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ZOC pamatos
iemūrēs vēstījumu
 Kristīne Langenfelde

27. maijā pulksten 11
topošā Zemgales Olimpiskā centra pamatos
svinīgi tiks iemūrēta
kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis informē, ka šobrīd ir sagatavots topošā
Olimpiskā centra būvlaukums un
var sākties tā celtniecības darbi.
Lai šo nozīmīgo brīdi svinīgi atzīmētu, Olimpiskā centra pamatos
tiks iemūrēta kapsula ar vēstīju-

mu, atklājot, kā soli pa solim iets,
lai sāktos centra būvniecība.
Svinīgajā brīdī piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas, Zemgales Olimpiskā centra un Jelgavas
pašvaldības vadība, kā arī pārstāvji no būvkompānijas «LEC»
un centra projektētāji.
«Jelgavas Vēstnesis» jau informēja, ka vērienīgajā kompleksā
būs stadions, vairāki āra laukumi, kā arī sporta halle ar 2000
skatītāju vietām. Kopējās centra
būvniecības izmaksas ir ap 16
miljoniem latu. Konkursa kārtībā
tā celtniecība uzticēta būvkompānijai «LEC».

Aicina pieteikt
sakoptākos objektus
 Kristīne Langenfelde

Aviācijas ielā pretī kādreizējiem
RAF korpusiem sākušies sagatavošanās darbi jaunas gāzes
katlumājas būvniecībai.
Foto: Ivars Veiliņš
 Anna Afanasjeva

Jelgavas siltumapgādes uzņēmums SIA
«Fortum Jelgava» sācis katlumājas celtniecību Pārlielupē, kā arī
būvēs koģenerācijas
staciju Ganību ielā.
Tā kā pēc ražošanas pārtraukšanas cukurfabrikā nojaukšanai
pakļauta kādreizējā termoelek-

trocentrāle un katlumāja, pilsētas siltumapgādes uzņēmumam
Pārlielupes daļai jānodrošina
jauns siltuma avots. Somijas
kompānijas «Fortum» meitas
uzņēmums SIA «Fortum Latvija», kas šogad iegādājās SIA
«Jelgavas koģenerācija», līdz
septembra beigām šeit apņēmies izbūvēt jaunu katlumāju,
ko vēlāk varētu papildināt ar
koģenerācijas procesu. Vēl līdz
1. oktobrim panākta vienoša-

nās, ka siltumu un karsto ūdeni
Pārlielupē nodrošinās cukurfabrikas katlumāja.
Pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Vilis Ļevčenoks skaidro, ka līdz ar siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju nomaiņu
nedaudz mainījusies arī šīs pilsētas daļas apkures koncepcija.
Proti, sākotnēji tiks izbūvēta
gāzes katlumāja. Perspektīvā
kurināmo varētu nomainīt uz
biokurināmo. Tās jauda būs 28

megavati, savukārt nākotnē
šeit iecerētās koģenerācijas
stacijas jauda būs 2,5 megavati,
mazāka nekā pie Ganību ielas
katlumājas.
Uzņēmuma valdes locekle Aina
Bataraga papildina, ka uz koģenerācijas režīmu katlumāja šogad
nepāries, jo ar elektroapgādes
pievadi un pārbūvi saistītā darbu
daļa izrādījusies pārāk sarežģīta
un laika ziņā ietilpīga.
(Turpinājums 3.lpp.)

Maskaviešus interesē mūsu mēbeles
un gaļas produkcija
 Anna Afanasjeva

Izstādes «Zemgales uzņēmējs 2008» laikā interesi par mūsu pilsētā
ražoto izrādījuši maskavieši – divi galvenie
izstrādājumu veidi, kas
varētu nonākt Maskavas Dienvidu apgabala
tirgū, ir gaļas produkti
un mēbeles.
Jelgavas apmeklējuma laikā
Maskavas sadarbības apgabala
pārstāvji ar Gaļas kombināta
vadību un mēbeļu ražotājiem apsprieda ekonomiskās sadarbības
iespējas. Maskaviešus interesēja
arī piena produkcija, taču Jelgavā
to diemžēl vairs neražo. Savukārt
sadarbība ar šejienes metālapstrādes uzņēmumiem attīstīsies, kopā
ar Maskavu īstenojot «AMO Plant»
automobiļu rūpnīcas projektu.
Maskavas Dienvidu apgabala
prefekts Jurijs Bulanovs un citi
pārstāvji, apmeklējot Jelgavas

Gaļas kombinātu, atzinīgi novērtējuši auksti kūpinātos un citus
jaunos izstrādājumus, atzīstot, ka
pēc tiem Krievijas galvaspilsētā
būtu pieprasījums, jo ne viens vien
mūsu produkcijas veids pašlaik
Maskavā neesot nopērkams.
Gaļas kombināts produkcijas
eksportu uz Krieviju sāka pirms
diviem gadiem, taču šis process
daudzo starpnieku un birokrātijas dēļ izrādījās visai sarežģīts,
tāpēc apjomi samazinājās. Pašlaik
sadarbība turpinās ar Latvijai
tuvāko Pleskavas apgabalu. Tagad
uzņēmuma produkcijai noietu
mēģinās rast pa tiešo uz Maskavas
Dienvidu apgabalu. Gaļas kombināta komercdirektore Ilga Antuža
tikšanos vērtē kā atsaucīgu. Uz rudens pusi, kad būs beidzies vasaras
atvaļinājumu laiks, uzņēmuma
pārstāvji dosies uz Maskavas apgabalu konkrētāk risināt sadarbības
jautājumus.
Maskavieši tikās arī ar uzņēmuma «OAK», kas pārstāv preču zīmi
«Nakts mēbeles», pārvaldnieku.

Pašvaldība izsludinājusi
pieteikšanos konkursam
«Sakoptākais pilsētvides objekts», kas notiks
no 26. maija līdz 16.
jūnijam – uzvarētājus
paziņos un godinās Zāļu
tirgus laikā – 21. jūnijā
pulksten 12 skvērā aiz
kultūras nama.
Konkursam sakoptākos objektus var pieteikt šādās nominācijās: zaļākais loga, lodžijas vai
balkona noformējums; sakoptākā
privātmājas teritorija (apsaimniekojamā teritorija); sakoptākais
daudzdzīvokļu mājas pagalms (labākais sētnieks); sakoptākā iela;
sakoptākā skolas vai bērnudārza
teritorija; sakoptākais ražošanas
uzņēmums, valsts vai pašvaldības
iestāde, sabiedriskais objekts; interesantākais žoga risinājums.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja
Iveta Šurma informē, ka objektus
konkursam var pieteikt Jelgavas
domes Informācijas aģentūrā
personīgi vai pa tālruni 63005522,

kā arī pa e-pastu: prese@dome.
jelgava.lv ar norādi «Konkursam».
Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
«Sakoptākā pilsētvides objekta»
uzvarētājus noteiks konkursa
vērtēšanas komisija, kuru vada
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks. Nosakot
uzvarētājus, tiks ņemta vērā virkne kritēriju: vides pieejamība (tiek
vērtēta pieteiktā objekta iekļaušanās pilsētvidē, tā pārskatāmība
no ielas un galvenajiem cilvēku
kustības virzieniem); objekta labiekārtojums (ierīkoto apstādījumu,
celiņu, laukumu, ūdens krātuvju,
mazo arhitektūras formu u.tml.
kompozīcija un izvēles pamatotība,
žoga caurskatāmība, iederība dārza un arhitektūras vidē); objekta
uzturēšana.
Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa 1.
vietu ieguvēji. Būtiski, ka tāpat kā
iepriekšējos gados arī šoreiz Zāļu
tirgus laikā tiks sveikti ne tikai
sakoptāko objektu saimnieki, bet
balvu izlozes kārtībā saņems arī
viens no objektu pieteicējiem.

Dzeramajam ūdenim
īpašas normas
 Anna Afanasjeva

Izstādē «Zemgales uzņēmējs 2008» Maskavas Dienvidu apgabala prefekts Jurijs Bulanovs (no labās) ar interesi vēroja
«AMO Plant» traktoru demonstrējumus, bet vēlāk sadarbības
iespējas apsvēra ar uzņēmumiem «Jelgavas Gaļas kombināts»
Foto: Ivars Veiliņš
un «Nakts mēbeles».
Interese par mēbelēm saistīta
ar to, ka Krievijas galvaspilsētas
apgabalā būvēs un rekonstruēs
vairākas viesnīcas, ko vajadzēs
apmēbelēt. Jelgavas uzņēmuma
pārvaldnieks Alvis Začs atzīst, ka
pagaidām pāragri spriest, vai maskaviešus ieinteresēs piedāvājums.
Ja sadarbība solīsies izdoties, mē-

beļnieki paši dosies uz Krieviju.
J.Bulanovs Zemgales uzņēmēju
izstādē uz sadarbību aicināja ikvienas nozares pārstāvjus. Tālab, ja
vien kādam ir vērā ņemama ideja,
var vērsties pie Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācijas vadītāja
Imanta Kanaškas, kurš koordinē
turpmāko sadarbību.

Lai arī Veselības ministrija ir
pieļāvusi paaugstinātu dzelzs un
sulfātu saturu «Jelgavas ūdens»
piegādātajā dzeramajā ūdenī,
tomēr analīzes apliecina, ka vielu
saturs dažviet ir zemāks pat par
visstingrākajām normām.
Tā kā Jelgavā vēl nav izbūvētas
jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas

iekārtas, ūdens pilsētas tīklā ir ar
paaugstinātu dzelzs un sulfātu saturu. Saskaņā ar Pārtikas uzraudzības aprites likumu un Ministru
kabineta noteikumiem «Jelgavas
ūdens» vērsās Veselības ministrijā, lai tā pieļautu paaugstinātu
minēto vielu normu ūdenī līdz
brīdim, kad attīrīšanas iekārtas
būs izbūvētas.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Jelgavas televīzijas ēterā tiešraidē
uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics
un direktora vietniece Inta Englande.
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Bezvīzu režīms –
ne gluži bez režīma

Pilsētnieks vērtē

Kāpēc jaunieši
dod priekšroku
vidusskolai,
nevis arodskolai?

 Kristīne Langenfelde

– to varēs aizpildīt un nosūtīt
elektroniski no sava datora. Tas
nozīmē, ka cilvēkam nebūs jādodas uz vēstniecību, lai šo jautājumu atrisinātu – to varēs izdarīt
vienkāršoti,» skaidro S.Seldovics,
piebilstot, ka līdzīga kārtība ir
tajās valstīs, kurās jau šobrīd ar
ASV ir bezvīzu režīms.
Tomēr tiem, kas neplānos uz
ASV doties tūrisma vai biznesa
darīšanās, visticamāk, arī turpmāk būs jādodas uz ASV vēstniecību, lai nokārtotu dokumentāciju
iebraukšanai Amerikas Savienotajās Valstīs. «Jā, cilvēkiem, kas pēc
bezvīzu režīma ieviešanas vēlēsies
vai nu īslaicīgi strādāt Amerikā,
vai studēt, vai, piemēram, rīkot
koncertus, arī turpmāk formalitātes vajadzēs kārtot vēstniecībā,»
piebilst S.Seldovics.

Pagājušajā nedēļā
Jelgavā vizītē ieradās
ASV vēstniecības Latvijā vēstnieka vietnieks
Stjuarts Seldovics, kurš
tikās gan ar Jelgavas
mēru Andri Rāviņu, gan
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
vadību, kā arī ar čigānu
un ebreju kultūras biedrību pārstāvjiem. Pēc
pavadītas dienas mūsu
pilsētā S.Seldovicu uz
sarunu aicināja «Jelgavas Vēstnesis».
ASV vēstniecība ir uzsākusi
tādu kā kampaņu, apmeklējot
Latvijas pilsētas, jo, kā saka pats
vēstnieka vietnieks, lai arī Rīga
ir brīnišķīga pilsēta, tā vēl nav
visa Latvija.

ASV – Latvija – Krievija

uz mūsu pilsētas pusi – tā bija
kāda Amerikas kompānija, kuru
interesēja iespēja izmantot mūsu
lidlauka teritoriju sava uzņēmuma attīstībai. Uz jautājumu, vai
S.Seldovics var minēt arī citus
gadījumus, kad ASV investoriem
Jelgava būtu šķitusi pievilcīga,
viņš atbild diplomātiski. «Godīgi
sakot, ASV uz Latviju skatās kā
uz kopīgu tirgu, neizceļot vienu
vai otru pilsētu. ASV Latvijā ir
septītais lielākais investors, mūsu
uzņēmēji te ir investējuši 500

viena no lietām, ko ārvalstu uzņēmēji šeit meklē, ir stabila politiskā
un ekonomiskā vide, likumu varas
stiprums. «Šeit valda demokrātija,
un tas ir būtiski – Latvija ir zeme,
kur ASV uzņēmējs jūtas ērti,»
saka S.Seldovics.
Viņš arī uzsver, ka pie pozitīvajiem aspektiem nevar neminēt
labi sagatavoto darbaspēku. Taču
mēs paši nu jau zinām, ka daudzu
valstu investori, kas sākotnēji šeit
ieradās lētā darbaspēka meklējumos, nu mūsu valsti pamet, lai

ziņas vēsta, ka optimistiskākās
prognozes to ieviešanas termiņā
ir šā gada beigas. Arī sarunā ar
«Jelgavas Vēstnesi» S.Seldovics
to apstiprina. «Mums katrā ziņā
šajā jomā ir panākts progress
– ir parakstīts saprašanās memorands par bezvīzu režīma
ieviešanu, tagad turpinās darbs,
lai to realizētu dzīvē. Es gribētu
teikt, ka tiešām optimistiskākās
prognozes joprojām ir un paliek šā
gada beigas. Galvenokārt pašlaik
jāstrādā Amerikas pusei – tā ir

ASV prezidenti vairākkārt
viesojušies mūsu valstī, tāpat Latvijas prezidenti devušies uz ASV,
Latvija atbalsta Amerikas centienus miera uzturēšanā austrumos,
un ne reizi vien šīs ciešās saites
izraisījušas diskusijas – vai tikai
Amerikai nav pārāk liela ietekme
Latvijā. Taču pēdējā laikā mūsu
valsts politiķiem tiek pārmests
pretējais – Latvija par daudz skatās Krievijas virzienā. Vēstnieka
vietnieks, komentējot to, gan
uzsver, ka vienmēr atbalsta tikai
pēc iespējas labākas attiecības
divu valstu starpā. «Robežlīgums
starp Latviju un Krieviju noteikti
ir politisks sasniegums. Tas, ka
Latvijas un Krievijas attiecības
stabilizējas, ir tikai pozitīvi,»
uzsver S.Seldovics, gan piebilstot, ka Latvijas politiķiem būtu

miljardus latu dažādās nozarēs
– banku sektorā, hoteļos, jaunāko tehnoloģiju nozarē,» uzsver
S.Seldovics, piebilstot gan, ka
šajā ziņā Latvijai nopietni nākas
konkurēt ar citām valstīm.
S.Seldovics arī gatavs dalīties
savos spriedumos par to, kādi
ir Latvijas plusi un mīnusi, piesaistot investorus. «Investēšanu
sarežģītu dara tas, ka Latvijas tirgus ir visai mazs un šeit nav dabas
resursu, kas tādējādi zemāku izmaksu dēļ liktu investoriem plūst
uz šejieni,» spriež S.Seldovics.
Taujāts, kas tādā gadījumā
mūsu valsti dara pievilcīgu investoru acīs un ar ko tad vēl spējam
konkurēt, S.Seldovics neslēpj, ka

dotos tālāk uz austrumiem – Latvija vairs nav lētā darbaspēka
zeme. «Un tas ir labi – Latvijai arī
nav jābūt lētā darbaspēka zemei.
Manuprāt, tagad būtu jāstrādā
tieši pie tā, lai pierādītu sevi kā
valsti, kur var atrast tādus darbiniekus, kas spēj radīt pievienoto
vērtību. Investors to novērtēs, jo
tas ir lielāks ieguvums nekā lētais
darbaspēks,» tā S.Seldovics.

virkne likumdošanas jautājumu,
kas jāatrisina ASV valdībai, jo
Latvijai ar nosacījumu ievērošanu
šobrīd veicas ļoti labi,» uzsver
S.Seldovics.
Taču tiem, kas bezvīzu režīmu
ar ASV iedomājas identisku tam,
kā to mēs saprotam, piemēram,
ar citām Eiropas valstīm, varbūt
nāksies nedaudz vilties, jo gluži
tā – sēdies lidmašīnā un brauc
– nebūs arī pēc bezvīzu režīma
ieviešanas. «Es varētu teikt tā,
ka tad, kad tiks ieviests bezvīzu
režīms, brīvāk iebraukt ASV
varēs tie latvieši, kas turp dosies
kā tūristi vai biznesa darījumos.
Taču arī tādā gadījumā viņiem
būs jāsaņem ceļojuma atļauja

jādomā par kādu citu ne mazāk
būtisku lietu. «Latvija šobrīd ir
tiešā mērā atkarīga no Krievijas
dabas resursiem – te gan es uzskatu, ka Latvijai būtu uzmanīgi
jāskatās uz atkarību no Krievijas
energoresursiem. Protams, ASV
šajā gadījumā var vērst Latvijas
politiķu uzmanību uz šo situāciju,
dot padomus, ja valdībai tie būtu
nepieciešami, taču lēmumus tik
un tā var pieņemt tikai Latvijas
politiķi,» uzsver S.Seldovics.
Jau iepriekš intervijās ASV
vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons
minējis: «Mēs esam nobažījušies,
ka enerģētika var tikt izmantota
kā politisks ierocis. Tas, kā esam
redzējuši, ir noticis citās valstīs.»

«Ja varēsim – palīdzēsim»

Pirmo reizi ierodoties Jelgavā,
S.Seldovics atzīst, ka iespaidi ir
patīkami. «Es saprotu, ka pilsēta
ir spēcīgi cietusi kara laikā, taču
tas, kas palicis, ir labi saglabāts.
Var just, ka pilsētā ir kārtīgi
saimnieki,» spriež S.Seldovics,
piebilstot, ka īpaši viņu sajūsminot Jelgavas pils.
ASV vēstniecība LLU ir gatava
piedāvāt sadarbību, jo izglītības
joma ir viena no primārajām,
ko tā atbalsta. «Biju patīkami
pārsteigts, ka universitāte jau sadarbojas ar Ilinoisas universitāti
Amerikā, taču tas varētu būt tikai
sākums, jo esam gatavi piedāvāt
arī citas sadarbības formas, ja
vien universitātei tas interesētu.

Piemēram, varbūt ir kādas speciālas studiju programmas, kurās
LLU vēlētos sadarbības partnerus Amerikā,» saka S.Seldovics,
atzīstot, ka durvis turpmākām
sarunām palikušas atvērtas.
Tāpat arī sarunā ar Jelgavas
mēru A.Rāviņu ne tikai izzināta
pilsētas vēsture, sociālās problēmas, bet pārrunāti arī ekonomikas jautājumi. «Bija svarīgi saprast, kā pilsēta redz ekonomisko
attīstību nākotnē, jo, iespējams,
tur varētu būt mūsu sadarbības
iespējas,» tā S.Seldovics.

Latvijas tirgu sadalīt grūti

Līdz šim ASV investors, šķiet,
tikai reizi tā nopietni skatījies

Skaitļi runā

ASV vēstnieka vietnieks Latvijā Stjuarts Seldovics uzskata, ka Latvijai tagad arvien vairāk būtu
jādomā par to, kā investorus piesaistīt ar darbaspēku, kas spēj sniegt pievienoto vērtību.
Foto: Ivars Veiliņš
«Latvija vairs nav lētā darbaspēka zeme, un tas ir labi.»

Jelgavas Amatu vidusskolā

Tas, kas Amerikas kontekstā
varētu interesēt lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju, neapšaubāmi ir
joprojām ilgi gaidītais bezvīzu režīms ar ASV. Pēdējās izskanējušās

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 2007. gada 9. klašu beidzēji turpina mācīties
2007./2008. mācību gadā (9. klasi beidza – 817)

Vispārējās vidējās
izglītības iestādēs
Profesionālajās izglītības
iestādēs (kopā)

Bez vīzām viegli ceļot
tūristiem un uzņēmējiem

529 (65%)

170 (21%)

Jelgavas Amatniecības
vidusskolā

81 (10%)

Profesionālajās vidējās
izglītības iestādēs

77 (9%)

60 (7%)
Jelgavas pašvaldības informācija

Sanita
Joškane, vidusskolniece:
– Vidējā izglītība ir pieprasītāka, jo
skolēni pēc
tam dodas
studēt augstskolā – iegūstot augstāko izglītību,
paveras lielākas iespējas darba
tirgū. Beidzot arodskolu, nevar tikt
strādāt vadošā darbā, kur ir labāks
atalgojums.
Inese Gvozdikova, pavāre:
– Iespējams,
ka vidusskola
ir labāka, jo
pēc tās var iestāties augstskolā, iegūt
augstāko izglītību un veiksmīgāk atrast darbu.
Augstākā izglītība nu jau ir nepieciešamība. Pati esmu mācījusies
vidusskolā, bet pēc tam Amatu
skolā apguvu profesiju.
Jānis Ķincis,
inkasators:
– Uz arodskolu iet tie, kas
no bērnības
jau pieraduši
strādāt, bet
vidusskolu
izvēlas izlutinātie bērni, kas nevēlas «pirkstiņu pakustināt», bet uzreiz pie
kaklasaites tikt. Tādējādi ir lielākas
cerības pēc vidusskolas iestāties
augstskolā un iegūt augstāko
izglītību, lai varētu ieņemt vadošākus amatus.
Svetlana
Sutīrina, komercaģente:
– Ja beidz vidusskolu, paveras vairāk
iespēju – augstākā izglītība, maģistra
grāds. Uz arodskolu iet tie, kas
vairāk tendēti uz darbu un vēlas
ātrāk tikt pie peļņas. Šobrīd ar
arodskolas izglītību nepietiek. To
zinu arī pēc savas pieredzes, jo
nācās vēl mācīties augstskolā.
Daina Smilgaine, 8. klases skolniece:
– Iespējams,
ka skolēni vēl
nav pārliecināti par to,
ko vēlas darīt
nākotnē, tāpēc izvēlas vidusskolu, nevis vienu
konkrētu profesiju. Viņi cer, ka pa
trim gadiem izdomās, ar kādu
jomu saistīt savu dzīvi.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Būvē jaunu katlumāju
(No 1.lpp.)
Tas varētu notikt 2010. gadā,
kad projektu varētu īstenot
uzņēmums «Latvenergo». Uz
katlumājas izbūvi Aviācijas
ielā 47 bija pieteikušies seši
pretendenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Par
piemērotāko, izvērtējot saimniecisko izdevīgumu un cenu, atzīts
SIA «Filter» piedāvājums. Rīgā
reģistrētā firma galvenokārt
izplata Austrijas un Somijas
iekārtas. Līguma summa ir
1 393 780 latu bez pievienotās
vērtības nodokļa. Katlumājā
uzstādīs somu uzņēmuma «Wapor» katlus.
Objektam vēl jāpievada elektrība nepilnu divu kilometru
garumā. «Latvenergo» katlumājai nodrošinājis pieslēguma
vietu, bet tā projektēšana un
izbūve jāveic patērētājam. Šī
darba konkursu organizē energouzņēmums. Akciju sabiedrība «Latvijas gāze» kurināmā
pievadīšanu līdz katlumājas
teritorijai jau nodrošinājusi.
Gāzes pievadīšana līdz katlumājai Kalnciema ceļā, topošajam
objektam Aviācijas ielā un ar
pāriešanu uz koģenerācijas
režīmu Ganību ielas katlumājā
saistītie darbi SIA «Fortum Jelgava» izmaksājuši 90 996 latus.
Tā ir apmēram puse no kopējiem
izdevumiem.
Līgumu par koģenerācijas
stacijas izbūvi Ganību ielā SIA
«Fortum Jelgava» noslēgusi
ar Lietuvas uzņēmumu «Axis
Technologies» no Kauņas.
A.Bataraga klāsta, ka darbu
gaitā pie pašreizējās katlumājas

 Anna Afanasjeva

Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu
ministrija (RAPLM) ierosinājusi izmaiņas
likumā «Par nodokļiem un nodevām», kas
paredz pašvaldībām
tiesības savā teritorijā
noteikt nodevu par infrastruktūras attīstību
un uzturēšanu. Jelgavas dome ieceri vērtē
kā atbalstāmu, bet
nopietni izsveramu.
Ražotājiem svarīgo
infrastruktūru pašvaldība turpinās izbūvēt
saviem spēkiem, lai
veicinātu pilsētas attīstību.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš likuma izmaiņas
vērtē kā pieņemamu ierosinājumu, kurš vispirms nopietni
izvērtējams. Nenoliedzami,
jaunu objektu būvniecība, īpaši
tirdzniecības centru un biroja
ēku, rada papildu slodzi pašvaldību infrastruktūrai, tāpēc nekustamā īpašuma attīstītājiem
būtu jāsedz daļa no tās attīstības
un uzturēšanas izmaksām. Jelgavas gadījumā vislielākā slodze
ir iekšpagalmu infrastruktūrai,
kur izvietojušies tirdzniecības
uzņēmumi.
Tā kā iekšējos pagalmos jauniem objektiem vietas tikpat
kā nav, nodevas ieviešana pret
jauno projektu virzītājiem nebūtu īsti godīga, jo arī esošo
veikalu un citu pakalpojumu
uzņēmumu īpašniekiem, kam
svarīga piebraucamo ceļu iz-

Atjauno ielu
krāsojumu

izvietos nelielu koģenerācijas
staciju ar četriem elektrodzinējiem. Katra tā jauda nepārsniegs
vienu megavatu. Galīgā līguma
vērtība ir 7 130 923 eiro. Pasūtītāji pieļauj, ka projekta izmaksas vairāk nekā par miljons
latiem izdosies samazināt, jo tas
saņems ES atbalstu – Jelgavas
siltumapgādes uzņēmums 2005.
gada rudenī piedalījās Finanšu
ministrijas Centrālās finanšu
un līgumu aģentūras konkursā
ar pieteikumu «Siltumapgādes
sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana
gan siltumapgādes sistēmas
ražošanas un sadales pusē, gan
gala patērētāja pusē». Iecere
saņēmusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta
līdzfinansējumu. No projekta
attaisnotajiem izdevumiem atbalsts varētu veidot apmēram
1,3 miljonus latu. Pārējās investīcijas objektos iegulda «Fortum
Jelgava» mātes uzņēmums.
Uz jautājumu, kā jaunie projekti ietekmēs siltuma tarifu,
 Sintija Čepanone
A.Bataraga skaidro, ka minētajām summām nevajadzētu atstāt
«Dienā var nokrāsot
pārāk lielu ietekmi uz tarifu, jo
vismaz divdesmit gāviens projekts saņem ES un
jēju pārejas,» atklāj
valsts atbalstu. Bet Pārlielupē
SIA «M-2» darbinieki,
pašlaik siltuma iepirkuma cena
kas kopš pagājušās
no cukurfabrikas esot tuva gala
nedēļas Jelgavā atrealizācijas cenai. Likvidējot
jauno ielu horizonneekonomiskās siltumtrases
tālo marķējumu. Ja
posmus, kur zudumi sasniedz
laika apstākļi krāso40 procentus, enerģiju izdosies
šanas darbiem būs
ietaupīt. Siltumenerģijas tarifa
labvēlīgi, divu nedēļu
projektu «Fortum Jelgava» ielaikā plānotais būs
sniegs pēc tam, kad būs zināma
paveikts.
jaunā gāzes iepirkuma cena.

Infrastruktūras
nodevas ieviešana
nopietni jāizsver
RAPLM ierosinājums
paredz:
• Pašvaldību nodeva par infrastruktūras attīstību un uzturēšanu varētu būt 5 – 10 procentu
apmērā no objekta kopējām
būvizmaksām;
• 60 procentus no nodevas nekustamo īpašumu attīstītājiem
būtu jāmaksā pirms būvatļaujas
saņemšanas;
• 40 procentus no nodevas jānomaksā pirms objekta nodošanas
ekspluatācijā.

mantošana, būtu jāpiedalās
jau izveidotās infrastruktūras
uzturēšanā. Jāņem arī vērā, ka
daļai uzņēmēju ikviens papildu
maksājums, sevišķi pašreizējos
apstākļos mazina konkurences
iespējas.
Līdzšinējo pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem A.Rāviņš
vērtē kā auglīgu un abām pusēm
pieņemamu. Piemēram, «Pilsētas pasāžas» attīstītāji nobruģēja Driksas ielas gājēju posmu
un sakārtoja tā komunikācijas,
ko vēlāk nodeva pašvaldības
īpašumā. Savukārt pašvaldība
uzņēmumu uz trim gadiem atbrīvoja no nekustamā īpašuma
nodokļa.
Ražošanas un ar inovācijām
saistītiem uzņēmumiem pašvaldība arī turpmāk palīdzēs
sakārtot infrastruktūru, jo arī
pasaulē, A.Rāviņa vārdiem
runājot, ražotāju ienākšanai
pieņemts sagatavot augsni.
Pagaidām RAPLM ierosinātās
izmaiņas likumā «Par nodokļiem un nodevām» Saeima ir
noraidījusi, tomēr, visticamāk,
šī ideja tiks aktualizēta arī
turpmāk.
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«Krāsojums vietām ir tikko
saredzams, tas nozīmē, ka
ielas izmantotas intensīvi.
Turklāt krietni pabalējis ir
pat uzkrāsotais termoplasts,
kur nu vēl krāsa!» vērtē SIA
«M-2» strādnieki, kas krāsojumu uz Jelgavas ielām atjaunoja arī pērn. Viņi atklāj, ka
ielu horizontālā marķējuma
atjaunošanas darbi, pateico-

Īsi
 Reģistrētā bezdarba līmenis
Latvijā aprīļa beigās bija 4,8
procenti, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā marta beigās, Jelgavā tas ir 3,6 procenti.

Pie svaiga
krāsojuma
šonedēļ tika
arī gājēju
pārejas
Sarmas ielā
pie 2. pamatskolas.
Marķējums
atjaunots arī
«gulošajam
policistam».
Strādnieki
vērtē, ka
kopš pagājušā pavasara tas krietni
pabalējis.
Foto: Ivars
Veiliņš
ties siltajam laikam, pašlaik
rit raiti.
«Ielu horizontālo marķējumu
atjaunojam ik pavasari, tiklīdz
ir darbiem atbilstoši laika ap
stākļi un salabotas bedrītes,»
teic pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» satiksmes
drošības inženiere Ilze Abramoviča, norādot, ka šogad ielu
horizontālā marķējuma darbi
organizēti divās kārtās un abu
kārtu realizēšanai kopumā
atvēlēti apmēram 60 000 lati.
Viņa lēš, ka pirmajā kārtā
iekļauto ielu horizontālais
marķējums varētu tikt uzklāts
vēl šīs nedēļas laikā.
«Kā pirmais ielu horizontālais marķējums, tostarp līnijas,
gājēju pārejas, «gulošie policisti», stāvvietās, tiek uzklāts
J.Čakstes bulvārī, Akadēmijas,
Sudrabu Edžus, Raiņa ielā,
Rūpniecības ielā posmā no Tērvetes līdz Dambja ielai, visas
Dambja un Satiksmes ielas, kā

arī Loka maģistrāles garumā.
Krāsojumu atsvaidzinās arī
Pasta ielā, izņemot posmu no
Sudrabu Edžus ielas līdz aplim,
un Pulkveža O.Kalpaka ielas
posmā no Raiņa līdz Lielajai
ielai,» I.Abramoviča piebilst,
ka ar karsto termoplastu gājēju
pārejas un stop līnijas atjaunos
arī Rīgas ielā.
Savukārt otrajā kārtā, kas
tiks sākta, tiklīdz noslēgsies
pirmā, horizontālo ielu marķējumu uzklās Dobeles šosejā,
Kalnciema ceļā, Garozas ielā,
Bauskas ielā posmā no apļa
līdz Mežciemam, Lietuvas
šosejā no apļa līdz Miera ielai,
kā arī Tērvetes ielā posmā no
otrās dzelzceļa pārbrauktuves
līdz pilsētas robežai.
Satiksmes drošības inženiere
lēš, ka labvēlīgu laika apstākļu
gadījumā jau apmēram divu
nedēļu laikā visi ar ielu horizontālo marķējumu saistītie
darbi būs pabeigti.

Dzeramajam ūdenim īpašas normas
(No 1.lpp.)
Dzelzij pieļaujamā norma ir
3,6 miligrami litrā (mg/l), bet
sulfātiem – 398 mg/l.
Paaugstinātie normatīvi piemēroti, pamatojoties uz vienu
no pagājušajā augustā veiktajām analīzēm, kur parādījās
minētais īpatsvars. Taču, kā
skaidro uzņēmuma tehniskais
direktors Gvido Gudelis, maksimālā robeža dažkārt iespējama

tā sauktajās izzaru līnijās, kur
ūdensvads nav sacilpots.
Faktiski, kā liecina ikmēneša
analīzes, vielu saturs ir ievērojami zemāks. Piemēram, maijā vairākos bērnudārzos («Pīlādzītī»,
«Sprīdītī», «Alfā», «Varavīksnē»,
«Gaismiņā», «Lācītī», «Kamolītī»,
«Pasaciņā» un «Zemenītē») dzelzs
saturs dzeramajā ūdenī bija no
0,1 līdz 0,38 mg/l. Tas ir atbilstošs spēkā esošajām normām,

saskaņā ar ko dzelzs saturs nevar
pārsniegt 0,4 mg/l. Pārējos bērnudārzos dzelzs saturs svārstās no
0,79 līdz 1,51 mg/l.
Pasaules Veselības organizācija gadījumos, kad dzeramajam ūdenim noteiktas īpašas
normas, iesaka visās izglītības
un sociālās aprūpes iestādēs nodrošināt fasētu dzeramo ūdeni.
Jelgavā par to gādāts vēl pirms
vēršanās Veselības ministrijā.

Noskaidrots, kā jūtas pensionāri
 Ritma Gaidamoviča

Apkopoti gada sākumā veiktās aptaujas
«Kā jūtas pensionārs
Jelgavā?» rezultāti. Tie
liecina, ka 90 procenti
pensionāru saņem pensiju, kas ir zemāka par
valstī oficiāli noteikto
iztikas minimumu, taupīts tiek uz uztura un
veselības rēķina.
Pētījumā, kura mērķis bija noskaidrot, kā pensionāri tiek galā
ar ekonomiskajām un sociālajām
problēmām, lai, pamatojoties uz
anketēšanas rezultātiem, piedāvātu savu redzējumu par izmaiņām pensiju likumā, piedalījušies
332 pilsētas pensionāri.
Galvenie pētījuma secinājumi:
trešā daļa pensionāru dzīvo zem
iztikas minimuma, tādējādi tiek

pārkāpts Satversmes 37. pants;
vidēji 43 procentus no pensijas
pensionāri tērē komunālo maksājumu veikšanai – tie, kas dzīvo
labiekārtotākos dzīvokļos, tērē
pat 50 – 60 procentus. Pēc pētījuma veicēju aprēķiniem, pensionāram 50 – 60 latus vajadzētu
tērēt pārtikai, taču ar pensiju,
kas ir zem iztikas minimuma,
nevar segt maksājumus un vēl
pilnvērtīgi nodrošināt sevi ar
pārtiku. «Lai netiktu pārkāptas
cilvēku pamattiesības uz uzturu
un mājokli, valstī steidzami
jāpalielina pensijas līdz iztikas
minimumam vai jākompensē
komunālo maksājumu, medicīnas pakalpojumu un transporta
izdevumi, sevišķi tas attiecināms
uz vientuļajiem pensionāriem,»
teikts pētījumā.
«Vairāk nekā puse aptaujāto
– 68 procenti – izteikuši vajadzību
pēc zupas virtuves pilsētā, taču,

ierīkojot to, jāņem vērā pieejamība, tāpēc zupas virtuvi vajadzētu
ar organizētiem izdales punktiem
mikrorajonos, nevis tikai centrā,»
secināts pētījumā.
Aptaujas iniciatori izteikuši
arī priekšlikumus valstij, kas
nodoti labklājības ministrei Ivetai Purnei. Pensionāru biedrības
pārstāvji uzskata – ņemot vērā
lielo nevienlīdzību ienākumos
starp bagātajiem un trūcīgajiem
valsts iedzīvotājiem, valstī jāievieš
progresīvais ienākumu nodoklis;
dividendes, kas tiek izlietotas patēriņam, jāapliek ar 10 procentu
nodokli. Pēc pētījuma veicēju
domām, pensiju indeksācija jāveic
visām pensijām. Mazākām pensijām koeficientam jābūt lielākam,
lai kompensētu dzīves dārdzības
pieaugumu.
Jelgavnieki ar pētījuma rezultātiem var iepazīties mājas lapā
www.jelgava.lv.

Bezdarbnieku skaits Latvijā mēneša
laikā ir palielinājies par 91 cilvēku
– NVA uzskaitē aprīļa sākumā bija
52 806, bet aprīļa beigās – 52 897
bezdarbnieki. Bezdarbnieka statuss
aprīlī tika piešķirts par 1330 cilvēkiem
vairāk nekā martā. Zemākais bezdarba
līmenis aprīlī reģistrēts Tukuma rajonā
– 3 procenti, Valmieras rajonā – 3,3
procenti, Jelgavas rajonā – 4 procenti.
Arī republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis aprīlī bijis zems: Rīgā
– 3,2 procenti, Ventspilī – 3,6 procenti,
Jelgavā – 3,6 procenti.

 No 19. maija līdz 9. jūnijam
juvelierizstrādājumu veikalu
ķēde «Grenardi» aicina Jelgavas
jauniešus un viņu vecākus balsot
par savu vismīļāko skolotāju.
Akcijas «Jelgavas skolēnu favorīts»
uzvarētājs izlaiduma dienā saņems
īpašu balvu no juvelierizstrādājumu
veikala. Lai piedalītos akcijā, ikviens tiek
aicināts doties uz «Grenardi» veikalu
Jelgavā, «VIVO centrā» Katoļu ielā 18,
un ierakstīt sava vismīļākā skolotāja
vārdu, uzvārdu un skolu balsojuma
albumā. Tiesa, katrs var balsot tikai
vienu reizi. Ja paveiksies, tad kāds
no balsotājiem momentloterijā varēs
laimēt dabīgo pērli.

 Jelgavā saistībā ar vairāku
zādzību veikšanu aizturēti divi
1991. gadā dzimuši jaunieši. Paš-

laik turpinās pirmstiesas izmeklēšana,
un policija nopratinās abus jauniešus,
lai uzzinātu, vai zādzībās iesaistīti
vēl kādi cilvēki. Kā informē Jelgavas
pilsētas un rajona Policijas pārvaldes
priekšnieka vietniece Ieva Sietniece,
vienu no nepilngadīgajiem tur aizdomās par sākto kriminālprocesu saistībā
ar 21 Ukrainas pilsoņa pasu, televizora
un DVD atskaņotāja zādzību no tūristu autobusa marta vidū. Tāpat viņš,
iespējams, līdzdarbojies vairāk nekā
1300 latu vērtu elektrības kabeļu, kā
arī piecu velosipēdu zādzībā laikā kopš
pagājušā gada rudens. Turklāt jaunietis
jau agrāk ir tiesāts un viņam piemērots
drošības līdzeklis – uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā. Savukārt otrs jauneklis
tiek turēts aizdomās par saistību ar
divām velosipēdu zādzībām.

 Sveikti pagājušā mēneša četri
starptautisku sacensību uzvarētāji un 15 labākie sportisti,
kas izcīnījuši godalgotas vietas
Latvijas Republikas (LR) čempionātos. Laureātu vidū – karatists
Kalvis Kalniņš, karatistes Marija
Larisa Agafonova, Viktorija
Rezajeva un ūdens motosportists Uģis Gross. Par labiem rezultātiem LR čempionātos Sporta servisa
centra Pateicības rakstus saņēma arī
cīņas kluba «Milons» sportisti, Specializētās peldēšanas skolas audzēknes,
sporta kluba «Apolons» pauerliftingisti
un Jelgavas bērnu un jauniešu sporta
skolas sambo un džudo cīkstoņi. Atzinības rakstu 30. dzīves jubilejā, tostarp
par 15 sportam ziedotiem gadiem šajā
reizē saņēmis arī «Apolona» izlases
sportists starptautiskais sporta meistars Ivars Ozols.

 Svētdien, 25. maijā, pulksten
11 Vērmanes dārzā Rīgā atklās
«ZZ čempionāta» finālu, kurā 40
Latvijas sportiskākās un draudzīgākās klases cīnīsies par ceļojuma biļeti visai klasei uz Itāliju vai
Disnejlendu Parīzē. Tostarp arī
vairākas Jelgavas skolu klases.

No Jelgavas finālā iekļuvusi Jelgavas
1. sanatorijas internātpamatskolas 8.
klase, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8.e
klase, Jelgavas 1. ģimnāzijas 11.m
klase un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
11.v klase. Pasākuma laikā sagaidāma
ne tikai spraiga cīņa un jautrība visas
dienas garumā, bet arī pārsteiguma
balvas – skatītāju simpātijas un citu
radošu nomināciju laureātu paziņošana. Arī ikviens līdzjutējs līdzīgi kā fināla
dalībnieki varēs piedalīties dažādās
neparastās un sportiskās atrakcijās.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Ko vasarā darīt 12 gadus
vecam bērnam?
«Tuvojas vasara, tāpēc
sāku domāt par to, ko mana
divpadsmitgadīgā meita pilsētā varētu darīt vasaras
brīvlaikā, kamēr es atrodos
darbā. Avīzēs lasu, ka Jelgavā bērniem aktivitātes
vasarā nodrošina bērnu un
jauniešu centrs (BJC) «Junda», piedāvājot iespēju darboties nometnē «Lediņi», taču
šeit ir vecuma ierobežojums
– nometnē var piedalīties
bērni vecumā līdz 11 gadiem.
Pašvaldībā pilsētas labiekārtošanas darbos pieteikties
aicināti 13 un 14 gadus veci
skolēni, bet Nodarbinātības
valsts aģentūrā par darbu
vasarā var interesēties tikai,
sākot no 15 gadiem. Līdz šim
meita vienmēr kopā ar brāli
vasarā devās uz «Lediņiem»,
bet šogad izrādās, ka brālītis,
kurš ir mazāks, vēl tiks uz
«Lediņiem», bet ko darīt māsai, tā arī nezinām. Palīdziet
man noskaidrot, ko vasaras
brīvlaikā var darīt 12 gadus
veca meitene un kādas ir
viņas iespējas lietderīgi pavadīt brīvlaiku,» tā «Jelgavas
Vēstnesim» jautā Astrīda, 12
gadus vecas meitas mamma.
BJC «Junda» direktore Silvija Andersone, komentējot
vecuma ierobežojumus bērnu
nometnē «Lediņi», «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta – tas tāpēc,
ka «Lediņos» diemžēl nav
iespējams uzņemt visus pilsētas skolēnus, jo gan vieta,
gan resursi ir ierobežoti – nav
pietiekami plašu telpu, kur
paslēpties lietus laikā, un nav
arī tik liela virtuve, lai maltīti pagatavotu vēl vairāk cilvēkiem. BJC «Junda» par savu
mērķauditoriju izvēlējusies,
viņuprāt, problemātiskāko
vecuma posmu no sešiem līdz
11 gadiem – bērnus, kuri tikko beiguši bērnudārzu un trīs
mēnešus ir brīvi, un tos, kas
vēl mācās sākumskolā.
«Vecākiem bieži vien šķiet,
ka, iesaistot bērnu nometnē,
viņi savu atvasīšu vasaru
padarīs interesantāku, taču
bērni bieži vien domā pre-

tēji, jo viņiem interesē jau
dažādas pusaudžu nodarbības, bet šeit viss ir vērsts
uz mazākiem dalībniekiem.
Agrāk jau mēs uzņēmām arī
vecākos skolēnus, taču viņi
darīja visādus citādus «darbus», nevis klausīja vadītājus
– lauza, sita un mācīja citus
uz muļķībām. Tāpēc tagad
esam pielāgojušies mazākajiem,» stāsta direktore. Viņa
gan šīs meitenes māmiņai
iesaka septembrī meiteni
iesaistīt kādā no pulciņiem,
jo arī tādā veidā iespējams
aizpildīt vasaru. Piemēram,
patlaban vairāki kolektīvi
gatavojas Dziesmu un deju
svētkiem vasarā, bet citi – vasaras koncerttūrēm ārzemēs
un citiem projektiem.
Savukārt Nodarbinātības
valsts aģentūra pieteikties
darbam aicina skolēnus tikai
no 15 gadu vecuma, jo to nosaka jaunā kārtība un Darba
likuma ierobežojumi. NVA
Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils pastāstīja – tas tāpēc, ka jaunākiem skolēniem
ir ierobežotākas nodarbinātības iespējas, Darba likumā
ir limitēts profesiju skaits,
kurās tie var darboties. Jaunākie skolēni galvenokārt
var iesaistīties dažādos labiekārtošanas darbos, tāpēc
šādu darbu skolēniem arī
šogad nodrošina aģentūra
«Pilsētsaimniecība». «Darba
likums paredz, ko drīkst un
ko nedrīkst, tieši tāpēc uzņēmēji neuzņemas atbildību
par jaunākiem skolēniem,»
tā vadītājs.
Taču «Jelgavas Vēstnesis»
noskaidroja, ka arī šogad
dažās Jelgavas skolās un
baznīcu draudzēs vasarā tiks
rīkoti pasākumi, nometnes,
kurās varēs iesaistīties pilsētas bērni. Tāpēc «Jelgavas
Vēstnesis» sekos līdzi piedāvājumam un informēs savus
lasītājus par iespēju saturīgi
pavadīt brīvlaiku ne tikai
līdz 12 gadu vecumam, bet
ikvienam skolēnam.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Galvenais –
nepārprotami
norādīts laiks
«Ļoti bieži Jelgavā var redzēt Pašvaldības policijas
darbiniekus, sodot autovadītājus, kuri, novietojot mašīnu
stāvvietā ar laika limitu, logā
nav norādījuši laiku. Vai
«Jelgavas Vēstnesī» varētu
izskaidrot, kādā veidā šis
laiks ir jānorāda? Dzirdēts,
ka dažkārt «plāksteri» logā
saņēmuši arī tie, kuri it kā
noteikumus ievērojuši,» laikrakstam Andis jautā, kā var
būt pilnīgi drošs, ka visi noteikumi ievēroti.
Kā «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro Pašvaldības policijas
Satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece Inga Stepane,
ceļu satiksmes noteikumos tā
sauktā parkinga pulksteņa
forma nav norādīta. «Nav būtiski, kādā veidā autovadītājs
norādījis laiku, galvenais, lai
tas būtu izdarīts nepārprota-

mi,» I.Stepane uzsver, ka šim
nolūkam der kā veikalos iegādājamie speciālie parkinga
pulksteņi, kuriem iespējams
norādīt gan veselās stundas,
gan minūtes, gan arī vienkārša lapiņa, ko autovadītājs
ievieto logā. «Uz tās skaidri
jāuzraksta laiks, cikos autovadītājs iebraucis stāvvietā
ar laika ierobežojumu, lai
būtu iespējams kontrolēt,
vai viņš nepārsniedz atļauto
laika limitu,» tā Satiksmes
uzraudzības nodaļas priekšniece, piebilstot – ja ievēroti
šie nosacījumi, likumsargi
autovadītājus nesoda.
Viņa atklāj, ka pēdējā laikā,
par laimi, šādu pārkāpēju
skaits būtiski samazinājies:
«Piemēram, vienā šādā stāvvietā laiks nav norādīts varbūt
vienai divām automašīnām.»
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Par beigtiem vēžiem
informācijas nav
«4. maijā kā strādājošs pensionārs brīvo dienu nolēmu pavadīt
pie dabas krūts un devos pie vēl
nesaindētās Lielupes posma no
Staļģenes tilta uz leju līdz Aučiem.
Kas atklājās šajā Lielupes labā
krasta posmā? Ar palu ūdeņiem
krasta mala sētin nosēta ar pērnā
gada meldru gabaliem, bet tajos
ieraugu kaut kādus līdz pieciem
centimetriem garus ūdens dzīvnieku līķus. Vēži! Lūdzu «Jelgavas
Vēstnesi» noskaidrot mazo vēžu
bojāejas cēloņus Lielupes labajā
krastā. Vai atkal nav vainīga zemā
izšķīdušā skābekļa koncentrācija
Lielupes ūdeņos?» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta pensionārs
A.Elsteris.

«Pagājušajā gadā šeit
Lielupes krasti mudžēja no
vēžiem, šogad tos vēl neesmu manījis – ne dzīvus, ne
beigtus,» stāsta makšķernieks, kurš par copes vietu
bija izvēlējies pensionāra
A.Elstera minēto Lielupes
krastu pirms Staļģenes tilta. Izstaigājot upes krastu
pārsimts metru garumā,
«Jelgavas Vēstnesis» nemanīja pensionāra minētos
mazo vēzīšu līķus, taču
starp pērnajiem meldriem
ieraudzīja divus lielākus
beigtus vēžus, kas, visticamāk, bojā gājuši jau sen.
Foto: Ivars Veiliņš

Kā «Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālā Vides pārvaldē
(JRVP), līdz šim pārvalde sūdzības par vēžu bojāeju pensionāra
minētajā vietā nav saņēmusi.
Par šo incidentu nav ziņojis ne
pensionārs A.Elsteris, ne arī
makšķernieki, kas parasti pirmie
informē par upes krastos pamanītajām nebūšanām. «Par to JRVP
jāinformē nekavējoties, nevis
ar vairāku dienu novēlošanos,»
norāda pārvaldes vadītājs un informāciju sola pārbaudīt.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Atkritumu laukumos dokumentus nesmalcina
«Nesen dzīvoklī sarīkoju ģenerālo tīrīšanu, lai atbrīvotos no
visa, kas gadu laikā sakrājies
plauktos. Rezultātā manā priekšā
stāvēja kaste, pilna ar dažādiem
veciem līgumiem, rēķiniem un
citiem dokumentiem, kuros minēti
mani personas dati. Tam visam
klāt – senas fotogrāfijas, personiskas vēstules un cita līdzīga
«makulatūra»,» «Jelgavas Vēstnesim» jelgavniece Maira klāsta,
ka saprotamu iemeslu dēļ šos papīrus viņa vislabprātāk iznīcinātu
sadedzinot, jo nevēlas pieļaut, ka
kaut netīšām tie nokļūst svešu cilvēku rokās, vēl jo vairāk tādēļ, ka
viņai rūp savu datu aizsardzība.
«Sakurt ugunskuru pie daudzdzīvokļu mājas nedrīkst, atkritumu
konteinerā izmest nevēlos. Varbūt
tos kā makulatūru iespējams
nodot nesen izveidotajos dalītās

visai niecīgs pieprasījums. «Jāņem
vērā, ka minētie laukumi galvenokārt orientēti uz privātmāju
iedzīvotājiem, tādēļ pašsaprotami
šķiet, ja šāda veida makulatūru
«Cik zinu, Latvijā ir dažas kom- viņi sadedzinātu, piemēram,
pānijas, kas piedāvā dokumentu krāsnī,» teic A.Grīnfelds. Turklāt
smalcināšanu, taču ne dalītās at- daudziem noteikti laukos dzīvo
kritumu savākradi vai draugi,
šanas laukumā Dalītās atkritumu
kas šajā situācijā
Salnas ielā, ne savākšanas laukumu
varētu izlīdzēt.
Paula Lejiņa ielā Salnas ielā 20 un Paula
«Pieņemu, ka
šādu pakalpoju- Lejiņa ielā 6 darba laiks: nemaz tik daudz
mu nesniedz,»
līgumu un citu
• Pirmdien – slēgts;
«Jelgavas Vēst- • Otrdien, trešdien, ceturtdien, veidu dokumenti
nesim» teic SIA piektdien – no pulksten 12 līdz 19; cilvēkam nevarē«Jelgavas komu- • Sestdien, svētdien – no pulk- tu būt. Ja tomēr
nālie pakalpoju- sten 10 līdz 17.
citādi šo problēmi» ražošanas
mu nekādi nav
direktors Alvils Grīnfelds. Viņš iespējams atrisināt, mūsu uzņēnorāda, ka nav arī domāts nākotnē mums varētu nākt pretī. Proti,
ieviest dokumentu smalcināšanu, dokumentus var nogādāt «Jelgajo šim pakalpojumam varētu būt vas komunālajos pakalpojumos»,
atkritumu savākšanas laukumos,
kur tos ar papīra smalcinātāju
manā acu priekšā sasmalcinātu?!» jautā Maira.

kur uzņēmuma darbinieki klienta
acu priekšā tos sasmalcinās ar biroja papīra smalcinātāju, tādējādi
izvairoties no iespējamām nepatīkamām sekām,» saka ražošanas
direktors.
Jāatgādina, ka iedzīvotāji sašķirotos atkritumus, piemēram,
papīru, stiklu, PET pudeles,
būvniecības atkritumus, var
nodot divos dalītās atkritumu
savākšanas laukumos Salnas ielā
20 un Paula Lejiņa ielā 6. «Laukumi lielākoties domāti privātmāju
iedzīvotājiem, tādēļ iebraukšana
tajos atļauta tikai vieglajām automašīnām. Tas tādēļ, lai sašķirotos
atkritumus bez maksas varētu
nodot iedzīvotāji un citi, kas ar
to pelna naudu, šo priekšrocību
neizmantotu ļaunprātīgi,» piebilst
A.Grīnfelds.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Kļavas jau sāk krāsoties sarkanas
«Pagājušajā vasarā daudz tika
runāts par kļavām Rīgas ielas
malā, jo tās pēkšņi sāka nīkuļot.
Tolaik, cik atceros, runāja, ka
kokus nāksies nocirst, jo tie nokaltuši ceļa remonta dēļ,» «Jelgavas
Vēstnesim» klāsta pensionāre
Ausma. Viņa vēlas zināt, kāds
liktenis kokus sagaida.
«Diemžēl šajā pavasarī piecas
kļavas Rīgas ielas malā nācās
izņemt, jo tās neuzplaukušas nokalta. Visticamāk, līdzīgs liktenis
sagaida arī citas kļavas, jo jau pašlaik to lapas kļuvušas sarkanīgas,»
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris Vēveris.
Viņš atklāj, ka pavasarī, par spīti
ekspertu prognozēm, koki sāka
plaukt un tas viesa cerības, ka tie
būs dzīvotspējīgi. Taču diemžēl
šonedēļ pirmās kļavas vajadzēja
izņemt.
Uz jautājumu, kas tad īsti šīm
kļavām kait, P.Vēveris skaidro:

«Pieaicināto ekspertu viedokļi
par kļavu kalšanas iemesliem bija
atšķirīgi – vai nu tās iet bojā vides
faktoru ietekmē, vai arī kokus
skārusi slimība,» P.Vēveris norāda,
ka «Pilsētsaimniecība» pēc fakta
konstatācijas pērn nekavējoties
kā veica augsnes analīzes, tā lapu
paraugus nogādāja pārbaudēm
Augu aizsardzības dienestā, un
rezultāti ekspertu aizdomas neapstiprināja. «Tagad jānogaida, kā
reaģēs pārējās kļavas. Visticamāk,
arī tās vajadzēs izņemt, jo lapas lielākoties ir bojātas (sārtas), un tas
nozīmē, ka koka lapās neveidojas
tam nepieciešamās uzturvielas,»
«Pilsētsaimniecības» mežzinis
norāda, ka tad arī tiks lemts, ar
kādiem augiem kļavas aizstāt.
Jelgavas pašvaldības ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins piebilst, ka, projektējot Rīgas ielu,
pašvaldības nostāja bija tāda,
ka jāsaglabā pēc iespējas vairāk
koku. «Kokus varēja ietekmēt
tas, ka pēc rekonstrukcijas pa-

Kļavas Rīgas ielas malā, kas pagājušajā vasarā sāka nīkuļot,
šajā pavasarī saplauka, taču pašlaik diemžēl tās jau atkal kļūst
sarkanīgas. Pieci nokaltušie koki jau izņemti, pārējo liktenis būs
Foto: Ivars Veiliņš
zināms pēc kāda laika.
zeminājies gruntsūdeņu līmenis,
taču jāņem vērā arī citi pilsētvides faktori,» A.Lomakins norāda, ka, visticamāk, koku kalšanā
vainojams vides faktoru kopums,
tostarp krasās temperatūras
maiņas, automašīnu izplūdes
gāzes un notekūdeņi, kas no
ielas satek grāvī. «Protams, žēl,

ka kļavas kalst, taču to iepriekš
nebija iespējams paredzēt,»
arī ainavu arhitekts uzsver, ka
pašlaik atliek nogaidīt, taču
neapšaubāmi, tās kļavas, kas
zaļos, tiks atstātas, savukārt
nokaltušās tiks izņemtas, lai tās
aizstātu ar citiem kokiem.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Ko bīstamu bērni pamana pilsētā?
Ikdienas gaitās skolēniem
problēmas sagādā gājēju
pāreja iepretim Valdekas
pilij. Jautājums par luksofora
ierīkošanu uz tās jau ir skatīts
Satiksmes kustības drošības
komisijā. «Paralēli Valdekas
pilij tiek izbūvēta gājēju iela
– Lāčplēša iela. Tā ir novirzīta
no Institūta ielas uz centra
pusi, tieši tāpēc dots uzdevums
izstrādāt regulēšanu visam šim
krustojumam, ietverot arī minēto gājēju pāreju. Tas nozīmē,
ka paliktu gan šī gājēju pāreja,
gan tiktu veidota jauna – pretī
gājēju ielai, kuru regulētu luksofors. Tādējādi tiktu regulēta
arī auto plūsma,» tā aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns. Pilnīgi iespējams, ka jau šoruden skolēni
un pārējie šajā rajonā dzīvojošie varēs daudz drošāk šķērsot
ielu, jo par drošību gādās
Foto: Ivars Veiliņš
luksofori.

 Ritma Gaidamoviča

Iespējams, ka diendienā mēs, pieaugušie, staigājam garām kādai neiežogotai un nepabeigtai
jaunceltnei, puspavērtam un nenorobežotam
akas vākam, taču nez vai vienmēr novērtējam tā
bīstamību. Taču bērni, meklējot piedzīvojumus
un nereti tieši šādās draudīgās vietās rotaļājoties,
rada apdraudējumu. Tieši tāpēc, lai domātu par
bērnu drošību un samazinātu negadījumu skaitu,
kuros viņi cieš, pilsētas bērniem pašiem jau otro
gadu tiek dota iespēja meklēt Jelgavā, viņuprāt,
nedrošākās vietas un aplūkot tās projektā «Gribu dzīvot drošā pilsētā!», lai pievērstu atbildīgo
iestāžu un teritoriju īpašnieku uzmanību un novērstu potenciālos draudus.
Šogad konkurss «Gribu dzīvot drošā pilsētā!», ko organizē
Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvalde sadarbībā ar
pilsētas domi un pašvaldības iestādēm, ir noslēdzies. Tajā
atšķirībā no pagājušā gada, kad piedalījās tikai trīs skolēni, dalībnieku skaits pieaudzis līdz 54. Lielākoties projekta dalībnieki
strādājuši pa klašu grupām. Viskuplāk pārstāvēta Jelgavas 1.
sanatorijas internātpamatskola, bet piedalījušies arī Jelgavas
2. pamatskolas 4. klases kolektīvi. Bērni iesnieguši projektus,
kuros nofotografējuši, viņuprāt, nedrošākos objektus dažādās
pilsētas vietās un aprakstījuši, kas tieši tajos rada nedrošību.
Viņi piedāvājuši arī savu risinājumu, kā to novērst. Visi projekti
iesniegti aģentūrai «Pilsētsaimniecība», lai atbildīgās personas
un institūcijas varētu šīs vietas apzināt un novērst nepilnības.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā apskatīt dažas no vietām, kuras
bērni uzskata par bīstamām, reizē sniedzot speciālista viedokli
par to, kā kompetencē būtu šīs vietas sakārtot un kas patlaban
jau tiek darīts.

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas 8. klases skolēni
par nedrošu vietu uzskata padomju laikos nepabeigto celtni
Institūta ielā 1. Viņi novērojuši, ka turp, lai paslēptos no citu
acīm, jaunieši dodoties ne tikai smēķēt un iedzert alkoholu.
Jaunceltne tiekot izmantota arī narkotiku lietošanai. Skolēni
spriež, ka tas ir tikai laika jautājums, līdz kāds reibuma stāvoklī pussagruvušajā ēkā gūs traumas. Lai novērstu jauniešu
«tusēšanos» graustā, skolēni iesaka to nojaukt.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka ēkai vairākas reizes
mainījušies saimnieki. Pašvaldības Būvinspekcijas vadītāja
Natālija Ļubina stāsta, ka šobrīd no pēdējās īpašnieces saņemts iesniegums, kurā viņa sola, ka līdz 1. jūnijam ēka tiks
nojaukta. «Ir izstrādāts un 26. martā Būvvaldē akceptēts
nojaukšanas projekts. 30. aprīlī īpašniecei izsniegta būvatļauja ēkas nojaukšanai. Šobrīd ēka ir nožogota un uzsākti
nojaukšanas darbi, jo tā ir bīstama un vairs nav atjaunojama,» tā N.Ļubina.

Ganību ielas jaunbūves priekšpusē bija plānots administratīvais korpuss, bet aiz tā – metāla angārs. Taču firma, kurai
tas piederēja, ir likvidēta. «Metāla konstrukcijas nojauktas un
aizvestas, bet ķieģeļu ēka palikusi. Ņemot vērā, ka firma ir
bankrotējusi, nojaukšana nonāk pašvaldības kompetencē, taču
arī pašvaldības budžets ir ierobežots. Patlaban veiktas sarunas
ar zemes, uz kuras atrodas ēka, īpašnieku un rasts risinājums,
ka viņš teritoriju sakārtos. Taču vēl nav zināms – ēku nojauks
vai atjaunos. To izlems pēc eksperta būvinženiera slēdziena,»
tā N.Ļubina.

Arī, pēc skolēnu domām, nedrošais stadions Aviācijas ielā 55
ir pārlūkots – noteikts, ka augstā metāla konstrukcija, kas
plānota stadiona apgaismojumam, nav tik bīstama, ja tajā
speciāli nerāpjas, kā no ķieģeļiem mūrētās tribīnes, kas zaudē savu nestspēju un laika apstākļu ietekmē sprēgā. «Darbi
objektā ir pārtraukti, jo notiek tiesa par objekta privatizāciju. Tas ir iekļauts Graustu un bīstamo ēku reģistrā un tiek
regulāri pārbaudīts. No Paula Lejiņa ielas puses, kur uzturas
visvairāk gājēju, teritorija ir iežogota, bet diemžēl no Loka
maģistrāles puses nav nekāda nožogojuma,» stāsta N.Ļubina.
Viņa gan atzīst, ka bērni uzskata šo vietu par nedrošu, taču
tajā pašā laikā paši rada draudus savai dzīvībai, jo, lai arī
teritorija ir norobežota, viņi tur regulāri ložņā. Tieši tāpēc
Būvinspekcijas vadītāja lūdz bērnus būt daudz uzmanīgākiem
un neuzturēties šajā teritorijā.

Interesanti, ka konkursa dalībnieki pamanījuši pat kādu daudziem droši vien garām paslīdējušu faktu – privātmājas teritorijā Aroniju ielā 17 sētā pilns ar bišu stropiem. Bērni bīstas, ka
bites varētu viņiem uzbrukt pa ceļam uz baseinu 6. vidusskolā.
Mājas saimniece Tamāra Maruhina «Jelgavas Vēstnesim» atzīst,
ka bērniem nav par ko satraukties, jo būri ir tukši, bet bites
– pārdotas. Atlikuši vien divi stropiņi, kuru iemītnieces lidojot uz
otru pusi. «Jelgavas Vēstnesis» gan noskaidroja, ka pilsētā bišu
saimes drīkst novietot vismaz 25 metrus no satiksmes ceļiem
vai kaimiņu zemes robežas, skaitot šo atstatumu no stropa
vidus līdz ceļa malai vai robežai, vai arī, ja drava iežogota ar
divarpus metru augstu ciešu sētu vai dzīvžogu, tad bišu saimes
var novietot neatkarīgi no minētajiem atstatumiem. Kundzi
gan noteikumi neuztrauc – viņa vien nosaka, ka kaimiņiem
bites netraucējot, tāpēc negrasoties tās pārvietot. Viņa medu
pirkt nevar atļauties, tāpēc pati tur bites. Tas nozīmē, ka šajā
lietā būtu jāiejaucas Pašvaldības policijai, kas kundzi par šādu
rīcību var sodīt.

Agresīvie autobraucēji vēlās vakara stundās par braukšanas
«mākslas» paraugdemonstrējumu veikšanas vietu bieži vien
izvēlas tirdzniecības centra «Valdeka» teritoriju, jo šeit ir
pietiekami plašs un brīvs laukums. Tā sauktie dragreisi satrauc arī bērnus. Nereti pēc šādiem paraugdemonstrējumiem
centra vadībai vien nākas novērst sekas, tostarp salabot nogāztos laternas stabus. Tirdzniecības centra «Valdeka» pārvaldnieks «Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka par to, kā cīnīties
ar pārgalvīgajiem braucējiem, tiek domāts jau sen. Patlaban
izsludināta cenu aptauja par dzelzs žogu iegādi. Tos plānots
likt ap stabiem, lai nebūtu tik viegli tos nogāzt un apskādēt.
Skolēnu ierosinājumu laukumā izvietot vēl vairāk «gulošo
policistu», centrs vērtē skeptiski. «Papildu ātrumvaļņu ierīkošana būtu neērta godīgajiem braucējiem un, visticamāk,
to neatļautu arī likumdošana. Teritorija atrodas ceļa pusē,
tāpēc arī pašiem iedzīvotājiem vajadzētu ziņot, ja redz nekārtības stāvvietā, kā arī policijai būtu vairāk jādežūrē, lai
nenotiktu šādas nekārtības,» tā pārvaldnieks.

Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns atzīst,
ka jau vairākus gadus notiek cīņa ar kādu Atmodas ielas zemes
īpašnieku, taču Pašvaldības policijas kompetencē ir sodīt saimnieku, uzliekot administratīvo sodu par teritorijas nesakopšanu.
«Mūsu interesēs, protams, ir šo grāvi sakārtot un uzturēt tīru,
jo tas novada ūdeņus. Tāpēc patlaban ir panākta vienošanās,
ka īpašnieks sedz izdevumus, bet mēs iesaistām savus resursus
šīs teritorijas sakārtošanā,» tā direktors. Jāteic gan, ka ne jau
pats īpašnieks savā teritorijā met atkritumus, bet gan tuvējo
garāžu īpašnieki un cilvēki, kuri staigā garām uz mazdārziņiem,
kas atrodas pavisam netālu. Taču īpašnieka uzdevums jebkurā
gadījumā būtu pārbaudīt savu teritoriju.
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diskusija

Vidējā profesionālā izglītība: plusi un mīnusi
 Anna Afanasjeva

Pēdējos gados mazinājusies darba devēju neapmierinātība ar jauno
speciālistu sagatavošanas līmeni profesionālajās izglītības iestādēs.
Tas saistīts gan ar kvalitatīvām izmaiņām, gan
darbaspēka trūkumu,
kālab jaunie darbinieki
ir «uz izķeršanu». Tomēr tendence orientēt
jauniešus uz augstāko
izglītību valstī ir saglabājusies. Par šiem
jautājumiem diskutē
Jelgavas Amatniecības
vidusskolas direktores
vietniece mācību darbā
un Zemgales reģiona
Profesionālās izglītības un nodarbinātības
padomes sekretariāta
vadītāja Janīna Rudzīte, direktores vietnieks
arodmācību darbā Uldis Sokolovs, Jelgavas
Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere
un uzņēmuma «Nakts
mēbeles» pārvaldnieks
Alvis Začs.
Jelgavā līdzīgi kā valstī
gandrīz 70 procenti pamatskolas beidzēju turpina izglītību vidusskolā. Pasaulē
šī proporcija ir 30:70, vairāk
tiek novērtēti sava aroda
meistari, ko sagatavo profesionālās izglītības iestādes.
Kā situāciju varētu mainīt, jo
profesionālā izglītība tomēr
ir vērtīgāka?
Janīna Rudzīte (J.R.): To
varētu izdarīt valstiskā mērogā,
ņemot vērā audzēkņu skaitu un
nosakot procentuālo sadalījumu,
kādam īpatsvaram izglītība jāturpina vidusskolā.
Vai uzspiests variants būtu
pieņemams?
Edīte Bišere (E.B.): Spējīgie
jaunieši šādā gadījumā izvēlēsies
citas valstis un studēs jebkurā
gadījumā. Abas Jelgavas vidējās
profesionālās izglītības iestādes
strādā, lai izglītība tajās būtu
kvalitatīva, lai skolēni mācītos
patīkamās telpās ar attīstītu
mācību līdzekļu bāzi un jaunām tehnoloģijām. Pie šiem
pamatnoteikumiem sadarbībā
ar darba devējiem, piesaistot ES
struktūrfondu naudu, jāturpina
strādāt, lai izglītība tiešām būtu
kvalificēta.
J.R.: Nedomāju, ka piespiedu
kārtā. Ir profesionālā orientācija – tas, kurš nav izvēlējies,
ko gribētu darīt pēc 9. klases,
vidusskolā paliek inerces pēc ar
domu: gan jau pēc tam izlemšu. Protams, ja vidusskolu visi
pabeigtu ar spīdošām sekmēm
un būtu spējīgi sekmīgi startēt
uz augstskolu budžeta vietām,
viss būtu kārtībā. Bet liela daļa
beidzēju augstskolās paliek aiz
svītras vai tiek atskaitīti pirmajā

Jelgavas Amatniecības
vidusskolā sagatavo:
• datorsistēmu tehniķus;
• sekretārus;
• automehāniķus;
• mēbeļu galdniekus;
• galdniekus;
• ēdināšanas pakalpojumu speciālistus;
• apdares darbu tehniķus;
• apdares darbu strādniekus.
– Absolventi pēc četriem mācību
gadiem iegūst trešās profesionālās kvalifikācijas līmeni un vidējo
izglītību.

Jelgavas Amatu
vidusskolā sagatavo:

Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere: «Metālapstrādē
piedāvājam trīs specialitātes – montāžas darbu atslēdznieks, atslēdznieks, CNC darbgaldu iestatītāji. Nākamgad, iespējams, pēc
darba devēju pieprasījuma piedāvāsim CNC operatora specialitāti.
Vajadzētu licencēt korekcijas programmu smagākiem audzēkņiem
pēc 7. klases, kur jaunieši ir ar stipri viduvējām un nepilnīgām
zināšanām un trijos gados pabeigtu pamatskolas vielu un iegūtu
atslēdznieka vai virpotāja specialitāti metālapstrādē.»

• tērpu stila speciālistus;
• ciparu programmas (CNC) vadības darbgaldu iestatītājus;
• mazumtirdzniecības komercdarbiniekus;
• maizes un miltu konditorejas
izstrādājumu speciālistus;
• konditorus;
• pavārus;
• frizierus;
• atslēdzniekus;
• pavāra palīgus;
• montāžas darbu atslēdzniekus.
– Skolā īsteno arodizglītības programmas, kur mācību ilgums ir
trīs gadi. Mācoties ceturto gadu,
ir iespēja iegūt vidējās izglītības
atestātu.
– Profesionālās vidējās izglītības
programmās mācību ilgums ir
četri gadi.
– Profesionālās pamatizglītības
programmās ar pedagoģisko korekciju audzēkņus uzņem pēc 8.
klases beigšanas, mācību ilgums
– divi gadi.

vai tāpēc, ka skola atrodas tuvāk
mājām. Ir daži gadījumi, ka
pirmajā kursā jaunieši konstatē
– profesijas izvēlē ir kļūdījušies,
un pārtrauc mācības.
Mācās arī vienaldzīgie.
Lēš, ka trešā daļa kaut ko
kursā.
pārstāvji, izprotot īsto interesi, apgūst tikai tāpēc, ka vajag.
Amatniecības vidusskolai nav pārkvalificējas par galdniekiem. Uz kuru pusi izdodas viņus
pamata izvirzīt pretenzijas, visas
Uldis Sokolovs (U.S.): Moti- nosvērt?
J.R.: Tas atkarīgs gan no
grupas komplektējam konkursa vācija, kur tālāk doties, vispirms
kārtībā. Tomēr gribētos, lai nāk no ģimenes. Pateicoties audzēkņa, gan pedagoga. Ja jauprofesionālo izglītību apgūst ne profesionālās izglītības aktivitā- nietim ir tendence kaut ko apgūt
tikai tie, kas mācās viduvēji. Šī tēm – konkursiem, semināriem, un pedagogs prot ieinteresēt,
tendence diemžēl pastāv, šajā – interese par profesionālās izveidojas sadarbība, rezultāts
mācību gadā tikai nepilnai des- izglītības iestādēm pašlaik aug. parasti ir pozitīvs. Protams, ir
mitajai daļai no 225 uzņemtajiem Topošajiem galdniekiem jau gadījumi, kad audzēknis ir kaaudzēkņiem vidējais vērtējums vairākus gadus notiek valsts tegorisks, tad arī labs pedagogs
bija virs sešām ballēm. Gribētos, mēroga konkurss «Krēsls», par neko palīdzēt nevar.
E.B.: Vēlme mācīties tiešām
lai mācīties nāk patiešām sekmī- kuru informācija izplatās no
gi audzēkņi.
mutes mutē. Tas piesaista. Plaši atkarīga no jaunā cilvēka. AtbiVai viens no iemesliem va- tiek īstenota būvdarbu izglītības rums nav liels. No 25 uzņemtarētu būt tas, ka jauniešiem programma, notiek dažādi, arī jiem pavāriem šogad beigs 19,
pamatskolā trūkst informā- starptautiski konkursi, kuros no tikpat daudz frizieriem – 21.
cijas par profesijām?
veiksmīgi startējam. Dodamies Grūtāk ir specialitātēs, kur smaE.B.: No šī gada profesionālo uz vispārizglītojošajām skolām. gāka darba specifika. Par kondiorientāciju pēc pašvaldības pasū- Tikšanās 1. ģimnāzijā ar 9. kla- toriem zināms, ka viņi pārsvarā
strādā nakts
tījuma veicam visās
maiņās. Zinot
vispārējās izglītīšo specifiku,
bas iestādēs. Esam
jaunieši stinizveidojuši interešu
gri apdomā,
izglītības programvai konkrēto
mas visās speciaarodu izvēlēlitātēs – pavāru,
ties. Sarunās
konditoru, frizieru,
ar vecākiem
metālapstrādes.
atklājas, ka
Vienīgi šuvējus nedaudzi grib,
nokomplektējām.
lai jaunieši
Iesaistījušies ap
iegūtu vidējo
130 jauniešu. Proizglītību, kas
tams, ne visi, kas
savulaik valstī
iegūs sertifikātu
bija obligāta.
par interešu kursa
Varbūt tāpēc
noklausīšanos, pie
vidusskolas
mums nāks, bet
grupu komesam gandarīti, ka
plektēšana
no skolām, īpaši 5.
veicas daudz
vidusskolas, saņēlabāk. Promām lielu atsaucību. Šādā veidā Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktores vietnieks arodmācī- tams, jaunieiepazīstot profesio- bu darbā Uldis Sokolovs: «Viens no skolas mērķiem ir sagatavot š u s e k m e s
nālās skolas, 7., 8., audzēkni darba tirgum, lai viņš iepazīst darba kultūru, disciplīnu, tajās ir stip9. klases jaunieši attieksmi pret darbu, ierobežo savas attieksmes izpausmes, komu- ri viduvējas.
vairāk uzzina par nicējoties ar kolēģiem darbā. Skolotājs ne tikai pilda profesionālās Arī metālapspecialitātēm, ko sagatavošanas funkcijas, bet nodarbojas arī ar dzīves mācību. strādē. Tāne viens vien pie- Tāpēc profesionālās izglītības ieguvēju vidū, kas no 15 – 16 gadiem pat atklājas,
ņems kā savējo.
tiek gatavoti dzīvei un kam bijusi saskarsme ar darba devējiem un k a d a u d z i
A l v i s Z a č s darbiniekiem, veidojas saskarsme, pielāgošanās kultūra, ir maz p r i e k š m e t i
(A.Z.): Par izglī- tādu, kas nevar atrast nodarbošanos. Pēc katras prakses jaunieši s k o l ā s n a v
apgūti. Pietības sistēmu ne- atnāk par galvastiesu «izauguši».»
mēram, ramācēšu pateikt. Ir
sēšana, maz
gan savi plusi, gan
mīnusi. Galvenais – vai jaunie- ses audzēkņiem gan bija diezgan zina fiziku, ķīmiju, kas profešiem jau sākumā ir interese par pasīva – tikai daži no trīs klašu sionālās izglītības sistēmā ir
profesiju un darbu, ko izvēlēju- audzēkņiem bija pārliecināti par pamatlietas.
Rasēšanu jaunajā mācīšies, vai viņi savos 15 – 16 gados profesiju, ko vēlas apgūt. Lielātiešām zina, kas grib būt, un vai kā daļa, šķiet, izvēlēsies pašās bu gadā Jelgavas mācību
tas padosies. Ir galdnieki, kas beigās. Ir tādi, kas uz jautājumu iestādēs pamatskolēni sāks
pastrādā un nomaina profesiju par skolas izvēli atbild, ka uz apgūt.
A.Z.: Arī matemātikai jāpieuz pilnīgi citu. Tāpat citu arodu šejieni atnākuši draugu iespaidā
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Naudu var ieguldīt.
Bet bez cilvēka tai nav nozīmes
Pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza, kura diskusijā
piedalījās neklātienē,
uzsver, cik nozīmīga jaunietim ir profesijas apgūšana kopā ar vidējo izglītību, kas ļauj turpināt
mācības augstskolā.

Salonā «Edīte» Vecpilsētas ielā pēdējā lielajā praksē pirms
Amatu vidusskolas beigšanas friziera prasmes papildina trešā
kursa audzēkne Arīna Bučele (no labās). Salona saimniece
Edīte Krūmiņa atzīst, ka visus praktikantus saskaitīt nav
iespējams – meistare strādājusi ar ļoti daudziem jaunajiem
speciālistiem. Pēdējās praktikantes viņa raksturo kā
tādas, kas prot strādāt. Arīna pēc skolas beigšanas strādās salonā
«Edīte».

Zaiga Veidemane (no labās) šogad pabeigs Amatniecības vidusskolu ēdināšanas pakalpojumu specialitātē. Viņa lēš, ka izvēlējusies īsto profesiju un plāno turpināt mācības Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Savukārt
Benita Samta, kura skolu beigusi pirms trim gadiem, atzīst, ka
profesijas izvēle bijusi nejauša. Pēc pusgada nostrādāšanas jauniete izvēlējusies citu jomu. Virtuvē
viņa reizēm palīdz agrākajām
kolēģēm.

Draugi Aleksejs Jagovdiks (no labās) un Igors Tesjolkins (no kreisās) mēbeļu galdnieka profesiju izvēlējušies kompānijas pēc un Igora
brāļa Alekseja (vidū) iespaidā, bet šo soli nenožēlo. «Nakts mēbelēs» viņi pašlaik piegādā pasūtītājiem preces. Šis darbs ir vēl atbildīgāks nekā ražošanas cehā, kur jāizpilda konkrētā operācija. Šeit izstrādājumi ne vien jāsamontē, bet arī jāprot strādāt ar klientiem.
Foto: Ivars Veiliņš
Jaunieši atzīst, ka šis process ir interesantāks nekā konveijera darbs.
vērš lielāka uzmanība. Visiem
tehniskajiem priekšmetiem.
Neatkarīgi no nozares – vai tā
ir koka, vai metāla apstrāde
– bez aprēķiniem neiztikt. Arī
vidusskolās nekas spīdošs šajā
ziņā nav.
J.R.: Lai sagatavotu speciālistu, vajadzīgs augsti kvalificēts
skolotājs. Lai piesaistītu tiešām
zinošu speciālistu no ražošanas,
viņam jāmaksā vismaz tikpat,
ja ne lielāka alga, jo jāapgūst arī
pedagoģija, jāspēj ieinteresēt
jaunieti apgūt profesiju. Katrs
cilvēks to nespēj, jābūt zināmām
dotībām. Skolotāju trūkst, tāpēc
daudzi strādā ar pārslodzi. Te
darba devēji varētu nākt pretī
un deleģēt savus labākos speciālistus, lai viņi mūsu audzēkņiem
nodotu savas zināšanas. Reģiona profesionālās izglītības un
nodarbinātības padomes sēdēs
esam par to runājuši. Bet kvalificēti speciālisti vajadzīgi arī ražošanā, šim jautājumam pozitīva
risinājuma pagaidām nav.
E.B.: Vienas slodzes alga ir
290 lati pirms nodokļu nomaksas, diez vai par šādu naudu
skola atradīs automātiskās vadības darbgaldu iestatītāju skolotāju. Ar Mašīnbūves rūpnīcas
direktoru Pēteri Bilu runājām,
ka uzņēmums varētu piedāvāt
kādu no labākajiem speciālistiem
ar pieredzi, kas vienu vai divas
dienas nedēļā varētu strādāt
ar audzēkņiem, pie noteiktiem
darbgaldiem ierādot konkrētas
operācijas. Pašvaldība abu pušu
ierosmi atbalstīja. Nākamā gada
budžetā šim speciālistam līdztekus rūpnīcas atalgojumam

daļēju apmaksu nodrošinās arī
pašvaldība. Piedāvātā sadarbība
ir vērtīga. To pašu varu teikt par
sadarbību ar SIA «Alis», metālapstrādes uzņēmumu «Geor»,
saloniem «Edīte», «Karmena»,
bistro «Silva», tirdzniecības
uzņēmumu «Kanclers», kas nodrošina labas prakses vietas.
Agrāk darba devēji bija
kritiski par vidējās profesionālās izglītības līmeni.
Pēdējos gados neapmierinātība ir pierimusi. Ar ko tas
saistīts?
A.Z.: Esmu izstrādājis savu
taktiku – ņemu puišus jau no
1. kursa, pārliecinos, vai viņiem
interesē šī lieta, piedāvāju strādāt arī vasarā, atvaļinājuma
laikā un perspektīvākos cenšos
pieturēt. Mācību laikā viņi izmēģina dažādas operācijas, līdz
atrod to, kas labāk padodas, un
ceturtā mācību gada beigās jau ir
speciālisti, zina vajadzīgos procesus. Pēdējā laikā radušies zināmi
sarežģījumi – 1. kursā prakse
paredzēta divas dienas nedēļā,
bet uzņēmumam šāds saraustīts
process nav piemērots, jo jādomā
arī par ražošanas plāniem.
U.S.: No skolas viedokļa šāda
sadarbība ir veiksmīga. Ir sadarbības pieredze ar «Nakts
mēbelēm», «Egra trans», «Jelgavas mēbelēm» un citiem uzņēmumiem. Saprotam, ka darba
devēji audzēkņus vēlētos redzēt
uz ilgāku laiku. Neskatoties uz
to, «Jelgavas mēbelēs» pašlaik
puse grupas divas dienas nedēļā
ir praktiskajās mācībās. Tāpat
saprotu, ka uzņēmēji ir tendēti
uz peļņu un brāķa procenta

samazināšanu līdz nullei, bet kontrolē uzņēmuma finansiālo
apmācības procesā brāķis nav iz- vai citu darbību un maksā ļoti
slēgts. Uzņēmumam tas nozīmē dārgi. Audzēkņi lielākoties prakzaudējumus.
tizējas pašVai turpvaldībās,
māk saskolās, ar
glabāsiet
uzņēmulīdzšinējo
miem ir
prakses
grūtāk.
ciklu?
Meklējām
U.S.: Mekiespējas
lēsim vidusRīgā, bet
ceļu. Līdztetas nozīmē
kus savām
papildu izinteresēm
devumus
jārēķinās ar
ceļam. Tādarba devēpat tur ir
jiem. Kopusavas māmā sešās izcību iestāglītības progdes.
rammās pieAutodāvājam aptransporta
gūt deviņas
nozarē ir
profesijas.
vairāki saKokapstrādarbības
dē ar virkni
līgumi par
uzņēmumu Jelgavas Amatniecības vidusskolas direk- m ā c ī b u
ir ilggadēja tores vietniece mācību darbā un Zemgales praksēm,
s a d a r b ī b a . reģiona profesionālās izglītības un nodar- a r ī ē d i Tāpat būv- binātības padomes sekretariāta vadītāja n ā š a n a s
darbu izglī- Janīna Rudzīte: «Jelgavas profesionālās pakalpotības prog- skolas nedublējas, katra piedāvā atšķi- jumu sperammā, ko rīgas izglītības programmas, bet abas ir ciālistiem
veicināja no- ieinteresētas motivētos jauniešos.»
nav probzares attīstīlēmu.
ba, buma laikā bija pat negatīva
Pirmajai praksei ir ļoti
tendence – mēģināja audzēkņus liela nozīme. Nereti no tās
izraut ārā no mācību procesa, atkarīgs, vai jaunietis paliks
piedāvājot pastāvīgu darbu un uzticīgs profesijai. Svarīgi,
labu atalgojumu. Tagad situā- lai prakse ļautu ne vien apcija vairs nav tāda, bet prakses gūt profesionālo jomu, bet
ir nodrošinātas. Visgrūtāk ir ar augt arī cilvēciskā plāksnē.
datorsistēmām. Reti kurš darba
A.Z.: Meklējam audzēkņus,
devējs praktikantu laidīs klāt kam ir interese un kas grib
informācijas tehnoloģijām, kas strādāt. Tas ir arī firmas prestiža

«Tendence, beidzot pamatizglītību, izvēlēties vienu no vidējās
izglītības programmām raksturīga
teju 70 procentiem pamatskolas
beidzēju. Vidusskolu un ģimnāziju piedāvājums ir plašs un
konkurētspējīgs. Pēc tam jaunieši
uzsāks studijas augstākās izglītības
iestādēs.
Profesijas izvēlē nozīmīga loma
ir karjeras izvēles sistēmai, kas
pašlaik valstī un pilsētā tiek veidota. Nozīmīga loma ir arī ģimenei.
Bērniem vecāku paraugs ir svarīgs,
viņi redz, kā vecāki spējuši savu
dzīvi izveidot, kā viņiem veicas,
izvērtē izglītību, redz ikdienas
ritmu, slodzi un atbildību. Bez
plusiem bērni labāk kā citi saredz
arī grūtības.
Analizējot karjeras izvēles iespējas, jāpiekrīt, ka karjera ļoti
veiksmīgi veidojas arī tad, ja jaunietis pēc sekmīgas pamatizglītības
apgūšanas izvēlas sev tuvu arodizglītību. Tas viņa dzīvei piešķir
lielāku atbildību. Iegūstot profesiju
ar kvalifikāciju, jaunietis iegūst
arī vidējo izglītību, kas dod iespēju
studēt tālāk atbilstošā augstākā
izglītības programmā. Šodienas
mainīgajā un prasīgajā darba tirgū
bez zināšanām svarīga arī drošība
darba vietā, jo pietiekami liels ir
darba ņēmēju īpatsvars, kam ir
problēmas saskarsmē ar darba

devējiem (nenoslēgti darba līgumi,
nepietiekamas zināšanas par drošu
darba vidi, atalgojuma jautājumi).
Kā pārvaldes vadītāju mani
uztrauc, ka visnotaļ liels procents
jauniešu, tuvu trešajai daļai, mācības 10. klasē sāk, ar pieticīgu vērtējumu beidzot pamatskolu, – četrām,
piecām ballēm, bet vidusskolas
programmas saturs ir gana sarežģīts. Vidējā izglītība būtu jāapgūst
jauniešiem, kuri uzreiz pēc vidusskolas ir gatavi studēt augstskolā,
nemeklējot blakus kursus un sagatavošanas nodaļas. Ja pamatskolā
vērtējums bijis pieticīgs, vidusskolā
izglītības saturu ir grūti apgūt.
Grūtību gadījumā zūd motivācija.
Tam savukārt seko zems vērtējums.
Ģimenei jāizprot, ka jaunietim būs
jāstudē par maksu. Faktiski jaunais
cilvēks konkurētspējīgāks ir brīdī,
kad ir laba profesionālā izglītība,
kad viņš pats sāk pelnīt un darbu
apvieno ar studijām augstskolā.
Satrauc arī tas, cik procenti jauniešu pirmajā semestrī «atbirst» no
augstskolas, jo trūkst zināšanu, galvenokārt eksaktajos priekšmetos.
Neizlēmība par profesijas izvēli
saistīta ar zināmiem stereotipiem, jo
masu mediji tiražē tikai sabiedrības
vienu daļu – galvenokārt augstāko
politisko un biznesa daļu. Ikdienas
darba darītāji maz tiek atspoguļoti.
Liela nozīme mūsdienās ir naudai,
jaunieši spriež, ka veiksmīgs ir
tas, kurš spēj nopelnīt. Visi visu
ātri vēlas saņemt. Tā ir vien vidējo
speciālo, bet arī augstāko izglītības
iestāžu problēma.
Darba devēji joprojām nav īsti
apmierināti ar speciālistu sagatavošanu. Viņi izjūt arī pamatizglītības trūkumus. Piemēram, šeit
ļoti maz māca rasēšanu. Savukārt

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza: «Izveidojot labu arodizglītības materiāli tehnisko bāzi, manuprāt, konkurētspējīgāks ir
jaunietis, kam ir profesija un vidējā izglītība. Tā, protams, ir liela
slodze, jo līdztekus speciālajiem priekšmetiem, beidzot skolu,
jākārto tie paši pārbaudījumi, kas vidusskolu vai ģimnāziju beidzējiem, kas mācījušies tikai vispārējos priekšmetus. Šie jaunieši
ir aktīvāki un drošāki sabiedrībā. Laba arodizglītība cilvēku vairāk
organizē.»
visiem, kas saistīti ar metāla Nodarbinātības aģentūras piedāun koka apstrādi, būvniecību, vātajās darba vietās. Vērtīgs bija
rasējumu jāprot lasīt raiti. Bet šī laiks, kad jaunieši vasarās varēja
priekšmeta zināšanas ir iegūtas strādāt bērnudārzos par auklītēm,
tikai darbmācības stundās, ar ko veselības iestādēs.
ir par maz. Esam vienojušies, ka
Izglītības pārvaldei liela rūpe
skolās, kur māca eksaktās izglī- ir jauno speciālistu piesaiste
tības programmas, no nākamā izglītībai. Nozīmīgu pieredzi
mācību gada vidusskolā mācīsim jaunieši iegūst vasarā, strādājot
rasēšanu. Ja skola šīs zināšanas nometnē «Lediņi». Šeit viņi izjūt
neiedod, tās jāapgūst ārpus izglī- atbildību par vienaudžiem, izjūt
tības iestādes.
audzinātāja, pedagoga profesijas
Tas, cik pārliecināti skolēni ir par grūtumu. Pedagoga profesija ir
savu dzīves ceļu, atkarīgs arī no sko- ļoti cienījama, tāpēc vēlētos, lai
las pedagogu darbības. Mērķtiecīgi mūsu vidusskolēni izvēlētos apšajā ziņā strādā Spīdolas ģimnāzijā gūt pedagoģiju un atgrieztos savā
– jaunieši daudz iegūst ēnu dienās, pilsētā. Mūsu pilsētas izglītības
zinātniski pētnieciskajos darbos.
sistēma nozīmīgi attīstās. IzglītīSkolēniem ir iespēja sevi izmē- bā tiek investēti lieli pašvaldības
ģināt ir darbā vasaras brīvlaikā budžeta līdzekļi.

jautājums. Praktikantus ņemam
līdzi uz sporta spēlēm. Arī krēslu
konkurss nozarē ir vajadzīgs.
Tāpat Amatu vidusskolā franču speciālista Bruno Šaperona
meistarklases pavāriem. Tas
vairo skolu prestižu. Tā turpinot,
būs vairāk audzēkņu, kas gribēs
šeit mācīties. Tas savukārt mudina bērnus uz mācīšanos, lai izturētu konkursu. Pats savā laikā
Rīgā esmu beidzis 17. Mākslas
mēbeļu profesionāli tehnisko
skolu, kur bija liels konkurss. Lai
gan 16 – 17 gadu vecumā domas
bija par ballēm un citām lietām,
skolā bija jātiek, un to izdarīju.
Zinot šīs skolas prestižu, stājoties Lauksaimniecības akadēmijā
(tagad LLU), katedrā uzreiz piedāvāja strādāt par meistaru.
E.B.: Nākamgad pa četriem
jauniešiem no konditoru un
pavāru grupas būs iespēja doties
uz Franciju. Tāpat pavāriem un
komercdarbiniekiem ir iespēja
iziet praksi Itālijā. Bet mūsu
jaunieši pašlaik nav sagatavojušies iziet patstāvīgajā dzīvē. Tas
jāiemāca skolai. Nesen atgriezos
no Itālijas, redzēju citvalstu
jauniešus, kas praktizējas. Mūsu
skolās ir jāvirza starptautiskie
projekti programmu «Comenius» un «Leonardo da Vinči»
gaitā. Itāliešu skolā atsaucīgi
uzņēma mūsu ideju par iesaistīšanos projektā, lai vesela mūsu
audzēkņu grupa 15 dienas varētu doties praksē.
Abas skolas dara visu, lai būtu
interesanti, dotu iespēju audzēkņiem attīstīties. Nevar apgalvot,
ka visi jaunieši, kas izvēlējušies
profesiju padsmit gadu vecumā,
paliks tajā uz mūžu. Tomēr
piedāvājums tālākai dzīvei ir
pietiekami plašs. Pēdējie gadi
liecina, ka apgūtajā specialitātē

paliek ap 70 procenti audzēkņu.
Kādi 30 procenti, iegūstot vidējo
izglītību, aiziet uz augstskolu.
J.R.: Amatniecības vidusskolai ir ilgstoša sadarbība ar
Vācijas nodarbinātības dienestu,
kas šajā valstī piedāvā katru
gadu īstenot praktiskās mācības
topošajiem ēdināšanas servisa
darbiniekiem. Arī tas motivē,
bet strādāt lielākā daļa tomēr
paliek Latvijā. Esam secinājuši
– ceļot darba devēju un izglītības
iestāžu prestižu, varam cerēt, ka
profesionālo izglītību izvēlēsies
aizvien labāk sagatavoti un
motivētāki jaunieši. Ja viņi redz
perspektīvu – kvalitatīvu darba
vietu ar sakārtotu darba vidi,
kur viņu novērtē gan profesionāli, gan kā cilvēku –, jaunietis
ir motivēts apgūt profesiju.
A.Z.: Interesanti, ka tagad trešā daļa darbinieku kokapstrādē
mūsu uzņēmumā ir meitenes.
Agrāk nebija vispār.
S.R.: Viena meitene šogad pie
mums mācās arī par automehāniķi.
Puišiem tas liek mobilizēties, tas
ļoti uzlabo mikroklimatu grupā.
A.Z.: Vide tiešām uzlabojas.
E.B.: Skolā labi var redzēt,
kā jaunieši atdzīvojas. Esam
mazāki nekā pilsētas ģimnāzijas, šeit ir mazākas grupas un
audzēkņu «atvēršanas» iespējas
– lielākas.
J.R.: Arī mūsu audzēkņi saka,
ka te skolotāji ir pieejamāki,
tuvāki, audzēkņi jūtas uzklausīti un labāk izprasti. Pie mums
mācīties daudzi nāk, jo šeit mācījušies draugi, kas te jutušies
labi.
Lai sasniegtu profesionālo
līmeni, svarīgi, lai izglītības
iestādēs būtu mūsdienīgas
tehnoloģijas. Kā vērtējat to
līmeni?

E.B.: Amatu vidusskolā par līdzekļus, lai vairāk izmantotu
PHARE līdzekļiem sakārtoti pa- darba devēju esošo bāzi audzēkvāru un konditoru kabineti, par ņu praktiskajai apmācībai. LīdzIntegrācijas fonda projekta naudu šinējie projekti mācību procesā
pērn sakārtojām šuvēju kabinetu, dod lielu atspaidu. Protams,
kur šogad 15 cilvēki apgūst šo varam strādāt pie padomju laiprofesiju. Tagad gatavojamies nā- kā ražotajiem darbgaldiem, kas
kamajam
funkcionē,
posmam
bet jaunā– metālkas iekārtas
apstrādes
ir gluži kas
centra izcits.
veidei kopā
Laikam
ar pašvaltāpēc dardību un
ba devēji
reģionālo
vairs nav
Pieaugušo
tik kritiski
izglītības
par jauno
centru. Saspeciālistu
darbībā ar
atbilstību.
pašvaldību
A.Z.: Viestartēsim
nu brīdi bija
uz ERAF
jāpiedzīvo ne
atbalstu.
viens vien
Vienīgi aukuriozs. Jo
tomātiskās
lekcija, kurā
vadības
kaut ko piedarbgaldi
raksti, un
noveco tikprakse, kad
pat ātri kā
dabū sajust
datori...
Uzņēmuma «Nakts mēbeles» pārvald- īsto garšu, ir
U . S . : nieks Alvis Začs: «Katra ražotāja specifika dažādas lieMateriāli atšķiras. Ir uzņēmumi, kur centimetra no- tas.
t e h n i s - bīdes ir pieņemamas, bet citviet jāstrādā
E . B . :
kās bāzes ar bīdmēru. Kamēr saprot, ka desmitdaļas G a l v e n a i s
p i l n v e i - nobīde ir daudz, paiet ilgs laiks. Mēbeļu i r i e m ā c ī t
d o š a n a tirgū periodiski vajag izmaiņas, nevar j a u n i e š u s
galveno - ražot vienu un to pašu, bet to var panākt gribēt strākārt no- tikai ar galdniekiem, kas izprot visus pro- dāt. Varbūt
tiek, īste- cesus, nevis pārzina tikai vienu konkrētu dažreiz pienojot pro- operāciju.»
cnieks visjektus. Ar
pārizglītojoERAF atbalstu modernizējām šajos priekšmetos izsaka mazāk
un izveidojām laboratorijas un kā astoņnieks, deviņnieks kvadarbnīcas kokapstrādē un au- lifikācijā. Jāiemāca arī darba
totransporta programmā, ir pro- kultūra, higiēna.
jekti būvdarbu un ēdināšanas
J.R.: Uzņēmumi šodien sagaispeciālistu sagatavošanā. Tomēr da, lai speciālisti ikvienā jomā
jūtama ir tendence ierobežot redz kopējo procesu.

8
Pirmdiena, 26.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 528.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4778.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 325.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Diplomâtija valsts un tautas lîmenî».
12.50 «Ielas garumâ».*
13.20 «Province».*
13.50 «LTV portretu izlase».
Modes mâksliniece E.Patmalniece.*

tv programma
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 12.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 5.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 15.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 1.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 8.sçrija.
1.50 «Dþekija Brauna». ASV kriminâldrâma.
4.35 «Mana mîlas vasara».
Lielbritânijas drâma.

TV3

14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Fotogrâfs»; «Gulbis». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.40 «Zaíîðu pirtiòa». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 528.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4779.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 326.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 129.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 130.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 66.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3» (ar subt.).
Seriâls. 4.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 160.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 56.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51. un 52.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 21.sçrija.
21.20 «Cilvçki milþi». Lielbritânijas
dokumentâla filma. 2007.g.
22.35 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.15 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.45 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 15.sçrija.
0.50 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3» (ar subt.).
Seriâls. 4.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 56.sçrija.

LTV 7
6.50 NBA spçle. Play-off.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 82.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 277.sçrija.
14.00 LBL finâls. 3.spçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 82.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
20.05 «Eiropas fauna». Dokumentâla filma.
9. un 10.sçrija.
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 20.sçrija.
21.45 «Çnas zona».
22.15 «Tavs auto».*
22.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.15 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 36.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 15.sçrija.
10.05 «Sâkt no jauna». Romantiska komçdija.
12.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 303.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 2.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 74.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 145.sçrija.

11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem.
«Variâcijas par tçmu». Dzied E.Siliòð.*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Mûþa stipendiâti».
Keramiíis P.Martinsons.
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
15.40 «Laimes lâcis». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 529.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4780.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 327.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Nepaklausîbas laiks». Francijas drâma.
23.10 Nakts ziòas.
23.25 «Ðeit un tagad».
0.05 «Galva. Pils. Sçta».*
0.20 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. *
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 83.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 278.sçrija.
14.00 LBL finâls. 4.spçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 83.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
20.10 «Eiropas fauna».
Dokumentâls seriâls. 11. un 12.sçrija.
21.15 «Olimpieða portrets». J.Rubïevska.
21.30 Sporta studija. Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.15 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma) sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT

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

Otrdiena, 27.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 529.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4779.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 326.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 37.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 16.sçrija.
10.05 «Istabene un miljonârs». Vâcijas romantiska komçdija. 2004.g.
12.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 304.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 30.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2». Komçdijseriâls.
3.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 75.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 146.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 13.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mana bijuðâ drauga kâzas».
Vâcijas romantiska komçdija. 2006.g.
22.55 Kinogardçþiem. «Îstâm sievietçm ir
apaïumi». ASV traìikomçdija. 2002.g.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 9.sçrija.
1.45 «Svçtâ karaïa Luisa tilts».
Spânijas, Lielbritânijas
un Francijas laikmeta drâma.

3.55 «Klementîne».
ASV un Dienvidkorejas trilleris.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 130.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 131.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 67.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 21.sçrija.

14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3». ASV seriâls.
5.sçrija. Lomâs:
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 161.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 57.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53. un 54.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 24.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 16.sçrija.
22.20 «Kur slçpjas patiesîba». Kanâdas un
Lielbritânijas trilleris. 2005.g.
0.30 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.sçrija.
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 5.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 57.sçrija.

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

Treðdiena, 28.maijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 530.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4780.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 327.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
15.40 «Skatâmpanti». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 530.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4781.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 328.sçrija.
20.30 «Panorâma».

Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs

21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. Cîòa par iekïûðanu
ðîs sezonas NBA turnîra finâlâ.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 84.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 279.sçrija.
14.00 LBL finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 84.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
20.00 LBL finâls. 6.spçle. Tieðraide. Ðajâ
finâlspçlç – ASK/Rîga pret Baronu/LMT.
Ja spçle nenotiek, tad:
20.00 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâls seriâls. 1.un 2.sçrija
22.00 «Uguns stihija». ASV un Kanâdas drâma.
23.35 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
0.05 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns». ASV animâcijas
seriâls. 21.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 38.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 17.sçrija.
10.05 «Vençcijas serenâde».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 305.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 31.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 4.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.

16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 76.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 147.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 14.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma 2». Lielbritânijas un
ASV seriâls. 8.sçrija.
23.05 «Jauniòais». ASV detektîvfilma. 1990.g.
1.30 «Renegâts». ASV seriâls. 10.sçrija.
2.25 «Mîïâkâ atriebîba». Kanâdas trilleris.
4.15 «Îstâm sievietçm ir apaïumi».
ASV traìikomçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 131.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 132.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 68.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 6.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 162.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 58.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55. un 56.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.

21.20 «Detonators». ASV spraiga siþeta filma.
23.10 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 15.sçrija.
0.10 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
0.50 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.
1.45 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 6.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 58.sçrija.

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

Ceturtdiena, 29.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 531.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4781.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 328.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem.
«A.Rûtentâla kustîbu teâtra portrets».
14.15 No LTV videofondiem. «Pârsçðanâs».
Fotomâkslinieks L.Stîpnieks.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.40 «Ðunelîtis». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 531.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4782.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 329.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Medicînas maveriki».
Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. Iesçjams, jau
uzzinâsim tâs divas komandas, kas
spçlçs ðîs sezonas NBA finâlâ.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 85.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 280.sçrija.
14.00 LBL finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 85.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.

20.05 «Populisti». Francijas dokumentâla filma.
21.00 «Dzîves mâcîba». Vâcijas melodrâma.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs
22.35 «Uz meþa takas».
23.05 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
23.35 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 39.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 18.sçrija.

10.05 «Vçl viena iespçja».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 306.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 5.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 77.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 148.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT seriâls. 15.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
22.00 «Íçriens» (ar subt.). Krievijas spraiga
siþeta piedzîvojumu filma. 2005.g.
0.05 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
2.05 «Slepkava no augðstâva».
Kanâdas trilleris.
3.50 «Jautâ putekïiem». ASV drâma. 2006.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 132.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 133.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls.
69.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 21.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 51.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 7.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 163.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 59.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57. un 58.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 9.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Neievainojamais». ASV trilleris.
0.30 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 7.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 59.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).

20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 30.maijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 532.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4782.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 329.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Interni». Francijas seriâls. 6.sçrija.
13.45 «Dabas grâmata».
14.15 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls ‘99». Grupa Time after Time.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
15.40 «Baltâ». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 532.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4783.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Japânu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 330.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 20.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».

23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 12.sçrija.
0.05 Garû koncerts. 2.daïa.

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. Ðîs nedçïas basketbola maratonu noslçdz vçl viena NBA
Konferences finâlu spçle.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 86.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 281.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkðu futbolâ atlases
spçle. Latvija – Igaunija. 2004.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 86.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 LBL finâls. 7.spçle. Tieðraide.
Ja spçle nenotiek, tad:
19.30 Baltijas kausa izcîòa futbolâ.
Latvija – Igaunija.
21.30 Baltijas kausa izcîòa futbolâ.
Latvija – Igaunija. Tieðraide.
Ja ðo spçli râda plkst. 19.30 tad:
21.30 «Svçtais Patriks: îru leìenda».
Mâkslas filma.
23.35 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 16.sçrija.
23.30 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
24.00 «Zootrops».*
0.30 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
1.15 NBA spçïu apskats.
1.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 40.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 19.sçrija.
10.05 «Vçstis no karaïnama».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 307.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.

14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 33.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 78.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 149.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saeimas sarunas».
Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Nâvçjoðais ierocis 4».
ASV spraiga siþeta filma.
0.25 «Pârdzîvot spçli». ASV kriminâldrâma.
2.20 «Poltergeists». ASV ðausmu filma.
4.35 «Íçriens» (ar subt.). Krievijas spraiga
siþeta piedzîvojumu filma. 2005.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 133.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 134.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 70.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 22.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 8.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 164.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 60.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59. un 60.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Smokings». ASV piedzîvojumu komçdija.
23.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.30 «Slepkavîbas scenârijs».
ASV kriminâlkomçdija.
3.00 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 60.sçrija.

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

15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Viòð zina taisnîbu». Daudzsçriju
mâkslas filma. 2.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Dûdu un bungu mûzikas grupa Auïi.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot».
19.40 «Grejas anatomija».
ASV seriâls. 47.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 9.sçrija.

22.05 Gunâra Meijera jubilejas koncerts.
Pasâkums, veltîts G.Meijera 50 gadu
jubilejai. Tajâ piedalîsies un jubilâra
dziesmas izpildîs Apvedceïð, 6.
jûdze, Deficîts, Dakota, V.Zemgals,
V.Lapèenoks, O.Grînbergs, R.Gobziòð,
Agnese&Intars, Mitrohins Master, B.B.
Max Rock (Somija), Keksi, I.Pçtersons,
Credo, E.Glotovs & Legions Rock,
Opus Pro, Karakums, Labvçlîgais
tips. Koncerta otrajâ daïâ, apvienotâ
oríestra pavadîts, G.Meijers izpildîs
13 savas populârâkâs dziesmas.
Koncertâ piedalîsies arî Latvijas izlases
hokejisti un tiesneði. Pasâkumu vadîs
N.Jakuðonoks.
23.35 Nakts ziòas.
23.40 «Punkts uz «i»». Lielbritânijas un
Spânijas romantiska drâma.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Enkurs 2008». Otrâ atlases kârta. Finâls.
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «Populisti». Francijas dokumentâla filma.
14.55 UEFA Euro 2008 futbola apskats.*
15.25 «Mîlestîbas realitâte».
Kanâdas un ASV komçdija.
17.00 «Tavs auto».
17.30 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 5. un 6.sçrija.
18.25 «Dzîves mâcîba». Vâcijas melodrâma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma) sçrija.
21.50 «Alise un Èârlijs». Francijas komçdija.
23.25 «Pçdçjâ izeja Bruklinâ». ASV,
Lielbritânijas un Vâcijas
kriminâldrâma.
1.05 «NBA apskats».*

LNT
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «VAI inspektors» (ar subt.).
Krievijas drâma. 1982.g
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 31.maijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Caurums»; «Elks». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 27.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 61. un 62.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Marsels Ofilss.
Portrets». Dokumentâla filma.
13.05 «Ìimene – Latvijas lepnums un spçks».*
14.30 No LTV videofondiem. «Tonis».
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 46.sçrija.

6.35 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 15.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.30 «Mâsas Olsenas: Saldie seðpadsmit».
ASV piedzîvojumu komçdija. 2002.g.
12.20 «Gepards».
ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
14.05 «Amulets 7». ASV seriâls. 17.sçrija.
15.00 «Pilsçta un lauki». ASV komçdija.
17.00 «Vecmeita 2».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 57.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Vasaras izpriecas».
ASV piedzîvojumu komçdija
23.00 «Labâkais draugs». ASV melodrâma.
1.10 «Sekss». Itâlijas erotiska filma.
2.50 «Spoku kuìis». ASV un Austrâlijas
ðausmu filma.
4.25 «Nâvçjoðais ierocis 4».
ASV spraiga siþeta filma.

TV3
5.50 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Seriâls. 41.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 1.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 12.sçrija.
9.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 6.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
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10.40 «Smokings». ASV piedzîvojumu komçdija.
12.40 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.50 «Pegija Sjû precas». ASV komçdija.
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 11.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 16.sçrija.
18.55 «Kobra 9». Seriâls. 11.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Vidusskolas mûzikls».
ASV ìimenes komçdija.
22.50 «Lîdz nâve mûs ðíirs». ASV komçdija.
0.50 «Ðîna, dþungïu karaliene». ASV un
Lielbritânijas piedzîvojumu filma.
2.50 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 111.sçrija.

16.00 ZZ èempionâts.
16.55 «Alise un Èârlijs». Francijas komçdija.
18.30 «Manimalia». Dokumentâla filma.
7. un 8.sçrija.
19.25 «Pasaules mazuïi». Dokumentâla filma.
20.20 «Ceïâ ar kameru». Usûrijas tîìeri
meklçjot. 2.daïa.
20.50 «Noziedzîgie prâti 2». Seriâls. 19.sçrija.
21.35 «Augsti papçþi, zemi tikumi».
Lielbritânijas piedzîvojumu komçdija.
23.05 «Krçjums... saldais». Izklaidçjoði
informatîvs raidîjums.
23.35 «Çnu èuksti». Seriâls. 5.sçrija.
0.20 «NBA spçïu apskats».*
0.50 «TV motors».*

TV5

LNT

8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (ar subt.). Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
12.00 «Defilç» (krievu val.).*
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
15.00 «VAI inspektors» (ar subt.).
Krievijas drâma. 1982.g.
16.30 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.*
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjujms.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
23.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

6.40 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 16.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 18.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Cukurs un pipari».
ASV kriminâlkomçdija.
12.10 «Sacelðanâs».
15.00 «Atveriet, policija!»
Francijas kriminâlkomçdija.
17.00 «Vecmeita 2».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 58.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 Koncertðovs La Fleur Dîvu nakts.
22.55 «Telma un Luîze».
ASV un Francijas drâma.
1.30 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8. un 9.sçrija.
3.30 «Vasaras izpriecas».
ASV piedzîvojumu komçdija.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

Svçtdiena, 1.jûnijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 28.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
Praktiski padomi ne tikai dârzkopjiem.
11.00 Dievkalpojums.
Pârraide no Sv.Jçkaba katedrâles.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Câlis 2008». Finâls.*

15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Çdienkarte skrejceïam».
Latvijas dokumentâla filma. 2007.g.
17.30 «Klçts».* Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Kolkasraga, Mçrsraga,
Magoòu, Atpûtas un Nomales ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»
19.40 Þurnâls Patiesie stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». ASV seriâls. 3.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Atcerçties vai aizmirst».
Rîgas kinostudijas drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Projekts Cilvçks». Cilvçka iespçjas caur
savu slimîbu prizmu.
23.35 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 12.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».*
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.*
13.15 «Nâkotnes parks».*
14.00 Baltijas kausa izcîòa futbolâ.
Latvija – Lietuva.

TV3
5.50 «Sirdsbalss». Seriâls. 112.sçrija.
6.45 Hoolaboola.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 7.sçrija.
9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.

9.30 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Stepene un A.Veldre.
11.00 «Bratz stilîgâs lellîtes». Animâcijas filma.
12.30 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».
14.05 «Ârpus kontroles». ASV komçdija.
16.00 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 6.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 12.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 17.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 TV3 ðova Dejo ar zvaigzni 2 koncerts.
22.45 «Savs cilvçks». ASV trilleris.
1.55 «SMS èats».
4.15 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 6.sçrija.
5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
12.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
Raidîjums par modi. Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.). *
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). *
15.00 «Kur tas dzirdçts, kur tas redzçts» (ar
subt.). Krievijas filma bçrniem. 1973.g.
15.30 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
16.30 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums. Vada
V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Mirt nav baisi» (ar subt.).
Krievijas drâma. 1991.g
24.00 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

10

paziņojumi un sludinājumi

Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs

www.jelgavasvestnesis.lv
Portāls katram jelgavniekam!

26. maijā
tiks uzsākti
Brīvības bulvāra
rekonstrukcijas darbi
posmā no

Rīgas ielas līdz K.Helmaņa ielai.
Remontdarbu laikā būs iespējama iedzīvotāju un operatīvā
transporta piekļūšana slēgtā
posma objektos. Piekļūšana
slimnīcai tiks nodrošināta pa
Rīgas un Izstādes ielu.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam sekot ceļa zīmju
un informatīvajām norādēm.
JPA «Pilsētsaimniecība»

SIA «Garkalnes Grants»
Tukuma rajonā, Slampes pag.,

pārdod granti un
pieberamo smilti, 2,01 Ls/t.

Lūgums atsaukties.

Tālrunis 29400351.

Izīrē

telpas Jelgavas centrā no 100 līdz
630 m2, 12 eiro + PVN/m2. Tirdzniecības platību Lielajā ielā, pirmajā
stāvā. Tālrunis 26322447.

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

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

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Jelgavas dome aicina Jevgēnija
Poliško (dzimis 1961.gada 8.septembrī, miris 2007.gada 14.septembrī) un Sofijas Kurmaheres
(dzimusi 1947.gada 28.jūnijā,
mirusi 2005.gada 4.novembrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas
domē Lielajā ielā 11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 63005523 vai
63005470) divu nedēļu laikā no
aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar mirušo
personu dzīvokļos atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā personu piederīgie nepieteiksies, mantas tiks
iznīcinātas.

Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs
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Mērķis – dalība Latvijas II Olimpiādē
 Artis Liepiņš

Basketbola klubam
«Zemgale» LBL sezona
ir noslēgusies, bet jelgavnieki joprojām turpina trenēties, gatavojoties priekšsacīkšu
spēlēm par tiesībām
startēt Latvijas II Olimpiādē, kas norisināsies
Ventspilī no 13. līdz
15. jūnijam.
Latvijas olimpiāde ir augstākā
līmeņa sporta pasākums mūsu
valstī, kurā kopumā startē līdz
2000 sportistu. Olimpiāde notiek reizi četros gados. Ventspilī
startēs visu pilsētu un rajonu
pašvaldību komandas 21 sporta
veidā, un arī Jelgavas basketbolistiem ir iespējā nokļūt uz šo vērienīgo sporta pasākumu, ja vien
izdosies pārvarēt priekšsacīkšu
kārtu. Par aizvadītajām un gaidāmajām priekšsacīkšu spēlēm
«Jelgavas Vēstnesis» sarunājās
ar BK «Zemgale» galveno treneri Vari Krūmiņu.

Pirmā priekšsacīkšu kārta
pārvarēta bez grūtībām

Latvijas II Olimpiādes finālsacensībās spēlēs tika četras
labākās rajonu komandas no
visas Latvijas. Vispirms visas
izspēlēja apļa turnīra spēles
starp novada komandām. Labākās tika sadalītas divās grupās
– A un B.
Pirmajās kvalifikācijas spēlēs,
kas norisinājās februārī Jelgavas
Sporta hallē, Jelgavas komanda,
kuru pārstāv BK «Zemgale»
spēlētāji, pārliecinoši uzvarēja
savā apakšgrupā – Zemgales
zonā. Un tādējādi kvalificējās
izšķirošajām spēlēm par iekļūšanu olimpiādes finālsacensībās
A grupā.

Pirmo priekšsacīkšu
spēļu rezultāti:

• Jelgava – Bauska – 82:65
• Jelgava – Jūrmala – 114:73
• Jelgava – Tukums – 103:69

Varis Krūmiņš uzsver, ka pirmo priekšsacīkšu kārtu izdevās

Pašlaik basketbola kluba «Zemgale» spēlētāji trenējas trīs reizes nedēļā, taču neiztikt arī bez
individuālajiem treniņiem, lai jau šonedēļ un nākamnedēļ godam varētu sevi parādīt izšķirošajās
spēlēs par iespēju startēt Latvijas II Olimpiādē.
Foto: Ivars Veiliņš
pārvarēt bez sarežģījumiem, pauž arī V.Krūmiņš: «Spēlētāji
visās spēlēs gūstot pārliecinošas noteikti spēlēs nopietni. Katrai
uzvaras.
spēlei ir savs prestižs, zem kura
viņi nolaisties nevar – ir savs
Jelgavnieki gatavi
līmenis, kurā viņiem ir jāspēlē,
pārstāvēt savu pilsētu
it sevišķi uzvelkot mugurā kluIzšķirošās spēles A grupā Jel- ba formu un aizstāvot pilsētas
gavas komanda aizvadīs 25. mai- godu.»
jā Jelgavā un 31. maijā Saldū.
Jelgavas pilsētai noteikti ir
Pašlaik komanda trenējas trīs svarīgi pārstāvēt savu komanreizes nedēļā plus individuālie du šajā svarīgajā Latvijas sportreniņi.
ta pasākumā – tas ir prestiža
«Komanda joprojām trenējas, jautājums, un to apstiprina arī
bet ne tik intensīvi kā sezonas V.Krūmiņš: «Pilsētai šīs spēles
laikā. Spēlētāji, kas sevi uzskata ir ļoti svarīgas, jo tā būs Vispar profesionāļiem, trenējas latvijas olimpiāde. Mēs pārstāvairāk individuāli – strādā pie vēsim Jelgavu – savu pilsētu.
savas fiziskās sagatavotības,» Jelgavas pilsēta ir viena no
stāsta V.Krūmiņš.
komandas sponsoriem, tāpēc
Par to, vai spēlētāji šīm sacen- mēs spēlēsim ar vienu domu:
sībām ir koncentrējušies tikpat iekļūt olimpiādes finālā un
nopietni kā Latvijas Basketbo- pārstāvēt savu pilsētu Latvijas
la līgas spēlēm, savu viedokli II Olimpiādē.»

Galvenie konkurenti –
Valmieras un Ventspils
komandas

Izšķirošajās spēlēs jelgavniekiem būs jāspēlē ar Saldus,
Valmieras, Balvu un Ventspils
komandām. Un tikai divas
labākās no grupas tiks finālā
Ventspilī, kur spēlēs vēl divas
komandas no B grupas, kurā
izspēles notiek starp Jūrmalas,
Liepājas, Gulbenes, Preiļu un
Rīgas komandām, un arī no šīs
grupas tikai divas iekļūs finālsacensībās. Tā kā cīņa par četrām
vietām starp desmit komandām
solās būt ļoti nopietna.
Par jelgavnieku galvenajiem
konkurentiem uz kārotajām
pirmajām divām vietām varētu
uzskatīt Valmieras un Ventspils komandu, jo šajās pilsētās
bāzējas LBL pirmās divīzijas

komandas un lielāko daļu komandas noteikti veidos šajos
klubos spēlējošie spēlētāji. Protams, nevar norakstīt Saldus un
Balvu komandas, jo katrā spēlē
var gadīties kas neparedzams.
Noteikti liela nozīme visās
spēlēs ar visām minētājām komandām būs pretinieku sastāva
komplektācijai un attieksmei
pret spēli. Un tikai spēļu dienās varēs redzēt, kādā sastāvā
komandas ieradušās uz spēli
un cik nopietni gatavojušās.
Savu viedokli par gaidāmajiem
pretiniekiem pauž V.Krūmiņš:
«Galvenie konkurenti noteikti
būs Valmiera un Ventspils. Leģionāri spēlēt nedrīkstēs, bet arī
bez tiem abām šīm komandām
netrūkst daudz labu spēlētāju.
Ar Saldus komandu arī nebūs
nekāda pastaiga, jo spēle notiks
Saldū – viņi var pastiprināties
arī ar saviem spēlētājiem, kas
spēlē citās komandās. Paliek tikai jautājums, kāda būs komandu motivācija un kādos sastāvos
tās spēlēs. Jau minēto iemeslu
dēļ šobrīd objektīvi novērtēt
pretiniekus ir ļoti grūti.»
Kā zināms, V.Krūmiņš iepriekšējās sezonas bija Valmieras komandas galvenais treneris. Jautāts par to, vai viņam
būs īpašas sajūtas, spēlējot pret
savu bijušo komandu, treneris
atbild: «Protams, ka ar Valmieru
mani saista pietiekami ilga un
gara vēsture, bet, ja savā dzīvē
esmu kaut ko samainījis, tad
esmu to izdarījis. Jau iepriekš
ne reizi vien esmu uzsvēris:
esmu profesionāls treneris un
ar maksimālu atdevi strādāju
tajā vietā, kur atrodos. Kamēr

Basketbols, virves vilkšana, roku cīņas, šahs,
rāpšanās pa mākslīgo
klinšu sienu un daudzi
citi sporta veidi 24. maijā jau no pulksten 11
būs izmēģināmi pie Jelgavas Sporta halles un
hallē Mātera ielā 44a,
kur norisināsies pilsētas
Sporta diena.
Pilsētas sporta diena sāksies
ar Vasaras basketbola tūri, kas
šogad Latvijā norisināsies pirmo
reizi un tiks uzsākta tieši Jelgavā.
Organizatori sola, ka atšķirībā no
tradicionālajām ielu basketbola
sacensībām tūres pasākumos būs
iespēja piedalīties ikvienam interesentam. Pieteikšanās Jelgavas
turnīram jau sākusies Vasaras
basketbola tūres interneta lapā:
www.basits.lv.
Viena no organizatorēm
Kultūras un sporta veicināšanas
biedrības projektu vadītāja Džoanna Kota stāsta, ka visas dienas
garumā ikviens, kas sirdī jūtas

basketbolists, varēs sacensties
soda, trīspunktu metienu un slam
dunk, meistarības (1:1), zīmēšanas
un citos konkursos. Būs iespēja
noskatīties Latvijas Nacionālo
izlašu aizraujošāko spēļu video,
kā arī «mērīties» ar Latvijas
labākajiem basketbolistiem.
Līdztekus šīm aktivitātēm vienā
no zonām notiks Reebok ielu basketbola turnīri. Dž.Kota informē,
ka tajos aicināti pieteikties 1989.
– 1992. gadā dzimuši jaunieši un
jaunietes. Katra turnīra divas
labākās komandas kvalificēsies
finālam Rīgā, lai cīnītos par galveno balvu – komandas braucienu
uz NBA spēli. JSSC projektu
vadītāja Guna Trukšāne informē,
ka basketbola tūres gaitā pulksten
13 plānota «Zvaigžņu spēle» – VIP
komanda pret Jelgavas posma
izlases komandu. VIP komandā
spēlēs JSSC direktors Juris
Kaminskis, aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics,
BK «Zemgale» galvenais treneris
Varis Krūmiņš un Jelgavas Sporta
halles pārzinis Andris Misters.
Paralēli basketbolam un
dažādām ar to saistītām

sacensībām pie Sporta halles un
arī hallē notiks JSSC organizētas
atrakcijas, kas domātas kā ma
ziem, tā lieliem. JSSC direktors
Juris Kaminskis stāsta, ka visi
sporta dienas dalībnieki varēs
sacensties gan virves vilkšanā,
gan roku cīņās, gan šahā, gan
novusā, gan volejbolā, gan galda
tenisā, gan šautriņu mešanā, gan
rāpties pa mākslīgo klinšu sienu,
gan spēlēt minifutbolu (3:3) un
lēkt ar lecamauklu. Būs arī tāda
interesanta atrakcija kā gumijas
zābaka mešana, dažādas rotaļas
bērniem un citas aktivitātes.
Pieteikties dalībai kādā no
šīm aktivitātēm ikviens varēs
pasākuma norises vietā. Visiem sporta dienas dalībniekiem
būs iespēja piedalīties arī JSSC
rīkotajā loterijā, kuras uzvarētājs
tiks noteikts pulksten 16.
Savukārt BMX trasē no pulksten 14 šajā dienā norisināsies
Latvijas 20. Nacionālā BMX
čempionāta 1. kārta, bet pulksten
12 skatītāji tiek aicināti piedalīties
Jelgavas Jahtkluba sezonas
atklāšanas regatē ķīļjahtām un
mikrokreiserjahtām Lielupē.

Šonedēļ ar labāko spēlētāju apbalvošanu un kopīgu komandas,
atbalstītāju un līdzjutēju atpūtas
vakaru noslēgusies BK «Zemgale»
Latvijas Basketbola līgas (LBL)
šāgada sezona. Balsojumā par
sezonas skatītāju simpātiju atzīts
jelgavnieks Edgars Krūmiņš.
Pagājušajā sezonā BK «Zemgale» izcīnīja pirmo vietu 2. divīzijā,
kā arī iekļuva LBL izslēgšanas
spēļu ceturtdaļfinālā. Kluba
prezidents Dainis Liepiņš pasākumā vien piebilda, ka aizvadīto
sezonu būtu kļūdaini uzskatīt
par pirmo, jo klubs pastāv kopš
1995. gada, taču sportiskā ziņā
šī sezona bijusi panākumiem
bagātākā.

Ainis
Lagzdiņš

Cik svarīgas tev ir
priekšsacīkšu spēles
par tiesībām spēlēt
Latvijas II
Olimpiādē?
– Gribas uzspēlēt Latvijas II Olimpiādē, jo Latvijas I Olimpiādei
nekvalificējāmies.
Tavuprāt, kura komanda būs
galvenā pretiniece par iekļūšanu finālsacensībās?
– Galvenie pretinieki viennozīmīgi
būs Valmiera un Ventspils LBL 1.
divīzijas komandas, tiesa – bez
leģionāriem.

biju Valmierā, tikmēr cēlos un
kritu par Valmieru, tagad ceļos
un krītu par Jelgavu.»
Izmantotie resursi www.olimpiade2008.lv un www.izm.gov.lv

A grupa
						
Datums
Laiks
Vieta
Mājinieki
25.05.08. 11:00
Jelgava
Jelgava
25.05.08. 13:00
Jelgava
Saldus
25.05.08. 15:00
Jelgava
Saldus
25.05.08. 17:00
Jelgava
Balvi
31.05.08. 11:00
Saldus
Jelgava
31.05.08. 13:00
Saldus
Jelgava
31.05.08. 15:00
Saldus
Saldus
07.06.08. 11:00
Valmiera Ventspils
07.06.08. 13:00
Valmiera Valmieras raj.
07.06.08. 15:00
Valmiera Ventspils

Edgars Krūmiņš atzīst,
ka balva
viņam ir ļoti
liels pārsteigums – viņš
pats gan
prognozējis
cita spēlētāja uzvaru.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Cik svarīgas tev ir
priekšsacīkšu spēles
par tiesībām spēlēt
Latvijas II
Olimpiādē?
– Tā kā esmu jelgavnieks, man
ir svarīgi aizstāvēt savas pilsētas
godu, tāpēc šīs spēles uztveru
nopietni un ceru, ka izdosies
iekļūt finālsacensībās.
Tavuprāt, kura komanda būs
galvenā pretiniece par iekļūšanu finālsacensībās?
– Esmu dzirdējis, ka ļoti spēcīga
būs Balvu komanda. Uzskatu,
ka viņi ir galvenie pretinieki par
iekļūšanu finālsacensībās.

Izšķirošo spēļu kalendārs

Pilsētas sporta diena ar Latvijas Favorīts – Edgars Krūmiņš
basketbola tūres atklāšanu
 Ritma Gaidamoviča

Matīss
Rozīts

Pateicības vārdus par veiksmīgo sezonu komanda un tās treneris Varis Krūmiņš saņēma no
ne viena vien līdzjutēja un kluba
atbalstītāja, kuriem kluba vadība
arī izteica pateicību, dāvinot lielu
komandas bildi un krekliņu ar
saukli «Es atbalstu BK «Zemgale»!». Sveikt sportistus bija
ieradies arī pilsētas mērs Andris
Rāviņš, kurš savā runā atzina:
liels prieks, ka pilsētā beidzot
kopā sanākuši tik daudz spējīgu
sportistu, kas jau pirmajā sezonā
uzrādījuši teicamus rezultātus.
Sezonas noslēguma pasākumā
apbalvots arī MVP jeb vērtīgākais
spēlētājs pēc skatītāju balsojuma.
Titulu un kluba sarūpētu basketbolista statuju ieguva uzbrucējs
jelgavnieks E.Krūmiņš.

Viesi
Valmiera
Balvi
Valmiera
Jelgava
Saldus
Ventspils
Ventspils
Valmiera
Balvi
Balvi

BK «Zemgale»
spēlētāju nominācijas
Mārtiņš Berķis – rezultatīvākais
spēlētājs un tiesnešu mīlulis;
Kaspars Raiskums – labākais cīnītājs par atlecošajām bumbām un
rezultatīvākais piespēļu meistars;
Edgars Krūmiņš – labākais sestais
spēlētājs;
Jānis Bambis – labākais izcīnīto
bumbu vecis pie pretinieku groza;
Ilmārs Bergmanis – sodiņi viņam
nav problēma, play – off labākais
komandas motoriņš;
Ainis Lagzdiņš – komandas kapteinis, izcēlies kā precīzākais metējs no
visām līnijām, pārspējot 50 % atzīmi
realizēto metienu skaita ziņā;
Edgars Tramdaks – skatītāju mīlulis
un vecis, kurš negriež ceļu nevienam, pat Helmanim;
Andris Justovičs – sezonas sešu
minūšu speciālists, kas pretinieku
piebeidz pēdējās sešās minūtēs;
Artis Putniņš – vakaros vienmēr
ierindā;
Matīss Rozītis – galvenais kājā kodējs pretinieku komandas līderim;
Kalvis Krūmiņš – Latvijas skolu
čempions;
Gatis Meikšāns – neatdodas pretiniekam ne spēlē, ne treniņā;
Uldis Ēberis – komandas dzelzs
vecis un cīnītājs no pirmās līdz
pēdējai minūtei;
Māris Lagzdiņš – komandas humora meistars, kas vienmēr pratis
pacelt komandas mikroklimatu ar
saviem jokiem.

12
Kultūras pasākumi
 24. maijā pulksten 12 – Etnodienas koncerts «Paskaties
saulē!». Piedalās nacionālo
kultūras biedrību mākslinieciskie kolektīvi. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 26. maijā pulksten 19
– Jelgavas Jaunā teātra etīdes
(kultūras namā «Rota»).

Jelgavas pilij – 270

 1. jūnijā pulksten 12 –
«Taureņu balle Jelgavas pilī»,
bērnu un jauniešu centra
«Junda» koncerts un izstāde
(pils pagalmā, parkā un Pils
salā).
 10. jūnijā pulksten 12
– Jelgavas mākslinieku darbu
izstādes «Jelgavas pils mākslinieku darbos» atklāšana (pils
Sudraba zālē).

14. jūnijā

 pulksten 8 – Latvijas floristu apvienības «Vītņu festivāls
pils jubilejai» (pils pagalmā).
 Pulksten 10.30 – Jelgavas
pils piemiņas plāksnes atklāšana.
 Pulksten 11 – pils vēstures
izpētei veltīta konference (pils
Sudraba zālē).
 Pulksten 23.30 – klasiskās
mūzikas koncerts «Jelgavas
pils sirdsgaisma...». Spēlē Nacionālo Bruņoto spēku štāba
orķestris (pils pagalmā).
 No pulksten 24 līdz 2 – Jelgavas pils nakts noslēpums. Pastaiga
pa pils kolonādēm, teatralizētas
vēstures ainiņas, sveču gaisma,
mūzika... (pils teritorijā).

Izstādes
 No 17. maija – Izstāžu
zālē «Pasteļu izstāde», piedalās Latvijas labākie pasteļgleznotāji. (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 20. maija – Ulda Rogas
zīmēšanas studijas audzēkņu
darbu izstāde (kultūras nama
2. stāvā).
 Līdz 14. jūnijam – aģentūras
«Kultūra» mākslinieces Annas
Ziemeles veidoto noformējumu fotogrāfiju izstāde «Annas
Ziemeles darbi un nedarbi»
(kultūras namā «Rota»).

Sporta pasākumi
 23. maijā pulksten 19
– Latvijas II Olimpiādes priekšsacīkstes futbolā FK «Ogre»
– FK «Jelgava» (stadionā Sporta ielā 2).
 24. maijā pulksten 10
– Latvijas basketbola tūre, Jelgavas posms (Jelgavas Sporta
halles autostāvvietā).
 24. maijā pulksten 11
– Jelgavas pilsētas sporta diena (Jelgavas Sporta hallē).
 24. maijā pulksten 9 – Latvijas 20. nacionālais čempionāts BMX, 1. kārta (BMX
trasē).
 24. maijā – Jelgavas Jaht
kluba sezonas atklāšanas
regate ķīļjahtām un mikrokreiserjahtām (Lielupē).
 25. maijā pulksten 10
– LRF kausa izcīņa BMX (BMX
trasē).

svētki

Ceturtdiena, 2008. gada 22. maijs

Pilsētas svētkus sagaidām
Jelgavas pils zīmē
 Ritma Gaidamoviča

Maija beigas jelgavniekiem ir lielais satikšanās
laiks – Pilsētas svētki, kas
šogad dažādās vietās
pilsētā risināsies no 28.
maija līdz 1. jūnijam.
Šajā laikā visi kopā baudīsim un iesaistīsimies
tādās tradicionālās aktivitātēs kā svētku gājiens,
Amatu diena, Spēkavīru
šovs un sportiskos pasākumos, bet līdztekus jau
labi zināmajiem šogad
pievienosies arī vairāki jauninājumi. Ņemot
vērā, ka šogad viens no
pilsētas lielākajiem notikumiem ir Jelgavas pils
jubileja, arī Pilsētas svētki šajā gadā izskanēs ar
vienotu saukli «Jelgavas
pilij – 270».
Svētku gājienam
mainīts virziens

Tradicionālais Pilsētas svētku gājiens, kas vienmēr notiek
piektdienā ap pulksten 17, šogad
piedzīvojis izmaiņas – šoreiz tas
vairs nenoslēgsies, kā ierasts,
Hercoga Jēkaba laukumā, bet gan
Uzvaras parkā.
Tāpat kā visi svētki arī gājiens
šogad paies zem Jelgavas pils jubilejas zīmes. Tā moto: «Tur zibi
tu un zib tavs laiks, un tālās pagājības tvaiks ar nākamību jaucas
un tevī kopā sasaucas.» «Moto ir
nedaudz garāks nekā iepriekšējos gados. Mēs ceram, ka tas vēl
vairāk iedvesmos cilvēkus, raisīs
idejas, kā sevi parādīt un prezentēt
gājiena laikā. Galvenā uzmanība
šoreiz vērsta uz galmu – galma
drēbēm un atribūtiem. Protams,
gājienu vērot un atbalstīt pārējos
tiek aicināts ikviens jelgavnieks,»
tā aģentūras «Kultūra» direktora
vietniece Inta Englande.
Pulcēšanās svētku gājienam,
kā ierasts, sāksies Pulkveža
O.Kalpaka ielā pie veikala «XL
Mega», tālāk tas virzīsies pa Lielo
ielu, bet pie pilsētas domes tas dosies pa Pasta ielu un ar sveicieniem
noslēgsies Uzvaras parkā.
Gājienam sekos pirmais brīvdabas koncerts Uzvaras parkā,
kurā par muzikālo gaisotni un
jelgavnieku atpūtu gādās Harijs
Spanovskis ar Raimonda Paula
jaukākajām dziesmām, Aisha ar
grupu un Andris Ērglis ar solokoncertu. Koncertu vadīs Valters
Krauze. Tas būs bez maksas – tā ir
pašvaldības dāvana jelgavniekiem
Pilsētas svētkos.

«Mans nams – mana pils»

Kur nu bez Amatu dienas tirdziņa, kas, šķiet, jau kļuvis par
neatņemamu svētku sastāvdaļu.
Šoreiz tam dots moto: «Mans nams
– mana pils.» Aģentūras «Kultūra»

Jelgavas Pilsētas svētku programma
Trešdiena, 28. maijs
Pulksten 10 un 12 – Latvijas Valsts leļļu teātra viesizrāde pirmsskolas un
jaunāko klašu bērniem M.Stārastes «Pintiķu ciems». Ieeja – ar ielūgumiem
(kultūras namā).
Ceturtdiena, 29. maijs
Pulksten 18 – valsts un novada mācību olimpiāžu laureātu pieņemšana
pie domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Uzvarētājus sveic grupa «Putnu
balle» (kultūras namā).
Piektdiena, 30. maijs
Pulksten 15 – muzeja pastāvīgās ekspozīcijas «Jelgava 19. un 20. gadsimtā» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Pulksten 17 – svētku gājiens (Lielā iela – Pasta iela – Uzvaras parks).
No pulksten 18 līdz 22.30 – svētku koncerts (Uzvaras parkā): Harijs
Spanovskis «Jaukākās Raimonda Paula dziesmas», Aisha un grupa, Andra
Ērgļa solokoncerts.

tuvumā, kur sākumā taps skices,
tad gleznas.

Jelgava 19. – 20. gadsimtā

kultūras darba speciāliste Santa
Sīle stāsta, ka tirdziņā jelgavnieki
varēs iegādāties dažādas lietas,
kas noderētu viņu saimniecībā
– keramikas, ādas izstrādājumus,
dažādus pinumus, ļoti daudz
tirgotāju pieteikušies ar dažādām
rotām, būs arī darinājumi no lina.
Bet pirmo reizi tirdziņā varēs aplūkot un iegādāties arī veidojumus
no salmiem, kā arī jau tradicionālo
zivju produkciju, kūpinājumus,
sierus un saldumus.
Tāpat visas dienas garumā
ikvienam būs iespēja savu roku
iemēģināt kalēja vai pinēja amatā,
kā arī veidot kādu izstrādājumu no
salmiem. Pirmo reizi sadarbībā ar
tautas lietišķās mākslas studiju
«Dardedze» pilsētniekiem tiks
dota iespēja brīvdabā uz stellēm
aust kopīgu paklāju, bet mazākie
svētku dalībnieki varēs izkrāsot
sagatavotās kartona pilis, kā arī
skvērā aiz kultūras nama priecāties «Annels» atrakcijās.
Šogad tirgus laikā Jelgavas un
rajona mazākumtautību biedrības
aicinās uz «Goda istabu», kurā
jelgavnieki varēs tikties gan ar
biedrību pārstāvjiem, gan nogaršot
viņu tradicionālos ēdienus, gan
iegādāties biedrību amatnieku
rokdarbus. Uz Amatu tirgu ikviens
apmeklētājs aicināts līdzi nest
akmeni – ne lielāku par dūri. No
tiem nākamajā gadā plānots mūrēt
jaunceļamā tirgus vārtu stabus.

«Jumiķu dienas 2008»

Vēl viens jauns notikums, par
kuru I.Englande smej, ka uz šo pasākumu paskatīties varētu atnākt
pat tie, kas nekad Pilsētas svētkos
nav piedalījušies, ir Jumiķu dienas. Jelgavā jau no svētku pirmās
dienas līdz pat sestdienai skvērā
aiz kultūras nama norisināsies
4. Latvijas Jumiķu čempionāts
«Jumiķu dienas 2008». Latvijas
Jumiķu apvienības pārstāvis Armands Liede stāsta, ka sacensībās
piedalīsies aptuveni 20 komandas
divās grupās – jaunieši, kurā var

startēt līdz 26 gadu vecumam, un
pieaugušie pēc 26. Pirmajās divās
dienās pieaugušo komandas jeb
pieredzējuši jumiķi klās dakstiņu
un skārda jumtus, bet 30. un 31.
maijā jaunie jeb nepieredzējušie
sacentīsies dakstiņu jumtu likšanā. Pieredzējušie sacentīsies par
dažādām balvām, taču jaunajiem
vēl ir iespēja pacīnīties par ceļazīmi
uz pasaules čempionātu jumtu
licējiem Prāgā. Čempionāta laikā
speciālā stendā jelgavniekiem būs
iespēja iegūt arī dažādu informāciju par jumta segumiem un jumta
licējiem. Labāko jumiķu apbalvošana notiks pēc Spēkavīru šova.

Grila festivāls ar sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem

Līdz šim jelgavniekiem pavāru
šovs saistījies ar Piena, maizes un
medus svētkiem, taču šajā reizē
sadarbībā ar «Pavāru klubu» arī
Pilsētas svētkos tiks iedibināta
jauna tradīcija – Grila festivāls.
«Pavāru kluba» pārstāvis Jāzeps
Ločmelis stāsta, ka šis būs pilotprojekts, lai šo festivālu, iespējams,
Jelgavā ieviestu par tradicionālu
pasākumu. Šovā piedalīsies vairākas komandas, kuru sastāvā
būs viens «Pavāru kluba» pavārs
un katram no viņiem piesaistīti
sabiedrībā pazīstami cilvēki, taču
tos organizatori pagaidām vēlas
paturēt noslēpumā. Viņi kopīgi
grilēs ēdienus, kurus vēlāk izsolīs
pilsētniekiem. Visa nopelnītā
nauda nonāks Jelgavas SOS jauniešu mājai. Šis Grila festivāls tiks
iekļauts gan Latvijas, gan starptautiskajā notikumu kalendārā,
tas nozīmē, ka Jelgavā, iespējams,
būs par vienu starptautisku festivālu vairāk. Pirmajā reizē tas
būs vairāk kā izmēģinājums, taču
nākotnē festivālā varētu piedalīties
arī ārzemju pavārmeistari.

Koncerts Jelgavas
pils pagalmā

Interesants un skanīgs, ar senatnīgu pieskaņu solās būt arī

Pulksten 19.30 – pieņemšana pie domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa.
Pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un «Pateicības raksts» pasniegšana.
Sestdiena, 31. maijs
No pulksten 9.30 līdz 14 – Amatu diena. Moto: «Mans nams – mana pils».
Gadatirgus (mājokļa labiekārtošana, interjers); bērnu radošā darbnīca – kartona
piļu krāsošana (Hercoga Jēkaba laukumā).
Pulksten 11 – LR Streetball čempionāta Jelgavas posms (pie Ledus halles).
Pulksten 12 – Latvijas čempionāta 1. posms un Jelgavas kausa izcīņa ūdens
motocikliem (Pasta salā).
Pulksten 13 – starptautisks spēkavīru turnīrs «Jelgavas, Baltijas spēkavīru
kauss – 2008» (Hercoga Jēkaba laukumā).
No pulksten 16.30 līdz 17.30 – motociklistu kluba «Zemgales leģions»
motortehnikas parāde (Hercoga Jēkaba laukumā).
Pulksten 18 – Latvijas Jumiķu čempionāta uzvarētāju apbalvošana.
No pulksten 17 līdz 21 – Pavāru šovs (Pils salā).
Pulksten 21 – opermūzikas koncerts «Jelgavas pilij 270». Piedalās LNO solisti

opermūzikas koncerts «Jelgavas
pilij 270», kas īpašs ne tikai ar to,
ka iezīmē pils lielo jubileju, bet arī
ar to, ka izskanēs Jelgavas pils
pagalmā. Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics stāsta,
ka tajā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas (LNO) solisti Kristīne
Zadovska, Aira Rūrāne, Viesturs
Jansons, Jānis Apeinis, LNO
koris, LNO orķestris, diriģents
jelgavnieks Aigars Meri. Plānots,
ka koncertā kopumā piedalīsies
ap 120 LNO mākslinieki un viņi
atskaņos populārāko opermūziku.
Biļetes uz šo koncertu iespējams
nopirkt kultūras nama kasē vai
pirms koncerta pie ieejas pils
pagalmā.
Savukārt pēc koncerta gaidāms
vēl kāds nozīmīgs pasākums – visi
klātesošie varēs būt liecinieki vēsturiskam brīdim – gaismās iedegsies Jelgavas pils dienvidu puse.

Sadraudzības pilsētu
mākslinieku
tēlotājmākslas simpozijs

Ja ap 23. maiju pils tuvumā
redziet vairākus māksliniekus,
kas staigā un meklē īsto rakursu,
no kura gleznot Jelgavas pili,
ziniet, ka ir sācies tēlotājmākslas
simpozijs «Jelgavas pilij – 270».
M.Buškevics stāsta, ka simpozijā
piedalīsies ne tikai pieci Jelgavas mākslinieku organizācijas
biedri, bet arī 10 mākslinieki
no Jelgavas sadraudzības pilsētām – Šauļiem, Belostokas,
Baranovičiem, Pērnavas un
Ivanofrankovskas. Viņu nedēļas
laikā paveiktais interesentiem
būs apskatāms kultūras nama
1. stāvā Pilsētas svētku laikā
no 28. maija. Šo simpoziju rīko
aģentūra «Kultūra» sadarbībā
ar Jelgavas Mākslinieku organizāciju. Plānots, ka mākslinieki
jau ieradīsies 21. maijā – pirmajās dienās viņi iepazīsies ar
pili, muzeju, pilsētu un pabūs
Rundāles pilī, bet jau 23. maijā
mākslinieki būs manāmi pils

Par godu ikgadējiem Pilsētas
svētkiem pēc muzeja restaurācijas
beidzot ir iekārtota un svētku laikā
durvis vērs muzeja patstāvīgā
ekspozīcija «Laikmetu maiņā. Jelgava 19. un 20. gadsimtā». Viens
no izstādes iekārtotājiem Gints
Putiķis stāsta, ka ekspozīcijā būs
apskatāmi Jelgavas nozīmīgākie
mirkļi šajā laika periodā. Zālē gluži
vai pa gabaliņiem vien tiek uzburta
19. un 20. gadsimta gaisotne Jelgavā – par 20. gadsimta 20. un 30.
gadiem priekšstatu sniedz istabas
iekārtojums, kāds tolaik tas varēja
būt vidusmēra jelgavnieka ģimenē,
tirgus laukuma fragments pat
ar tā laika bruģi un tirdzniecības
atribūtiem, kā arī naudas zīmes
līdz pat Latvijas rublim pagājušā
gadsimta 90. gadu sākumā un citas
lietas. Sekojot līdzi laikam, izstādē arī iekārtota vidēja padomju
ierēdņa darba vieta. Savukārt no
iepriekšējās ekspozīcijas saglabātas fotogrāfijas par veco Jelgavu,
tikai šoreiz tās ir krāsainas un
daudz vairāk. Ekspozīcijas centrā
atrodas afišu stabs, kas norāda
virzienus uz ekspozīcijas sadaļām,
lai zāles apmeklētājiem vieglāk
orientēties.
Tāpat eksponēti arī materiāli
par grāmatu izdevniecību vēsturi
pilsētā, izglītību un kultūru, tostarp ceturtajiem Dziesmu svētkiem, kas 1895. gadā norisinājās
Jelgavā.
Atklāšanas dienā ekspozīciju
iespējams apmeklēt bez maksas.

Sveiks bērnus, skolēnus
un pieaugušos

Jau tradicionāli Pilsētas svētki
ir laiks, kad teikt paldies, un
arī šoreiz Jelgavas pašvaldība
iepriecinās un paldies teiks gan
bērniem, gan skolēniem, gan
pieaugušajiem.
Nu jau vairākus gadus pašvaldība visiem pilsētas pirmsskolas
iestāžu bērniem un jaunāko klašu skolēniem Pilsētas svētkos sarūpē dāvanu – bezmaksas izrādi.
Šoreiz tā būs Latvijas Valsts leļļu
teātra viesizrāde Margaritas
Stārastes «Pintiķu ciems».
Savukārt skolēnu un pedagogu pieņemšanā pie Jelgavas
mēra Andra Rāviņa uzslavas
un laba vēlējumus saņems 89
mūsu pilsētas valsts un novadu
mācību olimpiāžu laureāti un
viņu 63 skolotāji. Uzvarētājus
pēc pieņemšanas ar koncertu
sveiks grupa «Putnu balle».
Tāpat Pilsētas svētki ir reize,
kad pieņemšanā pie A.Rāviņa
tiek pasniegti Jelgavas augstākie apbalvojumi «Goda zīme»
un «Pateicības raksts». «Goda
zīmes» saņēmēji vēl šodien jāapstiprina domniekiem.

Kristīne Zadovska, Aira Rūrāne, Viesturs Jansons, Jānis Apeinis, LNO koris, LNO
orķestris, diriģents Aigars Meri. Biļešu cena – Ls 5; 3; 2,50 (pils pagalmā).
Pēc koncerta – Jelgavas pils dienvidu daļas izgaismošana.
Svētdiena, 1. jūnijs
Pulksten 10 – dievkalpojums Sv.Annas katedrālē. Piedalās solists Jānis
Kurševs, Sv.Annas draudzes koris, diriģents Guntis Galiņš, ērģelniece
Māra Ansonska.
Pulksten 12 – «Taureņu balle Jelgavas pilī». BJC «Junda» mācību gada
noslēguma koncerts un izstādes. Darbosies atrakcijas, radošās darbnīcas,
kafejnīca bērniem (pils pagalmā un parkā, Pils salā).
No 28. līdz 31. maijam
No pulksten 9 līdz 17 – «Jumtu dienas 2008». Piedāvā Latvijas Jumiķu
apvienība sadarbībā ar firmu «Dorken». Jumiķu čempionāta sākums (skvērā
aiz kultūras nama). Sacenšas pieredzējušie un jaunie jumiķi dakstiņu jumta
ieklāšanā, vacprofila skārda jumtu ieklāšanā uz stendiem.
31. maijā paralēli pie teltīm notiek bērniem domātas nodarbības (zīmēšana, veidošana no māla un citas).

