbalvojumi viņiem piešķirti
par ilggadēju un godprātīgu darbu un
ieguldījumu lauksaimniecībā.
Ritma Gaidamoviča

Sīkāka informācija: www.pilsetsaimnieciba.lv
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Zemgales darījumu centrs ekspluatācijā nodots pirms nepilna ceturkšņa. Pilnvērtīgi to sāks apdzīvot jūnija otrajā pusē.

Foto no Zemgales darījumu centra arhīva

Jelgavā nevajag atkārtot Rīgas kļūdas
 Anna Afanasjeva

Jelgavā biroja ēkas piedāvā gan jaunuzbūvētos
namos, gan padomju
laika celtnēs, kas vairāk
vai mazāk pielāgotas
mūsdienu prasībām. Lai
projekti būtu veiksmīgi,
to īstenotājiem vajadzētu mācīties no Rīgas
kļūdām un nevajadzētu
pieļaut, ka biroja telpu
ir par daudz, bet kvalitatīvu piedāvājumu
– par maz.
Ekonomiskā situācija atstājusi
savu iespaidu uz biroju izīrēšanas
iespējām. Telpas, par kuru nomu
pērn varēja rīkot izsoles, šogad
vispār grūti izīrēt. Ēku saimnieki
lielākoties ir optimisti, lēš, ka
grūtības ir pārejošas, un nākotnē
tirgu vērtē kā perspektīvu.

Svarīga autostāvvieta
un tehnoloģijas

Atšķirībā no Rīgas Jelgavā labu
biroja telpu piedāvājums pašlaik ir
pietiekams. Kvalitāti gan varētu
vēlēties labāku – ne visās ēkās
pieejamas autostāvvietas. Tāpat
komunikāciju laikmetā darba
vietā augstā līmenī jābūt sakaru
komunikāciju aprīkojumam. «Ja
šīs prasības nodrošinātas, agrāk
vai vēlāk biroja telpas būs piepildītas. Citādi vari dempingot,
ar kādām cenām gribi, nekas
nesanāks,» spriež topošās biroju
ēkas «Zemgale» attīstītājs Imants
Kanaška.
Rit trešais mēnesis, kopš ekspluatācijā nodots Zemgales darījumu centrs. Trīs stāvu ēkā
iznomāšanai paredzēti 7500 kvadrātmetri, no tiem divas trešdaļas
B klases birojiem. Pirmajā stāvā
lielākoties būs komercplatības.
Centra attīstītājas, SIA «Atmodas
centrs», komercdirektors Uldis
Jursons, raksturojot klientu atlasi, norāda, ka potenciālajiem
īrniekiem, kas konceptuāli biroju
ēkai nebija piemēroti, piemēram,
seksšopam, ir atteikts. Vēlmi
nomāt telpas izteikuši juristi, grāmatveži, tirdzniecības pārstāvji,
apdrošinātāji, konsultāciju firmas
un būvnieki, kas nav tendēti uz

garāmgājēju piesaistīšanu, līdz ar
to viņiem atrašanās centrā nav
tik aktuāla. Jūnijā īrniekiem būs
pieejama bezmaksas pārrunu telpa, uz rudens pusi – sapulču zāle.
Telpu pārplānošanu un sagatavošanu attīstītājs veic par saviem
līdzekļiem.
Pašlaik ēka darbojas dežūrrežīmā, telpās ievākušies klienti,
kam nav kur palikt. Viņi aizņem
apmēram desmito daļu platības.
Jūnija otrajā pusē darbība jau
būs pilnvērtīga. Ap jauno gadu,
kad trešā daļa ēkas varētu būt
apdzīvota, sākšot apsaimniekot
arī komercplatības, tostarp darbu
sāks sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmums.
U.Jursons lēš, ka mērķi – līdz
jaunajam gadam aizpildīt trešo
daļu iznomājamās platības – izdosies izpildīt. Tāpēc pārorientēšanās ideju uz B plānu, ko darīt
krīzes gadījumā, saimniekiem
nav. «Tālāk, pacietīgi strādājot,
turpināsim iznomāt. Šis ir investīciju projekts, kur ieguldām brīvos
līdzekļus. Kreditēšana ir notikusi,
bet procentu nosegšanai pietiek
ar minimālā plāna izpildi. Peļņas
avoti uzņēmuma akcionāriem ir
citādāki. Šis un radniecīgie projekti (Vidzemes darījumu centrs

maksa tiek prasīta «Pilsētas pasāžā» Jelgavas centrā. Īres maksa
Atmodas ielas centrā svārstās no
8 līdz 14 eiro bez PVN. Augstākā
maksa būšot komerctelpām pirmajā stāvā. Radniecīgu objektu
saimnieki spriež, ka vismaz pašlaik biroja telpām ārpus centra,
kas būvētas celtniecības buma un
visaugstāko izmaksu laikā, nepieciešams rezerves izmantošanas
variants. Tāpat ikvienā nozīmīgā
būvē prasās, lai būtu savs smagsvara nomnieks, pie kā pieder
finanšu iestādes. Ja tas nav aktīvākais rajons, ar enkurnomniekiem
var būt problēmas. Konkurenti
pieļauj, ka var spēlēties ar cenu, bet
ir pašizmaksas līmenis, zem kura
īres maksu nevar nolaist.
U.Jursons uzsver, ka attīstītāji
cenu samazināt neplāno. Viņi par
izdevīgāku uzskata nogaidīt un
izīrēt par augstāku cenu, nevis
atdot lēti.

Visvairāk pieprasa
mazākas telpas

Biroju ēku Pasta ielā kādreizējā
kinoteātrī ekspluatācijā nodos septembrī, saglabājot monumentālās
Staļina laika būves vēsturisko
veidolu. Mūsdienīgie akcenti ēku
padarīšot par vienu no skais-

nav viņu darbības veids, tās pelna
no naudas pārdošanas.
«ASV mājokļu tirgus rāda, ka
tur pašlaik strauji iegulda finanses
bankrotējušo mitekļu izpirkšanā.
Ja tur šis tirgus atdzīvosies, mainīsies arī šejienes situācija. Protams,
agrākajās sliedēs uzreiz viss neatgriezīsies. Nekustamais īpašums
pērn bija jāpārdod, šogad ir laiks,
kad jāpērk. Arī «Parex» bankas
piemērs – nesen izveidotā meitas
kompānija, kas nodarbosies ar
nekustamo īpašumu uzpirkšanu,
– liecina, ka tiek prognozēta īpašuma vērtības atgriešanās,» spriež
I.Kanaška.
Attīstītājiem būtiski, ka šogad
ar celtniekiem var vienoties par
samērā labu cenu, pērn viņi bija
tik izlutināti gan ar objektiem,
gan cenām, ka pasūtītāji stāvēja
rindā. Situācija attīstībai nebija
īsti pieņemama. «Tagad varbūt
ir par daudz dziļa krīze, tomēr
ekonomiskās lejupslīdes mirklis
izlīdzināsies,» tā I.Kanaška.

Krīzes pazīmes, cenu
dempings un ēsma

«Pilsētas pasāžas» direktore
Inita Bendzule savukārt atzīst, ka
Jelgavā pieprasījums pēc birojiem
līdz šim nekad nav bijis īpaši liels.

Īres maksa Atmodas ielas centrā birojiem svārstās no 8 līdz 14 eiro bez PVN.
Rīgā) lielākoties tiek īstenoti kā
naudas ieguldījums – īpašums ir
un paliek īpašums. Ja nākamajos
divos gados izdosies aizpildīt ēkas
lielāko daļu, uzdevums būs izpildīts,» spriež komercdirektors.
U.Jursons atzīst, ka katram projektam ir savas īpatnības, savi plusi
un mīnusi. Šejienes būvniecības
izmaksas ir līdzvērtīgas ar Rīgu,
toties zemes cena Jelgavā ir ievērojami zemāka, tāpēc te iespējams
iznomāt biroju par astoņiem eiro
kvadrātmetrā. Tikpat liela nomas

Biroja ēkas Pasta ielā atjaunošanu pabeigt plāno septembrī.
Foto: Ivars Veiliņš

tākajām pilsētā. Pirmā stāva
nomnieks – banka – jau zināma.
Turpinoties rezervācijas līgumu
slēgšana par biroju un pakalpojumu telpu nomu. Interesi izrādot
skaistumkopšanas centri, solāriji,
zobārstniecības pakalpojumu
sniedzēji. Trešajā un ceturtajā
stāvā būs biroji. Prognozējamā
nomas maksa trešā un ceturtā
stāva birojos būšot no 12 līdz 15
eiro par kvadrātmetru. Līdzīgi kā
citviet pašlaik pieprasījums ir pēc
mazākām – 20 – 40 kvadrātmetru
platībām. Īpašnieks, SIA «Alis»,
sola nodrošināt A klases prasībām
atbilstošus birojus.
I.Kanaška vērtē, ka Jelgavā
joprojām lielāks ir pieprasījums
pēc birojiem centrā, kur atrodas
svarīgākās iestādes. Arī bankas
un apdrošinātāji grib atrasties
tuvāk cilvēku plūsmai. Līdz ar to
biroju telpām centrā ir zināmas
priekšrocības. Cilvēkiem, kas
vēl pērk dzīvokļus ēku pirmajos
stāvos un mēģina tos pārveidot
par birojiem, viņš iesaka parēķināt galīgās izmaksas. Iespējams,
izdevīgāk telpas ir nomāt, nevis
ieguldīt lielu naudu.
Vispārējās norises liecina, ka
daudzas bankas savus īpašumus
pārdod un telpas nomā – īpašums

«NP Jelgavas Biznesa parkā» lēš, ka ar laiku augstākā un platības ziņā lielākā biroju un konferenču ēka Jelgavā kļūs par vienu
no modernākajiem biroju centriem Zemgalē. Būtiska priekšrocība ir auto stāvvietas, kas padara ēku konkurētspējīgu.
Foto no «NP Properties» arhīva
tagad būvniecībā nodarbinātie
vīri ražošanas telpu atjaunošanu
lielā mērā ir pabeiguši, tāpēc viņus
var piesaistīt administrācijas ēku
remontam. Telpas īpašnieks atjauno arī tāpēc, ka šodien neviens
neremontētas telpas vairs negrib
nomāt.
Telpu remonts mūsdienīgā
līmenī tiek solīts mēneša laikā,
kas vērtējams kā visai īss termiņš.

Foto no Zemgales darījumu centra arhīva

Lai gan konkurenti ēku centrā
vērtē kā veiksmīgu, vienīgi cilvēki
to vairāk uztver kā tirdzniecības
centru, tāpēc biroji īsti organiski
ar ēku nesaistās, direktore piekrīt,
ka izjūt krīzi nekustamā īpašuma
nozarē. Ēku jau pametuši vai to
domā darīt vairāki ar nekustamo
īpašumu saistīti nomnieki. Situāciju viņa raksturo kā mainīgu.
Tāpēc, veicot otrā stāva rekonstrukciju, līdzšinējās biroja telpas
plānots pārveidot par tirdzniecības
platībām.
Pēc īrnieku aiziešanas grūtības
izīrēt pirmā stāva telpas ir kādreizējā celtniecības tresta ēkas
īpašniekam Raiņa ielā. Šeit brīva
arī ceturtā stāva vidusdaļa. Nama
īpašnieks Aivars Janovskis lēš, ka
pirmā stāva platību nāksies sadalīt
sīkāk, jo uzņēmēji atturas riskēt
un īrēt lielas komercplatības.
Biroju un pakalpojumu telpas
Mašīnbūves rūpnīcas un kādreizējās Lauksaimniecības mašīnu
rūpnīcas administratīvajos korpusos izremontēt un izīrēt piedāvā
Mašīnbūves rūpnīcas direktors
Pēteris Bila. Remonts notiek pēc
vienošanās ar klientu. Pirms tam
uzņēmums šādu iespēju nepiedāvāja, interesenti telpas varēja
remontēt paši. P.Bila skaidro, ka

Savukārt piedāvātā īres maksa
– 2,5 – 3 eiro par kvadrātmetru bez
komunālajiem maksājumiem (gan
K.Barona, gan Rūpniecības ielā)
– zināmā mērā vērtējama kā dempinga cena. Konkurents no centra
daļas spriež, ka šāda cena ieviesta
klientu pievilināšanai. Kad tas izdarīts, cenu nav grūti paaugstināt.
Savukārt ne viens vien īrnieks ir
par slinku, lai apgrūtinātu sevi ar
jaunu telpu meklējumiem un pārcelšanās neērtībām. P.Bila uzsver,
ka klientiem svarīgas telpas par
saprātīgu cenu.
Nesen sākusies pamatu stiprināšana Lielās ielas 3. mājai,
kas nav pabeigta kopš padomju
gadiem. Mājas īpašnieki no SIA
«Lielā 3» par nākotnes nodomiem
ir atturīgi. Zināms, ka pirmā stāvā
nomnieks tāpat radniecīgajai agrāk pabeigtajai blakus ēkai būšot
banka. Būtisks mīnuss ir tas, ka
namam trūkst klientiem tik svarīgās autostāvvietas.

Lielākais un augstākais
biroju centrs

Mūsdienīgu veidolu solās iegūt
deviņus stāvus augstā kādreizējās
a/s RAF administrācijas ēka, kas
tagad ir «NP Jelgavas Biznesa
parka» sastāvdaļa. Tās kopējā

iznomājamā platība pārsniegs
deviņus tūkstošus kvadrātmetru.
Industriālā parka rekonstrukcijas
otrās kārtas laikā pērn uzsākta
tās renovācija. «NP Properties»
valdes locekle Elita Moiseja domā,
ka ar laiku augstākā un platības
ziņā lielākā biroju un konferenču
ēka Jelgavā kļūs par vienu no
modernākajiem biroju centriem
Zemgalē. Plānots, ka pirmajā stāvā atradīsies komerctelpas, piemēram, tirdzniecības zāles, bankas
filiāle un kafejnīca. Pārējie stāvi
domāti birojiem. Šogad paredzēts
rekonstruēt ēkas pirmo un devīto
stāvu. Pašlaik daļēji atjaunots
augšējais stāvs, tuvākajā laikā
sāksies visu ēkas komunikāciju
nomaiņa.
Jautāta par potenciālo klientu
interesi, E.Moiseja uzsver, ka tā
ir pietiekami augsta. Saimnieki
orientējas uz esošajiem un potenciālajiem Biznesa parka nomniekiem, kam papildus ražošanas un
noliktavu telpām nepieciešami
arī biroji. Savukārt atrašanās
industriālajā zonā ļauj strauji
attīstīties jauniem vairumtirdzniecības un loģistikas centriem,
kam ir interese par birojiem tuvajā
apkārtnē. Būtiska priekšrocība ir
auto stāvvietas, kas padara ēku
konkurētspējīgu ar Jelgavas centra birojiem. Pieejamo biroja telpu
platība ir, sākot no 36 kvadrātmetriem, cena – no 10 līdz 15 eiro
par vienu kvadrātmetru. Papildus
pieejamas ražošanas un noliktavu
telpas, sākot no 4,75 – 5,90 eiro
kvadrātmetrā.
E.Moiseja cenu vērtē kā konkurētspējīgu biroja telpu segmentam
un atbilstošu vidējām nomas
maksām pilsētā. Aplēses liecina, ka
lielāks pieprasījums būs pēc mazākām platībām, tāpēc klientiem paredzēts piedāvāt nevis lielus brīvā
plānojuma birojus, bet atsevišķās
mazākās telpās sadalītus ofisus,
saglabājot padomju gados celtajai
RAF administratīvajai ēkai piemītošos mūsdienīgos arhitektūras risinājumus. Tā kā uzņēmuma plāni
telpu iznomāšanā ritot pēc grafika,
pašlaik neesot nepieciešamības
izskatīt citu attīstības variantu.
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Kurpnieki, kas nespriež par tevi
pēc apaviem
 Sintija Čepanone

«Zābakus jau esmu
noglabājusi tālākos
plauktos, taču vakar,
šķirojot apavus, pamanīju, ka kurpēm nodiluši papēži. Atnesu
salabot, jo tās man tādas «ejošas»,» «Jelgavas Vēstnesim» atklāj
Mārīte, kurpniekam
Andrim Kondrātam
sniedzot trīs vasarīgu
kurpīšu pārus. «Ja tas
ir iespējams, uzlieciet,
lūdzu, metāla papēdīšus,» viņa saka, un
meistars ar krītu atzīmē «vainu». Gatavas
būs rīt.
Pulkstenis ir knapi pāri astoņiem, bet apavu darbnīcā Svētes
ielā jau valda darba duna. «Strādāju jau no septiņiem – tik vēlu
sāku, jo pašlaik darba mazāk.
Cilvēkiem vienkārši nav naudas,
un to izjūt arī kurpnieki,» Andris
atklāj, ka dažkārt, īpaši pēc algas
dienām nākas sākt strādāt jau
pulksten piecos no rīta – visbiežāk klienti vēlas, lai apavi
būtu salaboti ja ne tajā pašā,
tad vismaz nākamajā dienā. Un
tad ir pamatīgi «jāsarauj», lai
gan ne vienmēr visiem sanāk
izdabāt. «Klienti nereti domā
– viens divi, un kārtībā! Taču,
lai salabotu atsevišķus apavus,
vajag pat vairākas dienas,» viņš
nosaka.

Kurpnieki Andris un Olga Kondrāti apavu darbnīcā Svētes ielā «saimnieko» jau apmēram sešus gadus. Pienākumi viņiem ir sadalīti – Andris pieņem pasūtījumus un labo visas apavu «vainas», savukārt Olga galvenokārt strādā ar šujmašīnu, kas ir gana piņķerīgs un laikietilpīgs darbs. «Mūsdienās, šķiet, apavus taisa,
Foto: Ivars Veiliņš
nedomājot par to, ka kādreiz tos vajadzēs labot. Dažkārt jāizārda teju viss zābaks, lai varētu nošūt vienu vīli!»

garu. Protams, sašuju arī atplī- iegādātos – divas reizes nedēļā
sušās vīles un lieku ielāpiņus,» piegādātāji tos atved paši. Un
stāsta Olga un iedarbina veco meistariem ir gan speciālā apavu
speciāli apavu šūšanai paredzē- līme, gan kaučuka, metāla un
to «Singer». To abi kurpnieki citi kurpju papēži, ādas gabaliņi
sauc par «mūžīgo mašīnu» – tā, ielāpiem, rāvējslēdži – vienjau krietni lietota, savulaik no- vārdsakot viss, kas nepieciešams
pirkta pēc
apavu labosludinājušanai.
ma un, kā
Kaut arī
smej meisdiena, ko patari, kalpos
vadām apavu
vēl vismaz
darbnīcā, pēc
200 gadus.
kurpnieku
«Vajadzēteiktā, ir mietu nopirkt
rīga, Andrim
elektrisko
darāmā ne«Mūžīgā mašīna»
šujmašīnu,
trūkst – tikvecajā krogā
ko apsēžas,
Agrāk namiņā netālu no auto- j o v e c ā s
lai pieķertos
ostas, kur jau pāris gadu atrodas « S i n g e r »
klāt citam
apavu darbnīca, bija alus bārs, adata nav
apavu pāun meistars stāsta, ka sākumā ī s t i p i e rim, tā ienāk
vienam otram iereibušam ne m ē r o t a
klients, un
reizi vien nācies skaidrot, ka nu v a s a r a s
tā vairs nav. Jau kādus sešus a p a v i e m Ļoti pieprasītā apavu stiepšanas ierīce, kurpniekam
jāpieņem
septiņus gadus tur «saimnie- – v a j a g kas palīdz «ievalkāt» kurpes.
pasūtījums.
ko» kurpnieki Andris un Olga s m a l k ā Kondrāti, un apavu darbnīca ir ku,» spriež Olga. Pašlaik viņa «Pazaudēju kurpei papēdi,» saka
viņu privātais bizness. Andris rosās ap puszābaciņiem, kas šīs apavu darbnīcas pastāvīgā
šo arodu kā māceklis apguvis izrādās gana piņķerīgs un laikie- kliente Oksana un atklāj, ka
pirms gadiem vienpadsmit, arī tilpīgs darbs. «Mūsdienās, šķiet, parasti cenšas vasaras apavus
Olga daudzus gadus nostrādāja apavus taisa, nedomājot par to, salabot ziemā, un otrādi, jo,
apavu ateljē. Turklāt kurpnieki ka kādreiz tos vajadzēs labot. mainoties sezonām, kurpniekam
Tagad pat – jāizārda teju viss darāmā ir daudz vairāk, tādēļ
bijuši arī viņas vecvecāki.
Ienākot darbnīcā, degunā iesi- zābaks, lai varētu nošūt vienu apavus nākas gaidīt pat vairākas
dienas.
tas līmes smaka, bet kurpnieki vīli,» saka kurpniece.
Pēc brīža ienāk vēl viens
saka – viņi to vairs nejūt. Ziemā
klients, tad vēl viens un vēl
gan tā ir izteiktāka, īpaši no agra Labo pat 25 gadus
viens, un Andris teic, ka pāris
rīta, bet vasarā – durvis vaļā, un vecus apavus
Bet Andris tikmēr kādām «lai- desmiti cilvēku pa dienu atnāk,
telpas izvēdinās.
Andris darbā ierodas agrāk, viņām» uz papēžiem ar otiņu klāj taču, cik kurpju atnes, viņš neOlga – mazliet vēlāk. «Man vai- speciālo krāsu. Taču parasti viņš ņemas skaitīt – dažs labot atnes
rāk darba ir rudenī un ziemā, jo vienlaikus labo vairākus apavus vairākus pārus, dažs, uzzinot
galvenokārt strādāju ar šujmašī- – kamēr vienam žūst līme, citu cenu, apsver – ieguldīt vecajās
nu – pāršuju rāvējslēdžus, iešuju var izjaukt. Tagad darba mate- kurpēs vai tomēr iegādāties
zābakus, ja valkātājam tie par riālu izvēle ir plaša, turklāt nu jaunas. «Lielākoties jau nolemj
platu, vai nogriežu tos, ja par vairs nav jābrauc uz Rīgu, lai tos ieguldīt, jo labus jaunus apavus
nopirkt ir ļoti grūti. Piemēram,
pagājušajā nedēļā laboju zābakus, kam ir kādi 20 – 25 gadi.
Labot nes arī vecākus, īpaši
pensionāri. Viņi ir gatavi maksāt
prāvu naudas summu, lai tikai
salabotu apavus, kas viņiem der
kā uzlieti,» skaidro Andris.
Plauktā pamanām savādu ierīci, uz kuras uzmaukts kāds sportisku kurpju pāris. Un Andris
teic: «Tas ir apavu stiepjamais.
Ļoti pieprasīta ierīce, īpaši, kad
zābaku sezonu nomaina kurpju
un apavi berž, turklāt, cik var
noprast, Jelgavā citur tādas nav
– klienti pat mēnesi rindā gatavi
gaidīt, lai tikai apavus varētu
«Mūžīgā mašīna» – tā abi kurpnieki sauc veco «Singer» apavu
pastiept platumā vai garumā.»
šujmašīnu.

Izrādās, ka kurpes vispirms
samitrina un tad divas trīs dienas tur uzmauktus ierīcei. Par
daudz izstiept nav gadījies, bet
par maz – gan. «Ir tādi apavi,
kuri, tikko noņemti no ierīces,
saraujas atpakaļ gluži kā gumija,» viņš teic.
Abiem katra diena ir saplānota – katrs zina, cik daudz
var izdarīt, un tik arī uzņemas.
«Stundā var papēžus nomainīt
apmēram desmit apavu pāriem,
toties vienam ielāpam aiziet
pat četras piecas stundas. Arī
līmēšana aizņem ilgāku laiku.
Pāršūt rāvējslēdzi var vidēji
divdesmit minūšu laikā, bet
gadās šim darbam patērēt pat
pusotru stundu...» tā kurpnieki,
piebilstot, ka dažreiz jau arī gribas paslinkot.

salabot, šo varēs vien salīmēt, un
tā, izvērtējot katru sīkumu, var
arī palikt basām kājām,» neslēpj
Olga. Un jau vēl otra lieta – viņai
apavus parasti labo vīrs, taču atlaides neesot – arī sievai kurpes
salabo rindas kārtībā! «Vienīgi
meitas – septiņgadīgā Karīna un
16 gadus vecā Iveta – ir mazliet
privileģētākā stāvoklī,» saka
kurpnieka sieva.

nopirktie. «Tieši tāpēc mēs vienmēr klientam atgādinām, lai,
iegādājoties apavus, nepazaudē
čeku, jo tad vismaz var veikt
garantijas remontu. Citādi var
gadīties, ka jau pēc pāris dienām pie mums jānes labot ļoti
dārgus apavus,» Andris neslēpj
– gribam vai ne, bet remonts
paliek remonts, un to nevar acīm
noslēpt!
Olga teic, ka dažkārt jau uznāk
Diendienā ir kopā
apnikums augu dienu noņemties
«Ziniet, es jau sen vairs ne- ap kurpēm un zābakiem, taču šo
cenšos par cilvēku spriest pēc gadu laikā tikai vienu reizi esot
apaviem – ir gadījies, ka teju bijis tā, ka uz darbu iet vispār
izšķīdušas kurpes labot atnes negribas. «Es mīlu savu darbu!»
noskrandis vīrs, bet pēc tam saka Olga. Un viņai piekrīt arī
pa logu redzu – iekāpj džipā,» Andris, piebilstot: «Daži jau brīsaka Olga.
nās, kā mēs tā diendienā varam
Viņa teic, ka mūsdienās arī abi būt kopā, bet nav tik traki!»
Izrādās, par kurpēm
ne darbā, ne mājās viņi
Kurpnieks
nerunā – vien, ja vajasievai liek
dzīgs padoms, kā vienu
gaidīt rindā
vai otru lietu labāk
Olga un Andris
salabot. «Ir taču tik
pēc pieredzes zina
daudz citu tēmu, par
teikt, ka apavu
ko runāt!» abi nosmej,
valkātāji ir dažāka nereti tieši darbā,
di – kāds salabot
labojot apavus, izdodas
atnes netīrus apaatrisināt kādu mājas
vus, kāds desmit
problēmu.
centimetru augstu
Jautāti, kas kurppapēdi pamanījies
niekiem darbā sniedz
nodeldēt līdz pievislielāko gandarījumu,
ciem. Kāds par Ja ir ļoti daudz darba, kurpnieki gadalaiku maiņu izjūt Andris atbild: «Kurpkurpnieka veiku- vien pēc plauktiem apavu darbnīcā – nu par aizvadīto nieka arods ir ļoti ramu ir priecīgs, cits ziemu liecina vien daži zābaku pāri. Jo siltāks laiks, jo došs – dažkārt krietni
tikmēr neapmie- vasarīgākas kurpes parādās plauktos.
nākas palauzīt galvu,
rināts purpina. Ir
domājot, kā labāk satādi, kuri uz darbnīcu apavus apavu cenai vairs nav nozīmes labot apavus, piemēram, kādam
atnes, bet pakaļ tiem tā arī ne- – tagad nopirkt labus apavus ir ielāpiņu var uzlikt tā, ka defekts
atnāk. «Līdzekļus, laiku, darbu ļoti grūti un dažkārt par pieciem pārvēršas par efektu. Kad tas
esam ieguldījuši, bet nekā...» latiem iegādātie kalpo ilgāk un izdodas un klients to novērtē,
Andris atklāj, ka nesen, kad vieglāk salabojami nekā par 100 tad gan ir patiess prieks.»
darbnīcā taisīts remonts, daži
pāri, kas plauktā bija pavadījuši
jau vairākus gadus, vienkārši
izmesti. Bet tagad jau atkal vienā stūrī sāk krāties saimnieku
«aizmirstās» kurpes...
Uz jautājumu, cik tad patiess
ir apgalvojums par kurpniekiem
bez kurpēm, Olga un Andris
smaidot atbild: «Ļoti patiess.»
Andrim un
Taču tas galvenokārt tāpēc, ka
Olgai katram ir savi darkurpnieki sev apavus praktiski
ba rīki, jo tie ir «ievalkāti»
nevar nopirkt. «Apavu pirkšana
un jau piemērojušies meistaman ir tīrās šausmas! Ieraugu izru rokai. Piemēram, paštaisīts
skatīgus apavus par diezgan lielu
nazītis – Olgai tam ir noasināta
naudu, taču, papētot tuvāk, saviena puse, Andrim – otra.
protu, ka tie ir vienreiz lietojami.
Ja paveiksies – trīs četras reizes
varēšu uzvilkt. Kurpnieks domā
perspektīvā – šo kurpi nevarēs
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Talcinieki savāc vairāk nekā 200 kubikmetrus
atkritumu
«Šogad ir ļoti labi pastrādāts,» gandarījumu
par talcinieku paveikto
Spodrības mēnesī pauž
pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» pilsētas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Zane Ķince. Iedzīvotāju
atsaucība apliecinājusi,
ka ar katru gadu to,
kam rūp sakopta vide,
kļūst aizvien vairāk – šogad talcinieku skaits
bija mērāms vairākos
simtos.
Upes krasti, kapsētas, Pils un
Pasta sala, Rīgas ielas un citu maģistrālo ielu brauktuvju malas atsevišķos posmos – tie ir tikai daži
objekti, kuros Spodrības mēneša
laikā no 10. aprīļa līdz 10. maijam bija manāma rosība. Z.Ķince
neslēpj – «Pilsētsaimniecība»
sakopšanas aktivitātes vēl aizvien
turpina, taču iedzīvotāju ieguldījums neapšaubāmi ir uzteicams:
ne viena vien teritorija pilsētā,
pateicoties čaklajiem talciniekiem,
kļuvusi acij tīkamāka.

Uzteic jauniešu aktivitāti

Spodrības mēneša aktivitātes
aizsākās 10. aprīlī, un pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība»
ikvienu, kam vien ir vēlēšanās,
aicināja iesaistīties pilsētas sakopšanā. «Iedzīvotāji bija īpaši

atsaucīgi – salīdzinot ar pagājušo
gadu, talcinieku bija pat uz pusi
vairāk,» lēš Z.Ķince. Tiesa gan
– ziemai neraksturīgie laika
apstākļi atkritumus pilsētas teritorijā, īpaši ceļmalas un nelegālās
izgāztuves, atbildīgajiem dienestiem ļāva likvidēt jau savlaicīgi,
tādēļ Spodrības mēnesī daudzviet
tiešām atlika apkārtni vien «uzspodrināt». Tomēr darāmā pietika visiem talkot gribētājiem.
Z.Ķince stāsta, ka šogad pilsētas sakopšanā jau tradicionāli
iesaistījās uzņēmumi, politiskās
partijas, biedrības, bet visaktīvākie izrādījušies jaunieši. «Uz
tik lielu jauniešu atsaucību pat
necerējām – talkot pieteicās ne
tikai atsevišķas klases, kolektīvi,
bet pat visa skola!» kā piemēru
viņa min 6. vidusskolu, kas sakopa laukumu Vecajā ceļā netālu
no skolas, Spīdolas ģimnāziju,
kuras audzēkņi Spodrības mēneša izskaņā strādāja Valdekas
pils apkaimē un zaļajā zonā starp
Lielupi un Cukura ielu. Turklāt,
kā novērojusi speciāliste, nu jaunieši talkas vairs neuztver tikai
kā izklaidi un iespēju jauki pavadīt laiku draugu logā vien – viņi
neapšaubāmi šai lietai «piegāja»
ļoti nopietni.
Šogad Jelgavas sapošanā iesaistījās arī Saldus rajona Rubes
internātskolas audzēkņi – viņi
izteica vēlēšanos patalkot meža
ielokā pie «keramikas», savukārt

Laika posmu no 10. aprīļa līdz 10. maijam pašvaldība
tradicionāli pasludināja par Spodrības mēnesi, kad
ikviens iedzīvotājs tika aicināts sakārtot ne tikai savas dzīvojamās mājas, uzņēmuma apkārtni, bet arī
iesaistīties pilsētas sakopšanā. Kādas mājas Lāčplēša
ielā iedzīvotāja atklāja, ka Spodrības mēnesis rosinājis
sasparoties un pašu spēkiem aizdarīt lielākās bedres
pagalmā, kāds pensionārs saviem spēkiem gādājis, lai
Svētes upi attīrītu no drazām, daudzi bērni, iespējams,
pirmo reizi rokās turēja grābekli, uzpošot sava bērnudārza apkārtni. Tie ir tikai daži piemēri, kas apliecina
– jelgavnieki ne tikai vēlas dzīvot sakārtotā vidē, bet arī
gatavi ieguldīt savu laiku un pūles. Vērtējot paveikto,
aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālisti ir gandarīti,
taču atzīst, ka Spodrības mēnesis, kas reiz sācies, tā
arī nebeigsies – vēl pārāk daudz ir tādu, kas citu paveikto nenovērtē. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» lūkoja,
kas pilsētā padarīts un kas vēl jāpaveic.

studējošā jaunatne sarīkoja pat
veselu akciju, aicinot nodot sadzīves elektropreces un makulatūru.
«Un tas nozīmē, ka jauniešiem
nav vienalga, kādā vidē viņi dzīvo
un atpūšas,» tā Z.Ķince.

Vieni tīra, citi mēslo

Arī iedzīvotāji šogad «Pilsētsaimniecību» daudz biežāk informējuši par vietām, kurās nepieciešams sarīkot sakopšanas talku.
«Pilsētas teritorijas sakopšana sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru, Sociālo lietu pārvaldi
un Valsts probācijas dienestu
norit nepārtraukti, taču Spodrības mēnesī mēs tam pievērsām
pastiprinātu uzmanību – talkotājiem sagādājām visu darbam
nepieciešamo, tostarp cimdus,
grābekļus, atkritumu maisus,»
Z.Ķince pauž prieku, ka daudzi
iedzīvotāji «Pilsētsaimniecību»
ne tikai informēja par atklātajām
nelegālajām atkritumu izgāztuvēm, bet tās arī paši likvidēja,
aģentūrai vien lūdzot palīdzību
jau savākto aizgādāt.
«Pateicoties talciniekiem, krietni pievilcīgāka kļuvusi Svētes upe
pie «Kalna Būriņiem»,» Z.Ķince
atklāj, ka vispirms tur cītīgi
pastrādājis pensionārs Modris

Lielo konteineru
izvietojums
Spodrības mēneša laikā

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» vairākās vietās pilsētā
Spodrības mēneša laikā izvietoja arī konteinerus, kuros bez maksas ikviens varēja izmest lielos sadzīves atkritumus. Kaut šajā ziņā
iedzīvotāji bijuši visai kūtri, kopā izvesti 63 kubikmetri atkritumu.
Bauskas ielā iedzīvotāji šo priekšrocību novērtējuši un iespēju
atbrīvoties no sadzīves atkritumiem izmantoja.

• Cepļu iela – izvesti 14 m3 atkritumu
• 1. līnija – izvesti 14 m3 atkritumu
• Bauskas iela – izvesti 7 m3 atkritumu
• Prohorova iela – izvesti 7 m3
atkritumu
• Kārniņu ceļš – izvesti 14 m 3
atkritumu

Ziemelis, kurš pēc savas iniciatīvas upi atbrīvojis no drazām,
bet pēc tam tur talku sarīkoja
arī SIA «Aleja D». «Tagad tur
pavērusies fantastiska ainava!»
atzīst speciāliste.
Katru gadu Spodrības mēneša
laikā vairākās vietās pilsētās tiek
izvietoti arī konteineri būvgružiem un lielajiem atkritumiem,
un šogad ierasto astoņu vietā
vajadzēja izvietot vien piecus.
Diemžēl dažās vietās, piemēram,
1. līnijā, Prohorova, Cepļu ielā,
pat pašvaldības pretimnākšana
situāciju nav mainījusi. «1. līnijā
Spodrības mēneša laikā likvidētā
nelegālā atkritumu izgāztuve jau
atkal ir savā vietā! Sāp sirds, ka
ir tādi, kas citu veikumu tomēr
nenovērtē,» pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas speciāliste
atzīst, ka, piepildot lielos atkritumu konteinerus, iedzīvotāji
tomēr bijuši kūtri – kopā izvesti
63 kubikmetri atkritumu.

«Jau ierasts, ka meža atjaunošanas darbos iesaistās domes deputāti – šogad kopā ar «Pilsētsaimniecības» darbiniekiem viņi vienu
meža nogabalu aptuveni hektāra
platībā atjaunoja ar vairāk nekā
2000 eglītēm,» stāsta aģentūras
mežzinis Pēteris Vēveris, piebilstot, ka ar apmēram 800 priežu
stādiem šogad tika papildināts arī
«Siliņu» mežs.
Viņš atklāj, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
kailcirtes pilsētas mežos cērt ļoti
reti, taču, ja audzi skārušas slimī-

bas vai kaitēkļi, tad to nocērt, bet
vietā iestāda jaunu. «Tā arī šogad
vienā meža nogabalā likvidējām
bojāto apšu audzi un to atjaunojām ar egļu stādiem,» paskaidro
P.Vēveris, piebilstot, ka iepriekšējos gados deputāti galvenokārt
stādīja bērzus, ar tiem aizstājot
mazvērtīgo baltalkšņu audzi.
«Ņemot vērā, ka atjaunojamo
meža teritoriju pilsētā nemaz
nav tik daudz, piemēram, pagājušajā gadā Meža dienas izvērtās
par īstiem svētkiem putniem, jo
sadarbībā ar izglītības iestādēm
pilsētas mežos tika izvietoti skolēnu darināti putnu būrīši,» atceras
mežzinis un teic, ka Meža dienās
neiztikt arī bez kā nepatīkamāka, un arī šogad nācies krietni
papūlēties, lai likvidētu nelegālās
atkritumu izgāztuves mežos.
P.Vēveris, trīsreiz piesitot pie
koka, vērtē, ka ar «cūkmeniem»
mežos vairs nav tik traki. «Šogad

nelegālās atkritumu izgāztuves
pilsētas mežos konstatējām kādās
septiņās astoņās vietās. No vienas
puses – tas ir daudz, no otras
– krietni mazāk nekā iepriekšējos
gados,» mežzinis novērojis likumsakarību – ja no maģistrālajām
brauktuvēm mežā ved kāds celiņš,
tad jau pēc pirmajiem 50 – 70
metriem var ieraudzīt kādu lielāku
vai mazāku izgāztuvi. «Šogad tās
likvidēt palīdzēja arī talcinieki, kas
piedalījās Spodrības mēneša talkās,
un, ja pērn ar «cūkmenu» mežos
atstāto cīnījāmies divas dienas,
tad šogad tikām galā jau vienā.
Vēl aizvien ierastākie atkritumi ir
būvgruži, tostarp stikli, kas diemžēl nesadalās,» viņš piebilst, ka
Lielupes kreisajā krastā pilsētas
meži aug ap 700 hektāru platībā.
Paralēli norit arī koku atjaunošana pilsētas teritorijā, un šogad,
izšķiroties par labu izdevīgākajam
piedāvājumam, koku stādīšana

uzticēta pašvaldības aģentūrai
«Rīgas dārzi un parki». «Nav
noslēpums, ka Jelgavā daudzi
apstādījumi ir veci, tādēļ arī nereti
slimo, un mūsu mērķis ir vecos
kokus pakāpeniski nomainīt pret
jauniem. Katru gadu izņemam sešus septiņus kokus, un pamazām
ar jauniem atjaunojam stādījumus
Katoļu ielā,» stāsta P.Vēveris. Viņš
ir gandarīts, ka koku stādījumi ir
daudzveidīgi – šo pieeju ieviesis
pilsētas ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, to uzteikuši arī «Rīgas
dārzu un parku» speciālisti. «Ja
tiek rekonstruēta iela vai kāds
ielas posms, obligāta prasība ir
atjaunot arī koku stādījumus,
un mēs raugāmies, lai tie nebūtu
vienveidīgi,» viņš norāda, ka,
piemēram, atjaunotajā Tērvetes
ielā zaļo skabārdis, Rīgas ielā
– sarkanais ozols, Rūpniecības
ielā – kastanis, Blaumaņa ielā
– Pensilvānijas osis.

Nepilnu divu stundu laikā vairāk
nekā 20 Valsts, Spīdolas un 1. ģimnāzijas, kā arī biedrības «Kovārnis» un
Skolēnu domes jauniešiem izdevās
aiziet līdz pašam Pils salas galam.
«Mums sakopšanas talkas patīk
– pēc tam ir tāda tīrības sajūta un
apziņa, ka izdarīts kaut kas labs, turklāt vēl skaistā dabā,» «bruņojušies»
ar cimdiem un atkritumu maisiem,
pauž jaunieši, kas iepriekšējos gados
gādāja, lai tīri kļūtu iebraucamie
ceļi Jelgavā. «Secinājām, ka cilvēki
dzīvo videi nedraudzīgi – līdztekus
riepām, kastēm lielāko atkritumu
daļu veidoja plastmasas pudeles.
Diemžēl nācās arī vākt makšķernieku atstāto,» rezumē Lauma Kadiķe
no «Kovārņa». Viņa teic, ka jaunieši
ar Pils salas saimnieku vienojušies,
ka rudenī talkos atkal. «Vajadzēs
savākt atkritumus, kas būs sakrājušies pa vasaru. To noteikti netrūks,»
ilūzijas, ka jelgavnieku attieksme
pret dabu varētu kļūt draudzīgāka,
Lauma nelolo.
Savukārt Jelgavas Pensionāru
biedrība talkoja Pasta salā, sakopjot
zaļo zonu starp Driksas un Lielupes

Spodrības mēneša laikā «Pilsētsaimniecība» rūpējās par to, lai
talcinieki būtu apgādāti ar nepieciešamo darba inventāru – cimdiem, maisiem, arī grābekļiem – un pēc talkas nodrošināja savākto
atkritumu aizvešanu.
tiltu. «Sākumā nobijāmies ne pa pauž biedrības vadītāja Marija Koljokam, jo mums ierādītā teritorija neja. Tiesa gan – savāktie atkritumu
likās ļoti plaša, taču mēs dziedot ātri kalni likuši aizdomāties: kopumā ar
vien to sakopām un labi padarītu upes krastā izmesto sanācis piepildīt
darbu nosvinējām ar pusdienām apmēram 60 maisus. «Pēc talkas
brīvā dabā,» gandarījumu, ka talkā bijām noguruši, bet laimīgi,» piebilst
izdevās sapulcināt ap 20 pensionāru, M.Kolneja.

«Lediņos» draudzējas ar dabu
Atšķirībā no iepriekšējiem Spodrības mēnešiem šajā sakopšanas talkās iesaistījās ļoti daudz jauniešu. «Pilsētsaimniecībā» gatavību
talkot izteica ne tikai skolu kolektīvi, bet arī dažādas jauniešu biedrības. Šogad pirmo reizi kopīgā talkā vienojās arī Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi, un viņi sakopa gan Valdekas pils apkārtni, gan teritoriju starp Cukura ielu un Lielupi. «Mēs vēl tikai mācāmies,»
vācot atkritumus, neslēpj «spīdolieši», taču ir apņēmības pilni arī nākamajos gados iesaistīties Spodrības mēneša aktivitātēs.

No krāmiem atbrīvojas naski
Par godu Spodrības mēnesim pēkšņi dzimusī ideja jelgavniekiem
ļāva atbrīvoties no gadu
gadiem krātajiem krāmiem – 15. aprīlī Jauno
zemnieku klubs (JZK)
sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāti Agronomu dienas laikā Hercoga
Jēkaba laukumā sarīkoja
akciju «Rīkojies ekoloģiski – saudzē vidi un savu
veselību!».
Aktivitāte bija milzīga – jau
krietni pirms akcijas sākuma
organizatoru telefoni bijuši karsti
iedzīvotāju intereses dēļ, un ātri

vien atvestajiem diviem lielajiem
būvgružu konteineriem, kas bija
paredzēti makulatūrai un nolietotajai sadzīves tehnikai, blakus vajadzēja novietot vēl trešo, kas tieši
tāpat tika piepildīts līdz malām.
«Esam gandarīti, ka šis pasākums izdevās un mēs varējām
sniegt savu ieguldījumu visas
sabiedrības labā,» JZK projektu
vadītāja Gunita Atstupena atklāj,
ka sadzīves tehnika un makulatūra kā savākšanas objekti izvēlēti,
pirmām kārtām domājot par ekoloģisku vidi: «Nav noslēpums, ka
daudzi vairs nevajadzīgo sadzīves
tehniku vienkārši izmet grāvmalē,
tādējādi kaitējot videi. Un mums tā
rūp. Savukārt, otrreiz pārstrādājot
makulatūru, no izciršanas iespējams pasargāt mūsu mežus, un

Interesanti
• Akcijā piedalījās 98 iedzīvotāji, no kuriem 60 nodeva nolietoto sadzīves
tehniku.
• Kopumā tajā savākti 1 98 384 kg makulatūras, 230 dažādas sadzīves
tehnikas vienības un 32 kg izlietotās baterijas.
• «Ražīgākais» makulatūras sagādātājs – Ēvalds Pampe (32,2 kg), «ražīgākais» sadzīves tehnikas sagādātājs – Gunārs Šveicars (6 dažādas vienības).
• Aģentūra «Kultūra» akcijā atbrīvojās no 184 kg makulatūras un 25 sadzīves
tehnikas vienībām.
• Valsts ģimnāzija nodeva 30 monitorus, 35 sistēmblokus, 9 printerus.
Viņiem esot vēl.

arī tas mums, zaļi domājošajiem,
ir svarīgi.»
Akcijas «Rīkojies ekoloģiski
– saudzē vidi un savu veselību!» laikā savāktais otrreizējai
pārstrādei tika nogādāts nupat
atklātajos atkritumu šķirošanas
laukumos. G.Atstupena piebilst,

ka iedzīvotāju interese par iespēju atbrīvoties no krāmiem likusi
aizdomāties par nepieciešamību
ko tādu atkārtot. «Iespējams,
rudenī īsi pirms ziemas guļas
jelgavniekus atkal aicināsim
sasparoties un vēlreiz palūkoties
uz savu iedzīvi.»

Mežos «cūkmeni» iet mazumā
Aprīlī un maijā rosība
valda arī mežos, jo visā
Latvijā tiek atzīmētas
Meža dienas. Izņēmums
nav arī Jelgava, un kopīgiem spēkiem pamazām
tiek atjaunoti kā pašvaldības meži, tā arī koku
stādījumi pilsētā.

Pils salas pārvaldniekam
Eināram Nordmanim par
aktivitātēm Spodrības
mēnesī ir patiess prieks
– zaļo Jelgavas «sirdi» par
talku mērķi izraudzījies
ne viens vien kolektīvs,
un kopīgiem spēkiem
izdevies sakopt to, ko
darbaroku trūkuma dēļ
citus gadus neiespēja.
«Pils sala ir pietiekami plaša,
lai darāmā tās sakopšanā pietiktu
ne tikai Spodrības mēneša laikā,»
E.Nordmanis atklāj, ka lielākoties
teritorijā ir pavasara plūdu laikā
izskalotie atkritumi, pat vairākus
gadus seni. Taču arvien rodas jauni
un jauni – ne visi atpūtnieki ir apzinīgi un izjūt atbildību pret dabu.
Pils salā talkoja gan Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
agronomi, gan biedrības «Kovārnis»
jaunieši. Studenti sakopa plašo
«ieeju» Pils salā, savukārt skolēni
aizgāja līdz pašam salas galam, kur
izdevās satikt arī tās iemītniekus
– savvaļas zirgus.

Spodrības mēneša
laikā likvidētās
nelegālās izgāztuves
• Prohorova ielā pie garāžām – izvesti 20 m3 atkritumu
• Cepļu ielā – izvesti 10 m3 atkritumu
• 1. līnijā – izvesti 50 m3 atkritumu
• Slokas, Uzvaras ielā – izvesti
20 m3 atkritumu
• Kārklu, Tukuma ielā – izvesti
5 m3 atkritumu
• Kārniņu ceļā virzienā uz «Lediņiem» – izvesti 20 m3 atkritumu
• Bauskas ielā pie tiltiņa – izvesti
10 m3 atkritumu
• Bauskas – Staļģenes ielā – izvesti
15 m3 atkritumu
• Mazajā ceļā – Ceriņu ielā – izvesti
25 m3 atkritumu

Savvaļas zirgiem iztīra «māju»

«Biznesa inkubatora ideju – strādāt kopā – īstenojam arī, uzkopjot
teritoriju,» saka Jelgavas Inovāciju centra vadītājs Agris Ķipurs, talkojot kopā ar vairāk nekā 20 inkubatora uzņēmumu pārstāvjiem.
Zemgales Tehnoloģiskais parks uzcelts salīdzinoši nesen, tādēļ
darāmā talciniekiem netrūkst – kamēr stiprais dzimums «cīnās»
ar būvgružiem un citiem «smagākiem» atkritumiem, meitenes,
stādot kokus, krūmus un ziedus, gādā par skaistuma radīšanu.
«Lai mums veiktos, sava roka jāpieliek ikvienam. Un nu pavisam
droši varam teikt, ka plecu pie pleca strādājam ne tikai ikdienā,»
talcinieku darba sparu paslavē A.Ķipurs.

Kāda Saulītes ielas iedzīvotāja par kaimiņu rīcību ir neizpratnē
– tā vietā, lai samaksātu par konteineru un atkritumus izmestu
tajā, viņi tos vieglu roku atstāj turpat ceļmalā, pat ignorējot zīmi
«Nemest atkritumus», un abos ielas galos paveras nepatīkams
skats. Kundze teic, ka piedrazotājiem vairākkārt aizrādījusi, taču
– bez panākumiem, un Spodrības mēnesī sakoptais atkal pārvērties atkritumu kalnā. Protams, neviens vasarnīcas iemītnieks
savu vainu neatzīst – aptaujātie apgalvo, ka visus atkritumus
«apzinīgi» nogādā tuvākajā konteinerā (kaut par to nemaksā),
bet «cūkmenus» pat redzējuši neesot. «Kā lai es zinu, kas te taisa
izgāztuvi?! Droši vien kāds pa kluso met,» neapmierināta par
«Jelgavas Vēstneša» traucējumu ir kāda sieviete, kuras vasaras
namiņš atrodas tieši pie piedrazotās teritorijas.
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto: Ivars Veiliņš

«Lediņos» nu atlicis vien
«pievilkt astītes» – lielās
sakopšanas talkas jau ir
aiz muguras un pašlaik,
kā teic Bērnu un jauniešu
centra «Junda» direktore Silvija Andersone,
tur norit spodrināšana
– pēdējie krāsošanas un
tīrīšanas darbi, tostarp
logu «pucēšana».
Spodrības mēneša laikā «Lediņos» talcinieku netrūka – jau 25.
aprīlī savu atravu tradicionāli deva
pašvaldības darbinieki, savukārt 1.
maijā tur roku rokā strādāja «Jundas» pedagogi un darbinieki kopā
ar savām ģimenēm.
Pirmie, spara pilni, teritoriju
atbrīvoja no pērnajām lapām, sakrāva ķieģeļus, aizvāca gruvešus,
«uzposa» smilšu kasti, nokrāsojot
dzīvesprieku atdeva āra soliem un
galdiem. Savukārt «Jundas» talcinieki gādāja par glītām telpām, tās
iekārtojot vasaras nodarbībām.
S.Andersone, vērtējot padarīto,

Daba kādā vējgāzē Valsts meža dienesta Konsultāciju un pakalpojumu centra darbiniekiem «uzdāvināja» varenu priedi, kura tiks
likta lietā, ierīkojot mācību meža klasi. Ar to talcinieki «Lediņos»
plāno norobežot meža muzeju.
atzīst, ka paveikts ir daudz un visi
strādājuši čakli un aizrautīgi, palīdzot bērniem sarūpēt priecīgāku
vasaru.
Ar talku aprīlī interesantas akti-

vitātes aizsāka Valsts meža dienesta
(VMD) Konsultāciju un pakalpojumu centra (KPC) darbinieki,
ķeroties klāt mācību meža klases izveidei «Lediņos». Pirmā talka, kurā

piedalījās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes
studenti Gatis un Uvis, sarīkota, lai
sagatavotu teritoriju meža klasei.
«Pati daba kādā vējgāzē mums
uzdāvinājusi brangu priedi, ar kuru
«Lediņos» tiks norobežots meža
muzejs,» dedzinot zarus, atklāja
KPC nodaļas vadītāja Alda Alksne,
stāstot, ka tajā tiks eksponēts viss,
kas atrasts mežā. Savukārt jau
tuvākajā laikā tiks iekārtota dabas
izjūtu taka – tajā bērni aizmiegtām
acīm varēs mācīties sajust sūnu taciņu, čiekuru, zariņu un citu dabas
materiālu klājumu.
A.Alkse atklāj, ka pašlaik KPC
darbinieki izgatavo solus meža
klases, kā arī mežos vāc visu, kas
lieti noderēs dabas izzināšanas
procesam. «Nākamā lielākā talka
meža klases ierīkošanai «Lediņos»
tiks sarīkota, visticamāk, jūnija
sākumā. Visu centīsimies izdarīt
maksimāli īsā laikā, lai pēc iespējas ātrāk bērnus varētu sākt
iepazīstināt ar norisēm mežā,»
saka A.Alksne.

Jelgava «ziedēs» vēl vairāk
Pelargonijas, bakopas,
skevolas, verbenas, petūnijas un kalibrohijas
– tās ir tikai dažas no
puķēm, kas visu vasaru
ziedēs podos pie stabiem
Jelgavā. Jāpiebilst, ka
šogad pilsēta uzziedēs
vēl krāšņāk, jo līdztekus
jau esošajiem iegādāti
vēl 42 puķupodi, kas tiks
uzstādīti jau nākamajā
nedēļā.

uz tiltiem līdz pat pilij, daļa rotās
Pasta ielu no Sudrabu Edžus ielas
līdz gaisa tiltam, un ar krāsainiem
puķu podiem tiks iezīmēts aplis
pirms tā. Šogad puķu podi būs arī
pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Rūpniecības ielā,» idejas ieskicē I.Gamorja,
piebilstot, ka šīs vietas izvēlētas
arī, jo tajās nav iespējams izveidot
apstādījumus, puķu dobes, tādēļ
priecēs kompozīcijas pie stabiem.
Savukārt pilsētas centrā ziedošus
akcentus radīs ziedu statīvi.
Gluži tāpat kā pagājušajā gadā
«Līdz Pilsētas svētkiem Jelgava
būs saposta,» saka pašvaldības šie darbi uzticēti IU «Tiesnese»
aģentūras «Pilsētsaimniecība» pil- un tā īpašniecei Inesei Tiesnesei.
sētas zaļo zonu apsaimniekošanas Pašlaik viņa jau podos stāda vasaras
speciāliste Ilze Gamorja, atklājot, puķes, lai tās pagūtu saņemties un,
ka jau pašlaik puķu dobes krāso podos piestiprinātas pie stabiem,
atraitnītes, bet tuvākajās dienās priecētu ar kuplumu un krāšņumu.
«Esam vienojušies
tām pievienosies
Appļaujamās
par krāsu toņiem,
citi vasaras ziedi.
platības Jelgavā
un tagad atliek
Pašlaik darbus
vien to realizēt,»
kavē bažas par Pilsētas teritorija – 1 81 620 m2
I.Tiesnese atzīst,
iespējamām sal- Skolu teritorija – 292 231 m2
ka ideja pilsētas
nām, tieši tādēļ Parki un skvēri – 26,8 ha
centru ar ziediem
arī puķu podi pie
stabiem tiks piestiprināti, vistica- iekrāsot vienā tonī, atsevišķas ielas
māk, tikai nākamajā nedēļā. Šogad citā neapšaubāmi ir uzteicama. «Ja
pilsētas stabus rotās kopumā jau visi puķu podi ziedētu vienādos to103 puķu podi – papildus iegādāti ņos, tad pieļauju, ka cilvēkiem vairs
42 puķu podi, kas ļaus Jelgavai kļūt negribētos pacelt acis – būtu vienvēl ziedošākai. «Tiks turpināts jau veidība!» tā I.Tiesnese, piebilstot,
iesāktais, un puķu podi būs izvietoti ka lielu uzmanību pievērš tam, lai

Pašlaik Inese Tiesnese podos, kas rotās stabus pilsētā, jau sākusi
stādīt puķes. «Podus, visticamāk, stiprināsim nākamajā nedēļā, jo
vēl baidāmies par iespējamām salnām. Turklāt, tagad iestādītas,
tās vēl saņemsies un sakuplos, tādēļ būs krāšņākas.»
iedēstītās puķes justos labi noteiktos apstākļos – piemēram, uz tiltiem
būs vēja izturīgāki augi – bakopas,
skevolas un dažādi zaļumi.
Taujāta, vai šogad stabi «ziedēs»
gana krāšņi, I.Tiesnese atbild: «Es
ceru! Katrā ziņā darīsim visu, lai
tā būtu. Katrā puķu podā ieliekam
dvēselīti, un nepietiek vien ar to,
ka podus regulāri aplaista – puķēm
patīk, ka viņas apčubina.»
I.Gamorja piebilst, ka līdz Pilsētas svētkiem otro pļāvumu būs

piedzīvojis arī zāliens pilsētas teritorijā. Pļaušanas darbus SIA «Kulk»
un «Aleja D» uzsāka jau aprīļa
pēdējā dekādē. «Sākumā bija svarīgi izstrādāt sistēmu, tādēļ pirmā
pļaušana varbūt veicās gausāk,»
piebilst I.Gamorja.
Protams, paralēli norit arī citi
ar pilsētas labiekārtošanu saistītie darbi, taču diemžēl ne visi to
novērtē. Speciāliste neslēpj, ka
vandaļi dažviet pilsētā stādījumus
jau pamanījušies papostīt...
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Pirmdiena, 19.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 523.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4773.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 320.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Daudzinâtâkais çdiens novadâ».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Nîderlandieðu
kinoreþisors J.Stelligs Rîgâ.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Burvju mâkslinieks»; «Caurâ mâja».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.40 «Fantadroms 12». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 523.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4774.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. 321.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Eirovîziju gaidot!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».
0.10 «100 g kultûras».*

tv programma
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 8.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 4.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 14.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 13.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 5.sçrija.
1.50 «Grçku pilsçta». ASV trilleris.
4.15 «Misters Negadîjums». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 124.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 125.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 32.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 61.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
14.00 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
43.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2» (ar subt.).
Seriâls. 21.sçrija.

23.15 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
24.00 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 14.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 31.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 10.sçrija.
10.05 «Brauciens pretî laimei». Vâcijas
melodrâma. 2007.g. 1.daïa.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 566.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes».
ASV komçdijseriâls. 18.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 69.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 140.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 524.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4775.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 322.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Eirovîziju gaidot!»
22.00 Starptautiskais Eirovîzijas dziesmu
konkurss 2008. Pusfinâls.
0.05 Nakts ziòas.
0.20 «Galva. Pils. Sçta».*
0.35 «100 g kultûras».*

LTV 7

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. 77.sçrija.
10.25 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 272.sçrija.
14.00 LMT virslîgas spçle futbolâ.
FK Skonto – FK Dinaburga.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 77.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Reibinoðâ greznîba». Dokumentâls
seriâls. 2.sçrija. Itâlija – La Dolce Vita.
20.05 «Eiropas fauna».
Dokumentâls seriâls. 5. un 6.sçrija.
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 19.sçrija.
21.45 «Çnas zona».
22.15 «Tavs auto».*
22.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.

12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Eirovîziju gaidot!»*
13.50 «Mûþa stipendiâti». G.Treimanis.
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
15.40 «Fantadroms 13». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*

15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 155.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 51.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41. un 42.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 20.sçrija.
21.20 «Rijîbas anatomija: visresnâkais anglis».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls.
13.sçrija.
0.05 «Remonta skola» (ar subt.).
1.05 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2» (ar subt.).
Seriâls. 21.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 51.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.

Otrdiena, 20.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 524.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4774.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 321.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. «Variâcijas par
tçmu». M.Villeruðs. 1996.g.

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs» (krievu val.).
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 78.sçrija.
10.25 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 273.sçrija.
14.00 Eiropas Èempionu lîgas finâlspçle
rokasbumbâ. THW Kiel – Ciudad Red.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 78.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Reibinoðâ greznîba». Dokumentâls
seriâls. 3.sçrija
20.05 «Eiropas fauna». Dokumentâls seriâls.
7. un 8.sçrija.
21.00 «Olimpieða portrets». V.Ðèerbatihs.
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. 7.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 15.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
32.sçrija.
9.35 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 11.sçrija.
10.05 «Brauciens pretî laimei». Vâcijas
melodrâma. 2007.g. 2.daïa.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 567.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 19.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 70.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 141.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. 9.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Mîlestîbas mantojums». Vâcijas melodrâma. 2007.g.
22.55 Kinogardçþiem. «Izvirtulis».
Lielbritânijas laikmeta drâma. 2004.g.
1.05 «Renegâts». ASV seriâls. 6.sçrija.
2.00 «Angïu pacients». ASV melodrâma.
5.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 125.sçrija.

6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 126.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 62.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 20.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 22.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Seriâls. 156.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 52.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43. un 44.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 23.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 15.sçrija.
22.20 «Starpnieks».
ASV un Vâcijas spraiga siþeta filma.
1.00 «Remonta skola» (ar subt.).
1.55 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 22.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls.
52.sçrija.

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

Ceturtdiena, 2008. gada 15. maijs

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. 79.sçrija.
10.25 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 274.sçrija.
14.00 FIBA kausa izcîòas finâlspçle
basketbolâ.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 79.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija
20.00 LBL finâls. 4.spçle. Tieðraide.
22.00 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.30 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
23.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
23.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 16.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 33.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 12.sçrija.
10.05 «Septiòas nedçïas Itâlijâ».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 300.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 26.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 20.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 71.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 142.sçrija.

Treðdiena, 21.maijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 525.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4775.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 322.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
15.40 «Dimantu aklums». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 525.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums». Par vides un
privâtîpaðuma attiecîbâm.

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4776.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 323.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».

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. 10.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. 7.sçrija.
23.05 «Kompânija». ASV detektîvfilma. 2000.g.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 7.sçrija.
2.05 «Ðausmas Amitivilâ». ASV ðausmu filma.
3.45 «Izvirtulis».
Lielbritânijas laikmeta drâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 126.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 127.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 34.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 63.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 23.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
45.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 1.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 157.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 53.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45. un 46.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Nâves ordenis». ASV spraiga siþeta filma.
23.20 «Smukulîte Betija». ASV seriâls.
14.sçrija.
0.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.00 «Remonta skola» (ar subt.).
1.55 «SMS èats».

4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 1.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 53.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, 22.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 526.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4776.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 323.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Eirovîziju gaidot!»*
14.15 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis».
Cepuru pinçjs Sîmanis. 1995.g.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
15.40 «Sapnis»; «Kam visskaistâkâs ûsas»;
«Nikno lapsçnu marðs». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 526.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4777.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 324.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Latvija – turam îkðíus!»
22.00 Starptautiskais Eirovîzijas dziesmu
konkurss 2008. 2. pusfinâls.
0.05 «Latvija – turam îkðíus!»
0.20 Nakts ziòas.
0.35 «Manas tiesîbas».*
0.50 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Olimpiskâs spçles Atçnâs.
Atklâðanas ceremonija. 2004.g.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 80.sçrija.
10.25 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 275.sçrija.
14.00 LBL finâls. 1.spçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 80.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Reibinoðâ greznîba».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija
Modes kaislîbas.
20.05 «Uz Normandijas klâja».
Francijas dokumentâla filma.
21.00 «Vasaras karstumâ». ASV komçdija.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Âtruma cilts».
23.35 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
0.20 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
0.50 «112 hronika».*

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 15. maijs

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 17.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 34.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 13.sçrija.
10.05 «Kuba, mana mîla».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 301.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 21.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 72.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 143.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. 11.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11.sçrija.
22.00 «Baltais zelts» (ar subt.).
Krievijas trilleris.
23.55 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
1.55 «Dieviðíâs radîbas». Lielbritânijas,
Vâcijas un Jaunzçlandes
kriminâldrâma.
3.50 «Papucîði». Francijas
piedzîvojumu komçdija.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 127.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 128.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 64.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 19.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 2.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 158.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 54.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47. un 48.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 8.sçrija.

21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidîjumu vada S.Druþko.
22.20 «Melnâ maska 2: Masku pilsçta». Honkongas un ASV spraiga siþeta filma.
0.30 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 2.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 54.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.
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.).
Informatîvs raidîjums.

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.

Piektdiena, 23.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 527.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4777.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 324.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Interni». Francijas seriâls. 5.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls ‘99». Grupa Pçrkons.

15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 73.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 144.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 3».
ASV spraiga siþeta filma.
0.20 «Traucçjoða sabiedrîba».
ASV kriminâldrâma.
2.10 «Laika policists». ASV fantastikas
spraiga siþeta filma.
4.00 «Baltais zelts» (ar subt.).
Krievijas trilleris. 2003.g.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3

14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
15.40 «Kuìîtis»; «Haikas». Filmu studijas
Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 527.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4778.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. 325.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 19.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 11.sçrija.
0.05 Starptautiskais Eirovîzijas dziesmu
konkurss 2008. 2. pusfinâls.*

LTV 7
6.50 Olimpiskâs spçles Atçnâs.
Noslçguma ceremonija. 2004.g.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas
un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 81.sçrija.
10.25 «Reibinoðâ greznîba». Dokumentâls
seriâls. 6.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 276.sçrija.
14.00 LBL finâls. 2.spçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 81.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Reibinoðâ greznîba». Dokumentâls
seriâls. 6.(noslçguma) sçrija
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 8.sçrija.
20.55 «Ledus atmiòa». Francijas trilleris.
22.30 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.00 «24 stundas 3». ASV seriâls. 17.sçrija.
23.45 «Zootrops».*
0.15 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
1.00 NBA spçïu apskats.
1.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
35.sçrija.
9.35 «Soli pa solim». ASV komçdijseriâls.
14.sçrija.
10.05 «Laimîgi neprecçjuðies». Vâcijas romantiska komçdija. 2002.g.
12.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 302.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 128.sçrija.
6.45 Hoolaboola.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 129.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 36.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 65.sçrija.
11.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 20.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 3.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 159.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 55.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49. un 50.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Kur ir mans autiòð, vecît?»
ASV komçdija.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.05 «Uz naþa asmens». ASV trilleris.
2.45 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 55.sçrija.

15.15 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.50 «Futûrðoks».
16.20 «Viòð zina taisnîbu». Daudzsçriju
mâkslas filma. 1.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Vides fakti».
19.00 «Ìimene – Latvijas lepnums un spçks».
20.30 «Panorâma».
21.15 «Latvija – turam îkðíus!»
22.00 Starptautiskais Eirovîzijas dziesmu
konkurss 2008. Finâls, kurâ piedalâs
25 valstis.
1.20 «Latvija – turam îkðíus!»

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «Botâniskâ dârza slçptâ dzîve».
Francijas dokumentâla filma.
14.55 UEFA Euro 2008 futbola apskats.*
15.25 «Vasaras karstumâ». ASV komçdija.
17.00 «Tavs auto».
17.30 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 1. un 2.sçrija.
18.25 «Komandors». ASV drâma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
21.50 «Draudi jûras dzelmç». ASV trilleris.
23.30 «Atgût Sâru». Francijas trilleris.
1.05 «NBA apskats».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 13.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis».
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.30 «Mâsas Olsenas: Brîvdienas saulç».
ASV piedzîvojumu filma.
12.20 «Edija miljons dolâru trâpîjums».
ASV piedzîvojumu komçdija bçrniem.
14.05 «Amulets 7». ASV seriâls. 16.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 «Pagaidîsim lîdz pirmdienai» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 24.maijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Fotogrâfs»; «Gulbis». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð». Seriâls pusaudþiem.
25.sçrija.

10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 R.L.Stîvensons. «Bagâtîbu sala».
Nacionâlâ teâtra izrâde.
13.50 «Câlis 2008». Pusfinâls.*

15.00 F-1 Monako Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
16.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
17.00 «Vecmeita 2».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 55.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Amerikâòu pîrâgs». ASV komçdija.
23.00 «Lielais pârpratums». ASV un
Lielbritânijas komçdija. 1999.g.
0.45 «Sievietes». Itâlijas erotiska filma.
2.30 «Èetras istabas». ASV komçdija.
4.20 «Nâvçjoðais ierocis 3». ASV spraiga
siþeta filma.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 70.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 23.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 10.sçrija.
9.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 4.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.40 «Kur ir mans autiòð, vecît?»
ASV komçdija.
12.40 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
14.40 «Bagâtîbâ un nabadzîbâ». ASV komçdija.
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 11.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 14.sçrija.
18.55 «Kobra 9». Seriâls. 10.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
20.50 «Veiksmes skûpsts».
ASV romantiska komçdija.
22.50 «Nost ar mîlestîbu!» Vâcijas un ASV
romantiska komçdija.
0.55 «Princese un jûra».
ASV romantiska drâma.
2.30 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Venecuçlas seriâls.
109.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

9
11.00 «Gardi» (ar subt.). Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Defilç» (krievu val.).*
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
14.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
15.00 «Nodzîvosim lîdz pirmdienai» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
16.30 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.*
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjujms.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.

20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
22.00 «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.

Svçtdiena, 25.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 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 26.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums. Pârraide no katoïu
Trîsvienîbas baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 Starptautiskais Eirovîzijas dziesmu
konkurss 2008. Finâls.*
16.00 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.30 «Vertikâle».
17.00 «Omulîbu klubiòð pie Çrika Hânberga».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Ìertrûdes iela.
19.00 «Province».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»
19.40 Þurnâls Patiesie stâsti piedâvâ... «Brâïi
un mâsas». ASV seriâls. 2.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
Imanta Freidenfelda stâsts.
21.30 «Egle rudzu laukâ».
Rîgas kinostudijas drâma.
22.55 «Projekts Cilvçks». Kustoòi.
23.25 Nakts ziòas.
23.30 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 11.sçrija.

23.25 «Çnu èuksti». Seriâls. 4.sçrija.
0.10 «NBA spçïu apskats».*
0.40 «TV motors».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns». ASV animâcijas seriâls.
14.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 17.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Robinsons Kruzo».
ASV piedzîvojumu filma.
12.20 «Trîs vîri un mazâ lçdija».
ASV komçdija.
14.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.
14.45 F-1 Monako Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Vecmeita 2». ASV realitâtes ðovs.
4.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 56.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.
22.35 «Klementîne». ASV un Dienvidkorejas
trilleris. 2004.g.
0.40 «Kokaîns». ASV kriminâldrâma.
2.50 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
3.50 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
4.50 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 12.sçrija.

TV3
5.50 «Sirdsbalss». Venecuçlas seriâls.
110.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 11.sçrija.
9.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 5.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
11.00 «Veiksmes skûpsts».
ASV romantiska komçdija.
13.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
14.15 «Pirmais bruòinieks».
ASV piedzîvojumu filma.
17.00 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 12.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls.
15.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Sestais prâts». ASV mistikas trilleris.
22.30 «Atriebjot nodevîbu». ASV drâma.
0.20 «SMS èats».
4.15 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 15.sçrija.
5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
10.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Enkurs 2008». Pirmâ atlases kârta.
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 «Kâ pa sviestu».
Francijas traìikomçdija.
14.55 «Tur, kur kalni». Vâcijas un Austrijas
romantiska drâma.
16.30 «Nâkotnes parks».*
17.00 «Manimalia».
Dokumentâla filma. 3. un 4.sçrija.
18.00 LBL finâls. 5.spçle. Tieðraide. Varbût jau
ðosvçtdien godinâsim ðîs sezonas LBL
èempionus. Lai uzvarçtu visâ sçrijâ,
kâdai no komandâm jâuzvar èetrâs
savstarpçjâs spçlçs.
Ja spçle nenotiek, tad:
18.00 «Þurnâla Forbes pelnoðâko slavenîbu
simtnieks». Dokumentâla filma.
19.35 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls 15.sçrija.
20.00 «Ceïâ ar kameru».
20.30 «Noziedzîgie prâti 2».
Seriâls. 18.sçrija.
21.15 «Dþonijs Mnemoniks».
ASV un Kanâdas fantastikas trilleris.
22.55 «Krçjums... saldais». Izklaidçjoði
informatîvs raidîjums.

10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi»
(ar subt.). Dokumentâls raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
Raidîjums par modi. Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Sârtais ziediòð» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
16.20 «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.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Vecâs groðas» (ar subt.).
Krievijas traìikomçdija.
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

Ceturtdiena, 2008. gada 15. maijs

Pārdod trīsistabu dzīvokli Ķekavā, labā stāvoklī, centrā. Ne dārgi.
Tālrunis 29862917.

Jelgavas 3. pamatskola
aicina uz pirmo tikšanos ar skolotājiem

nākamā mācību gada (2008./2009.m.g.) piecgadīgo
un sešgadīgo grupu un 1.klašu
skolēnus un viņu vecākus.
Tikšanās notiks 15.maijā plkst.18 Uzvaras ielā 10, skolas aktu zālē.

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

Jelgavas 3. pamatskola
aicina pieteikt skolēnus 1.klasei

Jelgavas dome atsavina apbūvēta
zemesgabala Jelgavā, Vārpu ielā
28B (platība 597 m 2, kadastra
Nr.09000050330), 233/1834 domājamās daļas, uz tā esošās ēkas
233/1834 domājamo daļu īpašniekam Dmitrijam Sidorovam.

(skolēnus, kuri uzsāks mācības 2008. gada 1. septembrī),
kuriem ir interese par hokeju un daiļslidošanu.

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

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodotas nekustamā īpašuma
– ēkas ar kadastra apzīmējumu 090003600013001 Pērnavas ielā 4,
Jelgavā, 4720/47920 kopīpašuma domājamās daļas (neapdzīvojamo
telpu adrese Jelgava, Pērnavas iela 4K, kadastra Nr.09009028272, platība
444 m2) (turpmāk tekstā «Objekts»).
Objekta privatizācijas pamatprincipi:
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana izsolē uz nomaksu
kopīpašniekiem.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 205 000 (divi simti pieci tūkstoši latu).
3. Izsoles solis – Ls 1000 (viens tūkstotis latu).
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkuma termiņš – pieci gadi.
5. Maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
Privatizācijas projekti, pretenzijas, kreditoru prasības u.c. prasījumi, kas
attiecas uz privatizējamo objektu, iesniedzami Jelgavā, Lielajā ielā 11,
109. kab., tālrunis 63005559, viena mēneša laikā no publikācijas dienas
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

IZSTĀDI
ORGANIZĒ:

Dzīvokļi mazpilsētas miera ostā
Pēc pusgada tiks pabeigta
dzīvokļu kompleksa «Iecavkrasti» celtniecība, dzīvokļi
ir kā radīti ikvienam, kuram
patīk atrasties soļa attālumā no pilsētas trokšņa un
tajā pat laikā baudīt dabas
piedāvāto klusumu, mieru,
kuru reizi pa reizei pārtrauc
skanīga putnu dziesma.

dzīvokļa īpašnieku automašīnām, nodrošinot 140 autostāvvietas. Pirms uzsākt celtniecību,
tika veikti vairāki dziļurbumi un
izanalizēta grants nestspēja,
kas ir pamats uzskatīt, ka ēkai
būs ilgs mūžs, bez jebkādiem
papildus remontdarbiem, kas
nodrošinās dzīvokļu īpašniekiem
priecīgākas sejas!

laikā aizsalusī Iecavas upe lieliski
noderēs slidošanai vai pat hokeja spēlei starp dzīvokļu īpašniekiem. Par bērnu labklājību arī ir
padomāts – savu brīvo laiku viņi
varēs pavadīt labiekārtotā spēļu
laukumā. «Iecavkrasti» piedāvā
speciāli iedzīvotājiem radītas
ekskluzīvas atpūtas vietas uz
pussalas Iecavas upē.

Dzīvokļu nams «Iecavkrasti»
atrodas ģeogrāfiski izdevīgā
vietā – Ozolniekos, tas ir 7 kilometru attālumā no Jelgavas
un 33 kilometru attālumā no
Rīgas, tādējādi radot lauku
sajūtu, atrodoties pa vidu starp
abām lielpilsētām. Ozolnieki
ir vieta, kas strauji attīstās un
rūpējas par apkārtnes sakoptību, tāpēc nereti atpūtnieki to
dēvē par mazo paradīzi. Mājā
kopumā būs 100 dzīvokļi ar
pilnu apdari, kas tiks izvietoti
5 stāvos. Dzīvokļos būs pieejamas divas vai trīs istabas, kuras
rotās plaši balkoni un terases.
«Iecavkrasti» parūpēsies arī par

Atpūta pie dabas krūts

«Iecavkrasti» –
māja, kas elpo

«Iecavkrasti» atrodas uz 4
hektāru liela zemes gabala, tas
nodrošina ne tikai īsas pastaigas
gar upes krastu, bet arī izbraucienus ar velosipēdu pa mazām,
bet drošām meža taciņām.
Mierīgas atpūtas cienītāji varēs
nodoties karpu makšķerēšanai,
kuras ir izplatītākās zivis Iecavas
upē. Ūdens burvībai varēs nodoties arī ūdenssporta cienītāji,
dodoties izbraucienos ar ūdens
motocikliem, bet ģimenes cilvēki lieliski pavadīs laiku laiskos
izbraucienos līdz pat Rīgas jūras
līcim, kas atrodas tikai stundas
brauciena attālumā. Ziemas

Dzīvokļu kompleksa nesošās
sienas un nenesošās starpsienas
tiks siltinātas ar akmens vati un
mūrētas no «Keraterm» blokiem,
kas ir 100% dabīgs materiāls,
kurš sastāv no māla, sienas no
šiem blokiem elpo un ir sausas. Durvis veidotas no dabīgā
koka finierējuma, bet grīdas
klās dabīgais oša koka parkets.
«Iecavkrasti» piedāvā dzīvokļus
ar pilnu iekšējo apdari, mājokļa
cenā ietilpst virtuves iekārta ar
akmens virsmu, cepeškrāsni un
trauku mazgājamo mašīnu, plīts
virsmu un tvaika nosūcēju, krāni,

vanna un klozetpods, gaismekļi
tiks izvietoti ikvienā dzīvokļa telpā. Virtuves grīda un sienas tiks
flīzētas, gluži tāpat kā vannas
istaba. Par mājokļa siltumu rūpēsies autonoms gāzes katls, bet
vannas istabas papildu siltums
tiks uzticēts silto grīdu apkurei.
Ūdens apgāde tiks nodrošināta
ar artēziskās akas 210 m dziļurbumu, kurš ir apgādāts ar mehānisko filtru, ūdens atbilst visām
kvalitātes normām, izlietotais
ūdens nenonāks Iecavas upē,
bet gan tiks novadīts un Ozolnieku attīrīšanas iekārtām. Tie,
kas iecienījuši baudīt saules starus un svaigu gaisu, neizejot no
mājas, varēs to darīt, pateicoties
plašajām terasēm, balkoniem un
pieckameru pakešu logiem.
Tiks piedāvāti trīs iespējamie
dzīvokļu iekšējās apdares dizaina varianti.

Drošības sistēmas

Pagalmā tiks ierīkota videonovērošanas sistēma, kura sastāvēs
no 16 kamerām, tās aptvers visu

teritoriju. Ikviens dzīvokļa īpašnieks varēs izmantot šo sistēmu,
pieslēdzoties kopējam serverim,
tādējādi ik brīdi būt lietas kursā
par to, kas atrodas dzīvokļu mājas teritorijā. Par papildu drošību
rūpēsies arī apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas.

Sakaru iespējas

Dzīvokļu komplekss nodrošina visas nepieciešamās sakaru

iespējas – piekļuvi internetam,
mājas telefonam un digitālajai
televīzijai.

Cenas un resurss internetā

Dzīvokļu cenas svārstās no
Ls 64 900 līdz 141 900 (atkarībā no dzīvokļa lieluma)
Papildu informāciju un koordinātas pieejamas internetā –
www.iecavkrasti.lv. Tālrunis
22011511.
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ģimenes diena

Arī mācīšanās var būt
laiks ģimenei
 Kristīne Langenfelde

«Jā, ja tā labi padomā,
tad tiešām kopīgas
mācības bija tās, kas
mūs saveda kopā,»
saka Lita un Aivis Vanagi. Izrādās, abi mācījušies Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet tā īsti viens
otru pamanījuši tikai
tad, kad sākuši mācīties vienā autoskolā. Taču jaunā ģimene
kopīgu mācīšanos nav
pametusi – nupat abi
apguvuši arī kursus
«Savas ģimenes foto
dizainers».
Zēbergam mieru
vēl neliksim

Jaunā ģimene nesen iegādājās
fotoaparātu – viens otrs kaut ko
apskaidrojis, pamācījis, un sākusies bildēšana, taču ātri vien
saprasts: būtu labi, ja tiešām
zinātu, ko no šīs tehnikas var
iegūt. «Jā, kāds jau apskaidroja,
bet tas pa vienu ausi iekšā, pa
otru – ārā. Jāsāk bildēt, un saproti, ka nekas nesanāk. Gribas,
lai bilde tiešām būtu laba: lai ir
kompozīcija, rakurss, skaists
skats. Nolēmām – jāpamācās,»
atceras Lita.
Tā nu abi sprieduši, kurš nu
būs tas, kas kursus apmeklēs.
«Jelgavas domes mājas lapā
atradām informāciju, ka Pieaugušo izglītības centrā sāksies fotokursi pie labi zināmā fotogrāfa
Jura Zēberga. Mums jau viņš
gluži svešs nebija – Juris bildēja
gan mūsu, gan mūsu draugu
kāzas, un viņa fotogrāfijas patiesi ir brīnišķīgas. Sapratām,
iespēja jāizmanto. Kamēr mēs
vēl domājām, kurš tad uz tiem
kursiem ies, uzzinājām, ka tiek

piedāvāta ģimenes programma
– ja mācās abi, tas ir finansiāli
izdevīgāk. Patiesi labs piedāvājums – ģimene var to darīt
kopā,» stāsta Lita un Aivis.
Un ģimene šoreiz sanāca patiesi kupla – mācījās gan Lita un
Aivis, gan viņu divus gadus vecā
meitiņa Tīna uz nodarbībām
gāja līdzi, gan Litas brālis Jānis
tika iesaistīts. «Jā, mēs tāds
kupls pulciņš sanācām. Diemžēl
nav mums omītes Jelgavā, kas
Tīnu varētu pieskatīt, kamēr
mēs kursos, tāpēc nācās ņemt
līdzi. Droši vien bija brīži, kad
tas varbūt kādam traucēja, taču
patiesībā mēs jutām, ka ikviens
no grupas bija ļoti saprotošs.
Par to viņiem paldies,» piebilst
Lita.
Jautāti, ko ģimenei dod šāda
kopā mācīšanās, Lita neminstinoties atbild: «Tā noteikti
ir iespēja kopā pavadīt laiku,
iegūt jaunas zināšanas un, tā kā
mācāmies abi, vēlāk arī diskutēt
par to, kas un kā būtu labāk, ko
un kā viens vai otrs no mums
sapratis.»
Lita un Aivis nenoliedz, ka
šodien daudzas ģimenes diemžēl
nevar atļauties pavadīt kopā
tik daudz laika, cik vajadzētu.
«Tā jau ir – darbs, pienākumi,
steiga. Mums jau arī sanāk, ka
Tīna tēti redz retāk. Viņam ne
tikai darbs, bet arī vaļasprieks
– medības – prasa daudz, tad nu
mums jāspēj viss sabalansēt, lai
ģimene nepaliktu novārtā. Taču
man šķiet, ka mēs sekmīgi ar
to tiekam galā, jo patiesībā ir
daudz lietu, ko ģimene var darīt
kopā, un šāda mācīšanās ir labs
piemērs,» spriež Lita.
Lai arī kursi jau beigušies,
Lita un Aivis atzīst, ka Zēbergam mieru neliks. «Nupat bijām
aizbraukuši nedēļas nogalē uz
Igauniju, sabildējām, bet sapra-
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Šodien, 15. maijā, daudzās pasaules valstīs ar
virkni pasākumiem tiek atzīmēta Starptautiskā
ģimenes diena.
«Jelgavas Vēstnesis» šoreiz uz ģimeni skatās
caur izglītības prizmu. Arī mūsu pilsētā netrūkst
apņēmīgu ģimeņu, kas savu laiku kopā pavada
ne vien atpūšoties, bet arī mācoties.

tām – vēl kaut kas īsti nav. Viena
lieta, kad visu fotografē automātiskajā režīmā, bet pavisam kas
cits, ja sāc aparātu pieregulēt
katram mirklim. Tad nu mums
sanāca, ka dažas bildes tumšas,
citas ne tādas. Būs mums vēl
«jāpastudē tā tehnika»,» abi
nospriež.

Lai iemūžinātu
savu ģimeni

Ja kāds varbūt vienus vai
otrus kursus izvēlas apmeklēt,
lai pēc tam iegūtās zināšanas
pārvērstu materiālās vērtībās,
tad Lita un Aivis domā tikai par
savas ģimenes albumiem. «Pirmām kārtām jau tāpēc, lai mēs
varētu patiesi skaisti Tīnas gadiņus iemūžināt. Nu gribas, lai
ģimenes albums sanāk skaists
– nevis kā māku, tā sabildēju un
no veselas kaudzes bilžu tikai
dažas kādam rādāmas...»
Kā jau īstā ģimenē, arī šeit
pienākumi sadalīti. «Aivim vienmēr ir vairāk paticis fotografēt,
tad nu nolēmām, ka viņš bildēs,
bet es būšu tā, kas bildes kārtos
un apstrādās. Tagad tik daudz
var izdarīt ar attiecīgām programmām,» piebilst Lita.

Tētis uz bēbīšu skolu

Lai arī intervijas sākumā Lita
un Aivis vienbalsīgi nosaka, ka
šī ir bijusi pirmā reize, kad viņi
kopā mācījušies, sarunas gaitā
gan atklājas, ka tā nebūt nav.
Izrādās, ka abi, meitiņu gaidot,
apmeklējuši topošo vecāku kursus, bet tagad, kad Tīna jau pieteikusies un pati sāk iet Bēbīšu
skolā, to dažkārt pavada ne tikai
mamma, bet arī tētis.
«Tīnai tur ļoti patīk, un tad,
kad man jāiet uz darbiņu, vienojāmies, ka Aivis aizvedīs Tīnu
uz «Jundu». Es sākumā domāju,
ka viņam tur varētu būt grūti

Litas un Aivja mazajai Tīnai šķirstīt fotoalbumus ir gana saistoša nodarbe. «Re, Tīna bēbis!»
ik pa mirklim iesaucas mazā. Lai bildes būtu arvien skaistākas un profesionālākas, mamma
un tētis izšķīrās par labu fotokursiem. «Gribējās, lai mūsu ģimenes albumā bildes ir skaistas,»
piebilst vecāki.
Foto: JV
iejusties, jo tēti tur, protams, cen neies. Lita, kaut arī pēc savas Latvijas malas, par savām
ir retums. Ar mazuļiem kopā izglītības ekonomiste, sākusi kopīgajām mājām izvēlas Jelgajādzied, jādejo un jāiet rotaļās, papildināt savas zināšanas vu. Šoreiz gan jāsaka, ka ne glubet Aivim tas problēmas nesa- mežu ekonomikas jomā. Un ži studijas augstskolā bija izšķigādāja.»
arī tas ir tikai likumsakarīgi, rīgās Vanagu ģimenes tapšanai.
«Ja manai meitiņai tas patīk, jo Aivis beidzis Mežu fakultāti «Nevar jau noliegt – uz kurieni
tad kādi tur vēl var būt pretar- un viņa darbs saistīts ar mežu tad iet puiši no Mežu kojām: uz
gumenti! Vai ne, Tīna?» piebilst apsaimniekošanu.
«eku» kojām pie meitenēm. Bet
Aivis.
«Droši vien, ja nebūtu Aivja, mums kaut kā sanāca, ka ne
tad diezin vai es pievērstos tieši gluži augstskolas mācības mūs
Viens otru «pavelk»
šai jomai,» saka Lita, piebilstot, saveda kopā. Tolaik abi bijām
uz mācīšanos
ka mācoties viņai vīra zināšanas iestājušies universitātes auto
Jautāti, vai varētu būt, ka tā mežsaimniecības jautājumos vēl kursos, tas tad arī mūs saveda
nav viņu pēdējā kopīgā mācī- noderēšot.
kopā,» atceras Aivis.
šanās, Lita un Aivis saka – ie«Nu ja, viņš tā kā atnāca uz
spējams. «Ja tas būs kaut kas Ceļa zīmes
kojām un sākām kopā mācīties
saistošs un ģimenei noderīgs, uz kopīgu ģimeni
satiksmes noteikumus. Ja tā
kāpēc ne,» tā Lita.
Nav jau nekas neierasts, ka labi padomā, tad tieši tā mēs
Taču, lai arī ne abi kopā, divi LLU studenti mācību laikā arī sadraudzējāmies – kopīgi
jau šobrīd šķiet, ka turpmāka viens otru atrod, iemīlas, veido mācoties ceļu satiksmes noteiizglītošanās šai ģimenei se- ģimeni un, lai arī katrs nāk no kumus,» piebilst Lita.

Vakari kopā ar mammu, apgleznojot
zīdu, fotografējot un dejojot vēderdejas
 Kristīne Langenfelde

«Doma bija apmeklēt
kursus kopā ar draudzeni, bet Atvērto durvju
dienā Pieaugušo izglītības centrā uzzināju par
ģimenes programmu
un nospriedu – kāpēc
nemācīties arī kopā
ar savu meitu?!» saka
Andra Meinerte, kura
kopā ar meitu Rebeku
apguvusi ne tikai zīda
un stikla apgleznošanu,
bet nu abas mācās arī
fotografēt.
Rebeka ir jauniete, un daudzi
viņas vienaudži diezin vai izvēlētos vakarus pavadīt kopā ar mammu, kopīgi mācoties, taču viņām
abām tas šķiet pašsaprotami.
«Es jau visu dienu pavadu kopā
ar saviem draugiem. Nedomāju,
ka es šīs vakara stundas varētu
pavadīt lietderīgāk. Visticamāk,
sēdētu pie televizora vai internetā. Taču tagad es daru to, kas
patiesi aizrauj,» saka Rebeka,
nemaz nemulstot, ka dara to kopā
Šallītes – pašu apgleznotas, glezna pie sienas – pašu veidota, ar mammu.
«Es jau sen vēlējos iemācīties
arī tauriņi uz zīda ir Andras un Rebekas darbs – to visu mamma
un meita gan kopā mācījās, gan meistaroja.
Foto: JV apgleznot zīdu. Meklēju iespē-

jas, un kolēģe ieteica Jelgavas
reģionālo Pieaugušo izglītības
centru. Tā nu uz Atvērto durvju dienu ar draudzeni gājām
meklēt iespējas. Un atradām!
Tiklīdz uzzināju, ka šeit ir tāda
ģimenes programma, kurā varu
mācīties kopā ar meitu, nolēmu
– tā jāizmanto. Un patiesībā
Rebeku nemaz nevajadzēja
pierunāt – viņa vienkārši teica
«jā»,» atceras Andra.
Meinertu ģimenē arī visi kopā
laiku vairāk pavada brīvdienās vai
atvaļinājumos, taču ikdienā katrs
aizņemts ar savām lietām, tad
tā kopā būšana ir mazāk. «Tieši
tāpēc šāda mācīšanās ir iespēja
man vairāk laika pavadīt kopā ar
meitu. Neapšaubāmi, plusi tam,
ka mēs kaut ko jaunu apgūstam
kopā, ir vairāki. Iedomājieties:
mēs mājās taisām kādu darbiņu.
Es varbūt šaubos – vajadzētu
tā vai savādāk, bet man ir ar ko
pakonsultēties! Mēs viena otrai
varam sniegt padomu, kopīgi paskatīties uz lietām, un tas noteikti
ir ieguvums,» spriež Andra.
Abas ir pārliecinātas, ka kursi
ir fantastiska iespēja. «Mums bija
tik brīnišķīga pasniedzēja – Ludmila Grīnberga. Viņa nevis norādīja un strikti mācīja, bet deva

tādu morālu atbalstu: ļāva mums
uzdrīkstēties, mēģināt. Viņa lika
mums saprast, ka mākslā nav
pareizi, labi vai slikti. Dodot vaļu
mūsu izpausmei, pasniedzēja
tikai ieteica labāko risinājumu,
palīdzēja. Kursi notika ļoti nepiespiestā gaisotnē, tā kā patiesi bija
prieks pēc nogurdinošas darba
dienas uz tiem doties,» atzīst
Andra.
Tagad jau mājās gan Andrai,
gan Rebekai tapusi ne viena vien
apgleznota šallīte, glezniņa, turklāt ne tikai pašu priekam, bet
arī citiem.
Vieni kursi beidzās, bet nākamie sākās. «Mums iepatikās. Un
Rebekai jau vienmēr ir patikusi
fotografēšana, tāpēc nolēmām
– kāpēc neapgūt arī to, ja jau ir
tāda iespēja!» saka mamma.
Tā nu Andra un Rebeka šobrīd turpina kopīgu mācīšanos
un apgūst fotografēšanu, taču
izrādās, ka viņu vakari paiet ne
tikai Pieaugušo izglītības centra
kursos – viņas mācās arī vēderdejas Svētes pamatskolā.
«Un kāpēc gan ne! Tas viss
taču ir pašu priekam,» piebilst
Andra, kura neslēpj, ka papīra
dēļ jau nu noteikti vairs zināšanas
nepapildinātu. «Esmu skolotāja,

un skolotājiem nemitīgi savas
zināšanas jāpapildina dažādos
kursos, bet man gribas kaut ko
sev. To jau es nolēmu tad, kad
pirms trīs gadiem pabeidzu maģistrantūru – turpmāk mācīšos
tikai sev.»
Un Andra patiesi zina, ko viņa
vēlas pati sev – jau apgūta zīda
apgleznošanas tehnika, tagad
fotografēšana, arī vēderdejas. Vēl
Andra iestājusies kosmofozijas
institūtā. «Tas tā – sevis izziņa,»
viņa uzsver.
Tagad jau viņa spriež, ka nākotnē varētu apgūt arī floristiku,
bet tā nopietnāk – varbūt tie jau
būs kursi ne tikai uz pāris mēnešiem. «Iespēju mācīties taču ir tik
daudz!» saka Andra.
Rebeka gan vēl ir tajā vecumā,
kad šo to gatava darīt arī tikai
atzīmju un apliecību dēļ – tas
gan par skolu runājot, taču
citādi arī viņa ir par jaunu lietu
izzināšanu. «Kāpēc ne? Ja būs
brīvs laiks un iespējas, noteikti
varētu vēl kaut ko pamācīties.
Un varbūt arī kopā ar mammu.
Nē, mamma nav mana draudzene – viņa ir mana mamma, taču
ir tik daudz lietu, ko var darīt
kopā ne tikai ar draugiem, bet
arī ar mammu,» tā Rebeka.
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Kultūras pasākumi
 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 no pulksten 19
līdz 1 – Muzeju nakts «Ko stāsta
vecmāmiņas kumode» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 17. maijā pulksten 19 – kluba
«Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 18. maijā no pulksten 10
līdz 17 – Starptautiskā muzeju
diena (bezmaksas muzeja apmeklējums).
 18. maijā pulksten 15 – deju
studijas «Intriga» sezonas no
slēguma koncerts. Biļešu cena
– Ls 1 (kultūras namā).
 21. maijā pulksten 19 – Nacionālā teātra viesizrāde Mārtiņš
Zīverts «Minhauzena precības».
Režisors E.Freibergs. 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).

Izstādes
 No 17. 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).
 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).

Sporta pasākumi
 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).
 17. maijā pulksten 12 – hokeja kluba «Zemgale» sezonas
noslēguma sarīkojums (Jelgavas
Ledus hallē).
 18. maijā pulksten 18.30 – 1.
līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – FK «Spartaks» (Jūrmala)
(Ozolnieku stadionā).
 22. maijā pulksten 16 –
orientēšanās sacensību seriāla
«Alnis 2008» 6. kārta (Ložmetējkalnā).

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 15. maijs

Jelgavas pils sākusi savu
svētku maratonu
 Ritma Gaidamoviča

vēlāk tiks atklāta Jelgavas pils
piemiņas plāksne. Savukārt Sudraba zālē pulksten 11 sāksies
konference par pils vēstures
izpēti. Bet vēlā vakara stundā pils
pagalmā norisināsies klasiskās
mūzikas koncerts «Jelgavas pils
sirdsgaisma...», kurā muzicēs
Nacionālo bruņoto spēku štāba
orķestris, bet no pusnakts līdz pat
pulksten 2 naktī notiks Jelgavas
pils nakts noslēpums – pastaiga pa
pils kolonādēm, Studentu teātra
teatralizētas ainiņas, sveču gaisma, mūzika un citas lietas.

Ar fotogrāfiju izstādi
«Jelgavas pils», studentu maketiem par pils
vīziju un skolēnu eseju
konkursa rezultātu paziņošanu tieši dienā,
kad 1738. gadā hercogs
Ernests Johans Bīrons
pavēlējis sākt rakt Jelgavas pils būvbedri,
aizsākās pils 270 gadu
jubilejas pasākumu maratons. Tas pilsētniekus
dažādos pasākumos
aicinās piedalīties līdz
pat 15. jūnijam.
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) rektors Juris
Skujāns uzsver, ka lielajiem svētkiem ir vairākas nozīmes. «Pilij
paliek 270 gadu, un ar šo pasākumu vēlamies pievērst sabiedrības
uzmanību pils vērtībām, jo mūsu
pils ir lielākais arhitektūras piemineklis Baltijas valstīs. Ēkas
ietilpība ir 129,375 kubikmetri,
telpas aizņem ap 2,2 hektāriem.
Pilī ir apmēram 674 logi, 615
durvis un 669 telpas. Jumta virsma aizņem 1,2 hektārus, uz tā
atrodas 25 skursteņi. Mēs šo pili
uzturam, kopjam un gribam celt
godā,» uzsver rektors. Viņš atzīst,
ka gribētos, lai pils nozīmīgumu
izprastu ne tikai Jelgavā, bet arī
visā valstī. «Vēlamies parādīt,
ka tā ir «gaismas pils», kas ir
kultūras piemineklis un reizē arī
vieta, kur iegūst izglītību,» tā rektors. Tieši tāpēc viens no svētku
centrālajiem pasākumiem ir pils
izgaismošana. Rektors atzīst, ka
šī projekta realizēšanā ļoti lielu
ieguldījumu devusi gan pilsētas
dome, gan universitāte, gan akciju sabiedrība «Latvenergo» un
iedzīvotāji.

Pils gaismu saņems
maija pēdējā dienā

Paredzēts, ka pils dienvidu daļa
savu svētku rotu – gaismu no 34
zemē ieraktajiem gaismekļiem un
12 lielajiem prožektoriem – iegūs
31. maija vakarā pēc opermūzikas
koncerta, kas veltīts jubilārei.
Šie svētki ir nozīmīgi arī ar to,
ka tas ir sākums nākamā gada
svinībām, kad aprit 70 gadi LLU.
«Kaut arī dekrēts par augstskolas dibināšanu parakstīts 1938.
gadā, darbība uzsākta gadu vēlāk.
Tāpēc šogad Ziemassvētku laikā
rīkosim svētku konventu, kurā
to atzīmēsim, taču īstās svinības
norisināsies nākamgad. Šie svētki

Iedzīvotāju veidots skaitlis

Uz Jelgavas pils 270 gadu jubilejas pasākumu maratona atklāšanu bija «ieradies» pats hercogs
Ernests Johans Bīrons, kas pilsētniekus aicināja apmeklēt visus svētku pasākumus. Foto: JV
būs labs starts, lai mēs vēl vairāk
uzpostu pili,» tā J.Skujāns. Kā
trešā svarīgākā lieta tiek minēta
sabiedrības «iekustināšana» šādu
vērienīgu svētku organizēšanā
– krāšņi svētki ir dārgs prieks,
tieši tāpēc sākta kustība, vācot ziedojumus. Šobrīd ziedotāju skaits
tuvojas trijiem simtiem – kopumā
saziedoti ap 23 tūkstošiem latu.
Taču organizatori cer, ka ziedotāju
skaits pieaugs. Rektors uzsver, ka
nav jau svarīga ziedotā summa,
bet gan tas, cik daudz cilvēkiem
ir būtiski, lai pils būtu sakopta, lai
ziemas un vasaras naktīs tā tiktu
skaisti izgaismota. Tieši tāpēc
cilvēkiem vēl tiek dota iespēja ne
tikai savu artavu pārskaitīt uz
ziedojuma kontu, bet arī iemest
to ziedojumu kastītē, kas atrodas
pilī pie administratora, pretī saņemot pateicības kartīti ar rektora
parakstu.

Jelgavas pils svētku
programma
• 31. maijā pulksten 21 – opermūzikas koncerts «Jelgavas pilij 270»
(pils pagalmā).
Pēc koncerta – pils izgaismošana.
• 1. jūnijā pulksten 12 – «Taureņu
balle Jelgavas pilī» (pils pagalmā,
parkā un Pils salā).
• 10. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas mākslinieku darbu izstādes
«Jelgavas pils mākslinieku darbos»
atklāšana (pils Sudraba zālē).
• 14. jūnijā pulksten 8 – «Vītņu

Gandrīz visi pasākumi
bez maksas

Rektors atzīst, ka pirmie trīs
pasākumi ir godam izdevušies un
izstādes apskatāmas līdz pat 23.
jūnijam. Taču šiem pasākumiem
seko plaša svētku programma,
un pasākumi lielākoties būs bez
maksas.
Nākamie pasākumi, kas veltīti
pils dzimšanas dienai, jau gaidāmi
šā mēneša beigās Pilsētas svētku
laikā. Pilsētas svētku saspringtākajā dienā, 31. maijā, par godu pils
270. jubilejai pils pagalmā notiks
opermūzikas koncerts. Tajā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas
(LNO) solisti Kristīne Zadovska,
Aira Rūrāne, Viesturs Jansons,
Jānis Apeinis, LNO koris, LNO
orķestris, diriģents Aigars Meri.
Taču koncertam sekos «gaismas
pils» dienvidu puses izgaismošana,
kas ir centrālais svētku notikums.
festivāls pils jubilejai»
(pils pagalmā).
Pulksten 10.30 – Jelgavas pils piemiņas plāksnes atklāšana.
Pulksten 11 – pils vēstures izpētei veltīta konference (pils Sudraba zālē).
Pulksten 23.30 – klasiskās mūzikas
koncerts «Jelgavas pils sirdsgaisma...» (pils pagalmā).
Pulksten 24 – Jelgavas pils nakts
noslēpums (pils teritorijā).
• 15. jūnijā
Jelgavas pils likteņupe – Lielupe
Pulksten 11 – burātāju sacensības
(Lielupē pie pils).
Pulksten 12 – Jelgavas 4. vidussko-

Savukārt nākamajā dienā pils pagalmā, parkā un Pils saliņā visus
priecēs bērnu un jauniešu centra
«Junda» audzēkņi ar mācību gada
noslēguma koncertu un izstādi
«Taureņu balle Jelgavas pilī». Šajā
laikā pils teritorijā darbosies arī
atrakcijas, radošās darbnīcas un
kafejnīca bērniem.

Pamatakmens ielikšanas
dienā rosība sāksies agri

10. jūnijā šiem pasākumiem
seko Jelgavas mākslinieku darbu
izstāde «Jelgavas pils mākslinieku
darbos», kas tiks atklāta Sudraba
zālē un būs apskatāma līdz 23.
jūnijam.
Bet 14. jūnijā, kad 1738. gadā
tika likts pils pamatakmens,
rosība sāksies jau no pulksten 8,
jo pils pagalmā notiks Latvijas
floristu apvienības «Vītņu festivāls Jelgavas pilij». Nedaudz

Svētdiena, 15. jūnijs, solās
būt vispiesātinātākā. Šīs dienas
pasākumi sāksies ar burātāju
sacensībām, kurās tiks iedibināta
pils kausa izcīņa, pie Lielupes
koncertēs pūtēju orķestris «Rota»,
bet pils parkā no pulksten 11
darbosies radošās darbnīcas, kurās varēs kalt jubilejas monētu,
gleznot, pielaikot pils galma garderobi. Būs arī studentu koncerti
un citi pasākumi. Paralēli tam
pils pagalmā tiks veidota jubilejas
ziedu vītne, ko veidos floristi kopā
ar jubilejas viesiem. Tieši tādēļ
ikviens aicināts pie jubilāres ierasties ar pašdarinātu metru garu
svētku vītni, kas gatavota uz 1,30
metru garas auklas pamatnes.
Notiks dažādi koncerti, būs viesi
laikmeta tērpos no Kuldīgas un citām Latvijas pilīm un muižām, bet
pusdienas laikā Studentu teātris
pils pagrabā aicinās uz tikšanos
ar izcilo komediantu Džakomo
Kazanovu. Darbosies arī pils
beķerejas darbnīca. Pēcpusdienā
– zirgkopības mācību centra
«Mušķi» zirgu figurālās jāšanas
demonstrējumi, bet pulksten
14.30 klātesošie sastājoties veidos
jubilāres lielo gada skaitli, kas tiks
fotografēts no putna lidojuma.
Svētku noslēgums paredzēts pils
aulā, taču uz šo pasākumu ieeja
būs ar ielūgumiem.

las pūtēju orķestra «Rota» koncerts
(pie Lielupes).
No pulksten 11 līdz 15 – dažādas
aktivitātes (Pils parkā).
Pulksten 14 – LLU zirgkopības mācību centra «Mušķi» zirgu figurālās
jāšanas paraugdemonstrējumi un
Nacionālo bruņoto spēku orķestra
uzstāšanās (pils teritorijā).
Pulksten 14.30 – fotografēšanās no
putna lidojuma – pils pagalmā viesi
veidos gadskaitli 270.
Pulksten 15.15 – jubilejas noslēguma ceremonija (ieeja ar ielūgumiem)
(pils aulā).
Plašāka informācija: www.llu.lv

Konkurss vokālistiem un hiphopa dejotājiem
 Ritma Gaidamoviča

Jau otro gadu uz Latvijas pilsētu un rajonu
vokālistu un hiphopa
dejotāju konkursu
ielūdz latviešu estrādes dziedātājas Noras
Bumbieres fonds. Pieteikties konkursam
ikviens vēl var līdz
19. maijam. Atlases
kārta notiks 24. maijā
Ozolnieku kultūras
namā.
Noras Bumbieres fonda dibinātāja Māra Zustrupa stāsta,
ka jauno vokālistu konkursā
var piedalīties vokālie ansambļi (līdz 12 cilvēkiem), dueti,

trio, kā arī solisti, hiphopa
mazās grupas (līdz septiņiem
cilvēkiem), kā arī dejotāji,
kas dejo pārī vai pa vienam.
Visi konkursa dalībnieki startēs četrās vecuma grupās:
pirmsskolas vecuma grupa
– no trim līdz sešiem gadiem,
jaunākā grupa – no septiņiem
līdz 10 gadiem, vidējā grupa
– no 11 līdz 15 gadiem, vecākā
grupa – no 16 līdz 20 gadiem.
M.Zustrupa min, ka kolektīvus
var komplektēt arī no dažāda
vecuma dalībniekiem, taču
tādā gadījumā piederību pie
kādas no minētajām vecuma
grupām nosaka pēc dalībnieku
vecuma pārsvara principa.
Konkursa pirmā atlases kārta notiks 24. maijā pulksten 11

Ozolnieku kultūras namā, bet
fināls gaidāms rudenī.
Katram konkursa dalībniekam un kolektīvam jāizpilda
divas latviešu komponistu
dziesmas, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.
Drīkst dziedāt dziesmas a
capella, mūzikas instrumentu
vai fonogrammu pavadījumā
– veids, kādā tiks izpildītas
dziesmas, jānorāda pieteikuma anketā. Vokālo ansambļu
jaunākajai grupai jādzied divbalsīgi, vidējai – trīsbalsīgi, vecākajai – trīsbalsīgi un vairāk
balsīgi. Visiem dalībniekiem
savlaicīgi jāsagatavo izpildāmā
repertuāra nošu materiāls,
kuru pirms uzstāšanās iesniedz žūrijas komisijai piecos

eksemplāros. Atlases kārtā
kolektīvu/solistu priekšnesumus pa vecuma grupām vērtēs
fonda izveidota žūrijas komisija. Vokālā žanra izpildītājus
vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
repertuāra atbilstība žanram
un dalībnieku vecumam, intonācija, ansamblis, mūzikas stila izjūta, daudzbalsība (vokālajiem ansambļiem), skatuves
kultūra. Savukārt hiphopa izpildītājus vērtēs pēc tehnikas,
kompozīcijas, ritma izjūtas un
mūzikas stila izjūtas.
Pieteikties konkursam var
līdz 19. maijam, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta
adresi: nbfonds@inbox.lv, pa
faksu 63026621 vai nogādājot
to Noras Bumbieres fondā

Jelgavā, Palīdzības ielā 8a,
iepriekš piezvanot pa tālruni
26475000. Pieteikuma anketu
dalībnieki var saņemt, rakstot
uz minēto e-pastu vai zvanot
pa norādīto tālruņa numuru,
un tā tiks nosūtīta. Dalības
maksa katram dalībniekam
ir pieci lati. Ja dalībniekam
neizdodas pieteikties līdz 19.
maijam, to var izdarīt arī
pasākumā atlases konkursa
dienā.
Fonda vadītāja M.Zustrupa
stāsta, ka konkursa mērķis ir
veicināt skolēnu interesi par
dziedāšanu, attīstīt jaunatnes
muzikālās spējas, veicinot
zināšanas par latviešu komponistu dziesmām, kā arī popularizēt hiphopa deju žanru.

