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Pilsēta vieno svētkos!

BEZMAKSAS

Sāk testēt jauno
koģenerācijas staciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Šo ceturtdien pirmo
reizi testa režīmā tiks
iedarbināta jaunuzceltā koģenerācijas stacija Ganību ielā. Desmit
dienas stacija strādās
dažādos režīmos, lai
varētu pārbaudīt visu
iekārtu un ierīču darbību. Tas ir pēdējais solis
pirms stacijas nodošanas ekspluatācijā.
«Jaunajai koģenerācijas stacijai trīs diennaktis jāstrādā
ar pilnu jaudu, bet vēl septiņas
– dažādos režīmos, piemēram,
ar daļēju jaudu, ar nakts un
dienas slodzi, ar vienu un visiem
dzinējiem. Jāizmēģina viss,
pirms nododam staciju ekspluatācijā,» laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» skaidro SIA «Fortum
Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga. Viņa piebilst, ka šobrīd tiek saskaņots sadarbības
līgums ar «Latvenergo», un
tad, kad tas būs parakstīts,
«Fortum Jelgava» iegūs tiesības
saražoto elektroenerģiju pārdot
Foto: Ivars Veiliņš
Arī bērnudārza «Varavīksne» bērni gatavojas lielajam svētku gājienam un atzīst, ka viņiem tas esot liels notikums. Pēc pašvaldības dāvanas – teātra izrādes «Gudrais zobiņš» – noskatīšanās daļa «Rūķu», «Mārītes», «Podziņas», «Rudzupuķes» grupiņu
bērni kopā ar audzinātāju Gitu gatavo kociņus, uz kuriem pielīmēti dažādi rotājumi – atbilstoši viņu grupiņām. Tas nozīmē, ka
«Mārītes» grupiņa svētku gājienā dosies ar pašu gatavotām bizbizmārītēm, bet «Podziņām» rokās būs lielās pogas.
 Ritma Gaidamoviča
Visapkārt krāsaini papīri, līme,
šķēres un radoša atmosfēra – mazie pilsētnieki visu nedēļu aktīvi
gatavojas lielajam svētku gājienam. «Jā, mēs to ļoti gaidām!»
cits caur citu sauc pirmsskolas
izglītības iestādes «Varavīksne»
bērni. Viņi noteikti ir tikai vieni
no daudzajiem Jelgavas kolektīviem, kas šonedēļ liek kopā idejas
un radošus risinājumus, lai pēc
iespējas spilgtāk sevi parādītu
Pilsētas svētku gājienā, kas notiks
jau piektdien pulksten 17.
«Pilsēta vieno» – ar šādu devīzi

jau visu nedēļu Jelgava svin savus
svētkus. Pasākumi sākās pirmdien
ar deju koncertu, otrdien Jelgava
saņēma dāvanā senioru veidotu
grāmatu, trešdien sveikti valsts
un novada olimpiāžu uzvarētāji,
viņu pedagogi, bet piesātinātākās
svētku dienas vēl tikai gaidāmas.
Šobrīd daļa kolektīvu gatavo
pēdējās dekorācijas un atribūtus
lielajam Pilsētas svētku gājienam,
kas šajā gadā atgriezies ierastajā
maršrutā un sāksies Pulkveža
O.Kalpaka ielā pulksten 17, bet
noslēgsies Hercoga Jēkaba laukumā. Arī aģentūra «Kultūra»
papildus pasākumiem, kas rit kopš

nedēļas sākuma, sākusi iekārtot
Hercoga Jēkaba laukumu Amatu
dienai un Uzvaras parku, lai tur
varētu notikt pirmais brīvdabas
koncerts un pirmā zaļumballe ar
«Lauku muzikantiem».
Taču vēl līdz rītdienas, 29.
maija, pulksten 12 pilsētas kungi
aicināti pieteikties brīvdabas spēlei – 1901. gada Jelgavas domes vēlēšanām. «Šobrīd interese ir liela
un zvanījuši mums ne tikai kungi,
bet arī kāda kundze, kas gatava
piedalīties un pilnvarot vēlēšanām
kādu vīrieti, kā tas notika agrāk,
ja sievietei bija īpašumi. Taču
gribas teikt, ka nekādā mērā šī
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«Latvenergo». Plānots, ka jaunā
koģenerācijas stacija strādās
nepārtraukti gan ziemu, gan
vasaru un kā elektroenerģijas
blakusprodukts tiks saražots siltums. Kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija būs
apstiprinājusi «Fortum Jelgava»
iesniegtos siltuma ražošanas
tarifus, to varēs izmantot pilsētas apkurināšanai un tas atstās
pozitīvu iespaidu uz kopējo pilsētas siltumapgādes tarifu.
Šis nav vienīgais vērienīgais
siltumapgādes sistēmas projekts
mūsu pilsētā. Jelgavas dome
pagājušajā nedēļā konceptuāli
atbalstīja «Fortum Jelgava» ieceri izveidot pilsētā biokurināmā
koģenerācijas staciju, kas varētu
atrasties Rūpniecības ielā 73
pie esošās katlumājas. Ieceres
īstenošana ļautu ne tikai būtiski
pazemināt maksu par siltumu un
tādējādi paplašināt pakalpojuma
saņēmēju loku, bet arī radīt jaunas
darba vietas. Būtiski, ka arī koģenerācijas stacija Ganību ielā līdz
ar vērienīgā projekta īstenošanu
turpinās darboties – tā joprojām
ražos elektrību un siltumu.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pilsētas augstākos
apbalvojumus saņems
astoņi jelgavnieki

spēle nebūs saistīta ar tuvojošām
pašvaldību vēlēšanām un neviena  Sintija Čepanone
politiskā partija šeit nevarēs veiPiektdien Pilsētas svētku laikā tradicionāli tiks
dot aģitācijas pasākumus. Mūsu
pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi. Jau
mērķis ir atraktīvi radīt priekšpagājušajā nedēļā domes sēdē deputāti apstatu par to, kā vēlēšanu process
stiprināja pilsētas augstākajam apbalvojumam
notika tālajā 1901. gadā,» piebilst
– «Goda zīme» – izvirzītos kandidātus, savukārt
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
Apbalvojumu piešķiršanas komisija apstiprinājusi
un mākslas muzeja direktores
tos, kas saņems apbalvojumu «Pateicības raksts».
vietniece Marija Kaupere.
Tādējādi Pilsētas svētku laikā tiks sumināti astoņi
Jāpiebilst, ka jelgavniekiem
jelgavnieki.
svētku laikā jārēķinās ar satiksmes
(Turpinājums 3.lpp.)
ierobežojumiem. Tāpat Pašvaldības
un Valsts policija ziņo, ka svētku
laikā pilsētā strādās pastiprinātā
režīmā, lai gādātu par svētku dalībnieku drošību un kārtību.

Vēlēšanu iecirkņi vaļā
 Sintija Čepanone

Šodien, 28. maijā, no
pulksten 15 līdz 19 jau
otro dienu ir atvērti visi
piecpadsmit vēlēšanu
iecirkņi mūsu pilsētā.
Tajos jelgavnieki var noskaidrot aktuālo informāciju par pašvaldības
un Eiropas Parlamenta
vēlēšanām, kas vienlaicīgi norisināsies 6. jūnijā.
«Pirmās septiņas dienas visi
vēlēšanu iecirkņi ik dienu būs
atvērti četras stundas, un iedzīvotāji šo izdevību var izmantot,
lai iepazītos ar balsošanas kārtību,
partiju sarakstiem, tostarp ziņām
par kandidātiem, katras partijas
priekšvēlēšanu programmu, kā
arī pieteiktu balsošanu mājās,»

informē Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma
Valaine, piebilstot, ka vēlēšanu
iecirkņos jelgavnieki vēlreiz var
pārliecināties arī par iecirkni, kurā
viņam būs jābalso pašvaldības un
Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Viņa skaidro, ka katrā vēlēšanu
iecirknī dežurēs viens cilvēks. Jāatgādina, ka divi vēlēšanu iecirkņi
– kultūras namā un 1. sanatorijas
internātpamatskolā – pieejami arī
cilvēkiem ratiņkrēslā.
Vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt
vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, līdz 6. jūnija pulksten
12 ir iespēja pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Tiesa gan
– šo iespēju vēlētāji var izmantot,
ja vēlēšanu dienā atradīsies sava
vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Iesniegums jānogādā tajā vēlēšanu
iecirknī, kurā vēlētājs ir reģistrēts,

Pilsētas svētku laikā – satiksmes ierobežojumi
Jelgavas Pilsētas svētku laikā – 29. un 30. maijā – pilsētā būs noteikti
satiksmes ierobežojumi.
• 29. maijā no pulksten 17 līdz 18 svētku gājiena laikā daļēji būs ierobežota autotransporta kustība Lielajā ielā no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz
Uzvaras ielai; Uzvaras ielā no Lielās ielas līdz K.Barona ielai.

15. Jelgavas vēlēšanu iecirkņi jau sākuši darbu – tajos vēlētāji var
iepazīties ar visu informāciju par gaidāmajām pašvaldības un Eiroparlamenta vēlēšanām, kas notiks 6. jūnijā. Foto: Ivars Veiliņš
un to var izdarīt cilvēka uzticības
persona. Savukārt trīs dienas
pirms vēlēšanām – 3., 4. un 5.
jūnijā – visos vēlēšanu iecirkņos
notiks iepriekšēja balsošana, kas
paredzēta tiem pilsoņiem, kuri
vēlēšanu dienā dažādu apsvērumu

dēļ nobalsot nevarēs.
Jāatgādina, ka pašvaldības
vēlēšanas vienlaicīgi ar Eiropas
Parlamenta vēlēšanām norisināsies 6. jūnijā un visi iecirkņi šajā
dienā būs atvērti no pulksten 7
līdz 22.

• 29. maijā pilnībā slēgtas autotransportam būs šādas ielas:
no pulksten 7 līdz 19 – K.Barona iela no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai;
no pulksten 16 līdz 17 – Svētes iela no Pētera ielas līdz J.Asara ielai;
Pulkveža O.Kalpaka iela no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai.
Stāvlaukumi autotransporta novietošanai paredzēti
Lapskalna ielā un Uzvaras ielā.
• 30. maijā pilnībā slēgtas autotransportam būs šādas ielas:
no pulksten 7 līdz 17 – K.Barona iela no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai.
• 30. maijā «Post Land 2009» nakts diskotēkas apmeklētāji automašīnas
varēs novietot Pilssalas ielas labajā pusē.
Autovadītājiem lūgums ievērot izvietotās ceļa zīmes!
Jelgavas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» atvainojas
jelgavniekiem un svētku apmeklētājiem par radītajām neērtībām.
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Neuzķerties uz krāšņām
bildēm un plikiem āķiem
 Kristīne Langenfelde

«Kā izdarīt savu izvēli
vēlēšanās? Tur nav ne
formulu, ne algoritmu,
pēc kuriem vadīties,
– izvēle jāizdara katram
pašam, un visbiežāk
galvenais kritērijs ir, ko
šis kandidāts spēj vai nespēj izdarīt, kā viņš sevi
ir apliecinājis, vai viņš ir
runātājs vai darītājs, kas
slēpjas aiz krāšņām bildēm,» spriež tirgus un
sociālo pētījumu centra
«Latvijas fakti» direktors
Aigars Freimanis.
Priekšvēlēšanu laikā ik pa
brīdim informatīvajā telpā tiek
publiskoti vieni vai otri cipari,
kas apliecina politiķu un partiju
popularitāti, tāpat arī vēlētāju
gaidāmo aktivitāti. Viens no galvenajiem spēlētājiem šajā lauciņā
ir tirgus un sociālo pētījumu
centrs «Latvijas fakti». Tā direktors A.Freimanis uzskata,
ka tieši socioloģiskās aptaujas ir
viens no informācijas avotiem
priekšvēlēšanu laikā. Sarunā ar
«Jelgavas Vēstnesi» A.Freimanis
– par pētījumu precizitāti, to pasūtītājiem, priekšvēlēšanu maldiem
un realitāti.
Ja kāds paziņo, ka, pēc
aptaujas datiem, labāks ir «zaļais tomāts», nevis «sarkanais
tomāts», tad ātri vien kāds
to centīsies atspēkot, sakot,
ka pētījumu pasūtījuši «zaļā
tomāta» ražotāji. Politiskajos
reitingos jau arī nereti dzird
līdzīgus pārmetumus.
Neapšaubāmi! Es pat riskēšu
un teikšu, ka Latvija ne tuvu nav
vienīgā valsts, kur šādas socioloģiskās aptaujas tiek vērtētas
nevis kā informācijas avots, bet
gan viltojums par labu vienam vai
otram spēkam.

pieciešama sava veida publicitāte,
un šie politiskie reitingi ir tie, kas
spēj to nodrošināt, – tā ir pieprasīta informācija, tāpēc politiskās
aptaujas veicam paši pēc savas
iniciatīvas. Visbiežāk tas notiek tā:
mums ir pasūtītājs, kurš vēlas, lai
mēs izpētām vienu vai otru tirgus
jautājumu, savukārt mēs viņam
lūdzam atļauju anketai pievienot
mums interesējošos politiskos
jautājumus. Parasti uzņēmēji
neatsaka – viņi iegūst savus datus,
bet mēs – savus. Neatkarīgus un
neviena nepasūtītus.

Jā, varbūt šur tur ir kādas kaktu
tikšanās, bet tā īstā priekšvēlēšanu šūpošanās tiešām būs pēdējā
brīdī. Tad galvenais ir vēlētājam
neapjukt un neuzķerties uz krāšņām bildēm un plikiem āķiem.
Par Eiroparlamentu vai
Rīgas domi jau reklāmas skan
skaļāk, bet citas pašvaldības
tomēr ir lokālākas un arī reklamēšanās iespējas mazākas.
Protams. Manuprāt, pat nebūtu
loģiski, ja viena Latvijas partija
gatavotu vienu kampaņu visām
pašvaldībām, kur tā startē. Pašvaldībās tomēr problēmu loks ir tik
atšķirīgs, ka katrā nepieciešama
sava pieeja. Atkārtošos, bet vēlreiz
uzsvēršu, ka te darbojas personiskais faktors. Nu kaut vai Tautas
partija – tai valstī šobrīd nav visai
augsts reitings, taču es zinu, ka
pašvaldībās tas ir citādi – tie ir
konkrēti cilvēki, kuriem uzticas,
par kuriem balsos, nedomājot par
partiju. Te varētu teikt, ka valsts
reitings nedarbojas.

Lai arī jūs sakāt, ka aptaujas
ir tikai viens no informācijas
avotiem priekšvēlēšanu laikā,
tomēr, kā liecina pieredze, to
precizitāte ir ļoti augsta un,
ja reiz jūs aptaujā secināt,
ka vēlētāji priekšroku dod
tādai un tādai partijai, tad to
vēlāk apstiprina arī vēlēšanu
rezultāti.
Jā, mēs ļoti rūpīgi analizējam
iegūtos datus, precizitāte mums ir
ļoti svarīga. Protams, vecajās Eiropas valstīs, kur ir divas valdošās
partijas un kāda sīkpartiju grupa,
tas ir vienkāršāk, bet Latvijā,
kur partiju ir bez sava gala, tas
neapšaubāmi ir sarežģītāk. Taču,
no otras puses, šīs mazpazīstamās
sīkpartijas jau arī nespēlē nekādu
būtisko lomu – visticamāk, tās tā
arī paliek aiz svītras.

Bet kā vienam vēlētājam
spēt orientēties šajā partiju
gūzmā?
Latvijā tas patiesi nav viegli.
Vēl jo vairāk tāpēc, ka mums ir ne
tikai skaitliski daudz partiju, bet
tās lielākoties pat grūti pieskaitīt
pie konkrēta spārna. Citās valstīs
tas ir diezgan skaidrs – labējās
partijas aizstāv vienu politiku,
kreisās citu... Bet kas notiek pie
mums?! Nu kaut vai Tautas partija un «Jaunais laiks» – abas labējās
partijas, bet tajā pašā laikā – kur
nu vēl lielāki pretstati?! Taču arī
Bet jums droši vien ir spēcī- tas nav rādītājs – kamēr valstī šo
gi argumenti, kas to apgāž.
partiju saukļi dalās, jūsu pilsētā,
Pirmkārt jau socioloģiskās ap- Jelgavā, tās lieliski strādā vienā
taujas nav priekšvēlēšanu kam- pozīcijā.
paņu sastāvdaļa. Ja mēs runājam
par partiju reitingiem, tad es droši
Tātad mēs nonākam līdz
varu apgalvot, ka mums jau vis- tam, ka politika valstī un
maz pēdējo divu gadu laikā šādu pašvaldībās tomēr ir divas
pētījumu neviens nav pasūtījis. dažādas lietas.
Tāpēc te pilnīgi nevietā ir runāt
Pašvaldībās daudz lielāku lomu
par izdabāšanu pasūtītājam.
par partiju spēlē personīgās simpātijas – konkrēti cilvēki. Pirmām
Pēc kāda principa tad top kārtām jau pašvaldības ir tuvāk
šie pētījumi par partiju popu- iedzīvotājiem, politiķi labāk pazīslaritāti, ja jau reiz tos neviens tami. Un tas ir tikai dabiski.
nepasūta?
«Latvijas fakti» veic daudz un
Tātad šī personīgā asociācidažādas aptaujas, bet galvenokārt ja ir tas, kas mudina balsot
tās saistītas ar tirgus izpēti un par vienu vai otru?
pasūtītāji ir uzņēmumi. Iegūtie
Es gribētu teikt – uzticēšanās
dati, protams, ir uzņēmuma īpa- konkrētam cilvēkam. Ja mēs salīšums, tāpēc mēs tos publiskot dzinām politiķu tēlus, tad ir tādi,
nedrīkstam. Taču tajā pašā laikā kam mēs vienkārši uzticamies, un
arī mums kā uzņēmumam ir ne- viss; ir tādi, kas mūsu uzticību ir

Skaitļi runā

iekarojuši – viņi ir stabili, prognozējami, mēs zinām, ko no viņiem
var gaidīt. Un tad ir pārējie – tie,
kam es neuzticos, – negodīgie,
krāpnieki, blēži...
Bet priekšvēlēšanu laikā jau
katrs cenšas izskatīties balts
un pūkains...
Un tas ir jāvērtē. Neapšaubāmi,
kandidātam ir svarīgi profesionālie kritēriji – ja cilvēkam nav
pieredzes šādā darbā, tad ko
var sagaidīt? Solīt, protams, ir
viegli...

respondentu, kas atbild, ka savu
izvēli balsta uz priekšvēlēšanu
programmu sniegto informāciju,
taču bieži vien, tā atbildot uz jautājumu, cilvēks vienkārši vēlas
izskatīties gudrāks... Varbūt tie
ir pāris lozungu no priekšvēlēšanu plakātiem, ko viņš izlasa, taču
programmu studēšana joprojām
ir nepopulāra. Politiķi tās uzraksta, bet jau nākamajā dienā
tās tiek aizmirstas... Tas tikai
lieku reizi pierāda, ka politiķi
tiek vērtēti pēc darbiem, nevis
solījumiem.

Kā teicis Centrālās vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Arnis
Cimdars – ja jūs balsojat par
to, kurš sola, tad negaidiet, ka
pēc vēlēšanām viņš arī darīs
– jūs taču balsojāt par solītāju,
nevis darītāju! Kā liecina jūsu
pieredze, cik svarīga loma ir
partiju priekšvēlēšanu programmām?
Diemžēl jāatzīst, ka to loma ir
visai sekundāra. Jā, ir kategorija

Līdz vēlēšanām atlikušas
mazāk nekā divas nedēļas,
un tikai tagad var sākt just
tādu pamatīgāku priekšvēlēšanu kampaņu. Ar ko
šī novēlošanās, jūsuprāt,
skaidrojama?
Partijām arī trūkst finanšu resursu. Tās taupa, nogaida. Taču es
nedomāju, ka kāda iztiks bez reklāmas vispār. Vienkārši šoreiz viss
tiek koncentrēts uz pēdējo brīdi.

... tā jaucot lielo politiku
ar pašvaldības darbu, kas
vairāk ir saimnieciska rakstura. Ja es lūgtu prognozēt,
kā jūs uzskatāt, vai vēlēšanas
pašvaldībās ieviesīs būtiskas
izmaiņas?
Es teiktu, ka lielākoties nē.
Protams, ja mēs nerunājam par
jaunajām novadu pašvaldībām,
kur situācija pati par sevi būs
pilnīgi jauna. Ja par lielajām
pilsētām, tostarp Jelgavu, tad
varu teikt, ka aptauju rezultāti
grandiozas pārmaiņas nesola.
Šobrīd Jelgavā populārākā
partija ir Zaļo un Zemnieku
savienība, kurai uzticas lielākais vēlētāju skaits. Tam seko
partija «Jaunais laiks», kas arī
ir saprotami, jo, kā jau minēju,
tās reitingi ir visaugstākie valstī. Un 3. vietā – PCTVL. Tie
ir pēdējie dati pirms vēlēšanām
un tātad atspoguļo vēlētāju
vēlmes.

37,1%

Jelgava kā Latvijas
industriālā galvaspilsēta
Jelgava kā ērts un distancēts
Rīgas «guļamvagons»

21,3%

8,3%

15,3%
Grūti pateikt/nezin

18,0%

Kādus
Pilsētas svētku
pasākumus
plānojat
apmeklēt?
Oļegs Folomejevs, jelgavnieks:
– Ja godīgi,
šogad Pilsētas
svētkos nepiedalīšos, jo
jau tuvākajās
dienās dodos
prom uz Zviedriju. Bet domāju,
ka kāds no ģimenes kādā pasākumā, kas notiks nedēļas nogalē,
piedalīsies. Vēl tikai jāizpēta programma.
Velta Zalcmane, pensionāre:
– Šobrīd gan
šķiet, ka neapmeklēšu
Pilsētas svētku
pasākumus,
jo veselība
neatļauj, taču skatīšos, kā būs
nedēļas nogalē. Varbūt uz kādu
koncertu varētu aiziet. Tur šogad Normunds Rutulis uzstājas.
Protams, svētku gājiens jau arī
parasti skaists.
Irīna, ārsta palīgs:
– Protams,
kopā ar kolēģiem piedalīsimies Pilsētas
svētku gājienā, bet pārējo
programmu
vēl neesmu izpētījusi. Domāju, ka
kopā ar ģimeni piedalīsimies vēl
kādā pasākumā. Labprāt aizietu
uz kādu koncertu, kur gūt pozitīvas
emocijas. Galvenais, lai svētkos
mūs priecē saulains un patīkams
laiks, tad arī būs svētku sajūta.
Nauris Kokins,
skolnieks:
– Šobrīd par to
vēl nedomāju,
taču noteikti
skatīšos, kas
notiks nedēļas
nogalē, – tad
gan jau kopā
ar draugiem kaut kur aiziesim.
Iespējams, uz svētku gājienu, disko
nakti Pasta salā. Es tiešām nezinu,
ko mēs darīsim, bet gan jau pilsētā
būsim.
Ingrīda, bezdarbniece:
– Vēl neesmu
izpētījusi Pilsētas svētku
programmu,
tieši tāpēc arī
nevaru atbildēt, kur iešu
un ko darīšu. Jāskatās, vai būs
brīvs laiks, iespējams, radīsies
citi darbi. Bet galvenais jau, lai
spīd saule un ir prieks iziet no
mājas.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»

Kurš no šiem Jelgavas attīstības modeļiem ir piemērotākais Jelgavai?

Jelgava kā Zemgales novada
ekonomiskais un kultūras centrs

Jelgava kā valsts mēroga
akadēmisks, zinātnisks un
administratīvs centrs – uz to tiek
pārceltas vairākas valsts mēroga
administratīvās institūcijas

«Šobrīd Jelgavā populārākā partija ir Zaļo un Zemnieku savienība, kurai uzticas lielākais vēlētāju skaits. Tam seko partija
«Jaunais laiks», kas arī ir saprotami, jo tās reitingi ir visaugstākie
valstī. Un pēc tam 3. vietā – PCTVL. Tie ir pēdējie dati pirms
vēlēšanām un tātad atspoguļo vēlētāju vēlmes,» saka tirgus
un sociālo pētījumu centra «Latvijas fakti» direktors Aigars
Freimanis.
Foto: Rūta Kalmuka, f64

Vai tiešām, jūsuprāt, valsts
partiju reitingi uz pašvaldībām nedarbojas?
Nē, tā arī gluži nav. Ir atsevišķi
izņēmumi – piemēram, «Jaunais
laiks», kurš piedzīvo savu kāpumu valstī – valdošā partija, nekādas šmuces vēl nav sastrādājusi,
arī drastiskie budžeta grozījumi
nāks tikai pēc vēlēšanām, tā kā
– jā, šīs partijas reitingi ir augsti
un te varētu būt balsojums arī
pašvaldībās nevis par konkrētiem
cilvēkiem, bet partiju. Līdzīgi tas
ir ar «Saskaņas centru», kam ir
savs konstants vēlētāju loks, un
arī te nav runa par personālijām,
bet tikai par partiju. Te vēlētājs
varbūt nedomā, salabos vai nesalabos ielu, viņš domā – vienalga,
ko man saka, es balsošu par
«Saskaņas centru».

Pilsētnieks vērtē

«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati
(2009. gada marts)

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2009. gada 28. maijs

Pieejams pašvaldības
publiskais pārskats un
buklets «Jelgava skaitļos»
 Ritma Gaidamoviča

Pa š v a l d ī b a s m ā j a s
lapā www.jelgava.
lv elektroniskā veidā
ikvienam pieejams
Jelgavas pašvaldības
publiskais pārskats
par 2008. gadu, kā
arī buklets «Jelgava skaitļos 2009».
Līdzekļu taupīšanas
nolūkā tie šajā gadā
netiks poligrāfiski
iespiesti, bet drukātā
veidā jau nākamajā
mēnesī būs apskatāmi pašvaldības Informācijas aģentūrā un
pilsētas bibliotēkās.
Pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece Ilga Muižniece
informē, ka publiskais pārskats
par pagājušo gadu jau šobrīd

apskatāms pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv, sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Pašvaldības publiskie pārskati. Šeit
atrodami arī iepriekšējo gadu
publiskie pārskati. «Izdrukātā
veidā ar šo dokumentu jau
nākammēnes jelgavnieki varēs
iepazīties pašvaldības Informācijas aģentūrā, Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā, tās
filiālēs un Pieaugušo izglītības
centra bibliotēkā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes bibliotēkā,» stāsta
I.Muižniece. Viņa arī piebilst,
ka līdzekļu taupīšanas nolūkā
šajā gadā publiskais pārskats
netiks poligrāfiski iespiests.
Jau šobrīd pilsētas mājas lapā
www.jelgava.lv elektroniskā
versijā apskatāms arī buklets
«Jelgava skaitļos 2009». To interesenti var atrast sadaļā Uzņēmējdarbība/Uzņēmējiem. Arī
šis buklets netiks iespiests.

Pilsētas augstākos
apbalvojumus saņems
astoņi jelgavnieki
(No 1.lpp.)
Ko p u m ā J e l g a v a s P i l s ē tas svētku laikā – 28. maijā
pulksten 20 – pieņemšanā pie
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa tiks pasniegtas trīs
«Goda zīmes» un pieci «Pateicības raksti».
Šajā reizē ar «Goda zīmi»
apbalvos SIA «Jelgavas Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija» valdes locekli
Robertu Beitānu par mūža
ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmā. Viņu apbalvojumam
izvirzīja kolēģi. Arī Jelgavas
pilsētas slimnīcas galveno
medmāsu Elitu Briedi pieteica
kolēģi, un viņa «Goda zīmi»
saņems par mūža ieguldījumu
medicīnas sistēmas attīstībā
pilsētā. Par kvalitatīvu pedagoģisko darbu un mūža ieguldījumu izglītības sistēmas
attīstībā «Goda zīmi» pasniegs
Jelgavas 2. pamatskolas direktorei Ludmilai Gineitei,
kuru apbalvojumam izvirzījusi
Izglītības pārvalde.
«Pateicības rakstu» par aug-

No 1. jūnija jelgavniekiem būs iespēja
dalītos atkritumus
nodot arī jaunajā savākšanas punktā Ganību ielā 84. Arī šeit
tiks izvietoti 13 dalīto
atkritumu konteineri
papīram, plēvei, riepām, būvgružiem,
elektroierīcēm un citām lietām.
Aģentūras «Zemgales EKO»
direktora vietas izpildītāja
Zane Ķince informē, ka jaunais šķiroto atkritumu pieņemšanas punkts ir tāds pats
kā jelgavnieku jau ierastie
Paula Lejiņa un Salnas ielā.
«Ganību ielā 84 no nākamā mēneša jelgavnieki varēs
nodot papīru, kartonu, po
lietilēna plēves, stikla taru,

Sāk testēt jauno
koģenerācijas
staciju

(No 1.lpp.)
«Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja Ginta CimdiņaPundure skaidro, ka viens no
būtiskākajiem ieguvumiem,
ko sniegs perspektīvā būvējamā biokurināmā koģenerācijas
stacija, – ievērojami mazāks
siltuma tarifs. «Dabas gāzes
cenas svārstības nav prognozējamas, līdz ar to arī siltuma tarifi
mainās un patērētāji nezina, ar
ko rēķināties. Tā kā prognozes
liecina, ka vietējā cietā kurināmā
pašizmaksas tā nesvārstīsies,
tas nodrošinās tarifa prognozējamību un stabilitāti,» norāda
G.Cimdiņa-Pundure. Viņa piebilst, ka līdz ar cenu kritumu noteikti palielināsies pakalpojuma
saņēmēju loks, un pieļauj, ka tas
būs saistoši arī rūpnieciskajiem
patērētājiem, piemēram, kokapstrādes uzņēmumiem. Būtiski,
ka biokurināmā izmantošana palielinās siltumenerģijas apgādes

drošību, jo Jelgavas iedzīvotāji
nebūs atkarīgi no dabas gāzes
un citiem piegādātājiem.
G.Cimdiņa-Pundure uzsver,
ka liels ieguvums būs tas, ka
plānots būvēt koģenerācijas
staciju, nevis katlumāju – tādējādi vienlaikus tiks ražots gan
siltums, gan elektroenerģija.
Tas palielinās arī jelgavnieku
elektroenerģijas drošību un
viņi nebūs atkarīgi tikai no
«Latvenergo». Šobrīd Jelgavā
siltumtrases un katlumājas
atrodas abos Lielupes krastos.
Īstenojot koģenerācijas stacijas būvniecību, tiks izveidots
vienots siltumtīkls, izbūvējot
saistvadu, kas savienos abus
Lielupes krastus. «Vienots siltumtīkls ļaus jaunajai stacijai
strādāt efektīvi, ar maksimālu
jaudu, jo nodrošinās lielāku
patēriņu,» skaidro G.CimdiņaPundure. Nevar nepieminēt
arī to, ka šāda koģenerācijas

stacija būtiski samazinās vides piesārņojumu. «Fortum
Jelgava» valdes priekšsēdētāja
arī pieļauj, ka līdz ar projekta
īstenošanu Latvijā palielināsies
biokurināmā tirgus, kas pavērs
jaunas biznesa iespējas, radot
arī jaunas darba vietas.
Biokurināmā koģenerācijas
staciju plānots būvēt, piesaistot
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. «Fortum Jelgava»
plāno pieteikties programmai
«Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība» un
citām. G.Cimdiņa-Pundure
skaidro, ka uzņēmums izstrādā
detalizētu tehniski ekonomisko
pamatojumu, kurā tiks izvērtēti
visi projekta riski, aprēķinātas
kopējās projekta izmaksas un
prognozētas elektrības un siltuma cenas. Pieteikumi struktūrfondu programmām tiks
iesniegti līdz 31. jūlijam.

Turpina uzlabot Zemgales un Šauļu
sadarbību krīzes situācijās

logu stiklus, PET pudeles,
metālu, lielgabarīta atkritumus, piemēram, dīvānus,
skapjus, krēslus, galdus, dārza
atkritumus, tostarp krūmus
un nezāles, būvniecības atkritumus, riepas, baterijas un
akumulatorus, luminiscentās
lampas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus
– ledusskapjus, elektriskās
tējkannas, gludekļus un citas
ierīces,» stāsta Z.Ķince. Viņa
gan piebilst, ka atkritumu vedējam noteikti jāpiesakās pie
operatora, kurš norādīs, kur
visu atvesto novietot.
Jaunais atkritumu savākšanas punkts no pirmdienas
līdz piektdienai strādās no
pulksten 8 līdz 17, sestdienās
no pulksten 9 līdz 14, bet svētdiena ir brīvdiena.
Atgādinām, ka dalītos atkritumus var nodota arī Paula
Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20.

Īsi
 Lai sniegtu atbalstu laikā,
kad lauksaimniecības nozarei
neklājas viegli, «Swedbank»
turpina iesākto tradīciju un
rīko zemnieku tirdziņu, lai kopā
atbalstītu savējos. Šo sestdien,
30. maijā, zemnieku tirdziņš
notiks Jelgavā, skvērā aiz kultūras nama. «Swedbank» informē,
ka jau šobrīd dalību tajā apstiprinājuši
vairāki desmiti zemnieku saimniecību,
kas piedāvās dažādus kvalitatīvus pašu
ražotus izstrādājumus. Zemnieku saimniecību pieteikšanās vēl turpinās. «Gan
tirgotāju, gan apmeklētāju atsaucība
Rīgā, Valmierā un Ventspilī, kur tirdziņi
tika rīkoti aprīļa sākumā, apliecināja
šīs idejas dzīvotspēju – visi bija ļoti
apmierināti. Ceram uz zemnieku un
Latvijā ražotas produkcijas cienītāju
atsaucību arī Jelgavā,» saka Ilze Pāne,
«Swedbank» Biznesa klientu apkalpošanas daļas vadītāja.

 Izvēlēti 90 cienīgākie Latvijas
Universitātes (LU) fonda stipendijas «Ceļamaize 2009» ieguvēji
universitātes 90. jubilejas gadā,
tostarp divas jelgavnieces – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.
klases skolniece Baiba Krūmiņa
un Jelgavas 1. ģimnāzijas 12.
klases skolniece Laima ŠablinsŠonedēļ testa režīmā iedarbināta jaunuzceltā koģenerācijas stacija Ganību ielā. Vairākas die- ka. Stipendiju piešķirs, ja 12. klases
nas tā strādās dažādos režīmos, lai varētu pārbaudīt visas iekārtas. Tas ir pēdējais solis pirms abiturienti izvēlēsies uzsākt studijas LU
stacijas nodošanas ekspluatācijā.
Foto: Ivars Veiliņš 2009./2010. akadēmiskajā gadā, tas

stu profesionālo meistarību
saņems Jelgavas Bērnu un
jauniešu sporta skolas direktora Gunta Malēja pieteiktā
sporta skolas skolotāja Rita
Vilciņa, Jelgavas Integrācijas
biroja izvirzītā aģentūras
«Kultūra» māksliniece Anna
Ziemele par radošu un spilgtu
scenogrāfiju veidošanu. «Pateicības raksts» par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā
tiks pasniegts arī SIA «Agro
– Vita» vadītājam Jāzepam
Kivleniekam, kuru augstākajam apbalvojumam izvirzīja
domes deputāts Aigars Rublis,
LLU sporta katedras trenerim
Boļeslavam Matusevičam par
augstu profesionālo meistarību un mūža ieguldījumu
sporta dzīves attīstībā, kuru
pieteicis LLU rektors Juris
Skujāns, kā arī Birutai Sečko,
pirmsskolas izglītības iestādes
«Pīlādzītis» skolotājai, par
mūža ieguldījumu izglītības
sistēmā. Viņu pilsētas augstākajam apbalvojumam pieteica
SIA «Edgars un Tamāra».
 Sintija Čepanone

Dalītos atkritumus
savāks arī Ganību ielā
 Ritma Gaidamoviča
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Šonedēļ Jelgavā norisinājās Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas 2007.
– 2013. gadam līdzfinansētā projekta «Pārrobežu sadarbības riska
iniciatīva vadības sistēmas veidošanai Latvijas
un Lietuvas kaimiņu
reģionos II» atklāšana.
Projektā iesaistītie speciālisti no Zemgales un
Šauļiem diskutēja par
tā norisi un būtiskākajiem ieguvumiem, kā
arī precizēja darbības
grafiku.
Projekta «Pārrobežu sadarbības
riska iniciatīva vadības sistēmas
veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos II» mērķis ir uzlabot risku vadību un pakalpojumu pieejamību ārkārtas situācijās
Latvijā un Lietuvā, kā arī veicināt
Zemgales reģiona un Šauļu pašvaldības speciālistu sadarbību krīzes
situācijās. Kā sanāksmē akcentēja
projekta vadītājs Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kur-

ir, šajā septembrī. Viena no stipendijas
ieguvējām B.Krūmiņa par iespēju ir
ļoti priecīga un šī ziņa simtprocentīgi
apliecinot, ka meitene rudenī uzsāks
mācības LU Sociālo zinātņu fakultātē.
«Super, tā tik tiešām ir laba izdevība.
Protams, šī iespēja nenāca bez darba,
jo bija gan jāparāda savi sasniegumi
mācībās, gan jāaizstāv dzīves mērķi
un to saistība ar LU,» stāsta Baiba.
Stipendija ir 180 lati mēnesī.

 Pilsētas svētku laikā tradicionālo pašvaldības dāvanu – teātra izrādi – saņēmuši Jelgavas
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi un mazāko klašu skolēni. Aģentūras «Kultūra» direktore Inta

Englande informē, ka dāvanu – iespēju
bez maksas noskatīties izrādi – šogad
saņēma ap 1000 bērnudārznieku
un mazāko klašu skolēnu. Mazajiem
šajā reizē pašvaldība bija sarūpējusi
vienu no jaunākajām Latvijas Leļļu
teātra izrādēm «Gudrais zobiņš», kas
tikai pavisam nesen Rīgā piedzīvojusi
pirmizrādi.

 Ikvienam interesentam no
šīs nedēļas līdz 14. augustam
ir iespēja apmeklēt bezmaksas
kursus, ko piedāvā SIA «Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs». Latvijas Lauku konsultāci-

Latvijas un Lietuvas pārstāvji šonedēļ tikās Jelgavā, lai pārrunātu projekta «Pārrobežu sadarbības riska iniciatīva vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II»
Foto: Ivars Veiliņš
norises gaitu un ieguvumus.
lovičs, šis ir 2006. gadā aizsāktā
projekta turpinājums. «Galvenie
uzdevumi ir izveidot drošu datu
pārraides tīklu un pilnveidot
krīzes vadības dokumentāciju
Zemgalē un Šauļos, kā arī uzlabot
krīzes vadības infrastruktūru, nodrošinot vēl operatīvāku reaģēšanu, lai likvidētu ārkārtas situāciju
sekas minētajos reģionos,» skaidro
G.Kurlovičs.
Īstenojot projektu «Pārrobežu
sadarbības riska iniciatīva vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos II»,

tiks arī pilnveidota krīzes vadības
sistēma, Jelgavas brigādei iegādāts nepieciešamais ugunsdzēsēju
aprīkojums, kā arī Šauļu kolēģiem
iegādātas divas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas
un pilnveidota trauksmes un izziņošanas sistēma. Projekta gaitā
plānota arī pieredzes apmaiņas
vizīte Morāvijā, Čehijā.
Kopumā šī projekta realizēšanai
atvēlēti 1 779 314 eiro, tostarp
ERAF finansējums ir 1 512 416,90
eiro, un projekts ilgs līdz 2010.
gada augustam.

ju un izglītības centra Informācijas
nodaļas vecākā speciāliste Natālija
Iļjina informē, ka interesentiem tiek
piedāvāts iegūt informāciju piecās
jomās. Pirmā – saimnieciskās darbības
analīze un restrukturizācija atbilstoši
tirgus situācijai (lopkopības nozare,
graudkopības nozare vai jaukta tipa
saimniecība pēc izvēles) – 47 stundas.
Otrā – saimnieciskās darbības pārtraukšanas kārtība (ekonomiskie un juridiskie
aspekti) – 16 stundas. Trešā – valsts un
Eiropas Savienības prasības un atbalsta
pasākumi (mehānismi) lopkopības vai
augkopības saimniecībām – 36 stundas. Ceturtā – kooperācija kā efektīvas
lauksaimnieciskās ražošanas un konkurētspējas sekmētājs (veicinātājs) laukos
– 32 stundas. Piektā – pārtikas produktu ražošanas iespējas mājas apstākļos,
to skaitā piegāde gala patērētājiem
nelielos daudzumos – 36 stundas.
Sīkāka informācija par kursiem pieejama mājas lapā www.llkc.lv, pa tālruni
63007563, 26400224, 22018942 vai
pa e-pastu: andis.kursitis@llkc.lv.
Ritma Gaidamoviča
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ziņas

Īsi
 Līdz Līgo svētkiem varētu beigties skolas fasādes siltināšanas
darbi Jelgavas 4. pamatskolā. Pērn

tika nosiltināta daļa skolas fasādes, šajā
gadā – klašu korpuss, taču visas skolas
ēkas ārsienu siltināšana tiks pabeigta nākamgad, kā to paredz investīciju projekts,
kuram finansējumu sniegusi pašvaldība.
Jelgavas Izglītības pārvaldes Saimnieciskās daļas vadītāja Ilze Butkus stāsta, ka
pērn apgūti 150 tūkstoši latu, taču šajā
gadā klašu korpusa siltināšanai plānots
iztērēt 58 tūkstošus latu. «Darbi uzsākti
jau aprīļa beigās un rit bez starpgadījumiem, jo arī laika apstākļi ir labvēlīgi un
nerada problēmas strādāt,» tā I.Butkus.
Plānots, ka SIA «Lata CMD» darbus pabeigs līdz Līgo svētkiem.

 Radošo domu un darbu centrs
«Svētelis», sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, 1. jūnijā pulksten
15 par godu Starptautiskajai
Bērnu aizsardzības dienai aicina
pilsētas iedzīvotājus iepazīties ar
jaunizveidoto labdarības virtuvi
bērniem un jauniešiem. «Svēteļa»
vadītāja Ingrīda Lisovska informē, ka
labdarības virtuves projekts uzsākts janvārī un šobrīd ir pabeigts pirmais posms
– labdarības virtuvē paveikti nozīmīgākie
remontdarbi. Taču ar Jelgavas pašvaldības atbalstu jau no 1. janvāra pilsētas
bērniem, jauniešiem un ikvienam, kas
apmeklē «Svēteli», ir iespēja baudīt siltu
ēdienu. Vasaras brīvlaikā skolēni labdarības virtuvi varēs apmeklēt katru dienu
no pulksten 13 līdz 14.

 Sācies 9. un 12. klašu eksāmenu
laiks. Nedēļas sākumā 9. klases
skolēni jau nokārtojuši eksāmenu latviešu valodā, divpadsmitie
– angļu valodā. Taču līdz tam gan
devītajiem, gan 12. klases skolēniem bijušas dažas ieskaites.
Eksāmeni turpināsies līdz 19. jūnijam. 1. jūnijā notiks latviešu valodas

Foto: Ivars Veiliņš
un literatūras eksāmens 12. klasēm, 2.
jūnijā – matemātikas eksāmens 9. klasēm,
3. jūnijā – vēsture 12. klasēm, 4. jūnijā
– svešvalodas pārbaude 9. klasei un ģeogrāfijas pārbaudes darbs vidusskolēniem,
5. jūnijā – matemātikas eksāmens 12.
klasei, 8. jūnijā – Latvijas un pasaules
vēstures pārbaude devītajiem, krievu valodas kā svešvalodas pārbaude 12. klases
skolēniem, krievu valodas un literatūras
eksāmens mazākumtautību skolu divpadsmitajiem, 10. jūnijā – mācībvalodas
pārbaude mazākumtautību skolu devītklasniekiem, biznesa ekonomikas pamatu
eksāmens vidusskolēniem. Bet 11. jūnijā
– bioloģijas eksāmens 12. klasei, 12. jūnijā – ķīmija vidusskolai, 15. jūnijā – vācu
valoda 12. klases skolēniem, 16. jūnijā
– franču valoda 12. klasei, 17. jūnijā
– fizika vidusskolai, 18. jūnijā – kultūras
vēsture vidusskolai, 19. jūnijā – dabas
zinības vidusskolai. Izglītības pārvaldes
speciāliste Sarmīte Krasta informē, ka
pavisam šogad pārbaudes darbus kārto
773 pilsētas 9. klašu skolēni, 684 vispārējo izglītības iestāžu vidusskolēni un
144 Amatniecības vidusskolas audzēkņi
– 3. un 4. kurss.
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Vai viegli ratiņkrēslā
nokļūt pie ārsta?
 Ritma Gaidamoviča

Noticis vides monitorings,
kura mērķis šajā reizē bija apzināt pilsētas veselības iestāžu
vides pieejamību. Jāatzīst, ka
lielākajās pilsētas veselības
aprūpes iestādēs – poliklīnikā,
slimnīcā, veselības centrā – viss
pielāgots, lai tur iekļūtu arī cilvēki ratiņkrēslā, taču vairākās
privātpraksēs, zobārstniecības
kabinetos, kas atrodas ārpus
minētajām iestādēm, iekļūšana viņiem ir apgrūtināta vai
pat neiespējama.
Vides monitoringā piedalījās pašvaldības
Būvvaldes galvenais arhitekts Uldis Seržāns, sertificēts vides pieejamības eksperts
Kārlis Rūba, sieviešu invalīdu biedrības
«Zvaigzne» priekšsēdētāja Dzintra Saulkalne, invalīdu biedrības «Ēdelveiss»
priekšsēdētājs Vadims Račiks un Latvijas
Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālās
organizācijas priekšsēdētāja Svetlana
Sproģe kopā ar Sociālo lietu pārvaldes
speciālistēm un Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja vadītāju Ritu Vectirāni.
Monitoringa laikā situācija novērtēta
17 pilsētas veselības aprūpes iestādēs
– poliklīnikās, privātpraksēs un zobārstniecības kabinetos. Ja par visām pašvaldības medicīnas iestādēm monitoringa
dalībniekiem šaubu nebija – tās pielāgotas
cilvēkiem ratiņkrēslā, tad ar privātām
iestādēm tik gludi vis neiet.
Vides monitorings sākās pie ēkas
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, kur tiek
sniegti veselības pakalpojumi. Diemžēl
šeit ratiņnieki nevarēja iekļūt bez citu
palīdzības – durvis par smagu un pirmajā
stāvā kāpnes. Taču, neraugoties uz to,
ēkai tomēr ir kāds pluss. Proti, koridors,
kas atrodas ēkas pirmajā stāvā. Par
to sajūsmā ir S.Sproģe, atzīstot, ka šis
koridors ir izcili piemērots vājredzīgiem
cilvēkiem. «Grīdas flīzēm malējā līnija ir

Pie ārsta
prakses Meiju
ceļā labi
domātā lieta
sevi tomēr
neattaisno –
uzbrauktuve
gan izveidota, taču reāli
cilvēks ratiņkrēslā bez
palīdzības pa
to uzbraukt
nevar.
Foto: Ivars
Veiliņš
tumšāka, kas ļauj aptvert, kur tieši spert
soli, visas papildu lietas, kompozīcijas
ievietotas sienas arkās, tādējādi netraucē.
Krēsli un durvju ailas citādākās krāsās,
kas kontrastē un ļauj viegli saprast, kur
kas atrodas. Uzraksti salīdzinoši lieliem
burtiem un cipariem. Bet vēl būtu nepieciešama atzīme, kas parāda pirmo un
pēdējo pakāpienu,» tā S.Sproģe.
Uzteicami, pēc invalīdu organizācijas
«Zvaigzne» vadītājas Dz.Saulkalnes domām, vērtējama zobārstniecības prakse
Jāņa ielā 1, kur saimnieki, domājot par
cilvēkiem ratiņkrēslā, izveidojuši arī plašu tualeti. V.Račiks piebilst, ka sūdzību
neesot arī par SIA «Ilgas Lācītes privātprakse» Asteru ielā 5. «Arī tur var iekļūt
bez problēmām – tas grūtības nesagādā,»
stāsta V.Račiks.
Visai līdzīga situācija bija vērojama
Baumanes Veltas pediatra privātpraksē

– domāts par cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir, taču iespēju robežās, jo privātprakse ierīkota dzīvoklī un nobrauktuve izbūvēta tādās robežās, kā to ļāvusi
blakus esošā taciņa, tieši tāpēc uzbrauktuve ir par stāvu un ratiņniekam paša
spēkiem pa to uzbraukt ir neiespējami.
Taču iestādes vadītāja V.Baumane atzīst,
ka pie viņiem viesojas daudz māmiņu ar
ratiņiem un līdz šim sūdzības, ka netiek
augšā, nav saņemtas. Būvvaldes galvenais
arhitekts U.Seržāns gan norāda, ka ārstu
prakses dzīvokļos tomēr nevajadzētu ierīkot. «Šīs telpas ir nepiemērotas šādam
pakalpojumam, tas ir dzīvoklis. Ir daudz
telpu pilsētā, kuras var izmantot un
tādējādi gādāt par visu klientu ērtībām.
Šajā gadījumā noteikti tiek zaudēti arī
pacienti,» spriež U.Seržāns.
Tās bija tikai dažas iestādes, ko komisija apmeklēja. Monitoringa dalībnieki

atzīst, ka par cilvēkiem ratiņkrēslā ir
domāts, taču nereti tas nav pārdomāts
līdz galam un nav pieaicināti cilvēki, kas
reāli varētu pārbaudīt, vai uzbrauktuve
ir piemērota.
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas sektora vadītāja Irina Bančuka
informē, ka kāda Jelgavas ģimene labprāt
palīdzētu kādam citam, cilvēkiem ar
kustību traucējumiem bez maksas piedāvājot pacēlāju. Tas paredzēts personu
pārvietošanai vai pārcelšanai no gultas
ratiņkrēslā un atpakaļ. Šis pacēlājs ir
paredzēts uzstādīšanai tikai iekštelpās,
tas ir stacionārs, stiprināms pie griestiem
un grīdas, maksimālā celtspēja – 80 kilogrami. Pacēlājs darbināms ar elektrību.
Papildu informāciju var iegūt Sociālo lietu
pārvaldes Sociālās rehabilitācijas sektorā,
124. un 126. kabinetā, kā arī pa tālruni
63029841 vai 63048917.

«Spīgo» labdarības koncerts izdevies
 Ritma Gaidamoviča

Kopā ar Raimondu Paulu,
Renāru Kauperu, Jāni Jubaltu un citiem mūziķiem izskanēja labdarības koncerts
«Palīdzi «Spīgo» aizbraukt
uz pasaules koru olimpiādi
Dienvidkorejā». Tajā korim
ziedojumos izdevies savākt
teju 4550 latu, taču ziedojumu vākšana vēl turpinās.
Kora diriģente Līga Celma atzīst,
ka šis koncerts esot bijusi milzīga
atbildība, pie sevis uzņemot tik lielus
māksliniekus, kas bija gatavi palīdzēt
meitenēm, taču tagad varot teikt, ka
viss izdevies un koncerts, pēc diriģentes domām, aizvadīts godam. «Es
domāju, ka mēs sevi parādījām no vislabākās puses, un man ir liels prieks,
ka mums bija tik daudz atbalstītāju,
tāpēc ceram, ka mēs tiksim uz olim-

piādi,» tā L.Celma. Viņa arī atklāj, ka,
iegādājoties ielūgumus, koncerta laikā
kultūras namā savākts ap 3000 latu,
bet ziedojumu kontā ieskaitīti 1555
lati. Savukārt pašvaldība šim mērķim
atvēlēja 2000 latu.
Koncerta pirmajā daļā kora meitenes
skatītājiem izdziedāja teju visas tās
dziesmas, ar kurām plūkti lauri ne
vienā vien konkursā, un dziesmas, ko
parasti mūsu meitenes ved pūrā ārpus
valsts robežām. Skatītājiem pārsteidzošākā, protams, bija koncerta otrā daļa,
kad uz skatuves kopā ar kori «Spīgo»
kāpa pats maestro R.Pauls. «Novēlu
korim «Spīgo» turpināt lielisko tradīciju, ko iesāka koris «Kamēr», kas
no čempionāta atgriezās ar uzvaru.
Un aizbrauciet tur, kur jums patiesi
jānokļūst, – nesajauciet Ziemeļkoreju
ar Dienvidkoreju,» ar smaidu savu
vēlējumu izteica R.Pauls.
Pa īstam publiku iekustināt izdevās mūsu pašu grupas «Prāta vētra»

puišiem – R.Kauperam un
J.Jubaltam, kuri kopā ar kori
pēc kora diriģentes L.Celmas
aranžējuma nodziedāja savas
dziesmas «Lec» un «Veronika». «Nekad nebiju iedomājies, ka šķūnīti tapušo
dziesmu 1996. gada albumam
«Veronika» varētu kādreiz
dziedāt kopā ar kori. Bet,
pateicoties Līgai, mums tas
ir izdevies. Patiesi gribu noņemt cepuri Celmu ģimenes
priekšā, Līgas un meiteņu
priekšā. Man ir sajūta, pat pārliecība,
ka mūsu labais nodoms, lai arī šajos
ekonomiskajos apstākļos tas šķiet
nereāls, izdosies – būs vien jāspīgo
Dienvidkorejā. Rīga dimd, bet Jelgava
spīgo,» tā R.Kaupers.
Neskatoties uz pilsētnieku un pašvaldības atbalstu, līdzekļu, lai koris
nokļūtu Dienvidkorejā, vēl nedaudz
pietrūkst. Tieši tāpēc tie, kuri vēl nav
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ziedojuši, taču vēlas palīdzēt korim
nokļūt Dienvidkorejā, lai tas no 7. līdz
17. jūlijam piedalītos pasaules koru
olimpiādē, to var izdarīt, pārskaitot
naudu uz kontu. Ziedojumus koris lūdz
pārskaitīt ar norādi «Spīgo» – reģistrācijas numurs LV90001282471, a/s
«SEB banka» filiāle. Ziedojumu konts
LV 94 UNLA 005 000 105 8011, kods
UNLALV2X008.

Ar velosipēdu – uz ceturto velobraucienu

 Patīkamu pavasara pārsteigumu
sagādājis Jelgavas Studentu teātris, kas šodien, 28. maijā, un 1.  Ritma Gaidamoviča
jūnijā piedāvā noskatīties franču
Pilsētas svētku noslēgumā
dramaturgu Andrē Rusēna, Marsela
– svētdien, 31. maijā, pulkMatuā, Eižena Junesko un Žana Pola
sten 15 – nodibinājums
lugu epizodes teātra kafejnīcu stilā.
Izrādes režisore – Astra Kacena, Sigitas
Repsis un Inetas Poceiviciutes no Lietuvas
scenogrāfija, skaņu režisors – Kristaps
Gebelis, gaismotājs – Rihards Oja. Izrādes
notiek šodien, 28. maijā, pulksten 21 un
1. jūnijā pulksten 20 Čakstes bulvārī 5a,
Studentu teātra mājvietā. Ieejas maksa – Ls
2. Biļetes rezervējot pa tālruni 26114091
– skatītājiem patīkams pārsteigums.
Ritma Gaidamoviča

«Jelgava 21. gadsimtā» jau
ceturto gadu rīko Vienotības
velobraucienu, kurā aicina
iesaistīties gan lielus, gan
mazus pilsētniekus.

Nodibinājuma pārstāve Rita Vectirāne stāsta, ka šī ir ne tikai lieliska
iespēja atraktīvi pavadīt laiku, bet arī
izdevība iegūt jaunus draugus un pabūt

kopā ar ģimeni.
Jau no pulksten 14 ikviens ar velosipēdu tiek gaidīts Raiņa parkā, kur
notiks pulcēšanās braucienam. «Galvenais ir neaizmirst labu noskaņojumu
un, protams, velosipēdu, nav nozīmes
– vecs vai jauns, savs vai aizlienēts,
galvenais, ka ir,» piebilst R.Vectirāne.
Pasākuma mērķis paliek nemainīgs
– veicināt Jelgavas velokustības attīstību un veselīgu dzīvesveidu, kā arī
informēt par velosipēdistu drošas pārvietošanās iespējām pilsētas ielās.
Reģistrēšanās velobraucienam sāksies pulksten 14.30 Raiņa parkā. Tur

tiks izsniegti dalībnieku numuri un
atzīmju lapiņas, uz kurām vajadzēs
savākt kontrolpunktu atzīmes. Bet
starts tiks dots pulksten 15, un šis būs
jau ceturtais Vienotības velobrauciens.
Jāpiebilst, ka šajā gadā tiks mainīts ne
tikai laiks – augusts pret maija beigām,
bet arī maršruts. Šoreiz velobraucēji
dosies pa šādu maršrutu: Raiņa parks
– Mātera iela – Raiņa iela – Pulkveža
O.Kalpaka iela – Rūpniecības iela
– aplis pie gaisa tilta – Akadēmijas iela
– Uzvaras iela – Lapskalna iela – Uzvaras parks. «Turklāt finišā neiztiksim
bez lieliskām un noderīgām balvām par

labu braucienu. Velobrauciena galvenā
balva – velosipēds, kuru dāvina Jāņa
Bisenieka fonds. Uzvaras parkā būs arī
iespēja piedalīties dažādās atrakcijās
gan ar velosipēdu, gan bez, kā arī otro
gadu notiks šovs «Dejo ar velosipēdu»,»
tā R.Vectirāne.
Jāteic, ka katru gadu Velobrauciens
pulcē arvien lielāku dalībnieku skaitu,
kuri vēlas sportiski atpūsties un labi
pavadīt laiku, tieši tāpēc arī šogad
ikviens aicināts ņemt savu velosipēdu
un doties pilsētas ielās, lai kopā ar
pārējiem dalībniekiem piedalītos jau
4. Vienotības velobraucienā.

reportāža
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Atraktīva sporta diena pilsētā
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta dienā pie Jelgavas
Sporta halles pulcējās ne
tikai sportot gribētāji, bet
arī atbalstītāji un skatītāji.
Visas dienas garumā ikviens
varēja izmēģināt spēkus
kāpšanā pa klinšu sienu,
šautriņu mešanā, roku cīņās,
strītbolā. Bērni piedalījās
dažādās atrakcijās un pelnīja
saldumus, bet tie, kas paši
nevēlējās piedalīties, varēja
vērot arī spēkavīru amatieru
sacensības.
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis norāda, ka šogad atšķirībā
no citiem gadiem bija nedaudz mainīts
sacensību formāts. Šoreiz minifutbola
turnīrs notika atsevišķā dienā, jo tas ir
sporta veids, kas parasti pulcē daudz
piedalīties gribētāju. Tā kā hallē notika 25. Baltijas jūras valstu Studentu
sporta spēles jeb SELL spēles, visas
aktivitātes notika ārā, turklāt šoreiz
vairāk bija piedomāts par tiem, kam
labāk tīk skatīties.
Sporta dienas kulminācija bija sievu nešanas sacensības, kas Jelgavā
notika pirmo reizi. Daži dalībnieki
pasākumam bija rūpīgi gatavojušies un
ieradās interesantos tērpos, piemēram,
savos kāzu tērpos, pirātu kostīmos,
Latvijas hokeja izlases fanu kreklos,
saskaņotos krekliņos. Vēl citi bija
izdomājuši taktiku un veidu, kā nest

sievu, savukārt citi sacensībās izlēma
piedalīties Sporta dienas gaitā. Smaids,
kas dalībnieku sejas rotāja vēl pirms
starta, nepazuda arī pēc finišēšanas,
jo tikai retais bija ieradies ar mērķi
uzvarēt.
Vairākas stundas pēc sacensību
beigām un uzvarētāju noskaidrošanas
sievu nešanas čempionāta rīkotāji
nolēma diskvalificēt pirmās vietas ieguvējus Nadeždu un Romānu Vasiļjevus.
Pārskatot uzfilmētos un safotografētos
materiālus, redzams, ka viņi uzvaru
ieguvuši negodīgā cīņā – Vasiļjevu
pāris neveica pilnu trasi, bet pārkāpa
robežlīniju un tādējādi atradās priekšā pārējiem dalībniekiem. Līdz ar to
galveno balvu – ceļojumu – izcīnīja
Kristīne Atāle un Rolands Bartaševics. Savukārt romantiskas vakariņas
restorānā «Rossini» godam nopelnīja
Inese Brice un Valērijs Kosteļeņecs.
Tā kā pāri jo īpaši bija domājuši arī par
tērpiem, tika apbalvoti un Atzinības
rakstus saņēma trīs interesantāko un
oriģinālāko tērpu īpašnieki. Pirmajā
Jelgavas sievu nešanas čempionātā
piedalījās 14 pāri, no kuriem viens pēc
finiša tika diskvalificēts.
J.Kaminskis atzīst, ka šogad Sporta
diena pulcējusi mazāk apmeklētāju
nekā citus gadus. Iespējams tāpēc,
ka šogad minifutbola turnīrs rīkots
atsevišķā dienā. «Varbūt, ka jādomā
cits risinājums un Sporta dienai jāiet
tuvāk cilvēkiem – iespējams, jāmaina sacensību norises vieta,» piebilst
J.Kaminskis.

Jelgavā notika spēkavīru
amatieru sacensību «Latvijas
spēkavīrs 2009»
3. posms. Tajā
startēja arī jelgavnieks Rolands
Jerkunkovs – pats
vieglākais sacensību dalībnieks
(76 kilogrami).
Diemžēl vingrinājumā «vikingprese» neveicās
– viņš šo 180
kilogramu smagumu nepacēla
nevienu reizi. Labākais rezultāts
šajā vingrinājumā – 11 reizes.
Foto: Ivars Veiliņš,
Kristaps Hercs
Amatieru sniegumā noraudzījās arī spēkavīrs jelgavnieks Māris
Blumfelds. Vēl pirms pāris gadiem Māris pats startēja amatieru līgā,
bet nu jau sacenšas ar Latvijas stiprākajiem vīriem. Pašlaik viņš ārstē
traumu un cer, ka savas šīs sezonas pirmās sacensības aizvadīs šajā
nedēļas nogalē Tukumā.

Visaktīvākie
bija Sporta
dienas mazākie dalībnieki.
Bērniem bija
sarūpētas
dažādas atrakcijas, piemēram, lēkšana
ar bumbām,
riņķu mešana, bumbiņas
sišana ar
raketi, lēkšana
ar lecamauklu. Aktīvākie
balvās saņēma
saldumus.

Roku cīņās meiteņu konkurencē vislielākais krampis izrādījās Jelgavas
4. pamatskolas 6. klases skolniecei
Diānai Timermanei (no kreisās). Savu
draudzeni Zani Tīrumnieci viņai izdevās uzveikt trešajā, izšķirošajā, cīņā,
jo tika mesta monēta un viņa varēja
izvēlēties roku, ar kuru cīnīsies trešajā
raundā. Meitenes arī kāpa pa klinšu
sienu un meta šautriņas, turklāt Zane
meiteņu grupā uzvarēja.

Ikviens Sporta dienas dalībnieks
varēja piedalīties loterijā un vinnēt,
piemēram, sadzīves tehniku, sporta
inventāru, biļetes uz koncertu. Arī
Zane un Diāna izmantoja šo izdevību. Tā kā meitenes Sporta dienā piedalās jau trešo gadu, šoreiz viņām
paticis vislabāk, jo ir ko paskatīties,
piemēram, spēkavīru sacensības,
sievu nešanas sacensības.

Viens no jaunākajiem klintī kāpējiem
bija septiņgadīgais Jānis Pelenis. Lai
gan viņš netika pat līdz pusei, jo pietrūka spēka un arī augumā drusku
par īsu, atrakcija puikam patika.

Agnese Feldmane-Dzene un Zigmārs
Dzenis uz sievu nešanas sacensībām
ieradās savos kāzu tērpos, kas viņiem
bija mugurā 2007. gada nogalē. Domājot par drošību, Agnese, dodoties
trasē, galvā lika ķiveri. Lai gan 240
metrus garās distances finiša līniju
Agnese un Zigmārs šķērsoja pēdējie,
viņi saņēma Atzinības rakstu par
interesanto un oriģinālo tērpu.

Šautriņu mešanā varēja piedalīties ikviens, kurš var pacelt 18 – 25 gramus
smagu šautriņu un aizraidīt to apmēram divus metrus tālu. Kaspars Ludzītis
ilgu laiku bija viens no līderiem roku cīņās, bet vienā no cīņām guva traumu.
Tas tomēr viņam netraucēja piedalīties šautriņu mešanā. Labāko rezultātu
puišu grupā uzrādīja Jānis Šiņķe, savācot 85 punktus.

Lai gan vairākas Jelgavas skolu
komandas piedalījās Latvijas skolu
čempionātā ielu basketbolā Rīgā,
Sporta dienas turnīrā piedalījās 14
komandas. Šoreiz pārāki bija «Oranžie» – Jānis Meija, Toms Neilands,
Andris un Gatis Justoviči –, kas ar
nosaukumu «Ilmāri» startējuši vairākos pilsētas atklātajos basketbola
čempionātos.

Lai gan roku cīņa dažam izvērtās par
cīņu ar zobiem un nagiem, Deniss
Podoļskis (no labās) savu pretinieku pieveica, tā teikt, svilpodams.
Diemžēl kādā no vēlākajām cīņām,
stājoties pretī cita pāra uzvarētājam,
Denisam nepaveicās.

Par vienotiem tērpiem sievu nešanas sacensībās
bija padomājuši arī ūdensmotosportists Uģis
Gross un viņa sieva Diāna. «Pirms pāris dienām
izlēmām, ka piedalīsimies. Drusku arī patrenējāmies – pamēģināju mežā panest sievu kādus 50
metrus,» tā U.Gross.
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pašvaldību vēlēšanas
«Kā var nesolīt?» – tā savulaik teica kāds politiķis, un
daļa taisnības viņam noteikti ir. Kad gan vēl spilgtāk,
ja ne priekšvēlēšanu laikā, iedzīvotājiem, aci nepamirkšķinot, tiek solīts neiespējamais, vēlamais uzdots par
esošo un vēlētāju balsis makšķerētas visos iespējamos
veidos. Šķiet, ka Jelgavā populārākais āķis bez ēsmas,
uz kuru nomakšķerēt vēlētājus, ir solījums pāris gados
pilnībā noasfaltēt visas pilsētas ielas. Diemžēl, uzdodot
konkrētus jautājumus šiem kandidātiem, atbildes nav
– izrādās, ka tā īsti neviens no šiem solītājiem nezina,
cik tad kilometros šādu asfaltējamu ielu mums ir,
cik reāli tam nepieciešama nauda un kur ņemt tādu
finansējumu. Dažs drosmīgi apgalvo, ka to gatavs
izdarīt par 300 000 latu, cits atkal spriedelē, ka būtu
pietiekami, ja šim mērķim atvēlētu kaut piekto daļu
no pašvaldības finanšu līdzekļiem, naudu atņemot izglītībai. Taču neviens no šiem solītājiem tā arī nezina,
ka jau šobrīd pašvaldība iegulda gandrīz piekto daļu
no saviem līdzekļiem ceļos: no šā gada pašvaldības budžeta – 40 miljoniem latu – ceļiem atvēlēti 6,9 miljoni
latu. Tāpat kāds kandidāts apgalvo, ka pilsētai nevajag
paņemt naudu no cukurfabrikas restrukturizācijas
fonda, jo – kam gan mums Lielupes krastu sakārtot,
to naudu ceļos vajagot ieguldīt. Šķiet, tā ir vēl viena
lietu neizprašana – šo finansējumu Eiropa ļauj izmantot tikai konkrētam mērķim. Tātad kandidāts iesaka
– Eiropa mums naudu dod, bet mums to nevajag, jo
nevaram to novirzīt ceļiem. Šādu neapdomīgu solījumu un solījumu bez seguma pēdējās nedēļās nākas
dzirdēt bezgala daudz. Kā gan vēlētājam objektīvi izvērtēt tukšus solījumus no reāli paveicamiem darbiem?
Tikai nopietni izsverot deputātu kandidātu atbildes un
atbildīgi izdarot savu izvēli.
Jau iepriekšējā laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» numurā
mēs saviem lasītājiem piedāvājām iepazīties ar visu
partiju sarakstu pēdējiem kandidātiem, tā aicinot vērtēt, cik profesionālu kandidātu sarakstu katra partija
mums piedāvā. Šoreiz turpinām aizsākto un piedāvājam
iepazīties ar to partiju sarakstu līderiem, kuru izredzes
iekļūt domē socioloģiskās aptaujas vērtē kā reālākās.
Maksims Galkins,
Jelgavas domes
deputāts,
«PCTVL – Par cilvēka
tiesībām vienotā
Latvijā»

Kāds ir jūsu mērķis,
startējot pašvaldības vēlēšanās?
Mūsu mērķis ir, ka mūsu
pilsētas iedzīvotāji ievēlēs
domē divus trīs deputātus
no mūsu partijas, lai censtos
izmainīt pašvaldības esošo
politiku, kas ir vērsta nevis
uz pilsētas iedzīvotāju interesēm, bet gan uz valdošās
koalīcijas sponsoru interesēm. Visiem ir zināms, ka
domes pašreizējā valdība
ceļus remontē par visdārgākajām cenām, Autobusu
parks stādā faktiski fizisku personu
interesēs, domes struktūras iznomā
telpas no privātfirmām un daudz
kas cits. Tas viss tiek darīts par
iedzīvotāju naudu un bez atļaujas.
Briesmīgi strādā NĪP, bērnudārzos
gara rinda, nav vajadzīgā atbalsta
krievu biedrības kultūras pasākumiem, nenotiek sociālo namu būvniecība un daudz kas cits.
Kādas ir jūsu prioritātes
nākamajiem četriem gadiem,
ņemot vērā šābrīža ierobežotās
finansiālās iespējas?
Viss iepriekš minētais arī ir mūsu
prioritātes. Pilsētā katastrofāli
trūkst sociālo dzīvokļu, kaut arī
domei bija iespējas un līdzekļi iegādāties tādus dzīvokļus. Panākt,
lai Jelgavas Autobusu parks beidzot
strādātu ar peļņu, nevis ar zaudējumiem, attīstīt parka teritorijā savu
mazgātuvi un remonta zonu, nevis
izmantot dārgus pakalpojumus no
firmas «Intransserviss», un neiz-

Andris Rāviņš,
Jelgavas domes
priekšsēdētājs,
Zaļo un Zemnieku
savienība
Kāds ir jūsu mērķis, startējot pašvaldības vēlēšanās?
Astoņu gadu laikā, kopš esmu
Jelgavas domes priekšsēdētājs,
izdevies īstenot daudzus mūsu
pilsētai nozīmīgus projektus.
Esam uzsākuši vairākus jaunus
projektus – Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukciju, Dobeles
šosejas rekonstrukciju, Zemgales
Olimpiskā centra būvniecību, ir
iestrādes jauniem darbiem, tieši
tādēļ, manuprāt, būtu bezatbildīgi
tos nepabeigt, vēl jo vairāk tāpēc,
ka pašreizējās ekonomiskās situācijas dēļ ne viss norit tik gludi, kā
sākotnēji bija iecerēts. Protams,
tagad atkāpties būtu vieglākais
ceļš, taču vienlaicīgi tā savā ziņā
būtu arī ideju nodevība, mūsu
pilsētas iedzīvotāju – jelgavnieku
– pievilšana.
Ilgstoši esmu saņēmis jelgavnieku
nedalītu atbalstu, uzticību un tieši
tāpēc ir izdevies paveikt tik daudz
– esmu gatavs turpināt strādāt.
Kādas ir jūsu prioritātes nākamajiem četriem gadiem, ņemot
vērā šābrīža ierobežotās finansiālās iespējas?
Pašreizējos apstākļos svarīgākais
ir iedzīvotājos saglabāt drošības
sajūtu, darīt visu iespējamo, lai cilvēkiem būtu pārliecība gan par stabilu šodienu, gan rītdienu. Viens no
veidiem, kā to panākt, neapšaubāmi
ir sociālās palīdzības nodrošināšana
laikā, kad cilvēkiem klājas visgrūtāk.
Taču vienlaicīgi arī jāstrādā, lai viņi
nezaudētu pārliecību par sevi, savām
spējām, nezaudētu profesionālās
iemaņas, tādēļ būtiski ir nodrošināt
jaunas darba vietas mūsu pilsētā, gan
veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos, gan arī nostiprinot pašreizējo
ražotāju pozīcijas.
Noteikti jāturpina arī iesāktais
izglītības jomā, īpaši akcentējot
profesionālo izglītību, kā arī Latvi-

Jūs solāt – mēs iestājamies par
attīstību un iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanu ar pilnveidotu pašvaldības komunālo
pakalpojumu servisu.
Šeit viens no būtiskākajiem as-

pektiem ir ielu stāvoklis, tieši
tādēļ sistemātiski turpināsim ielu
rekonstrukciju un seguma atjaunošanu, kā arī infrastruktūras
sakārtošanu. Jau tuvākajā laikā
sāksim ceļa sakārtošanu Dobeles
virzienā, taču noteikti, piesaistot
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, meklēsim iespējas
līdzīgus darbus turpināt arī citviet
pilsētā.
Šī un nākamā gada prioritāte
neapšaubāmi ir ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas
projekta 2. kārtas realizācija, kā
rezultātā, izbūvējot jaunu atdzelžošanas staciju, iedzīvotājiem būs
pieejams kvalitatīvs dzeramais
ūdens, turklāt tas vēl plašākam
pilsētnieku lokam pavērs iespēju
savu mājokli pieslēgt pilsētas
centralizētajam ūdensvada un
kanalizācijas tīklam.
Turpinot darbu mājokļu apsaimniekošanas jomā, noteikti
akcentēsim pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un māju siltināšanu. Būtiskākais – vispirms
jāsakārto valsts likumdošana, kas
dos pašvaldībām tiesisku pamatu
mainīt savu apsaimniekotāju darbību. Ir svarīgi pilnveidot pakalpojuma sniedzēja struktūru, izveidot
izprotamu un pārskatāmu saikni
starp pakalpojuma sniedzēju un
iedzīvotājiem – gan mājas vecākajiem, gan dzīvokļa īpašniekiem –,
lai veicinātu viņu iniciatīvu namu
apsaimniekošanā, lai veidotos
dialogs un rezultātā ieguvējs būtu
cilvēks.
Neapšaubāmi, realizēsim ieceri par
jaunas katlumājas būvniecību, kas
darbosies, izmantojot ekoloģiski tīru
un krietni lētāku kurināmo – biomasu. Apkures sistēma jāpārkārto
tuvāko divu trīs gadu laikā, jo gāzes
cenas nav iespējams prognozēt, taču
tādējādi mēs iegūsim iespēju namu
apsildīšanai izmantot lētāku kurināmo, kas ražots tepat Latvijā.
Protams, lai to visu īstenotu,
nepieciešami resursi. Ņemot vērā
pašreizējos apstākļus, tas būs iespējams, apgūstot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus.

labot mācību iestāžu materiāli
tehnisko bāzi, liekot uzsvaru uz
profesionālās izglītības darbības
uzlabošanu, sagatavojot gan jauniešus, gan pieaugušos tirgus prasībām
atbilstošās specialitātēs. Resursi ir
valsts investīcijas un Eiropas Savienības struktūrfondi.
Savukārt pilsētvides sakārtošanā
kā primārie darbi ir dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošana, piesaistot
Kohēzijas fonda līdzekļus, ceļa infrastruktūras uzlabošana kā Dobeles šoseja, Atmodas iela, Lielā iela
u.c. Pieejamais finansējums – ES
struktūrfondi, publiskās un privātās
partnerības modelis.

Jūs solāt – uzlabosim tūrisma uzņēmējdarbību kā pilsētas attīstības virzienu.
Jelgava ir izdevīgā vietā tūrisma piesaistei – gan Rastrelli
pils ar unikālajām kapenēm, gan
«Academia Petrina», gan fantastiski bagāta kultūrvēsture kopš
Kurzemes hercogistes galvaspilsētas laikiem un vēl agrāk.
Jelgava ir arī studentu pilsēta,
līdz ar to pilsētas dzīves aktīvākā
sezona ir rudens, ziemas un pavasara mēneši, savukārt vasara
ir mazaktīva. Tas ietekmē pilsētas mazo un vidējo uzņēmumu
darbību. Šajā laikā tirdzniecības
un pakalpojumu sniedzēju apgrozījums ievērojami samazinās. Lai meklētu alternatīvas
tās uzlabošanai, kas stimulētu
pilsētas uzņēmējdarbību, ir nepieciešams attīstīt tūrismu. Tas
radītu tūrisma uzņēmējdarbības
attīstību un jaunas darba vietas
caur dažādu pakalpojumu sniedzējiem.
Kā tūrisma objekti noteikti ir
jāattīsta dabas liegums Pils salā,
izveidojot putnu novērošanas vietas, un jāizmanto pie pilsētas esošās upes kā transporta un atpūtas
ceļš.
Jau šobrīd ir iesākti darbi pie
Sv.Trīsvienības torņa renovācijas,
tiks veikti arī Vecpilsētas infrastruktūras sakārtošanas darbi,
kas paplašinās tūrisma objektu
skaitu.
To ir iespējams īstenot, piesaistot ES struktūrfondus, savukārt
mazāku darbu veikšanā var piesaistīt arī minimālu pašvaldības
finansējumu.

jas Lauksaimniecības universitātes
un vietējo uzņēmēju sadarbības
veicināšanu. Būtiski ir novārtā
neatstāt arī pirmsskolas vecuma
bērnu un skolēnu interešu izglītību,
jo bērni ir mūsu nākotne. Tieši tādēļ
turpināsim strādāt, lai atjaunotu
bērnudārzu Pulkveža Brieža ielā,
lai pabeigtu 4. vidusskolas piebūves un Zemgales Olimpiskā centra
celtniecību. Īpašu uzmanību pievērsīsim arī medicīnas pakalpojumiem
– paaugstināsim to kvalitāti un
pieejamību. Sekojot tehnoloģiju attīstībai, jau šobrīd Jelgavas pilsētas
slimnīcā un poliklīnikā ir pieejamas
visaugstākās medicīniskās tehnoloģijas Zemgales reģionā, un mēs to
turpināsim nodrošināt.
Vienmēr mūsu prioritāte bijusi arī
pilsētas infrastruktūras sakārtošana,
un tāda tā būs arī turpmākos gadus.

Aigars Rublis,
Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks,
«Jaunais laiks»

nomāt sarkanu divstāvu autobusu
no SIA «ATC» par 83 000 latu bez
PVN uz 67 mēnešiem, kura cena
ir, maksimums, 50 000 eiro. Ja pie
budžeta līdzekļiem pieiet racionāli,
tad pietiktu līdzekļu gan ceļiem,
gan sociālajiem dzīvokļiem un
pabalstiem, gan bērnu un sporta
laukumiem.
Jūs solāt – triju gadu laikā
nomainīt pilsētas galveno autoceļu segumu un noasfaltēt
mazsvarīgākos ceļus ar grunts
segumu.
Jā, mums ir veikti aprēķini. Mēs
sazinājāmies ar vienu Jelgavas firmu,
un viņi ir gatavi veikt ceļu remontus
par 6 – 6,50 latiem par kvadrātmetru,
nevis par 10,50 latiem, kā tas tika
darīts nesen. Un tas izmaksās daudz
lētāk. Ceļu remonta firmas noteikti
ir jāizvēlas konkursa kārtībā. Jelgavnieki tiks pie kārtīgiem ceļiem
un pašvaldības nauda netiks tērēta
privātfirmu sponsorēšanai.

Kāds ir jūsu mērķis, startējot pašvaldības vēlēšanās?
Partija «Jaunais laiks» pirms
četriem gadiem pirmo reizi
startēja pašvaldības vēlēšanās,
un šo četru gadu laikā ievēlētie deputāti ir sevi parādījuši
domes darbā un veikuši vairākas iestrādes dažādu pilsētas
attīstības projektu īstenošanā.
Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi
turpināt iesākto darbu, lai uzlabotu jelgavnieku dzīves vidi un
drošību. Tāpat vēlamies īstenot
partijas «Jaunais laiks» politiku,
kur galvenais mērķis ir godīgas
pārvaldes nodrošināšana un
vienlīdzīga attieksme pret visiem
iedzīvotājiem.
Kādas ir jūsu prioritātes
nākamajiem četriem gadiem,
ņemot vērā šābrīža ierobežotās
finansiālās iespējas?
Mūsu prioritātes ir sociālā un
vispārējā drošība – nodrošināt ar
sociālo pabalstu nepieciešamajā apjomā tos jelgavniekus, kuri palikuši
bez minimāliem iztikas līdzekļiem.
Tāpat jaunu darba vietu radīšana,
piesaistot investorus uz pašvaldības
īpašumā esošiem zemesgabaliem,
iznomājot tos uz elastīgiem nosacījumiem. Palielināsim arī drošību
pilsētas ielās, turpinot ielu un
apgaismojumu sakārtošanas programmu, gājēju ietvju un veloceliņu
izveidi.
Izglītības jomā turpināsim uz-
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pašvaldību vēlēšanas
vislielākās raizes.
Jelgavas pašvaldības prioritāte vienmēr ir bijusi izglītība,
un tāda tā paliek arī manā
skatījumā. Tiesa gan – vairāk
akcentējot augsti kvalificētu
profesionālo izglītību. Novārtā
nedrīkst atstāt arī kultūras un
sporta attīstību.
Apzinos, ka pēc vēlēšanām
deputātiem nāksies pieņemt ne
vienu vien smagu un nepopulāru lēmumu, jo pašvaldībai būs
ievērojami jāsamazina izdevumi,
tieši tādēļ vēlreiz būs jāpārskata katra deputāta kandidāta
paustās prioritātes pirms vēlēšanām.

Irēna Škutāne,
Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece,
Tautas partija
Kāds ir jūsu mērķis, startējot pašvaldības vēlēšanās?
Tautas partijas mērķis, startējot pašvaldības vēlēšanās, neapšaubāmi ir ieņemt pēc iespējas
vairāk deputātu vietas, lai varētu
realizēt savā partijas programmā dotos solījumus vēlētājiem.
Man tas ir svarīgi tāpēc, lai es,
turpinot strādāt pašvaldībā, arī
turpmāk varētu izmantot savas
līdzšinējās zināšanas un pieredzi
Jelgavas pašvaldības iedzīvotāju
labā. Manuprāt, noderīga ir ne
tikai mana septiņu gadu pieredze
darbā Jelgavas rajona padomē,
astoņu gadu pieredze Jelgavas
pilsētas pašvaldībā, bet arī tas,
ka visus šos gadus esmu aktīvi
darbojusies Latvijas Pašvaldību
savienībā – gan sākotnēji kā padomniece finanšu un ekonomikas
jautājumos, gan arī pašlaik, vadot
Sociālo un veselības jautājumu
komiteju. Protams, tas, vai mana
pieredze un zināšanas būs noderīgas un vērtīgas arī turpmāk, būs
jāizlemj vēlētājiem.
Kādas ir jūsu prioritātes
nākamajiem četriem gadiem,
ņemot vērā šābrīža ierobežotās
finansiālās iespējas?
Nākamie četri gadi Latvijai, līdz
ar to arī Jelgavas pašvaldībai, būs
īpaši, un īpašs ir arī šis priekšvēlēšanu laiks, jo šobrīd nav vietā
bārstīties ar tukšiem solījumiem,
lietām, kuru īstenošana prasīs apjomīgus finansiālus ieguldījumus,
jo praktiski tas nebūs iespējams. Šā
brīža situācijā, manuprāt, galvenā
prioritāte ir radīt jaunas darba vietas, lai veidotos nodokļu iekasējumi
gan valsts, gan pašvaldības budžetā. Realizējot 18 miljonus vērtos
Eiropas Savienības struktūrfondu
projektus, mūsu pilsēta varētu kļūt
par saistošu darba vietu daudziem
cilvēkiem. Turklāt pašvaldība
atbalstīt uzņēmējdarbību var, samazinot birokrātiju dokumentu

kārtošanā, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmējiem,
nodrošinot darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Liels
pašvaldības ieguldījums būtu arī
darba vietu radīšana ilgstošajiem
bezdarbniekiem, lai cilvēki sešu
mēnešu garumā varētu saņemt 100
latu lielas stipendijas, kas būtu būtisks atspaids ne tikai bezdarbnieku
ģimenēm, bet arī pilsētas sociālajam
budžetam. Šogad un arī nākamgad
viena no aktuālākajām un atbalstāmākajām budžeta prioritātēm neapšaubāmi būs sociālā nodrošināšana,
kas ir arī mana prioritāte.
Protams, ir jāapgūst visas iespējas, ko mums piedāvā Eiropa, lai
arī turpmāk sekmīgi varētu noritēt
pilsētas ielu, Trīsvienības baznīcas
torņa rekonstrukcija, jauna satiksmes termināla izveide, muzeja
apkārtnes labiekārtošana un citi
darbi. Pilsētai ir svarīgi pabeigt
apjomīgo objektu – 4. vidusskolas
piebūves, Zemgales Olimpiskā centra – būvniecību. Esmu pārliecināta,
ka mums tas izdosies. Tāpat kā
izdosies lētākus un kvalitatīvākus
padarīt komunālos pakalpojumus
pilsētā, kas daudziem pašlaik sagādā

Sergejs Ņevoļskis,
Jelgavas domes deputāts,
«Saskaņas centrs»
Kāds ir jūsu mērķis, startējot
pašvaldības vēlēšanās?
Savest kārtībā pilsētas esošo
komunālās saimniecības sistēmu
– māju apsaimniekošanu, siltumapgādi, atkritumu izvešanu. Tie ir
trīs galvenie ziloņi. Viennozīmīgi, ir
jāmaina NĪP darbības principi – tā,
kā šis uzņēmums šobrīd funkcionē,
turpināties nevar. Energoefektivitātes pasākumi, ņemot vērā
to, ko šodien piedāvā pašvaldības
uzņēmums – 200 eiro par kvadrātmetru un iespējamais siltuma
ietaupījums 20 – 60 procenti –, tas
nekad neatmaksāsies. Maksimālais
ietaupījums, ko var iegūt, ir 45
procenti – to ir apstiprinājusi valsts
būvniecības un mājokļu aģentūra
(BEMA). Tāpēc es uzskatu, ka
renovācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 100 eiro uz kvadrātmetru – tas
ir maksimums, bet es tomēr ieteiktu
50 latus. Visās šajās komunālās saimniecības jomās sāpi var izārstēt, tikai
ieviešot konkurenci. Siltumapgādes
tirgū likumdošana to jau paredz. NĪP
efektivitāti arī tā varētu paaugstināt,
tāpat arī atkritumu apsaimniekošanā.
Šeit vienīgi es esmu gatavs piekāpties
un nelaist citu uzņēmumu Jelgavā,
ja tiek nodrošināts atkritumu tarifs
4,90 lati.
Kādas ir jūsu prioritātes nākamajiem četriem gadiem, ņemot
vērā šābrīža ierobežotās finansiālās iespējas?
Ierosināšu koalīcijai, kur noteikti
būsim, ceļu jautājumu. Šobrīd domes

Jūs solāt – bijušā Jelgavas
cietuma teritorijā izveidosim
ģimenes atpūtas pilsētiņu.
Jelgavas cietums līdz šim aizņēma ievērojamu teritoriju un
atradās kaimiņos kultūras namam, slimnīcai, dzīvojamam
kvartālam... Manuprāt, tieši cietums
Pārlielupei ilgus gadus bija uzspiedis
pelēcības un nomāktības zīmogu.
Taču tagad, kad cietums atbrīvots
no ieslodzītajiem, šķiet, Pārlielupes
iedzīvotāji ir uzelpojuši un vēlas
pārmaiņas. Šī, manuprāt, ir lieliska
teritorija, lai to sakārtotu un pārveidotu par jelgavniekiem tīkamu
vietu, kā tas savulaik notika ar tā
saucamajiem «kurjatņikiem». Šo
teritoriju mēs neapšaubāmi redzam
kā ģimenes atpūtas centru, kurā
nodarbes varētu rast dažāda gadagājuma cilvēki. Protams, šis darbs nav
paveicams pirmajos divos gados un
pagaidām tā ir tikai vīzija, taču esmu
pārliecināta, ka, mērķtiecīgi strādājot, tā būs brīnišķīga atpūtas vieta,
kas harmonizēs ar pārējo Pārlielupes
ainavu, tostarp par cukurfabrikas
restrukturizācijas fonda līdzekļiem
sakārtoto Lielupes krastu, attīstīto
Zemgales Tehnoloģiskā parka teritoriju. Runājot par resursiem šī mērķa
īstenošanai, jāteic, ka manā skatījumā tie visdrīzāk nebūs pašvaldības
līdzekļi, bet gan veiksmīgi realizēts
publiskās un privātās partnerības
modelis. Tas ir paveicams nākamo
četru gadu laikā.
piemēram, ceļos, bet vienalga grūti
pateikt, vai tādus projektus mums
vajadzētu realizēt. Lielupes krasta
stiprināšanu pilsēta savulaik varēja uzticēt nekustamo īpašumu
projektu attīstītājiem, kuriem
būtu atļauts šajā teritorijā veidot
dzīvojamo māju kvartālu. Bet tas
netika izdarīts, pat tādas idejas
nebija paustas.
Šobrīd investoru un uzņēmēju aktivitāte ir zema, un tam ir
skaidrs pamatojums – krīze. Tāpēc paātrinātos tempos jāattīsta
«Amo Plant», «Pet Baltija», RAF
biznesa parks, maizniekam meklēt
investorus. Jānodarbina esošais
kvalificētais personāls, kas ir palicis
bez darba.

prioritāte ir izglītība. Es ieteiktu to
mainīt. Budžetu pārdalīt. Ja katru
gadu ceļu remontam no pašvaldības
kopējiem ieņēmumiem tiktu izlietota
ceturtā piektā daļa līdzekļu, tad tas jau
būtu sasniegums.
Šobrīd pašvaldība neizmanto visas
iespējas piesaistīt projektu naudas
– tiek īstenoti tādi projekti kā sadarbības veicināšana ar Lietuvu, Lielupes
krasta stiprināšanas darbi. Jā, es zinu,
kas tas par projektu, bet, vai tad kāds
no mums atceras, ka kādu gadu Liel
upes krasts būtu bijis apdraudēts?! Es
nedomāju, ka tā ir īstā vieta, kur naudu ieguldīt. Zinu, jau zinu, ka tam tika
piešķirti cukurfabrikas restrukturizācijas fonda līdzekļi, ko varēja izmantot
tikai šādam mērķim – saprotu, ka to
naudu Eiropa neļauj citur ieguldīt,

Jūs solāt – veicināsim fundamentālās un lietišķās zinātnes
attīstību Jelgavā.
Es redzu, cik liela aktivitāte
notiek LLU – katru gadu ver vaļā
jaunas fakultātes vai specialitātes.
1969. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā tika likvidēta Kūdras
fakultāte – vienīgā, kas gatavoja
kūdras speciālistus visā Latvijā. Šobrīd energoefektivitātes jautājumi
ir ļoti būtiski, jau pieņemti politiski
lēmumi, kas paredz plašāku biomasas
izmantošanu apkures nodrošināšanā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka būtu
jāatjauno vai jāizveido no jauna šāda
fakultāte. Tur varētu mācīt arī «zaļo»
būvniecību. Tādi speciālisti valstij ir
nepieciešami un pieprasīti. Kā es to
grasos īstenot? Ir jāsagatavo projekts,
kuru būs jāprezentē LLU rektoram,
Izglītības un zinātnes ministrijai, kā
arī Ekonomikas ministrijai atbalsta
saņemšanai.
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Jurijs Strods,
Jelgavas
domes deputāts,
apvienība «Tēvzemei
un Brīvībai»/LNNK,
partija «Visu Latvijai!»
Kāds ir jūsu mērķis, startējot pašvaldības vēlēšanās?
Mērķis, kādēļ es startēju
pašvaldības vēlēšanās, šo gadu
laikā nav mainījies – tas vēl aizvien ir tāds pats kā pirms daudziem gadiem, proti, pilsoniskā
sabiedrībā jābūt aktīviem. Arī
šoreiz startēju ar skaidriem
mērķiem, ar konkrētiem piedāvājumiem. To, ko no tiem izdosies realizēt, protams, redzēsim
pēc vēlēšanām. Patiesībā jau,
izņemot mūsu apvienību, neesmu redzējis vārdus: aizstāvēt
Ja atskatās uz pirmās Latvijas
latviešu intereses Latvijā. Tieši šī ir
mana un manis pārstāvētās apvienības laiku, kad tapa nozīmīgākie pieminekļi, piemiņas zīmes, – tas notika
pārliecība, mūsu mērķis.
laikā, kad tautai klājās grūti. Un
Kādas ir jūsu prioritātes nāka- drīz pēc tam sekoja arī saimniecismajiem četriem gadiem, ņemot kais uzplaukums. Mūsuprāt, dižākie
vērā šābrīža ierobežotās finansiā- zemgalieši ir Viesturs un Namejs,
tieši tādēļ arī viņi būtu pelnījuši
lās iespējas?
Strādāt tā, lai nākamajā ziemā mēs pieminekli Jelgavā. Tas – vienam no
nepiedzīvotu sociālo sprādzienu, un viņiem vai abiem – varētu būt kādā
tas iespējams, veidojot savstarpēju no pilsētas parkiem. Mums ir pāris
sadarbību, uzticību ar sabiedrību. Gal- ideju par tā atrašanās vietu, taču
venais, manuprāt, ir jāveido skaidra, par šo jautājumu vēl ir jādiskutē un
noteikta pilsētas pārvaldība. Jāopti- galavārds noteikti piederēs iedzīvomizē resursu izlietojums, jānodrošina tājiem. Tāpat viņus aicināsim paust
caurredzamība kā pašvaldības iestāžu savu viedokli par vietām, kur varētu
sistēmā, tā arī, piemēram, attiecībā tikt izvietotas dažādas latviskas inpret pasūtījumiem. Taču tas neap- stalācijas. Pēdējā laikā aizvien biežāk
šaubāmi jādara korekti, nepārkāpjot dzird runājam par tūrisma attīstību,
likumu. Noteikti jārod arī likumīgs taču – vai Jelgavā, izņemot pāris
ceļš, kā atbalstīt savējos uzņēmējus. kultūrvēsturisku ēku, ir objekti, kas
To visu iespējams panākt ar jau eso- piesaistītu tūristus? Manuprāt, šīs
šajiem resursiem, vien jāpārskata to nelielās instalācijas būtu saistošas,
turklāt ne tikai pilsētas viesiem, bet
izlietojums.
arī pašiem iedzīvotājiem. Piemēram,
Jūs solāt – izvietosim Jelgavā kāpēc gan Hercoga Jēkaba laukumā
latviskus mākslas objektus un pie gājēju celiņiem nevarētu būt
arhitektūras formas, uzstādīsim izvietots Laimes krusts, Uguns rats
pieminekli Zemgales vēstures vai cita latviska zīme? Pie tām cilvēki
dižākajām personām – Viesturam noteikti labprāt nofotografētos.
Ja runājam par līdzekļiem, kas
un Namejam.
Ja no malas paraugās uz Jelgavas nepieciešami šīs ieceres realizēšanai,
vidi, tajā grūti saskatīt kaut ko latvis- – lai izveidotu šādas instalācijas, milku. Pašlaik šeit nav ne mūsu tautai zīgi līdzekļi nemaz nav nepieciešami,
raksturīgo simbolu, ne citu objektu, turklāt tos var rast no esošajiem resurkas liecinātu par mūsu pilsētas saikni siem, rūpīgi pārskatot un optimizējot
ar Latviju, – vien dažas nejauši sagla- to izlietojumu, pirmkārt jau racionalizējot pilsētas pārvaldi.
bājušās kultūrvēsturiskās ēkas.

Jelgavas vēlēšanu iecirkņi

Līdz 5. jūnijam vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar vēlēšanu kārtību un
iesniegtajiem partiju sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām
pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Līdz 6. jūnija pulksten 12 vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu mājās.
6. jūnijs – vēlēšanu diena.
Iec. Nr. Objekts

Adrese

189.

JELGAVAS 3. PAMATSKOLA

UZVARAS IELA 10, JELGAVA, LV-3001

190.

AĢENTŪRA «KULTŪRA»

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 6,

JELGAVA, LV-3001
191.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA

MEIJU CEĻŠ 9, JELGAVA, LV-3007

192.

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA

ASPAZIJAS IELA 20, JELGAVA, LV-3001

193.

VAKARA MAIŅU VIDUSSKOLA

SKOLOTĀJU IELA 8, JELGAVA, LV-3001

194.

JELGAVAS 2. INTERNĀTSKOLA

FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001

195.

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

MĀTERA IELA 44, JELGAVA, LV-3001

196.

SIA «ZEMGAĻI»

TĒRVETES IELA 91D, JELGAVA, LV-3008

197.

SIA «ALVIMA»

LIETUVAS ŠOSEJA 2, JELGAVA, LV-3001

198.

MIEZĪTES BIBLIOTĒKA

DOBELES ŠOSEJA 100, JELGAVA, LV-3003

199.

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA

AKMEŅU IELA 1, JELGAVA, LV-3004

200.

JELGAVAS 1. INTERNĀTSKOLA

INSTITŪTA IELA 1, JELGAVA, LV-3004

201.

A/S «JELGAVAS

RUBEŅU CEĻŠ 2, JELGAVA, LV-3002

BŪVMATERIĀLU KOMBINĀTS»
202.

JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA

BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002

203.

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA

LOKA MAĢISTRĀLE 29, JELGAVA, LV-3004

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
28.05. – 15.00 – 19.00
02.06. – 8.00 – 12.00
29.05. – 11.00 – 15.00
03.06 – 17.00 – 20.00
30.05. – 8.00 – 12.00
04.06. – 9.00 – 12.00
31.05. – 8.00 – 12.00
05.06 – 10.00 – 16.00
01.06. – 15.00 – 19.00
06.06 – 7.00 – 22.00
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1. jūnijs, pirmdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 786.sērija.
  9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
  9.50 Latvijas Radošo savienību plēnums
Vērtības. Kultūra. Nākotne. Tiešraide no Latvijas
Nacionālā teātra.
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 51.sērija.
15.25 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 786.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5079.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 121. un 122.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV7
  7.00 NBA play-off spēle.
  9.00 «Zveja» (ar subt.).*
  9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 28.sērija.

10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».
13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA play-off spēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 28.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 40.sērija.
20.10 «100 jūdzes Indijā».*  
20.40 «Ja mirusī varētu pateikt». ASV mistikas trilleris.
22.15 «Tavs auto».  
22.45 «Krējums… saldais».  
23.15 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
0.05 «24 stundas 2». Seriāls. 16.sērija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 30.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 12.sērija.
10.00 « Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
12.30 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 50.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 47.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 74.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 45.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 45.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Ko sola Rīgas mēra amata kandidāti?»
LNT Ziņu dienesta diskusiju maratons. Tiešraide.
22.40 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 8.sērija.
23.35 «Nikita». ASV seriāls. 1.sērija.
0.30 «LNT ziņu Top 10 ».
1.15 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 2.sērija.
2.20 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 2.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.20 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
4.10 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
Dokumentāla programma. 17.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 74.sērija.

TV3
  5.00 «Kobra». Seriāls. 41.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 133.sērija.
  6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».

tv programma
  8.45 «Mapetšova Smaragda pilsētas burvis».
ASV komēdija.
10.35 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.15 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.55 «Mana zvaigžņu stunda». ASV komēdija. 2006.g.
13.45 «Auklīšu klubs». Asv ģimenes komēdija. 1995.g.
15.40 «Es un mana ēna». ASV ģimenes komēdija.
17.40 «Resgaļu piedzīvojumi». ASV komēdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 46.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 5.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 19.sērija.
22.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 3.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
  

TV5

  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Izvēles laiks» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
24.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). Informatīvs
raidījums.*
0.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
0.50 «Dāvida šovs».*; SMS ar iepazīšanos.

2. jūnijs, otrdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 787.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 93.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5079.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Gepardu ģimene». Dokumentāla filma.
11.40 «Skats no malas».*
12.10 «Viss notiek».*
12.40 G.Janovskis. «Heidelbergas naktis».
LTV iestudējums. 1. un 2.sērija.
13.45 Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti.
Skrīveru pagasts.*
14.15 «Latvija var!»*
14.45 «100. pants».*
15.15 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 52.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 787.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5080.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 123.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «100. pants». Pašvaldību vēlēšanas.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 16.sērija.

22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV7
  7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.*
  9.00 «Tavs auto».*
  9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 29.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*  
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Baltkrievija.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 29.sērija.
16.50 «SeMS».  
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «112 hronika».  
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 41.sērija.
20.10 «Džungļu sargi». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
21.05 «Ceļā ar kameru». *
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».  

22.50 «Zebra».*  
23.05 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
23.55 «24 stundas 2». Seriāls. 17.sērija.
0.40 «112 hronika».*  

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 31.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Krokodilu mednieks».
ASV un Austrālijas piedzīvojumu komēdija.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 51.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 48.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 75.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 46.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 46.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 9. un 10.sērija.
23.05 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
0.05 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 22.sērija.
0.55 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 3.sērija.
1.55 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 3.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.55 «Nikita». ASV seriāls. 1.sērija.
3.40 «Sekojot intuīcijai». Francijas kriminālfilma. 2005.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 75.sērija.
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15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 53.sērija.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.30 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 124.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «100. pants». Pašvaldību vēlēšanas.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide no LTV studijas.
Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
  7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.*
  9.00 «Autosporta programma nr.1».*
  9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 30.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.35 «SeMS piedāvā…» Kaiser Chiefs.
12.15 «SeMS».*
13.30 «TV motors».
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Brazīlija.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 30.sērija.
16.50 «SeMS».  
17.50 «olimpiade.lv»  
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».  
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 42.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla
filma. 29.sērija Ugunsgrēks Kingskrosas metrostacijā Londonā, 1987.g.
21.00 «Donavas ūdenspolicija».  
Seriāls. 5.sērija Cilvēku medības.

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Izvēles laiks» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss; SMS ar iepazīšanos.

3. jūnijs, trešdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 788.sērija.  
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 94.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5080.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Discovery piedāvā…» «Pārdabiskā pasaule».
Dokumentāla filma. 10.sērija.
11.35 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Jauna nedēļa».*
13.35 «Līdzās» (ar subt.).*
14.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 788.sērija.

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Izvēles laiks» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

4. jūnijs, ceturtdiena
LTV1

TV3
  5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentālā filma. 1.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 134.sērija.
  6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 1.sērija.
  7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 1.sērija.
10.00 «Es un mana ēna». ASV ģimenes komēdija. 1995.g.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 4.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 115.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 356. un 357.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 4.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 6. un 7.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 47.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 3». ASV seriāls. 1.sērija.
22.55 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988.-2008».
Latvijas dokumentāls seriāls. 6.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.  
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 8. un 9.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 48.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.05 «Kamenska» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
0.20 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Seriāls. 5.sērija.
1.20 «Dubultspēle 4». Seriāls. 8.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

21.50 «Ātruma cilts».  
22.20 «Nākotnes parks».  
22.50 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
23.40 NBA play-off spēle.*
1.40 «112 hronika».*  

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 32.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Dzimis brīvībai».
ASV piedzīvojumu komēdija ģimenei.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 52.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 49.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 76.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 47.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 47.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.10 «Noslēpumu upe». ASV detektīvfilma. 2003.g.
0.45 «Draugi 7». ASV seriāls. 23.sērija.
1.15 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 4.sērija.
2.15 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 4.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
4.10 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 76.sērija.

  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 789.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 95.sērija.
  9.55 «Sastrēgumstunda». Telefilmas Rīga koncertfilma.
10.30 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 25. un 26.sērija.
13.40 «Vertikāle».*
14.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 789.sērija.
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 54.sērija.
15.45 «Juniors TV».*
16.30 Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 125.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «100. pants». Pašvaldību vēlēšanas.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3».
Daudzsēriju mākslas filma. 61.sērija
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.*
  9.00 «Ātruma cilts».*
  9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 31.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.30 «Džungļu sargi». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*  
13.30 «Nākotnes parks».*  
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Austrālija.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 31.sērija.
16.50 «SeMS».  
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».  
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 43.sērija.
20.10 «Kad darbs ceļo». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.*
21.35 «Ar makšķeri».  
22.05 «Uguns stihija». ASV un Kanādas drāma. 2006.g.
23.40 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
0.30 «112 hronika».*  

TV3

LNT

  5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 2.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 135.sērija.
  6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 2.sērija.
  7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
  9.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 6. un 7.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 4.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 5.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 116.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 358. un 359.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.

  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 33.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 15.sērija.
10.00 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 50.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 14.sērija.

tv programma

Ceturtdiena, 2009. gada 28. maijs
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 77.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 48.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 48.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
22.10 «Čarters» (ar subt.). Krievijas katastrofu filma.  
24.00 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
0.55 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
1.50 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 5.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Noslēpumu upe». ASV detektīvfilma. 2003.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 77.sērija.

TV3
  5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 3.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 136.sērija.
  6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 3.sērija.
  7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
  9.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 8. un 9.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 6.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 117.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 360. un 361.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb visi Vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 10. un 11.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 49.sērija.
21.00 «Kobra 13». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Svešie 3». ASV trilleris. 1992.g.
0.05 «Lasvegasa 2». Seriāls. 7.sērija.
1.05 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Izvēles laiks» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

5. jūnijs, piektdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 790.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 96.sērija.
  9.55 «Variācijas la minorā». Telefilmas Rīga koncertfilma.
10.15 «Kristaps un ES». Dokumentāla filma.
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Johannesburga – brīvība aiz restēm».
Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «Province».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 55.sērija.

15.25 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 790.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5081.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 126.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «100. pants». Pašvaldību vēlēšanas.

20.30 «Panorāma».
21.10 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide no LTV studijas.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Kontinenti kustas». Francijas drāma. 2005.g.
0.55 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.00 NBA spēle. 1.finālspēle.
  9.00 «Ar makšķeri».*
  9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 32.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 22.sērija Vilcienu sadursme
Lionas stacijā, 1988.g.
12.00 «SeMS».*
13.15 «Sporta studija».*
14.00 NBA spēle. 1.finālspēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 32.sērija.
16.50 «30 sekundes līdz Marsam».  Muzikāla filma.
17.45 «SeMS».  
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».  
19.40 «SeMS».
20.15 Latvijas Televīzijā – pasaules pirmizrāde!
«Zeme – mūsu mājas». Dokumentāla filma.
21.45 «Zveja» (ar subt.).
22.15 «Ledus pasaule». Kanādas un ASV drāma.
23.45 «Bīstamā zona». Dokumentāla filma.
0.40 «112 hronika».*  
0.50 «NBA spēļu apskats».

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 34.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Projekts A». Ķīnas piedzīvojumu komēdija. 1983.g.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 51.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 78.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 49.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 49.sērija.

  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Māris Liepa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Izvēles laiks» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
0.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Dāvida šovs».*; «SMS ar iepazīšanos».

6. jūnijs, sestdiena
LTV1
  7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!  
  8.25 «Zaļais īpašums».
  8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 32.sērija.
  9.00 «Kas te? Es te!»*  
  9.30 «Dabas grāmata». Cilvēks un purvs;
Salacas baseins – Karogupītes labirints.
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 46.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Latvija izvēlas». Speciālizlaidums.
11.15 «Kontinenti kustas». Francijas drāma.
13.05 «Latvijas Radio 2 dziesmu salidojums».*
14.00 «Latvija izvēlas». Speciālizlaidums.
14.15 «Latvijas Radio 2 dziesmu salidojums».*
15.30 «Līdzās» (ar subt.).
16.00 «Latvija izvēlas». Speciālizlaidums.
16.10 «Neprāta cena». LTV seriāls. 70.sērija.
16.40 «Vides fakti».
17.10 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 25. un 26.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Ielas garumā». Juglas un Mazā Juglas iela.
18.55 «Pie bagātās kundzes».
Rīgas kinostudijas ironiska drāma. 1969.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Latvijas komiska īsfilma.
21.50 «Latvija izvēlas».

LTV7

18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Kāda būs Latvija pēc vēlēšanām?»
LNT Ziņu dienesta diskusiju maratons. Tiešraide.
22.40 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
23.20 S.Sīgala filmu vakars. «Krustugunī». ASV trilleris.  
1.20 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma. 6.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.20 «Čarters» (ar subt.). Krievijas katastrofu filma.
3.45 «Projekts A». Ķīnas piedzīvojumu komēdija. 1983.g.
5.20 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 78.sērija.

TV3
  5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 4.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 137.sērija.
  6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 4.sērija.
  7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
  9.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 10. un 11.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 7.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 118.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 362. un 363.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 12. un 13.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Smokings». ASV un Vācijas piedzīvojumu komēdija.  
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 26.sērija.
0.55 «Skaistules». Mākslas filma.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.

  7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
  8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
  8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
  9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
  9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
  9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Enkurs 2009». Konkurss jauniešiem.
13.00 «Visjaunākās līgavas Lielbritānijā».
Dokumentāla filma.
13.45 «Krējums… saldais».*  
14.15 «Zeme – mūsu mājas». Dokumentāla filma.
15.50 «Liktenīgais pārsteigums» (ar subt.).
Ukrainas melodrāma.
17.25 «Kad darbs ceļo». Francijas dokumentāla filma.
18.20 «Mīlestības brīvdienas» (ar subt.).
Krievijas melodrāma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 17.sērija.
21.15 «1000 jūdzes Indijā».
21.45 «Šodien». Ziņas. Speciālizlaidums.
22.15 «Advokātes atvaļinājums» (ar subt.).
Ukrainas trilleris. 2008.g.
23.50 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 14.sērija.
0.35 «Emanuēla. Ekstāzes māksla».
2.00 «NBA spēļu apskats».*

LNT
  6.05 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 17.sērija.
  7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 5.sērija.
  7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 9.sērija.
  8.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
Vēlēšanu speciālizlaidums.
  9.00 «Rīta mikslis».
  9.30 «Māsas Olsenas: Tētis no reklāmas».
ASV ģimenes komēdija.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Dusmu bumbas». ASV piedzīvojumu komēdija.
13.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
14.15 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
15.00 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 46.sērija.
15.40 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija.
17.40 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 50.sērija.
18.00 «LNT ziņas». Vēlēšanu speciālizlaidums.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 50.sērija.
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19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Latvijas komēdija.
22.00 LNT Ziņu dienests piedāvā... «Vēlēšanu nakts».
0.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
7.sērija; SMS ar iepazīšanos.
1.30 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.
3.25 «Dusmu bumbas». ASV piedzīvojumu komēdija.
5.05 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.

TV3
  5.00 «Nozieguma skelets». Seriāls. 21.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 138.sērija.
  6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
  8.20 «H2O». Seriāls. 46.sērija.
  8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
  9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 46. un 47.sērija.
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
13.00 «Ādamsoni». Humora seriāls.

13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Enkurs 2009». Konkurss jauniešiem.*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Koreja.*
16.00 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 6.sērija.
16.30 «Mīlestības brīvdienas» (ar subt.).
Krievijas melodrāma.
18.05 «Liktenīgais pārsteigums» (ar subt.).
Ukrainas melodrāma.
19.40 «Ceļā ar kameru».
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 17.sērija
21.00 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 17.sērija.
21.50 «Dolmens». Francijas seriāls. 3.sērija.
23.25 «TV motors».*
23.55 «NBA spēļu apskats».*
  0.25 NBA spēle. Finālspēle.*

LNT

  6.05 «Dzīvnieku instinkti».
  7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
  8.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
Vēlēšanu speciālizlaidums.  
  9.00 «Autoziņas».
  9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Lampūni. Nedienas ar Frenku».
ASV piedzīvojumu komēdija.
12.00 LNT dienas ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
12.15 «Lampūni. Nedienas ar Frenku».
Filmas turpinājums.
12.40 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
13.35 «Melnā bulta». Vācijas un Itālijas seriāls. 5.sērija.  
15.30 «Aģents Kodijs Benkss».
ASV piedzīvojumu komēdija.
17.20 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 6.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 51.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10». Vēlēšanu speciālizlaidums.
20.25 «Sporta ziņas».
13.55 «Par Latvijas izvēli». TV3 ziņu speciālizlaidums.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
21.00 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 10.sērija. Fināls.
15.55 «Smokings». ASV un Vācijas piedzīvojumu komēdija.   22.00 «Aviators». ASV biogrāfiska drāma.
17.50 «Par Latvijas izvēli». TV3 ziņu speciālizlaidums.
1.00 «Vimbldona». Lielbritānijas un Francijas romantiska
18.00 «Bēthovens 5». ASV ģimenes komēdija.
komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
2.50 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
20.20 «Džumandži». ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
8.sērija; SMS ar iepazīšanos.
22.20 «Guru». ASV, Francijas un Lielbritānijas komēdija.
3.45 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
0.15 F-1 Turcijas lielās balvas izcīņa. Atlases brauciens.
5.20 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 14.sērija.
1.40 «Lielas meitenes neraud». Mākslas filma.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
TV3

TV5
  8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Aņiskins un Fantomass» (ar subt.).
Krievijas detektīvfilma.
15.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
16.30 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidījums.
18.30 «Laikmeta anekdotes: Ņikita Hruščovs» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Staļins» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
22.00 «Vēlēšanas 2009». Tiešraide no TV5 Ziņu dienesta
studijas. Vada V.Andrejevs un O.Ignatjevs.
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
  1.00 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss; «SMS ar iepazīšanos».

7. jūnijs, svētdiena
LTV 1
  8.10 «Garīgā dimensija».
  8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 33.sērija.
  9.00 «Kas te? Es te!»*  
  9.30 «Juniors TV».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 47.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 7. un 8.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 71. un 72.sērija.
16.30 «Ēst ir tavā dabā».
17.00 «Johannesburga – brīvība aiz restēm».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.53 «Aija». Rīgas kinostudijas drāma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.50 «Panorāma». Speciālizlaidums.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti.
22.25 Grupas «Linga» jubilejas koncerts.
24.00 «Ēst ir tavā dabā».*
0.30 «Zvērinātie». Francijas seriāls. 3.sērija.  

  5.00 «Nozieguma skelets». Seriāls. 22.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 139.sērija.
  6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.15 «H2O». Seriāls. 47.sērija.
  8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
  9.25 «Seši kadri» (ar subt.).
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 48. un 49.sērija.
12.05 «Par Latvijas izvēli». TV3 ziņu speciālizlaidums.
12.10 «Bēthovens 5». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
14.00 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 18.sērija.
14.50 F-1 Turcijas lielās balvas izcīņa. Tiešraide.
17.00 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
17.20 «Kobra». Seriāls. 42.sērija.
18.20 «Neiespējamā misija». Raidījums. 5.sērija.
19.15 «Nekā personīga». Speciālizlaidums.
20.00 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm.
Tiešraide.
22.15 «Ielenkumā». ASV un Francijas spraiga sižeta filma.  
0.15 «12 terora dienas». Mākslas filma.
2.00 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
  8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.).
Kristīgā programma.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Buratino piedzīvojumi» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss.
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Ziņas. Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Dzīvās mūzikas koncerti Latvijas Radio 1. studijā».
R.Paula instrumentālais koncerts.

LTV 7
  8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
  8.30 «Televeikala skatlogs».
«Vide, veselība un mēs» (krievu val.).
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
  9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
  9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
  9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*

21.30 «Blondīne aiz stūra» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Benija Hila šovs» (latv val.). Humora šovs.
0.20 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
0.40 «Dāvida šovs».* SMS ar iepazīšanos.
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«Igate» ir apakšuzņēmējs
«Kāpēc konkursā par bedrīšu
labošanu uzvar «Kulk», bet darbus veic «Igate»?» jautā lasītājs.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja,
ka «Igate» darbus veic kā apakšuzņēmējs un tas ticis saskaņots arī ar
pasūtītāju – pašvaldības aģentūru
«Pilsētsaimniecība».
«Pilsētsaimniecības» direktors
Andrejs Baļčūns skaidro, ka, izsludinot konkursu par ielu salabošanu, galvenais uzstādījums bija
tāds – ielas jāsakārto maksimāli
ātri. «Kulk», kas uzvarējis šajā
konkursā, sapratis, ka viņiem nav
pietiekamas jaudas, lai tik īsā laikā
paveiktu uzdoto darbu apjomu, un,
saskaņojot ar pasūtītāju, pieaicinājis apakšuzņēmēju. A.Baļčūns
norāda, ka būtiski ir tas, ka, pieaicinot apakšuzņēmēju, cena paliek
tā pati, par kuru puses vienojušās
darījuma slēgšanas brīdī. Tās ir
izmaksas, ar kurām pasūtītājam
nav jārēķinās.
Ielu labošanas darbi sākti pēc

Lieldienām un jāpabeidz līdz maija
beigām. Šajā laika posmā paredzēts
saremontēt ap 18 tūkstošiem kvadrātmetru bedru. «Jelgavas ielu
tehniskais stāvoklis ir ļoti atšķirīgs,
un situācija dažās brauktuvēs ir tik
slikta, ka ar bedrīšu aizlāpīšanu
vien to uzlabot nav iespējams.
Pašlaik pašvaldības līdzekļi neļauj veikt pilnīgu rekonstrukciju
visās ielās, kur tas būtu nepieciešams. Tāpēc ielu remontam
tiek pielietotas dažādas metodes,
kas saistītas ar asfalta virskārtas
seguma nomaiņu atsevišķās ielās
vai to posmos,» skaidro A.Baļčūns.
Šādā veidā salaboti vairāku ielu
– Sakņudārza, Raiņa, Ausekļa,
Krišjāņa Barona, Svētes, Kazarmes, Aviācijas, Lapskalna, Sudrabu
Edžus – posmi, tādējādi būtiski
uzlabojot braukšanas apstākļus.
«Pats galvenais ir tas, ka darbi ir
paveikti, palikuši varbūt tikai šādi
tādi sīkumi,» secina A.Baļčūns.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
Intervija skolēnu uzņemšanai 7. klasēs:
29. maijs – 9. jūnijs no plkst.10 līdz 15;
no plkst.14 līdz 19 (ceturtdienās).
Intervija skolēnu uzņemšanai 10. klasēs:
15. – 19. jūnijs no plkst.10 līdz 15;
no plkst.14 līdz 19 (ceturtdienās).
Un uz brīvajām vietām 8., 9., 11., 12.klasēs.
Jāņem līdzi gada liecība, apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
Informācija pa tālruni 63029212.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pūčuks»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam
ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Ir arī iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi līdz pusdienai.
Adrese: Stacijas iela 18, Jelgava. Tālrunis 63020137; 26337142.

Jelgavas dome pagarina konkursa «Par tiesībām nomāt daļu no zemes
gabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā, un būvēt uz tās ražošanas un pakalpojumu objektu» (kadastra Nr.0900 012 0055) piedāvājumu iesniegšanu
līdz 30.06.2009. plkst.16.30.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru darba
dienu no plkst.8 līdz 16.30, pirmdienās – līdz plkst.18.30, piektdienās
– līdz plkst.14 Jelgavas domē Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, kontakttālrunis 63005493, iesniedzot kopiju par konkursa dalības maksas
– Ls 50 (piecdesmit lati) – samaksu un uzrādot maksājuma dokumenta
oriģinālu.
Konkursa dalības maksa jāiemaksā Jelgavas domes norēķinu kontā LV12
UNLA 0050 0082 06447 SEB Unibanka UNLA LV 2X ar norādi: «Konkursam
«Par tiesībām nomāt daļu no zemes gabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā,
un būvēt uz tās ražošanas un pakalpojumu objektu»».

Pase jānomaina 30 dienās
«Jelgavas Vēstneša» lasītājs jautā, cik ilgā laikā pēc apprecēšanās
jānomaina pase. Noskaidrojām,
ka dokumenti pases apmaiņai
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē jāiesniedz 30 dienu laikā
pēc laulības reģistrēšanas.
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Jelgavas pilsētas un rajona nodaļas vadītāja Inese Pučeta
skaidro, ka laulātajiem, kas maina
uzvārdu, ir arī priekšrocības – ja
dokumenti pases apmaiņai tiek
iesniegti noteikto 30 dienu laikā,
cilvēkam, kurš ir stājies laulībā,
ir tiesības saņemt jauno pasi 20
dienu laikā vai paātrinātā kārtā
– četrās vai divās dienās –, maksājot par to valsts nodevu parastā
apmērā. Citos gadījumos par pases
izsniegšanu paātrinātā kārtā jāmaksā vairāk. I.Pučeta uzsver, ka
personas vecā pase trīs dienu laikā
pēc laulības reģistrēšanas, ja tiek
mainīts uzvārds, kļūst nederīga.

Tāpēc viņa pāriem, kuri uzreiz
pēc apprecēšanās vēlas doties kāzu
ceļojumā, iesaka tomēr vispirms
paātrinātā kārtā saņemt jaunu pasi
un tad ceļot. Valsts robežsardzes
Jelgavas pārvaldes priekšnieks Artūrs Tormanis norāda, ka ceļošana
ar nederīgu pasi ir pārkāpums un
par to var piemērot administratīvo
sodu. «Tā kā, ceļojot Eiropas Savienības robežās, nav nepieciešama
obligātā dokumentu pārbaude,
iespējams, persona no Latvijas var
izbraukt. Bet, ja viņu aizturēs kādā
no ES valstīm, piemēros tādu sodu,
kāds noteikts attiecīgās valsts likumdošanā,» skaidro A.Tormanis.
Latvijā šādos gadījumos personai
parasti lūdz atstāt valsti, izsakot
brīdinājumu vai uzliekot naudas
sodu līdz 150 latiem.
Pasi pēc apprecēšanās nepieciešams mainīt tikai tad, ja kāda no
personām maina uzvārdu.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Radošā mākslas studija

Jelgavas Mākslas skolā aicina
pieteikties bērnus
no 5 līdz 7 gadiem vasaras nodarbībām.
Tālrunis uzziņām – 28857845.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
izsaka pateicību biedrības «Vecāki Jelgavai»
organizēto nakts apgaitu dalībniekiem
par maijā veiktajiem reidiem:
Kārlim Boldiševicam, Artūram Šurmam, Valentīnai Zembergai (Jēkabpils),
Aigai Kuzminai (Jēkabpils), Elitai Zariņai (Jēkabpils), Viktoram Vilkaušam
(Jēkabils), Kasparam Ozoliņam (Jēkabpils), Valijai Berkinai (Jēkabpils),
Jolantai Šidlovskai (Jēkabpils).

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

Paziņojums par iepirkumu
Līguma priekšmets: izejas materiālu sagatavošana un tehniskā projekta
«Jelgavas pilsētas slimnīcas patoloģijas nodaļas, histoloģijas laboratorijas
un ambulatorās pieņemšanas nodaļas rekonstrukcija» izstrāde.
Paredzamā līgumcena: Ls 9999,00 (bez PVN).
Iepirkuma kontaktpersona: A.Ķipurs, tālrunis 63027606, objekta apskate un dokumentu saņemšana – 29.05.2009. plkst.10.
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Meklē darbu
Skolotājs labprāt palīdzēs privātstundās vācu un krievu valodā.
Tulka anotācijas studentiem sesiju
periodā. Tālrunis 26872900.
Auklīte (37 gadi) ar darba pieredzi
un rekomendāciju. Var piedāvāt
veca cilvēka aprūpi vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Jauna sieviete ar pieredzi – sekretāres darbu Jelgavā vai Rīgā. Ir pieredze reklāmas jomā, sludinājumu
pieņemšanā. Tālrunis 26399718.
Auklītes darbu. Varu arī pieskatīt
vecu cilvēku, var piedāvāt pavāra
palīga darbu. Varu sakopt māju,
pagatavot ēdienu. Man ir 38 gadi,
esmu atbildīga. Tālrunis 26022007.
Sieviete (pēc 50 gadiem) – sanitāres, apkopējas, trauku mazgātājas
vai pavāra palīga darbu. Ir sanitārā
grāmatiņa. Varu pieskatīt bērnu.
Tālrunis 26743860.
Auklīte labākajos gados. Pieskatīšu
jūsu mazuli pie sevis – privātmājā
Ozolniekos. Ir vieta, kur bērniem
izskrieties, smilšukaste, šūpoles,
slidkalniņš, dažādas rotaļlietas.
Auklēju bērniņus no 1 gada
līdz skolas vecumam. Tālrunis
26022544 (Vera), e-pasts: vardite3@inbox.lv.

Sieviete – jebkādu darbu, var arī
laukos. Tālrunis 28846456.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Aizsaulē aizgājuši
JEVGEŅIJS SMIRNOVS
(dz. 1939. g.)
MATVEJS DZJUBENKO
(dz. 1918. g.)
ANDRIS MAĻGINOVS
(dz. 1971. g.)
RAISA JERMOLAJEVA
(dz. 1952. g.)
GAĻINA BALONOVA (dz. 1943. g.)
GAIDA MEŽGALE (dz. 1933. g.)
TAMĀRA KOZLOVA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 28.05. plkst.13.30 Bērzu
kapsētā.
MAKARIJS ČERŅAVKA (dz. 1956. g.).
Izvadīšana 28.05. plkst.14 Meža
kapsētā.
ARTŪRS BARTUŠEVIČS (dz. 1966. g.).
Izvadīšana 28.05. plkst.15 Bērzu
kapsētā.

Sports
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Ūdens moču sacīkstes
Pilsētas svētku laikā, 30.
maijā, jelgavniekus priecēs
ūdens motociklu braucieni
Lielupē – pie
mums notiks šā gada Baltijas un Latvijas
čempionāta posms, kā arī tiks izcīnīta
«Jelgavas pils balva 2009». Pirmais dalībnieks uz starta izies pulksten 13, bet
ap pulksten 12 sāksies treniņbraucieni.
Ap pulksten 16.30 – dalībnieku apbalvošana. Sportisti sacentīsies vairākās klasēs
atkarībā no braucamrīka tipa un sportista
meistarības. Sacensības organizē Latvijas ūdens motociklu sporta asociācija,
Sporta servisa centrs un biedrība «Aivo
Motocentrs».

Bokseri turpina
gūt panākumus

Jūnijā – minifutbola
un strītbola turnīri

Ar labiem rezultātiem no kārtējām
starptautiskām sacensībām tepat
Latvijā atgriezušies Jelgavas boksa
klubu pārstāvji. Sacensībās «Jaunolaines kauss 2009» mūsu sportisti
spēja izcīnīt trīs zelta un septiņas
sudraba medaļas. 1993. – 1994.
gadā dzimušo zēnu konkurencē
svara kategorijā līdz 54 kg uzvarēja
Jānis Plasiņš («Olimpiskais rings»).
Savukārt 1991. – 1992. gadā dzimušo zēnu konkurencē – «Olimpiskā
ringa» sportists Artjoms Šarovs (līdz
51 kg) un boksa kluba «Juniors»
pārstāvis Ņikita Petrovs (līdz 81 kg).
Sacensībās piedalījās sportisti no
Igaunijas, Čehijas, Polijas, Lietuvas
un Latvijas.

Tr ī s j ū n i j a n e d ē ļ a s n o t i k s m i nifutbola un strītbola turnīrs.
Minifutbols notiks pirmdienās
no pulksten 14 līdz 18 Jelgavas
Sporta halles stadionā. Pirmais
sacensību posms – 8. jūnijā, otrais
– 15. jūnijā, trešais – 22. jūnijā.
Pieteikšanās – ne vēlāk kā 30 minūtes pirms katra posma sākuma
vai iepriekš, zvanot pa tālruni
29757542.
Strītbola turnīrs notiks ceturtdienās no pulksten 17 auto stāvlaukumā pie Jelgavas Sporta halles.
Pirmais sacensību posms – 4. jūnijā, otrais – 11. jūnijā, trešais – 18.
jūnijā. Pieteikšanās – sacensību
dienā līdz sacensību sākumam.
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Valmieriešus atstāj «sausā»
Kārtējā 1. līgas futbola
čempionāta
spēlē mūsu
komanda izbraukumā ar
3:0 pieveica
vietējo FK
«Valmiera».
Turklāt rezultatīvajā mačā vārtus guva
aizsargi Valērijs Redjko un Dmitrijs Plukaitis,
kā arī pussargs Aivars Ķeris. «Iepriecināja
tas, ka manāms ievērojams progress bumbas kontrolē. Turējām spēli savos grožos.
Futbolisti saņēma uzdevumu neskriet uz
priekšu un gaidīt mājinieku kļūdas. Jāatzīst,
ka joprojām ir problēmas ar realizāciju.
Šajā mačā uzbrucēji vārtus neguva,» tā FK
«Jelgava» treneris Dainis Kazakēvičs.

Divas uzvaras
strītbola čempionātā
Nedēļas nogalē Rīgā norisinājās 6.
Latvijas skolu čempionāts ielu basketbolā. 7. klašu grupā uzvarēja puiši no
Jelgavas 4. vidusskolas, bet 8. klašu
grupā – no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.
Abas skolas komandu kopvērtējumā
dala 8. – 12. vietu.
Bronzas medaļu savā – 11. klašu
– grupā izcīnīja arī puiši no Jelgavas
1. ģimnāzijas (2. komanda). Savukārt
ģimnāzijas pirmajai komandai tik
labi negāja – viņi ierindojās 18. vietā.
Strītbola čempionātā piedalījās arī
Jelgavas 1. ģimnāzijas 12. klases puiši, bet viņi nespēja līdzvērtīgi cīnīties
ar saviem pretiniekiem un palika 19.
vietā. Jelgavas 1. ģimnāzija vidusskolu
kopvērtējumā dala 8. – 9. vietu.

LLU studenti izcīna 12 medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

LLU studentu sasniegumi

Noslēgušās 25. Baltijas jūras
valstu Studentu sporta spēles
jeb SELL spēles, kas notika
Jelgavā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
studenti izcīnīja 12 medaļas.
Vislabākie sasniegumi un medaļas
izcīnītas vieglatlētikā, peldēšanā, džudo
un orientēšanās sportā. LLU Sporta centra vadītāja Zilvija Poča norāda, ka šajos
sporta veidos studenti uzrādījuši tādus
rezultātus, kā cerēts. Ne tik labi veicies
futbolistiem un basketbolistiem – viņi
pusfinālā zaudēja cīņā par 3. vietu. Neskatoties uz to, Z.Poča LLU studentu startus
vērtē pozitīvi un piebilst, ka šoreiz bija ļoti
spēcīgi konkurenti, piemēram, lietuviešiem bijuši labi basketbolisti, peldētāji un
orientieristi. Savukārt slovēņi, kas SELL
spēlēs piedalījās pirmo reizi, bija spēcīgi
komandu veidos un vairākos – basketbolā, futbolā un volejbolā – izcīnīja vietas
pirmajā četriniekā. Tāpat bija jārēķinās
ar studentiem no Latvijas Universitātes.
Studenti sacentās 11 sporta veidos – galda
tenisā, volejbolā, basketbolā, futbolā, florbolā, peldēšanā, estētiskajā vingrošanā,
džudo, šahā, vieglatlētikā un orientēšanās

Vārds, uzvārds
Andrejs Romaņiks
Laura Ludevika
Dmitrijs Pupkovs
Guntars Deičmanis
Rolands Jaunzemis,
D.Pupkovs,
G.Deičmanis,
Ģirts Ģīrupnieks
Modris Okmanis
Juris Putins
Jānis Krūmiņš

LLU meitenes basketbolā cīnījās, cik spēja, un nepadevās arī vienai no spēcīgākajām komandām – Lietuvas Sporta pedagoģijas augstskolas meitenēm
Foto: Ivars Veiliņš
–, kuras finālā izcīnīja bronzas medaļas.
sportā. LLU sportisti piedalījās visos, izņemot estētisko grupu vingrošanu.
LLU Sporta kluba vadītāja stāsta, ka
gandarījums pēc SELL spēļu veiksmīgas
norises ir liels, tomēr neiztika arī bez
sarežģījumiem. Pirmajā spēļu dienā bija
starpgadījums ar ēdināšanu – ēdinātāji

«Apoloniem» – pieci Eiropas čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

No Eiropas čempionāta pauerliftingā, kas
šogad notika Slovākijas pilsētā Bardejevā,
atgriezusies Latvijas
izlase, kuras sastāvā
startēja arī septiņi
Jelgavas kluba «Apolons» sportisti. Viņi visi
izcīnīja pa medaļai.
Kluba treneris Edmunds
Jansons stāsta, ka viņa audzēkņi mājās
pārveduši piecas zelta un divas sudraba
medaļas. Zelta medaļas izcīnīja abi
jaunieši. Par Eiropas čempioni kļuva
vienīgā Jelgavas delegācijas meitene
Jana Jansone. Viņa ir trīskārtēja Latvijas čempione, bet Eiropas čempionātā
šī viņai ir pirmā uzvara. Pāvels Kijanovs
ieguva ne tikai čempiona titulu, bet uzstādīja arī jaunu Eiropas rekordu. Tikpat labi nostartēja vīrieši un seniori, kuri
ir jau panākumiem bagāti un titulēti
sportisti. Sīvākie konkurenti mūsējiem
bija slovāki, čehi, vācieši un ukraiņi.
Eiropas čempionāts bija ne tikai sportiskiem panākumiem bagāts. «Sacensību
laikā mūsu sportisti cits citu atbalstīja,

uzmanīja. Tas norūdīja kolektīvu,» pārliecināts E.Jansons. Sportistiem bijusi
iespēja arī apskatīt pilsētu un doties
ekskursijā kalnos.
Latvijas izlasē kopā startēja ap 30
sportistu, no kuriem septiņi – jelgavnieki. E.Jansons atklāj, ka kluba «Apolons» pārstāvim Nikolajam
Šomņikovam bija iecerēts starts arī
pasaules čempionātā. «Viņš amatieru
līgā būtu cīnījies par 1. – 3. vietu, bet
Latvijas izlase, iespējams, finansiālu
apsvērumu dēļ šajās sacensībās nepiedalījās,» stāsta pauerliftinga treneris.
Uz Slovākiju sportisti varējuši aizbraukt, lielā mērā pateicoties Jelgavas
domes atbalstam.
Nākamās saKluba «Apolons» sportistu
censības, kurās
panākumi Eiropas čempionātā
sportisti piedalīsies, ir LatviSportists
Grupa
Svara kategorija Medaļa
jas čempionāts
Jana Jansone
sieviešu-junioru līdz 52 kg
zelta
Pāvels Kijanovs
jauniešu
līdz 75 kg
zelta
spiešanā guļus
Jānis Lasmanis
senioru
līdz 75 kg
zelta
uz maksimālo
Gints Reinholds
vīriešu absolūtā līdz 82,5 kg
sudraba
reižu skaitu. Tas
Oļegs Illarionovs
vīriešu absolūtā līdz 100 kg
zelta
notiks 30. maiAleksandrs Smelovs senioru
līdz 100 kg
zelta
jā Rīgā, atpūtas
Jānis Klamers
vīriešu absolūtā līdz 125 kg
sudraba
centrā «Lido».

bija kļūdījušies savos aprēķinos un nespēja laikus apkalpot visus studentus –,
bet tas novērsts un pārējās dienās viss
noritējis labi. Savukārt kā stiprās SELL
spēļu organizatoriskās puses Z.Poča min
lielā dalībnieku skaita veiksmīgu izmitināšanu Jelgavā, sacensību rīkošanu at-

Sporta veids
400 m barjerskrējiens
augstlēkšana
peldēšana: 50 m brasā
peldēšana: 100 m brasā
peldēšana: 50 m tauriņstilā
peldēšana: 100 m tauriņstilā

Vieta
2.
3.
3.
2.
2.
3.

peldēšana: stafete brīvajā stilā

2.

džudo (līdz 60 kg)
džudo (līdz 81 kg)
orientēšanās: vidējā distance
minifutbols (vīrieši)
florbols (vīrieši)

3.
2.
3.
3.
3.

bilstoši augstajām prasībām, dalībnieku
nogādāšanu sacensību vietās un daudzveidīgās kultūras dzīves organizēšanu.
Viņa pateicas LLU studentiem, kas
arī palīdzēja spēļu organizēšanā, īpaši
gidiem. Z.Poča atzinīgi vērtē arī to, ka
spēļu laikā neviens dalībnieks neguva
nopietnas traumas, ka viesi neizraisīja
pilsētā nekārtības un ka netika pārkāpti
drošības pasākumi.
Pavisam mūsu pilsētā ieradās ap 1500
studentu no 11 valstu 59 augstskolām.

SELL spēlēs piedalījās studenti no Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Norvēģijas,
Krievijas, Itālijas, Vācijas, Francijas,
Slovēnijas un Latvijas.
2010. gadā SELL spēles notiks Igaunijā.
Nododot SELL spēļu karogu Tartu Universitātei, Z.Poča nākamā gada spēļu rīkotājiem novēlēja labvēlīgus laika apstākļus
spēļu laikā, kas ir viens no veiksmes
garantiem, kā arī globālās ekonomiskās
situācijas uzlabošanos un finansējuma
veiksmīgu piesaisti.

Burātāji atklāj sezonu
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē jauno sezonu
Jelgavas Jahtklubs iesāka ar
regati Lielupē. Lai gan šoreiz
piedalījās tikai sešas jahtas,
paredzēts, ka sezonas gaitā
aktīvi sacensībās piedalīsies
vēl astoņas.
Laika apstākļi burāšanai bija ļoti labvēlīgi, tādēļ 2009. gada sezonas atklāšanas
regatē un vienlaikus arī Jelgavas atklātā
čempionāta buršanā 1. etapā uz starta
izgājušās sešas jahtas veica trīs braucienus. «Vējainais laiks mums nāk par labu,
tāpēc arī varējām veikt trīs braucienus,
nevis vienu, kā tas būtu, ja laika apstākļi
nebūtu piemēroti burāšanai. Pateicoties
tam, intriga saglabājās līdz regates beigām un uzvarētāju noskaidrojām pašā
sacensību noslēgumā,» gandarīts ir Jaht
kluba valdes priekšsēdētājs Aleksandrs
Jakovļevs. Viņa vadītā jahta «Nord», kas
visu sacensību laiku bija līdera pozīcijās,
arī kļuva par regates uzvarētāju. 2. vietā
ierindojās jahta «Nimfa», kuras kapteinis
ir Romāns Semjonovs. Trešā finišēja jahta
«Nika» ar kapteini Viktoru Jakovļevu,
Aleksandra tēvu.

Šogad sezonas atklāšanas regatē piedalījās sešas Jelgavas Jahtkluba jahtas. Lai
gan parasti uz šo pasākumu ierodas arī
pārstāvji no citiem Latvijas jahtklubiem,
šoreiz spēkiem mērojās tikai vietējie.
A.Jakovļevs pieļauj, ka šoreiz viesi neieradās tāpēc, ka šajā dienā atklāšanas regati
rīkojuši vairāki jahtklubi. Visi regates
dalībnieki bija pieredzējuši burātāji, bet
Jelgavas Jahtklubs jau otro gadu apmāca
arī jaunos burātājus. Plānots, ka viņi šosezon piedalīsies sacensībās junioriem.
Sacensību organizators A.Jakovļevs
rezumē, ka regate ir izdevusies, turklāt
stiprais vējš ļāvis attīstīt lielāku ātrumu.
Vidējais jahtu ātrums bijis 6,5 mezgli jeb
8,5 kilometSacensību rezultāti
ri stundā.
«Patīkami,
Jahta
Vieta
Vieta
Vieta
Vieta
1. braucienā 2. braucienā 3. braucienā
kopvērtējumā ka, spītējot
vējam, Liel
«Nord»
1.
1.
1.
1.
upes krastā
«Nika»
3.
3.
3.
3.
pulcējās arī
«Pingvīns»
2.
4.
4.
4.
skatītā«Viking»
5.
5.
5
5.
ji,» piebilst
«Nimfa»
4.
2.
2.
2.
«Zemgale»
6.
6.
6.
6.
A.Jakovļevs.

Diezgan stiprais
vējš sezonas
atklāšanas regatē ļāva jahtām
attīstīt lielāku
ātrumu. Vidējais
jahtu ātrums
bija seši ar pusi
mezgli jeb astoņi
ar pusi kilometri
stundā.
Foto: Kristaps
Hercs

Sporta pasākumi
 28. maijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 8. kārta
(Ložmetējkalnā).
 30. maijā pulksten 13 – 2009.
gada Baltijas un Latvijas čempionāta
posms ūdensmotocikliem, «Jelgavas
pils balva 2009» (Pasta salā).
 30. maijā pulksten 12 – Jelgavas
Pilsētas svētku regate (Jahtkluba bāzē
Pils salā).
 31. maijā pulksten 13 – Jelgavas
atklātais zolītes čempionāts, 2. kārta
(bārā «Quattro» Driksas ielā 1).
 1. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba pasākums Jelgavas bērnunama bērniem, veltīts Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
 4. jūnijā pulksten 17 – strītbola
sacensības, 1. kārta (Jelgavas Sporta
halles auto stāvlaukumā).
 4. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 9. kārta
(Dalbē).
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Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Ruta Kļaviņa, invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba
«Cerība» vadītāja:
«Es Jelgavā dzīvoju kopš 1949.
gada, kad atbraucu te mācīties
par sporta skolotāju, un esmu
redzējusi, kā pilsēta izaug no
drupām. Kopš tā laika dzīvesvietu
neesmu mainījusi un lepojos, ka
esmu jelgavniece. Lai gan vienmēr
var vairāk, uzskatu, ka daudz ir
darīts, lai cilvēkiem Jelgavā būtu
labāk un patīkamāk. Man kā
sporta skolotājai visvairāk patīk
tas, ka ir uzcelta Ledus halle un
Sporta halle. Tiesa, laba stadiona
vēl trūkst, bet ceru, ka drīzumā
mums būs arī tas. Jelgavā taču ir
tik daudz labu sportistu, tostarp
vieglatlētu. Kolosāla vieta ir pie
Jelgavas ledus halles – tur pulcējas
jaunieši un spēlē volejbolu, basketbolu, futbolu, brauc ar velosipēdiem. Vienīgi
šādas vietas pilsētā vajadzētu vēl vairāk. Diemžēl arī Jelgavā tāpat kā citur ir
vieni, kas kaut ko veido, dara, bet citi, kas to noniecina, demolē.»

notikumi

Ceturtdiena, 2009. gada 28. maijs

16 senioru atmiņas
par jaunības Jelgavu

Pilsētas svētku «Pilsēta vieno!» programma
Ceturtdiena, 28. maijs
 Pulksten 19 – Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas muzikālā programma
«Sapnis par Brodveju». Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
Piektdiena, 29. maijs
 No pulksten 14 – sāk darbu Atrakciju parks (skvērā aiz kultūras nama).
 Pulksten 15 – Edvīna Kalnenieka pasteļu izstādes «Klusā daba» atvēršanas svētki.
Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 17 – Pilsētas svētku gājiens: Lielā iela – Uzvaras iela – K.Barona
iela. Gājiena moto – «Pilsēta vieno!».
 Pulksten 18 – Jelgavas novada orķestra «Zelmeri» koncerts. Diriģents Bruno
Jurgenbergs, soliste Inga Bērziņa. Ieeja – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 19 – Svētku koncerts Uzvaras parkā. Uzstājas grupa «Marhils un
draugi», solisti Aisha, Ivo Fomins, Dons un citi. Zaļumballē spēlē «Lauku muzikanti». Ieejas maksa – Ls 0,50 (Uzvaras parkā).
 Pulksten 20 – pieņemšana pie domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Pilsētas
augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un «Pateicības raksts» pasniegšana. Ieeja
– ar ielūgumiem (kultūras namā).
Sestdiena, 30. maijs
 No pulksten 9 līdz 14 – Amatu diena, kultūras programma, bērnu grimēšanas un radošās darbnīcas (Hercoga Jēkaba laukumā). Atrakciju parks (skvērā
aiz kultūras nama).
 No pulksten 9 līdz 16 – «Swedbank» zemnieku tirdziņš (skvērā aiz kultūras nama).
 No pulksten 11 līdz 15 – Spēkavīru šovs (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 12 – izstādes «Jelgavas rātsnama stāsts» atklāšana (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 13 – priekšlasījums «Jelgavas rātsnama stāsts» (muzejā).
 Pulksten 14 – lekcija «Jelgavas pilsētas vēsture» un 1901. gada domes vēlēšanas brīvā dabā (muzejā). 30. un 31. maijā muzeja apmeklējums bez maksas.
 Pulksten 16 – amatiermākslas kolektīvu koncerts «Virmo gaisā pavasaris!»
Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 Pulksten 17 – Kabrioletu parāde (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 17 – Jelgavas Pilsētas svētkiem veltīts garīgās mūzikas koncerts.
(Svētās Annas katedrālē).
 Pulksten 19 – LNSO pirmo vijoļu grupas koncertmeistara Raimonda Ozola solokoncerts «Ienāc manā pasaulē». Biļešu cena – Ls 15; 12; 10; 8; 6 (kultūras namā).
 Pulksten 20 – Normunda Rutuļa un grupas koncerts «Vēlreiz mājās», šova
«Latvijas zelta talanti 2009» uzvarētāju grupas «Drums Clinic» uzstāšanās, Pits
Andersons un grupa «Rockbilly». Biļešu cena – Ls 0,50 (Uzvaras parkā).
 No pulksten 23 līdz 5 – «Post Island night». Ieejas maksa – Ls 3 (Pasta salā).
Svētdiena, 31. maijs
 Pulksten 11 – Bērnu un jauniešu centra «Junda» dalībnieku koncerts «Eju
pļavā par puķi ziedēt». Izstādes, radošās darbnīcas (Uzvaras parkā).
 Pulksten 15 – 4. Vienotības velobrauciens. No pulksten 14.30 reģistrēšanās
Raiņa parkā. Starts – pulksten 15. Finišs, atrakcijas, šovs «Dejo ar velosipēdu»
un noslēgums – Uzvaras parkā.

Kultūras pasākumi
 13. jūnijā pulksten 17 – koncerts, kas veltīts 14. jūnija notikumiem – komunistiskā režīma represijām. Piedalās Māra Ansonska (ērģeles), Edgars Ansonskis
(bass, baritons), Dzintra Šleija (mežrags), Annas katedrāles draudzes koris.
Pasākuma vadītājs mācītājs Tālis Rēdmanis. Ieeja – pret ziedojumiem (Jelgavas
Svētās Annas katedrālē).

Izstādes
 No 26. maija – gleznotāja Ulda Zutera izstāde «Astoņas bildes astotajā
gadā». Apskatāma katru darba dienu no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu
biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 28. maijā pulksten 20 – izstādes «Skaties Jelgavu» atklāšana (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 Maijā – Ulda Rogas vadītās Zīmēšanas studijas audzēkņu darbu gada noslēguma izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Maijā – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (a/s «Swedbank»
filiālē Pasta ielā 47).
 Maijā – izstāde «Portrets latviešu glezniecībā» (Jelgavas Mākslas skolas
izstāžu zālē).
 Maijā – Haralda Smilgas fotogrāfiju izstāde «Par prieku sev» (kultūras nama
1. stāvā).
 Maijā – Harija Liepiņa fotogrāfiju izstāde «Jelgava. Pilsēta diennakts tumšajā
laikā» (kultūras nama 1. stāvā).
 No 22. maija – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu grafikas darbu izstāde (JRPIC).
 No 2. jūnija – Jelgavas Mākslas skolas 30 audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Mākslas skolas Izstāžu zālē).
 No 2. jūnija – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (modes namā
«Tēma»).

Jaunajā grāmatā «Mana jaunības Jelgava. Cilvēki un notikumi» apkopotas senioru studijas 16 dalībnieku, kā viņi
Foto: Ivars Veiliņš
paši teic, kripatiņa no personīgajām atmiņām.
 Ritma Gaidamoviča

Kad par taksistiem Jelgavā
brauca ormaņi, kad pilsētas
ielās pārvietojās ar laivām,
kad «Pils teātrī» rādīja filmiņu par bruņurupucīti, kurš
noskrēja zaķīti, – tās ir tikai
dažas atmiņas, kas apkopotas pilsētas senioru radošās
studijas «Seniori Jelgavai»
veidotajā grāmatā «Mana
jaunības Jelgava. Cilvēki
un notikumi». Tā šonedēļ
– Pilsētas svētkos – tika pasniegta kā dāvana Jelgavai.
Grāmata ikvienam pieejama
bibliotēkās, skolās un arī
digitālā veidā Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības
centra (JRPIC) mājas lapā.
«Tās ir atmiņu miniatūras par ne tik
senu laiku, bet tomēr krasi atšķirīgu.
Par to, kas mūsu jaunībā, dzīvē noticis, cik tā svarīga šķiet mums pašiem.
Turklāt tagad, pēc grāmatas izveides,
saviem bērniem varam teikt, ka nemaz
neesam tādi muļķi un arī mēs no modernajām tehnoloģijās kaut ko saprotam,» smaidot teic viena no grāmatas
veidotājām seniore Lilita Ozola.
Stāstot par dāvanas tapšanas procesu, kundzes atzīst, ka ideja pieder
kursu vadītājai Astrai Vanagai, taču
sākumā daļa dalībnieku uz to raudzījušies skeptiski, domājot, vai senioru
atmiņas šobrīd cilvēkiem varētu šķist
interesantas, vai tiešām kādam interesēs, kā izskatījās viņu jaunības pilsēta,
vai tas, ka došanās uz tirgu bija ekskluzīva lieta, vai tas, kā notika talkas,
kopīga ballēšanās, kā tika nopirkts pirmais transporta līdzeklis... «Taču, kad
sākām strādāt, notikumi un atmiņas
raisījās un pašiem kļuva interesanti.
Sapratām, ka arī pārējiem tas varētu
patikt,» stāsta Vija Grundmane.

Interesanti visu redzēt cita acīm

Jaunajā grāmatā apkopotas senioru
studijas 16 dalībnieku, kā viņi paši teic,
kripatiņa no personīgajām atmiņām.
Protams, atlase, kuras atmiņas iekļaut
grāmatā, neesot bijusi viegla. «Es dzīvi
sakārtoju hronoloģiskā secībā – no
brīža, kad sāku sevi atcerēties. Sāku
rakstīt par, manuprāt, interesantākajiem notikumiem,» stāsta Vija Ušvile.
«Vadījos pēc tā, kas šā laika cilvēkiem
varētu būt interesants. Piemēram,
talkas, kas mūsu studentiem ir sveša

lieta. Studiju prakse Kazahijā. Tā
bija Jelgavas studentu dzīve,» stāsta
L.Ozola. «Interesanti bija tas, ka mēs
nezinājām, par ko katrs raksta, taču
rezultātā grāmata sanākusi ļoti daudzpusīga – katrs no mums stāsta par kaut
ko savu,» atzīst Irēna Strautmane.
«Par citu rakstīto zinājām tikai tik, cik
palīdzot kādam visu datorā pārrakstīt.
Tad arī bija iespēja iepazīties ar kolēģa
darbu. Tas ir interesanti – iepazīt un
redzēt visu cita acīm. Tas, ka pasaka:
Jelgava bija sagrauta, ir viens, bet, kad
paskaties bildēs un izlasi, kā cilvēks,
kurš to redzējis, to aprakstījis, – tā jau
ir cita lieta,» atzīst V.Grundmane.

Katram jādomā par to,
lai paliktu liecība

«Mūsu mūžs ir garš, saprotams, ka
visu šajās lapaspusēs nevaram ierakstīt,»
tā V.Ušvile. «Es daudzus gadu desmitus esmu strādājusi ar studentiem un
piedzīvojusi vairākus atgadījumus, kad
tagadējie absolventi, veiksmīgi uzņēmēji, atbrauc ciemos un saka: pasniedzēj,
man visvairāk žēl, ka es neiztaujāju
līdz galam savu vectēvu un tēvu, bet
nu vairs nav kam paprasīt... Tieši tālab
mums varbūt katram jādomā par to, lai
kāda liecība paliktu,» tā L.Ozola. «Un
tieši te, Pieaugušo izglītības centrā, mūs
pamudināja, lai izdarītu labu un vērtīgu
darbu,» spriež V.Grudmane.
«Protams, kopā kolektīvā tas ir daudz
vieglāk,» piebilst Marija Husko.

Senioru paaudzes sirds atmiņas

Seniori atzīst, ka tās ir atmiņas, no
kurām varbūt pagaisis kāds konkrēts
gadskaitlis vai vietas nosaukums, bet
nekas nav zudis no pārdzīvoto emociju
spilgtuma, tāpēc šis atmiņu krājums
nav vēsturiski dokumentāls vēstījums,
bet gan senioru paaudzes sirds atmiņas. Piemēram, Andris Plācis rakstījis,
kā piedalījies Jelgavas pils atjaunošanā,
par darbu celtnieku brigādē. Kā tas notika tad, kad visi nebija vienādas krāsas
formās, ar neskaitāmiem moderniem
darbarīkiem. Kāds cits atceras, ka
brauciens no Filozofu ielas uz tirgu bijis kā svētki, ja vēl pa ceļam dabū kūkas
no kafejnīcas «Puķudārzs». Stāsts par
kulšanas talkām, pēc kurām bija bagātīgi klāti galdi ar dabīgiem produktiem.
Par to, kā Mirdza Debnere piedalījusies
Jelgavas sakopšanas talkā pēc pilsētas
nopostīšanas un veidojusi celiņus. Par
to, kā tapis Lāčplēša ielas nosaukums.
Par M.Husko slepenajiem gājieniem uz
pilsētu rotaļās un to, kā milicis viņu

vēlāk pārvedis mājās. Par to, kā milicis
Helēnai ļaunprātīgi atņēmis velosipēdu... Bet tas vēl arī nav viss.

Pievienotā vērtība

Jāpiebilst, ka visu darbu – teksta
savākšanu, apstrādi un darbu ar bildēm, maketēšanu, skenēšanu –, līdz
grāmata gatava, veica paši seniori,
kas šīs iemaņas vairāku gadu garumā
apguvuši Pieaugušo izglītības centrā.
Šobrīd seniori atzīst, ka tas esot bijis
ļoti interesants darbs, kurā apgūtas
jaunas prasmes. «Man gan interesants
bija tas ceļš, kā līdz šejienei nokļuvu.
Viena draudzene man teica, lai nāku
līdzi mācīties datorprasmes. Protams,
sākumā domāju – ko gan es tur darīšu?!
Dators ir mājās, taču man nav vajadzības pēc tā. Bet tagad viss notiek ar
digitālo fotoaparātu, meita visas bildes
saliek iekšā datorā, bet es tās neredzu!
Sadusmojos un pateicu, ka jāiet mācīties, lai arī es varu kaut ko darīt, un
tagad māku visu, ko man vajag,» stāsta
V.Grundmane.
Seniori atzīst, ka visām tehniskajām
iemaņām, protams, klāt nākusi arī pievienotā vērtība – iespēja satikt jaunus
cilvēkus, apmainīties ar viedokļiem,
bet tas viss kopā vairojis pašapziņu, jo
sapratuši, ka arī viņi var. Ir prieks un
lepnums par paveikto. Jāpiebilst, ka
kādam pārim mācīšanās un grāmatas
veidošana bijusi liktenīga, jo tieši te
atraduši viens otru un tagad jau divus
gadus dzīvo kopā.

Apņēmības pilni strādāt tālāk

Jaunā grāmata otrdien uzdāvināta pašvaldībai, drīzumā tā nonāks arī pilsētas
skolās, būs pieejama Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, JRPIC bibliotēkā, muzejā un
vairākās pilsētas biedrībās. Taču ikviens
to var apskatīt arī digitālā formātā JRPIC
mājas lapā www.jrpic.lv.
Runājot par nākotnes plāniem, seniori atzīst, ka tie uzrakstīti grāmatas
pēcvārdā. Šobrīd jau skaidri zināms, ka
Pieaugušo izglītības centrs viņus esot
pieradinājis. «Jūs noteikti zināt Antuāna
de Sent-Ekziperī stāstu «Mazais princis».
Kas jādara, kad kāds ir pieradināts? Viņam par to ir jārūpējas, tieši tālab mēs
ceram, ka līdz rudenim būs izdomāts
kāds turpinājums un mēs strādāsim
atkal,» teic L.Ozola.
Jau tagad seniori atzīst, ka ir apņēmības pilni izveidot arī otro grāmatu,
protams, ja iespējas ļaus, kurā atspoguļot tās atmiņas, kas palikušas ārpus šī
krājuma. Un tādu vēl esot daudz.

