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Ar atbildīgu izvēli lemsim
par pilsētas nākotni

Šajās dienās mums katram
jāizdara izvēle un jāpieņem
Visos 15 Jelgalēmums. Lēmums par savu nāvas vēlēšanu
kotni, par savas pilsētas nākotni
iecirkņos jau
un tālāko attīstību.
Kā izdarīt šo izvēli? Vispirms
kopš vakardienas ir iespējams – saglabāt skaidru galvu un nepakļauties lētam populismam:
iepriekš nobaliedosim, sakārtosim, uzlabosim.
sot gan pašPilsētniekus nevar nopirkt ar
valdības, gan
Eiroparlamenta tukšiem solījumiem! Katram
vēlēšanās, taču jelgavniekam ir savs viedoklis,
un lai katrs pats vērtē pilsētā
īstā vēlēšanu
diena būs sest- padarīto. Solījumi nelīdz, ja nav
padarīto darbu seguma.
dien. Visu šo
Mēs augstu vērtējam to, ka
nedēļu iecirkņi
jelgavnieki ir kļuvuši sociāli aktīvi
aktīvi gatavojās
un iestājas par pilsētai svarīgu
atbildīgajam
jautājumu risināšanu. No jūsu
darbam. 195.
izvēles ir atkarīgs, vai pilsēta turvēlēšanu iecirpinās augt. Tādēļ aicinu ikvienu
knis Jelgavas
sestdien, 6. jūnijā, piedalīties vēlēValsts ģimnāzijā šanās un izdarīt savu izvēli!
ir viens no tiem,
Mēs nenoliedzami mīlam savu
kur reģistrēts
pilsētu – pilsētu, kuras elpu un
vislielākais
garu izjūtam un izprotam līdz
vēlētāju skaits
pašai tās dziļākajai būtībai. Tā,
manuprāt, ikviens jelgavnieks
– 6327. Tas
mīl un lepojas ar savu pilsētu.
nozīmē, ka,
gatavojoties vē- Ejot ikdienas gaitās, reti apstājamies, lai priecātos par paveiktalēšanām, kopā
jiem darbiem, un tādu nav maz.
bija jāsašķiro
Vairāk redzam vēl darāmo. Tas
ap 300 000
ir stimuls, lai turpinātu iesākto.
aplokšņu un
partiju sarakstu Turpmākais periods nevienam
– attiecīgi vienā nebūs viegls un pašvaldības galvenais uzdevums būs garantēt
kaudzītē 17
sociālo drošību visiem jelgavlapiņas Eiroparlamenta, otrā
– 11 pašvaldības vēlēšanām.
 Anna Afanasjeva
Saskaņā ar
Pilsonības un
Piektdien topošās «Amo Plant»
migrācijas lietu
autorūpnīcas teritorijā Jelgavā svipārvaldes Iedzīnēs Latvijas autobūves simtgadi.
votāju reģistra
«Amo Plant» ārējo sakaru didepartamenta
rektors Igors Graurs atzīst, ka
datiem Jelgatopošās autorūpnīcas saimnieki,
vas pašvaldībā
piederēdami pie autobūves atjaukopā reģistrēti
notājiem Jelgavā un Latvijā, nevar
40 428 vēlētāji, ignorēt tādu nozīmīgu datumu kā
kuriem šajās
autobūves simtgade. Atzīmējot
dienās ir jāizda- jubileju, rīt, 5. jūnijā, pulksten 11
ra izvēle. Plašāk Rīgas Motoru muzejā interesenti
par vēlēšanu
aicināti iepazīties ar automobiļu
rūpniecības vēsturi mūsu valstī.
kārtību lasiet
Pēcpusdienā pulksten 15 Jel4. lpp.
gavā, Aviācijas ielā, uzņēmuFoto: JV

niekiem.
Būs jāpalielina
sociālais
budžets,
mazāk
naudas
paliks citām vajadzībām.
Šā brīža ekonomiskā
situācija prasa ātru, saliedētu
un striktu rīcību no ikviena.
Mūsu visu spēja saliedēti un
noteikti rīkoties noteiks pilsētas
nākotni. Tāpēc paldies visiem,
kuri ir ieinteresēti pilsētas labklājības celšanā – uzņēmējiem,
kuri iegulda pilsētas attīstībā
savas idejas un darbu, reliģisko
konfesiju pārstāvjiem, kas aktīvi iesaistās pilsētai labvēlīga
sociālā klimata veidošanā, medicīnas darbiniekiem, izglītības,
zinātnes un kultūras nozares
pārstāvjiem, policistiem, ugunsdzēsējiem un glābējiem, visu
nozaru profesionāļiem, kuri ieguldījuši savu sirdi un ikdienas
darbu pilsētā!
Mums ir jābūt vienotiem
savās vērtībās, lepniem par
sasniegto un jāraugās nākotnē
ar optimismu!
Andris Rāviņš,
Jelgavas domes priekšsēdētājs

Autorūpnīcas nozarei – 100
ma «Amo Plant» izpilddirektors
Aleksejs Maslovs iepazīstinās ar
autorūpnīcas būvniecību, ko pabeigs novembrī. Auto speciālisti
un citi interesenti pasākumā varēs
iepazīties ar diviem Nīderlandes
koncerna «VDL» autobusiem
– pilsētas pārvadājumiem domāto
«Ambassador» un skolēnu autobusu «Jonckheere». Kā zināms, februārī parakstīts līgums par «VDL»
pilsētas autobusu komplektēšanu
mūsu pilsētā. Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
ir pārliecināts, ka «Amo Plant»
rūpnīca ar savu darbību ne vien
Jelgavā, bet visā valstī atdzīvinās
šīs nozares tradīcijas.

Skolēni novērtē iespēju pašiem nopelnīt
 Sintija Čepanone

pusaudžiem, kas, sākot ar 1.
jūniju, mēnesi strādās pilsētas
«Gribu nopelnīt naudu,
labiekārtošanā. Jūlijā un augustā
lai palīdzētu ģimenei.
pašvaldības aģentūra «PilsētSavu algu atdošu mamsaimniecība» darbu nodrošinās
mai, lai viņa nopirktu
vēl kopumā divdesmit 13 un 14
mums skolai nepieciegadus veciem bērniem, kuri izteica
šamo,» krāsojot soliņus
vēlmi vasarā strādāt. Sākotnēji
bērnu rotaļu laukumā
bija plānots ar darbu nodrošināt
Ozolskvērā, teic gandrīz
20 bērnus, taču, izvērtējot iesnie14 gadus vecā Oļa Nevegumu skaitu – ap 90 – un tajos
rovska, kura, iesaistoties
minēto bērnu motivāciju strādāt,
pilsētas labiekārtošanā,
rasta iespēja vasarā nodarbināt vēl
nolēmusi palīdzēt savai
desmit pusaudžus.
kuplajai ģimenei, kurā ir
Uzrunātie skolēni atzīst, ka
četri bērni, bet neviens
darbs vasarā ir ne tikai iespēja
no vecākiem nestrādā.
nopelnīt, bet arī saturīgi pavadīt
laiku, turklāt tādējādi viņi vēl
Oļa ir tikai viena no desmit vairāk izprot «Pilsētsaimniecī-

bas» speciālistu ikdienas darbu.
«Kad paši esam tīrījuši apzīmētās
rotaļlaukuma konstrukcijas un
krāsojuši soliņus, negribas pieļaut,
ka kāds to visu atkal izposta,» teic
četrpadsmit gadus vecie puiši Dāvids Leiers un Edgars Paškēvičs.
Kā informē pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, izvērtējot
skolēnu motivāciju, priekšroka
tika dota tiem, kuriem darbs vasarā nepieciešams visvairāk. Galvenokārt tie ir daudzbērnu ģimeņu
bērni, bērni, kurus audzina tikai
viens no vecākiem vai aizbildnis,
kā arī tie, kuriem ģimenē ir zemi
ienākumi vai kāds no vecākiem ir
bez darba. «Lielākoties nepieciešamību pašiem nopelnīt naudu viņi

pamatojuši ar vajadzību iegādāties
skolai nepieciešamos mācību
līdzekļus, kā arī apģērbu, apavus
skolai,» norāda aģentūrā.
Skolēni tiek nodarbināti labiekārtošanas darbos – ravē apstādījumus, grābj nopļauto zāli, krāso
soliņus un metāla konstrukcijas,
uzmēra ietves, sakārto rotaļlaukumus, kā arī veic citus darbus.
Jāpiebilst, ka skolēniem atalgojums tiek aprēķināts, ņemot vērā
MK noteikumus, kas paredz pusaudžiem minimālo stundas tarifa
likmi 1,24 latus. Bērniem dienā
jāstrādā četras stundas.
«Pilsētsaimniecība» skolēniem
darbu vasaras mēnešos piedāvā
jau sesto gadu pēc kārtas.

Dāvids Leiers un Edgars Paškēvičs par iespēju vasarā strādāt
pašvaldībai ir ļoti pateicīgi, jo tādējādi paši var nopelnīt naudu
un atslogot vecāku izdevumus, sagatavojoties skolai. Pirmajā
darba nedēļā viņi tīrīja apzīmētās rotaļlaukumu konstrukcijas
un krāsoja soliņus tajos.
Foto: JV
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viedokļi
6. jūnijā, piedaloties Jelgavas pašvaldības vēlēšanās,
iedzīvotāji atdos savu balsi par kādu sarakstu un
tādējādi izšķirs mūsu pilsētas nākotni. Neapšaubāmi
– ļoti daudziem tās būs kārtējās vēlēšanas, taču daļa
cilvēku pie vēlēšanu urnām Jelgavā dosies pirmo reizi – kāds tikai nesen kļuvis pilngadīgs, kāds beidzot
saņēmies un ieguvis Latvijas pilsonību, savukārt
vēl kādam šīs būs pirmās pašvaldību vēlēšanas kā
jelgavniekam. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» pievēršas
tieši viņiem un izzina, ar kādām sajūtām viņi pirmo
reizi dosies balsot mūsu pilsētā.

Iespējams, izvēli
noteiks tests
Laura Lapiņa, Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniece:
«Šīs man būs pirmās pašvaldības vēlēšanas. Ņemot vērā,
ka esmu jelgavniece, tas ir
pašsaprotami, ka arī man obligāti jāiet vēlēt. Tas nav nekāds
pilsoņa pienākums ķeksīša pēc
– man tik tiešām interesē, kas
notiek pilsētā, kurā es dzīvoju. Tieši tāpēc esmu gatava
piedalīties gan vēlēšanās, gan
citos pasākumos un notikumos
Jelgavā. Jā, protams, pašlaik
man daudz svarīgāki ir pēdējie
skolas noslēguma eksāmeni un
ieskaites, jo jābeidz ģimnāzija,
taču tas nenozīmē, ka nezinu,
kas šobrīd risinās Jelgavā.
Zinu arī par pašvaldības vēlēšanām, partiju sarakstiem
un to partiju līderiem, jo informācijas netrūkst. Taču,
neskatoties uz to, šobrīd es vēl
savu izvēli neesmu izdarījusi
un pieļauju, ka tā skaidra būs
tikai 6. jūnijā, kad došos uz
vēlēšanām. Esmu dzirdējusi,
ka ir tāds tests internetā, kas
pēc tavām atbildēm uz jautājumiem spēj noteikt, kura partija
tev saistošākā un vairāk pēc
savas programmas atbilst tavām interesēm un vēlmēm.
Arī mani skolas biedri to ir
pildījuši, tāpēc noteikti līdz vēlēšanām gribu pati pamēģināt
un izpildīt šo testu. Pieļauju,
ka tas kaut kādā mērā varētu
noteikt manu izvēli par labu
kādai partijai šajās vēlēšanās.
Protams, arī masu medijus
esmu lasījusi. Es gan nevaru
vēl pateikt, kas ir tās lietas, kas
kādam par labu īsti noskaņotu

mani, bet pieļauju, ka tie ir
darbi, kas saistīti ar jauniešiem
un pilsētas kopējo attīstību.
Protams, skolā mums ir politikas stundas, taču to uzdevums
nav mūs iepazīstināt ar partiju
programmām – līdz šim mums
ir bijušas interesantas diskusijas
par politiskiem notikumiem, tas
arī viss. Mums pašiem jāinteresējas par notikumiem, partiju
programmām un kandidātiem.
Jā, ir daudz jauniešu Latvijā,
kuriem neinteresē politika, taču
gan es, gan mani draugi interesējas par politiku, mēs arī ārpus
skolas mēdzam par to runāt.
Saprotams, ka arī viņi dosies uz
vēlēšanām. Arī mana draudzene
ir vienā partijā, kas startē šajās
pašvaldības vēlēšanās, taču tas,
ko esmu dzirdējusi no viņas,
manu viedokli nav iespaidojis.
Ja būtu, tad jau es zinātu, par
ko balsošu. Jāpiebilst, ka par
politiskajiem jautājumiem
interesējos arī iepriekš, taču
tagad, šķiet, informācija ir
daudz atklātāk pieejama.»
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«Pamatīgi jāfiltrē»
Haralds Bukšs, IT speciālists:
«Jelgavu par savu pilsētu pirmām kārtām izvēlējos studiju
dēļ. Rīgas burzma mani nekad
nav vilinājusi, tāpēc izšķīros par
labu Jelgavai. Lai gan liela, bet
mierīga – tieši tāds bija mans
pirmais priekšstats par Jelgavu.
Protams, liela šī pilsēta man likās
toreiz – pirms sešiem gadiem, kad
šeit pārcēlos uz dzīvi no salīdzinoši
mazās Viļakas. Tagad pavisam noteikti sevi uzskatu par jelgavnieku
– to nolēmu pirms kādiem diviem
gadiem, kad savu dzīvesvietu
deklarēju Jelgavā, tāpēc likumsakarīgi, ka piedalīšos arī pašvaldības vēlēšanās, jo man rūp manas
pilsētas nākotne. Tātad – šīs būs
manas pirmās pašvaldību vēlēšanas kā jelgavniekam, tāpēc savu
izvēli ļoti nopietni pārdomāju.
Laikā, kad notika iepriekšējās
pašvaldību vēlēšanas, vēl dzīvoju
Viļakā, turklāt tad man tikko bija
apritējuši 18 gadi. Jāatzīst, ka
tajā vecumā man īsti nebija savas
stingras pārliecības, par ko balsot,
tādēļ vairāk paļāvos uz izjūtām
un vecāku viedokli. Bet tagad ir

pavisam citādi – vēl
pašlaik turpinu pētīt
partiju priekšvēlēšanu programmas,
izmantoju visus iespējamos resursus,
lai gūtu maksimāli
daudzpusīgu informāciju. Protams, ka
tas ir vajadzīgs, lai es
objektīvi varētu izsvērt, par ko balsot.
Solīt jau sola visi,
taču jāskatās arī, ko cilvēki, kas
kandidē vēlēšanās, jau ir izdarījuši
pilsētas labā, un jāizvērtē, ko viņi
reāli varētu izdarīt no solītā, vai
tam var ticēt.
Jāteic godīgi – izvēle ir grūta.
Vienpadsmit sarakstu tomēr nav
maz, turklāt pilsētas attīstības un
iedzīvotāju labklājības jomā, kas
man šķiet īpaši svarīgi, sola visi.
Tad nu nākas izmantot izslēgšanas metodi – tagad jau apmēram
uz pusi ir sarucis to partiju skaits,
no kā man jāizvēlas. Palikušas,
manuprāt, spēcīgākās, tāpēc vēl
aizvien turpinu informācijas «filtrēšanu». Uz vēlēšanām došos jau
ar simtprocentīgu pārliecību, par

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs
piedalīsieties
vēlēšanās?

kuru sarakstu balsot.
Protams, manā dzimtajā pilsētā
tas bija citādi, jo vēlēšanās startēja
vien pāris sarakstu, turklāt visus
kandidātus es daudzmaz pazinu.
Arī priekšvēlēšanu kampaņas
nebija tik vērienīgas kā tagad Jelgavā. Jā, bija kāda vides reklāma,
kāds partijas plakāts, taču tas, kas
pašlaik notiek Jelgavā, dažbrīd
vienkārši nogurdina – šķiet, ka
visa pilsēta ir vienās vienīgās politiskajās reklāmās. Īpaši uzbāzīgas,
manuprāt, ir tās mašīnas, kuras
piekabē velk partiju reklāmas...
Taču tās manu izvēli neietekmē
– man tiešām ir svarīgi, lai Jelgavu
vadītu cilvēki, kam es uzticos.»

«Priekšvēlēšanu saukļiem ticamība – 30 procenti»
Larisa Li, suņu friziere:
«Pēc tautības esmu korejiete.
Latvijā dzīvoju apmēram no gada
vecuma, kad mani vecāki pārcēlās uz dzīvi šajā valstī. Ilgu laiku
dzīvoju Dobelē, bet no 1975. gada
– Jelgavā.
Latvijas Republikas pilsonību un
līdz ar to arī tiesības piedalīties gan
Saeimas, gan pašvaldību vēlēšanās
ieguvu 2007. gadā. Deviņdesmitajos gados, kad radās iespēja iegūt
Latvijas pilsonību, tādu nepieciešamību nejutu. Izlemt, ka tomēr
vēlos kļūt par šīs valsts pilsoni,
man palīdzēja tas, ka gan mans
vīrs, gan dēls ir Latvijas pilsoņi,
turklāt es beidzot sapratu, ka vēlos aktīvi iesaistīties sabiedriskajā
dzīvē. Tiesa, vēl viens pluss līdz ar
pilsonības iegūšanu ir atvieglota
izceļošana no Latvijas.
Esmu nolēmusi piedalīties pašvaldības vēlēšanās, jo gribu kaut
ko šajā pilsētā mainīt uz labu.
Jelgavas domi vēlēšu pirmo reizi.
Informāciju par deputātu kandidātiem un partiju solījumiem

iegūstu no preses un televīzijas,
bet principā visam, ko redzu un
dzirdu, domāju līdzi. Es apzinos,
ka tam, kas tiek pateikts priekšvēlēšanu kampaņas laikā, ticamība
ir apmēram 30 procenti. Pirmkārt,
izvērtēju, vai to, ko sola deputātu
kandidāti, tiešām ir iespējams
izpildīt. Ja jā, tad kā. Otrkārt,
man ir svarīgi, lai izmaiņas būtu
tādas, kas nāk par labu Jelgavas
iedzīvotājiem. Tādām frāzēm kā
«radīsim darba vietas» es neticu, jo šajos apstākļos tādam ap-

galvojumam apakšā
nepieciešams ekonomiskais pamatojums.
Tā ir tikai tukša runāšana. Treškārt,
izvērtēju kandidātu
izglītību un to, vai
viņi ir profesionāli
un kompetenti risināt jautājumus, par
kuriem runā.
Manuprāt, ļoti
būtisks pārvaldības
trūkums ir tas, ka
amatos ieceļ radus, draugus,
paziņas, kas nav pietiekami kompetenti, ka konkursos uzvar savi
cilvēki, kaut arī tas ekonomiski
nav izdevīgākais piedāvājums. Tā
diemžēl notiek ne tikai Latvijā, bet
to jau iepriekš nevar paredzēt.
Gribētos ticēt, ka ikviens iedzīvotājs, nododot savu balsi
pašvaldības vēlēšanās, var kaut
ko ietekmēt savā pilsētā un ka
cilvēki, kurus mēs ievēlēsim, būs
gatavi strādāt pēc labākās sirdsapziņas.»

«Varbūt viņi runā, bet es nedzirdu»
Ādolfs Šudeiķis, amatnieks:
«Tiešām – pēc pāris dienām
taču būs pašvaldību vēlēšanas! Ziniet, tajā visā ikdienas
skriešanā es pat tā īsti neesmu
spējis padomāt par šo tēmu.
Jā, jā, šīs būs manas pirmās
vēlēšanas – oficiāli tikai nepilnu gadu esmu Latvijas pilsonis
– līdz šim biju Lietuvas pilsonis.
Lai gan ilgi gadi jau nodzīvoti
Jelgavā, nekad neesmu vēlējis
pašvaldību. Protams, tas ir pilsoņa pienākums, taču, atzīšos,
izdarīt izvēli nav viegli. Kāpēc?
Tāpēc, ka man kā vienkāršam
iedzīvotājam tās informācijas

nemaz nav tik daudz. Var jau
būt, ka partijas pirms vēlēšanām
tiešām uzrunā cilvēkus, bet
es to kaut kā nedzirdu. Tā nu
diemžēl sanāk – viņi runā, bet
es nedzirdu.
Kas tad man atliek? Tie priekšvēlēšanu materiāli, kas tiek
samesti manā pastkastītē. Jā,
es tos izņemu, ielieku mašīnā ar
domu – kad būs laiks, palasīšu,
taču nedomāju, ka šāda informācija man palīdzēs pieņemt
lēmumu – es skaidri apzinos, ka
tur tiek drukāts tikai tas labais,
ko partija par sevi vēlas pateikt,
taču es gribu izdarīt izvēli, kas
nav balstīta tikai uz tukšiem

solījumiem. Un tad nu es saprotu, ka mana vienīgā iespēja ir
vērtēt esošos politiķus, kas jau
strādā domē. Tur man vismaz
pietiek tik daudz pieredzes, lai
saprastu, kas ir un kas nav darīts
pilsētā. No savas pieredzes varu
teikt, ka pirms gadiem sešiem
un vēl senāk situācija varbūt
pat diezgan daudzās jomās mani
neapmierināja, bet tagad man
nākas savus vārdus ņemt atpakaļ, jo jūtu, kā viss mainās. Bija
pat tādi absurdi gadījumi, ka es
nespēju pieteikties tirdzniecībai
Pilsētas svētku laikā, jo, redz,
pieteikšanās bija domē, bet domē
darba laiks beidzies – nākamais

pieņemšanas laiks jau pēc
svētkiem... Tas tiešām
bija absurds. Bet tagad
tas ir sakārtots ļoti ērti,
un jau vairākus gadus
es varu droši apgalvot,
ka arī paši svētki pilsētā
kļūst tiešām burvīgi. Agrāk, braukājot apkārt pa
citu pilsētu svētkiem, pat
skaudība pārņēma, kā
viņiem tur viss ar vērienu
notiek, bet tagad skauž
citiem. Tad nu es pēdējās
dienās vērtēju tos varbūt sīkos,
bet man kā jelgavniekam nozīmīgos darbiņus, pirms izdarīt
savu izvēli.»

Sagatavoja: Sintija Čepanone,
Kristīne Langenfelde,
Ritma Gaidamoviča,
Ilze Knusle-Jankevica,
foto: Ivars Veiliņš un JV

Reklāmas
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21,2%

Izdarītie, paveiktie darbi/līdzšinējā darbība
Personības

9,5%

Iepriekšējo solījumu izpildes pieredze
Nekas neietekmēs

18,2%

6,8%

8,3%

Balsošu par sev personīgi pazīstamiem, zināmiem darbiniekiem un
zinu, kā viņi strādā
Kas vairāk pārstāvēs tautas/
Latvijas intereses
Balsošu par labi
zināmiem kandidātiem

3,0%

2,7%

2,3%

Atkarībā no turpmāk notiekošajiem procesiem valstī

1,5%
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par vienu partiju

1,1%
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1,1%
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1,9%
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Kas ietekmēs jūsu izvēli gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās 2009. gada 6. jūnijā?

Skaitļi runā

Jeļena Bruja, auklē
meitiņu:
– Protams,
ka iešu un
balsošu. Jau
sen man
skaidri zināms, par ko
atdošu savu balsi pašvaldības
vēlēšanās. Vēl gan neesmu
izdomājusi, vai piedalīšos arī
Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Nezinu, par ko tajās varētu
vēlēt, taču līdz sestdienai vēl
ir laiks izdomāt.
Pēteris, treneris:
– Es šobrīd
vēl neesmu
izlēmis, taču
ceru, ka uz
vēlēšanām
aiziešu. Izvēle par labu
kādam vēl nav izdarīta, jo,
manuprāt, šoreiz pašvaldībā
nav par ko balsot. Sarakstos
rādās tikai vieni un tie paši
cilvēki, kas iepriekš, nav nekā
jauna. Eiropas Parlamenta
vēlēšanās gan jau skaidri zinu
savu izvēli.
Haralds Ješus, bijušais
LT V d a r b i nieks:
– Būs jāaiziet
nobalsot, kā
gan citādi!
Tas ir katra
pilsoņa pienākums. Noteikti jāpiedalās
gan pašvaldības, gan Eiropas
Parlamenta vēlēšanās. Savu
izvēli jau esmu izdarījis.
Pēteris, strādājošs pensionārs:
– Jā, noteikti
piedalīšos,
turklāt abās
vēlēšanās.
Ņemot vērā,
ka esmu pārliecināts Eiropas optimists,
Eiroparlamenta vēlēšanās nebalsošu par tiem, kas ir noliedzoši, bļaustās un kritizē šo
lietu. Skaidri zinu arī, par ko
balsošu vietējās vēlēšanās.
Laura, auklē
bērniņu:
– Uz sestdien
paredzētajām vēlēšanām noteikti
iešu, jo tas
vienkārši ir
jādara. Ņemot vērā, ka abas vēlēšanas
ir vienā dienā, saprotams, ka
savu izvēli izdarīšu abās. Par
Jelgavu man skaidra sava izvēle, bet par Eiropu vēl nē, tas
līdz sestdienai jāizdomā.

28,4%
«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

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

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2009. gada 4. jūnijs

Pašvaldība piešķir 10 650 latus
sabiedriskajām organizācijām
 Ritma Gaidamoviča

10 650 latu – tik lielu summu pašvaldība
piešķīrusi 31 Jelgavas
sabiedriskajai organizācijai, kas iesniegusi projektus konkursa «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma
2009. gadam» 1. kārtai.
Nākamā kārta paredzēta rudenī.
Pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta informē, ka
pavisam konkursam pavasarī
pieteikti 46 projekti. Atbalstīta
un finansējumu šoreiz saņem 31
organizācija par kopējo summu
10 650 lati. Jāpiebilst, ka organizācijas kopumā lūdza 29 283,71
lata lielu atbalstu.
Projektu konkursa 1. kārtā
finansējumu saņem vairākas
nacionālās kultūras biedrības
dažādu pasākumu organizēšanai
un materiālu izdošanai, Latvijas
politiski represēto apvienība
«Staburadze», invalīdu biedrība
«Ēdelveiss», lielo ģimeņu centrs
«Spiets», radošā apvienība «Vide
Intra», sieviešu invalīdu organizācija «Zvaigzne», «Daugavas vanagi» Latvijā un Jelgavas Latviešu
biedrība – organizāciju regulārajiem administratīvajiem izdevumiem. Šīs summas ir no 200 līdz
500 latiem katrai organizācijai.
Jelgavas Pensionāru biedrība saņēmusi 500 latu projektam «Programma senioriem 2009», radošo

domu un darbu centrs «Svētelis»
labdarības virtuves nodrošinājumam – 400 latus, Latvijas Bērnu
fonds – 500 latus projektam
«Jelgavas trūcīgo nacionālo minoritāšu bērnu, jauniešu, vecāku
pasākumu komplekss», jauniešu
organizācija «Kovārnis» projektam ««Kovārnis» sabiedrībai 2»
– 300 latus. Savukārt Zemgales
Nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs ieguvis 200 latus projektam
«Jelgavas pilsētas NVO kapacitātes stiprināšana», invalīdu sporta
un rehabilitācijas klubs «Cerība»
– 500 latus projektam «Tu vari
– tikai dari!», Latvijas Multiplās
sklerozes asociācija – 200 latus
projektam «Multiplā skleroze un
mēs», Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība – 200 latus projektam
«Mēs Jelgavas dzīvē», vecāku atbalsta grupa «Saules bērns» – 500
latus projektam «Mācību materiālu bāzes pilnveidošana inovatīvu
metožu ieviešanai Jelgavas speciālajās izglītības iestādēs», Latvijas
Strēlnieku apvienībai piešķirti
500 lati projektam «Atcerēsimies
strēlniekus», nodibinājumam
«Jelgava 21. gadsimtā» – 300
lati Vienotības velobrauciena
organizēšanai, Latvijas Neredzīgo
biedrības Jelgavas teritoriālajai
organizācijai – 300 lati projektam
«Veselā miesā – vesels gars!».
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka 2008. gadā abās kārtās pašvaldība sabiedrisko organizāciju
projektiem atvēlēja 30 tūkstošus
latu – pavasarī 26 476, bet rudenī
– 3524 latus.

Lielupes krastu grib
sakārtot trīs pretendenti
 Anna Afanasjeva

Ja iepirkums noslēgsies
veiksmīgi, jau šovasar Jelgavā kādreizējās
cukurfabrikas notekūdeņu izplūdes vietās
veiks Lielupes gultnes
tīrīšanu un izbūvēs aizsargdambi pusotra kilometra garumā.
Projekta «Lielupes gultnes
tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no
dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai
atjaunošana» darbu veikšanai
noteiktajā laikā savus piedāvājumus iesniedza trīs uzņēmumi. Iepirkumu komisija pretendentus
vērtēs līdz šīs nedēļas beigām.
Šomēnes komisija vērtēs arī
projekta būvuzraudzības iepirkumu konkursa pretendentus,
kā arī veiks sarunu procedūru
par autoruzraudzības veikšanu,
– par gaidāmo stāsta pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītājas vietniece Ilga
Muižniece.
Projektu vadītāja Liene Rulle
papildina, ka maija vidū parakstīts granta līgums par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju
fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda
finansētā projekta īstenošanu.
ELGF restrukturizācijas fonds
Lielupes gultnes tīrīšanai, padziļināšanai, krastu sakārtošanai un dambja atjaunošanai piešķir 1 601 942 latus. Pašvaldībai
jānodrošina pievienotās vērtības
nodokļa maksājumi 324 686 latu
apmērā.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte atgādina, ka cukura
rūpniecības restrukturizācijas
programmas atbalsta pasākuma
mērķis ir attiecīgajā reģionā novērst to infrastruktūras objektu

bojājumus un vides problēmas,
kuru rašanās saistīta ar cukurrūpniecības darbību vai darbības
pārtraukšanu, veidojot pievilcīgu
vidi nozari aizstājošas saimnieciskās darbības attīstībai un sakārtojot vidi kopumā. Finansējums
Jelgavai piešķirts, lai atbalstītu
piesārņotu vietu attīrīšanu – atjaunotu ietekmēto vides stāvokli
un sakārtotu ūdenssaimniecības
objektus. Pašvaldības izstrādātā
projekta īstenošana atbilst šiem
mērķiem – tā uzlabos vidi, novēršot cukurfabrikas notekūdeņu
radītās sekas, kā arī Lielupes
ainavu posmā no dzelzceļa līdz
Rīgas ielas tiltam.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka projekta «Lielupes gultnes
tīrīšana un Lielupes labā krasta
aizsargdambja posmā no dzelzceļa
tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana»
pieteikuma iesniegšanu finansējuma saņemšanai no ELGF
Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda domes deputāti
atbalstīja janvāra sēdē.
L.Rulle stāsta, ka projekta gaitā plānota Lielupes gultnes tīrīšana divās cukurfabrikas agrākās
ražotnes notekūdeņu izplūdes
vietās, aizsargdambja uzbēršana
un atjaunošana 1,5 kilometrus
garā posmā no dzelzceļa tilta līdz
Rīgas ielai, kā arī Lielupes krasta
ainaviskā sakārtošana. Projekts
jārealizē līdz nākamā gada septembra beigām. Tehniskā projekta prasības pirms iepirkuma
izsludināšanas saskaņotas ar
Jelgavas reģionālo Vides pārvaldi
un citiem vides aizsardzības dienestiem, darbus paredzēts veikt,
ievērojot zivju nārstošanas un
migrācijas nosacījumus.
Ja projekta iepirkumu konkursi sekmīgi noslēgsies, šovasar
izdosies iztīrīt Lielupes gultni
un uzbērt dambi. Krasta sakārtošanu varēs turpināt nākamajā
pavasarī.
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Valdība atbalsta
ZOC būvniecību

Īsi
 Rīt, 5. jūnijā, pulksten 15 un
sestdien, 6. jūnijā, pulksten 10
Jelgavas Mākslas skola pie sevis
aicina jaunos audzēkņus, kas
nākamajā mācību gadā vēlas
uzsākt mācības Mākslas skolā.
Jelgavas Mākslas skolas direktore
Anda Stankeviča informē, ka bērni
tiek uzņemti obligātajā programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» no desmit
gadiem, kā arī sagatavošanas klasē no
septiņiem gadiem, kas ir maksas grupa.
Pieteikumus pieņems arī interešu izglītības programmās «Datorgrafika» no 15
gadu vecuma, «Mazā mākslas studija»
no sešu gadu vecuma – maksas grupas.
Bērni no piecu gadu vecuma tiek gaidīti
arī pašapmaksas programmā.

 LLU Studentu pašpārvalde organizē labdarības akciju «Sniedz
palīdzīgu roku!» un rīt, 5. jūnijā, no
pulksten 14 līdz 17 aicina visus pilsētniekus uz Hercoga Jēkaba laukumu, kur
ikviens bez maksas varēs saņemt zemnieku saimniecībā saražoto pienu.

 Vasaras otrajā pusē uz jaunām telpām Skolotāju ielā 3
pārcelsies Valsts darba inspekcijas Zemgales reģionālais centrs.

Pagājušās nedēļas valdības ārkārtas sēdes laikā ministri vienojās par turpmāku atbalstu mūsu
Zemgales Olimpiskā centra (ZOC) projektam, kas nozīmē, ka uz laiku pārtrauktie celtniecības
darbi var atsākties. Gandarīts par šādu lēmumu ir Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
«Esmu patiesi priecīgs, ka valdība arī šajos grūtajos laikos ir radusi iespēju atbalstīt sporta un
multifunkcionālo būvju celtniecību, garantējot kredītu. Tas nozīmē, ka Jelgavā nebūs nepabeigtu objektu un mēs izdarīsim to, ko esam solījuši.» Praktiski šāds valdības lēmums ļauj jau
nekavējoties atsākt ZOC celtniecību, jo tā būvniekam uzņēmumam «LEC» ir stabila garantija,
ka finanšu līdzekļi būs. Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks skaidro,
ka ar šo lēmumu valdība ir garantējusi kredītu 3,8 miljonu latu apmērā Latvijas Olimpiskajai
komitejai, kas tiks ieguldīts ZOC būvniecībā, savukārt pašvaldības ieguldāmajiem kredītlīdzekļiem, kas ir gandrīz tādā pašā apmērā, galvojums jau ir. Šie līdzekļi ir pietiekami, lai pilnībā
pabeigtu centra būvniecību.
Foto: Ivars Veiliņš

Balvas gaida 4. Vienotības
velobrauciena aktivitāšu uzvarētājus
 Ritma Gaidamoviča
Pilsētas svētkus šogad noslēdza
4. Vienotības velobrauciens, kura
izskaņā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs
un par labiem rezultātiem saņemt
balvas. Diemžēl daļa balvu savus
īpašniekus nesagaidīja, tādēļ pasākuma organizētāji – nodibinājums
«Jelgava 21. gadsimtā» – aicina tās
saņemt «Jelgavas Vēstneša» redakcijā Pasta ielā 47, 214. kabinetā.
Nodibinājums «Jelgava 21.

gadsimtā» balvas aicina saņemt
Pēteri Baranovski, kurš apbalvots
kā 4. Vienotības velobrauciena
pieredzējušākais dalībnieks, arī
Kasparu Launertu – viņš reģistrēts kā 44. kārtas numura īpašnieks. Savukārt Annai, Agnesei
un Inesei pienākas balva par to, ka
viņas bija velobrauciena spilgtākās
dalībnieces. Rinalds Sviķis saņem
balvu kā velobrauciena uzvarētājs
lēkšanā ar lecamauklu, par tādu
pašu nopelnu balva gaida arī
Agnesi Viļumu. Balvu par uzvaru

velobrauciena konkursā «Ķirsis»
saņem Gundars Blūmanis. Bet
Agnese Blūmane var ierasties pēc
CSDD balvas kā velobrauciena
izveicīgākā šķēršļu joslas veicēja.
Balvas iespējams saņemt «Jelgavas Vēstneša» redakcijā Pasta ielā
47 – 214 pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17, bet piektdienās no pulksten 8
līdz 14.30.
Nākot pēc balvas, līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments.

Māju vecākie palīdz darbā ar parādniekiem
 Sintija Čepanone

«Esam patīkami pārsteigti par iedzīvotāju aktivitāti kopīgiem
spēkiem censties mazināt parādu apjomu,
kas ilgstošas nemaksāšanas dēļ pēdējā laikā
teju visiem namiem ir
krietni audzis. Situāciju
parādu atgūšanas jomā
neapšaubāmi izdevies
uzlabot, pilnveidojot
sadarbību ar dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajām personām – māju
vecākajiem,» teic SIA
«Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis.
Parādu piedziņas veids, ko
JNĪP pašlaik izmanto parādu
atgūšanas jomā, jau apliecinājis
savas priekšrocības – tas ir ne
tikai finansiāli izdevīgāks, bet arī
krietni īsākā laika posmā sniedz
vēlamo rezultātu. «Līdz šim
parādu atgūšana tiesas ceļā bija
ļoti laikietilpīga. Protams, līdz
ar pēdējā laika būtisko parād-

nieku skaita kāpumu visā valstī
šis process krietni ievilkās, kas,
protams, paildzināja laiku, līdz
reāli varam atgūt savus ieguldītos līdzekļus,» skaidro J.Vidžis,
norādot, ka pilnsapulcē dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas
tika informētas par atvieglotas
procedūras iespējamību šīs problēmas risināšanā, un jau pašlaik
parādu atgūšanas jomā vērojami
būtiski uzlabojumi. «Galvenokārt, pateicoties māju vecāko
aktivitātei un ieinteresētībai šo
situāciju risināt,» tā J.Vidžis.
Kā skaidro JNĪP Juridiskās
daļas vadītāja Jana Antsone, atvieglotās parādu piedziņas procedūras pamatā ir mērķtiecīga
sadarbība ar māju vecākajiem.
«Viņu palīdzība parādu atgūšanas procesā ir ļoti būtiska, jo tieši viņi vislabāk pārzina patieso
situāciju konkrētā daudzdzīvokļu namā, piemēram, vai dzīvoklī
mīt tā īpašnieks, ja dzīvoklis
ir izīrēts, vai īpašnieks šobrīd
dzīvo Latvijā, tādējādi ar parādniekiem strādāt vieglāk kļūst
arī JNĪP,» stāsta J.Antsone.
Proti, strādājot komandā ar
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām, JNĪP katru

nemaksāšanas gadījumu izskata
individuāli, tostarp apstākļus,
kādēļ uzkrājies parāds, lai lemtu
par abām pusēm izdevīgāko risinājumu parāda dzēšanā. «Tas
neapšaubāmi ir izdevīgi gan
mums kā apsaimniekotājam,
gan arī iedzīvotājiem – šādas
sadarbības rezultātā JNĪP ir
mazāka iespējamība, ka tiesas
process tiek izbeigts, savukārt
iedzīvotājiem tādējādi nereti
izdodas izvairīties no ilgstošiem
tiesas darbiem un arī daudz apjomīgākiem tiesas izdevumiem,»
tā Juridiskās daļas vadītāja,
piebilstot, ka jau pašlaik, parādniekiem piedāvājot šādu
procedūru, situāciju šajā jomā
izdevies būtiski uzlabot.

Šāds lēmums pieņemts, lai ieekonomētu līdzekļus par telpu nomu, kā arī
nodrošinātu darbavietas kolēģiem no
Dobeles un Tukuma. «Pašlaik mūsu
nākamajā birojā Skolotāju ielā norit
remontdarbi, lai jau jūlijā vai augustā
mēs varētu pārcelties uz jaunajām
telpām,» teic VDI Zemgales reģionālā
centra vadītājs Valdis Dūms, akcentējot,
ka pirmām kārtām šādām pārmaiņām
bijis ekonomiskais pamatojums. Proti,
pagājušajā gadā «Latvenergo», no kā
līdz šim inspekcija nomā telpas Elektrības ielā, paaugstinājis īres maksu, ko
segt līdzekļu trūkuma dēļ kļūst aizvien
grūtāk. «Jāņem vērā arī apstāklis, ka
no 15. maija likvidēti biroji Dobelē
un Tukumā, kas bija Jelgavas sektora
pakļautībā, tādējādi šo biroju speciālisti tagad brauc strādāt uz Jelgavu,
līdz ar to mūsu telpas kļuvušas par
šauru,» skaidro V.Dūms. Viņš norāda,
ka ēkas Skolotāju ielā, kur atrodas arī
Nodarbinātības valsts aģentūra, apsaimniekotājs – Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde – telpas piedāvājis
īrēt par krietni zemāku cenu, tāpēc
VDI izšķīrusies par biroja vietas maiņu.
Pagaidām vēl VDI Zemgales reģionālā
centra speciālisti apmeklētājus pieņem
Elektrības ielā 10.

 Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra audzinātājas Inta
Ludžiniece un Irina Čerepņina ir
desmit labāko sociālo darbinieču
un bērnu aprūpētāju vidū, kas
šonedēļ saņēmušas Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas
apsveikumus. Noskaidrot Latvijas
labākās bērnu aprūpes centru audzinātājas palīdzējis konkurss «Mūs uzklausa
un saprot...». Tā mērķis ir ar īpaši izveidoto pieteikuma veidlapu palīdzību
apzināt, kuras īpašības un kādu darba
stilu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos
audzēkņi ciena un vērtē visaugstāk.
Vērtējot savas – Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra – aprūpētājas, aktīvākie
izrādījušies puiši.

 Šonedēļ oficiāli atklāta labdarības virtuve radošo domu
un darbu centrā «Svētelis», kur
bērnus un jauniešus katru dienu
no pulksten 13 līdz 14 gaida
silta zupa. To «Svētelī» ar pašvaldības
atbalstu var saņemt jau no šā gada
sākuma, taču tagad, pateicoties labvēļiem, atvērtas arī labiekārtotas telpas
šim mērķim.
Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšana
2009./2010. mācību gadam
• 1. klasē – no 10 gadu vecuma
• Sagatavošanas klasē – no 7 gadu vecuma
• Interešu izglītības programmā «Datorgrafika» – no 15 gadu vecuma
• Interešu izglītības programmā «Mazā mākslas studija» –
no 6 – 7 gadu vecuma
• Dažādu vecumu jauniešu grupās
Lūdzam ierasties Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2
5. jūnijā plkst.15, 6. jūnijā plkst.10 (līdzi ņemt zīmuļus, dzēšgumiju,
guaša krāsas, otas un A3, A4 formāta loksnes).
Tālrunis 63023768, 63080181.
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Līdz vēlēšanām tikai divas dienas
Šonedēļ līdztekus dežūrām
iecirkņos komisijas locekļi
paguvuši pa kaudzītēm sašķirot partiju sarakstu komplektus pašvaldības un Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
iekārtot balsošanas telpas
un veikt citus priekšdarbus,
lai jau vakar sekmīgi varētu
noritēt iepriekšējās balsošanas pirmā diena.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine apliecina, ka
sagatavošanās vēlēšanām noritējusi bez
starpgadījumiem. «Vēlēšanu komisija
apsekojusi visus iecirkņus un atzinusi,
ka tie ir gatavi darbam,» tā V.Valaine.
Turklāt 3. jūnijs bija pirmā diena, kad
nobalsot varēja tie vēlētāji, kuri dažādu
apsvērumu dēļ to nevarēs izdarīt 6. jūnijā. Tiesa gan – cik vēlētāju šo iespēju jau
izmantojuši, «Jelgavas Vēstnesis» nevar
pateikt, jo vēlēšanu iecirkņi tika atvērti
pēc avīzes nodošanas – pulksten 17. Taču

vēlēšanu iecirkņos prognozē, ka iedzīvotāju aktivitāte, balsojot pirms vēlēšanu
dienas, būs augsta. «Jau nedēļas sākumā
pie mums vērsās iedzīvotāji, kuri vēlējās
nobalsot iepriekš, un tādu, visticamāk,
nebūs mazums arī abas dienas pirms
vēlēšanām,» teic 195. vēlēšanu iecirkņa,
kas atrodas Jelgavas Valsts ģimnāzijā,
priekšsēdētāja Ināra Daščinska. Jāatgādina, ka nobalsot vēlēšanu iecirknī, kurā
pilsonis reģistrēts, iespējams arī šodien,
4. jūnijā, no pulksten 9 līdz 12 un rīt, 5.
jūnijā, no pulksten 10 līdz 16. «Jāuzsver,
ka šī iespēja paredzēta cilvēkiem, kas
patiesi objektīvu iemeslu dēļ nevarēs
nobalsot 6. jūnijā,» atgādina V.Valaine, jo
vēlēšanu komisija priekšvēlēšanu dienās
nestrādās pilnā sastāvā.
Visi vēlēšanu iecirkņi tika atvērti 27.
maijā, un katru dienu četras stundas iedzīvotāji tajos varēja iepazīties gan ar vēlēšanu kārtību, gan iesniegtajiem partiju
sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, gan arī noskaidrot citus aktuālos
jautājumus. Šo iespēju var izmantot arī

šajās dienās. Tiesa gan – iedzīvotāju
aktivitāte, kā norāda vēlēšanu iecirkņos,
līdz šim bijusi salīdzinoši zema. «Galvenokārt nāk vecāka gadagājuma cilvēki,
lai rūpīgi izpētītu gan partiju sarakstus,
gan priekšvēlēšanu programmas. Savukārt citi nāk vēlreiz pārliecināties, kurā
iecirknī reģistrēts, vai arī izteikt vēlmi
iecirkni mainīt. Protams, tas vairs nav
iespējams,» stāsta 190. vēlēšanu iecirkņa
kultūras namā komisijas locekle Evelīna Bučele, piebilstot, ka aktuāls ir arī
jautājums par balsošanu mājās. Jāteic
gan, ka lielākoties iecirkņos pagaidām
vēl saņemti tikai daži iesniegumi par
balsošanu mājās. Komisijas locekļi pēc
pieredzes lēš, ka lielākā iedzīvotāju aktivitāte šajā ziņā būs piektdien.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja norāda, ka līdz šim nav saņemta arī neviena sūdzība par iecirkņu
darbu.
Jāatgādina, ka vēlēšanu dienā, 6.
jūnijā, visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti
no pulksten 7 līdz 22.

Valentīna kungs reģistrēts 190. iecirknī, kas atrodas kultūras namā. Noskaidrot
aktuālos jautājumus par vēlēšanām, tostarp iepazīties ar partiju sarakstiem
un priekšvēlēšanu programmām, viņš tajā ieradies vairākkārt un īsi pirms
vēlēšanām atzīst, ka beidzot zina, kam atdot savu balsi gan pašvaldības, gan
Eiroparlamenta vēlēšanās, arī balsošanas kārtība viņam skaidra. «Mani vien
satrauc tas, ka vēlētāju aktivitāte varētu būt zema,» tā kungs.

Nobalsot var arī šodien un rīt Kas jāzina par procedūru?
Lai nodrošinātu iespēju pašvaldību un Eiroparlamenta
vēlēšanās piedalīties visiem
Latvijas pilsoņiem, arī tiem,
kas vēlēšanu dienā kaut
kādu apstākļu dēļ nevarētu
nobalsot, ir organizēta iepriekšējā balsošana.

Šāda iespēja trīs dienas pirms vēlēšanām nodrošināta arī visos Jelgavas vēlēšanu iecirkņos, un vēlētāji pirmo dienu
iepriekš nobalsot varēja jau vakar.
Šodien, 4. jūnijā, visi vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 9 līdz 12,
savukārt rīt, 5. jūnijā, – no pulksten 10

līdz 16. Balsošanas kārtība, piedaloties
Attiecīgi tiks iedoti arī divi vēlēšanu zīmju (nevis ievilkt mīnus (–) zīmi) var to
Tieši desmit dienas pirms
iepriekšējā balsošanā, nemainās un
komplekti. Uzraksti uz vēlēšanu aploks- deputātu kandidātu vārdu un uzvārdu,
vēlēšanām tika atvērti visi
vēlētājam ir jāievēro visi tie noteikumi,
nēm un vēlēšanu zīmēm būs atšķirīgās kurus neatbalsta. Jāpiebilst, ka, neveivēlēšanu iecirkņi, un šajā laikā
kas pilsoņiem, kuri balsos vēlēšanu
krāsās – pašvaldību vēlēšanām – sarkani, cot nekādas atzīmes vēlēšanu zīmē,
iedzīvotāji tajos aicināti iepazīdienā, 6. jūnijā. Tiesa gan – piedalīties
Eiropas Parlamenta vēlēšanām – zili.
iedzīvotājs nobalso par visu sarakstu.
ties ar aktuālo informāciju par
iepriekšējā balsošanā aicināti tikai tie
Vēlētājam ar tiem jādodas uz vēlēšanu
Katrā vēlēšanu aploksnē drīkst ielikt
vēlēšanām, piemēram, partivēlētāji, kuri vēlēšanu dienā to patiesi
iecirknī esošo atsevišķu telpu vai noda- tikai vienu vēlēšanu zīmi, un tai jābūt tā
ju sarakstiem, kandidātiem,
nevarēs izdarīt.
lījumu, kurā drīkst atrasties tikai viens saraksta vēlēšanu zīmei, kuru vēlētājs
priekšvēlēšanu programmām
Jāatgādina, ka, pirms izdarīt savu
cilvēks. Arī tur būs izvietota informācija grib, lai ievēl. Būtiski ir nesajaukt aploksun vēlēšanu norises gaitu.
izvēli, pilsonim vēlēšanu iecirknī tā
par balsošanas kārtību.
nes, kurās tās jāievieto. Proti, pašvaldību
Tas iecirkņos būs izdarāms arī
darba laikā ir iespēja iepazīties ar
vēlēšanu zīme jāieliek pašvaldību
vēlēšanu dienā.
Eiropas Parlamenta un pašvaldību
vēlēšanu aploksnē, savukārt
vēlēšanām pieteiktajiem deputātu
Eiroparlamenta vēlēšanu zīme
Ņemot vērā, ka sestdien vienkandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu laicīgi notiks gan pašvaldību,
– Eiropas Parlamenta vēlēšanu
programmām, ziņām par kandidātiem gan Eiroparlamenta vēlēšanas
aploksnē. Abas aploksnes obligāti
un balsošanas kārtību.
ir jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu
un katram vēlētājam iecirknī
urnā.
iedos divus vēlēšanu zīmju komJa vēlētājs pats nespēj atzīmēt
plektus, ir svarīgi neapjukt un
kandidātus vai ielikt vēlēšanu
nobalsot pareizi. Tieši tādēļ
zīmi aploksnē, to viņa vietā izvēlreiz atgādinām balsošanas
kārtību.
Sarkaniem un ziliem burtiem – tādas būs vēlēšanu zīmes dara ģimenes loceklis vai cilvēks,
Ierodoties vēlēšanu iecirknī, šoreiz. Sarkaniem burtiem drukāti pašvaldību vēlēšanu kuram viņš uzticas, taču tas
nedrīkst būt cilvēks no vēlēšanu
kurā pilsonis reģistrēts, viņam saraksti, bet ziliem – Eiropas Parlamenta.
Īsu mirkli pirms
komisijas.
jāuzrāda derīga pase. Katrā
iepriekšējās balVēlētājam
no
zīmju
komplekta
jāJa
vēlētājs
sabojā vienu vēlēšanu zīmi,
vēlēšanu
iecirknī
ir
vēlētāju
saraksts,
un
sošanas uzsākšapilsonim jāparakstās sarakstā pretī savam izvēlas attiecīgi viena vēlēšanu zīme viņam vēlreiz iedod visas vēlēšanu zīmes.
nas iekārtoti tika
vārdam un uzvārdam. Ja vēlas piedalīties pašvaldību vēlēšanām un viena – Eiro- Jāatceras, ka sabojātās zīmes nedrīkst likt
vēlēšanu iecirkņi
gan pašvaldības, gan Eiroparlamenta parlamenta, proti, tā politiskā spēka bi- aploksnē. Līdzīgi notiek arī gadījumā, ja
– tajos parādījās
vēlēšanās, tad sarakstā jāparakstās divas ļetens, par kuru cilvēks nolēmis balsot. balsotājs sabojā aploksni – viņam jālūdz
kabīnes, galdi,
Vēlēšanu zīmē krustiņu (+) var ievilkt iedot jaunu.
reizes.
krēsli un arī vēlēJāatgādina, ka visi vēlēšanu iecirkņi
Vēlētājam tiks iedotas divas apzīmogo- pretī to deputātu kandidātu vārdam un
šanu urnas.
tas aploksnes, un uz katras no tām būs uzvārdam, kurus no partijas saraksta vēlēšanu dienā, 6. jūnijā, būs atvērti no
rakstīts, kurām vēlēšanām tā paredzēta. viņš atbalsta īpaši, savukārt izsvītrot pulksten 7 līdz 22.

Vēlēt varēs arī mājās
Līdz 6. jūnija pulksten 12
katrā vēlēšanu iecirknī
tie pilsoņi, kuri vēlēšanu
iecirknī nevarēs nokļūt
veselības stāvokļa dēļ, var
pagūt pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot,
ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā varēja jau kopš 27. maija, kad
tika atvērti visi vēlēšanu iecirkņi.
To iecirkņu darba laikā var izdarīt
arī šodien, rīt un sestdien – vēlēšanu
dienā – līdz pulksten 12.
Ja cilvēks ir slims, nespēcīgs un tāpēc nevar aiziet uz vēlēšanu iecirkni,
viņam jāuzraksta iesniegums, ka vēŠādā žurnālā ik dienu
jau kopš vēlēšanu
iecirkņu atvēršanas
komisijas locekļi fiksē
katru darbību, kas
notiek konkrētajā
iecirknī, – cik cilvēku
dienā ienāk iepazīties ar sarakstiem un
balsošanas kārtību,
cik piesaka balsošanu
mājās un citas aktivitātes.

las balsot mājās. Iesniegumā jānorāda, ka pilsonis nevar vēlēt vēlēšanu
iecirknī un grib vēlēt mājās, kā arī
savs vārds, uzvārds, personas kods
un adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai. Iesniegums ir jāparaksta un
jānodod savā vēlēšanu iecirknī – tajā,
kur vēlētājs reģistrēts. Jāpiebilst, ka
iesniegumu iecirknī var nogādāt arī
iedzīvotāja radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona.
6. jūnijā pēc pulksten 12, kad noslēgsies iesniegumu pieņemšana par
balsošanu dzīves vietā, vēlēšanu komisijas locekļi dosies pie visiem, kas
izteikuši šādu nepieciešamību.
Jāatgādina, ka nobalsot savā dzīvesvietā būs iespējams tikai vēlēšanu
dienā un vēlētājam jāatrodas savā
dzīvesvietā, lai, ierodoties vēlēšanu
komisijai, varētu nobalsot.

Jābalso noteiktā vēlēšanu iecirknī
Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām un tautas nobalsošanas
pašvaldību un Eiroparlamenta
vēlēšanās darbosies vēlētāju
reģistrs un balsošana notiks,
izmantojot vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs vēlēšanām ir
reģistrēts noteiktā vēlēšanu
iecirknī atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai, un Jelgavā kopumā ir 15 vēlēšanu iecirkņi.
Vēlētāju saraksti veidoti, sadarbojoties
Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK),
pašvaldībām un Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei (PMLP). Līdz marta beigām katram vēlētājam uz viņa deklarētās

dzīvesvietas adresi pa pastu tika izsūtīts
paziņojums par to, kura iecirkņa sarakstā
vēlētājs ir reģistrēts, un līdz 12. maijam
to bija iespējams mainīt pašvaldības
robežās vai arī uz to pašvaldību, kur vēlētājam reģistrēts nekustamais īpašums.
Ja tas netika izdarīts, tad jābalso tajā
vēlēšanu iecirknī, par kuru tika saņemts
paziņojums.
Ja paziņojums nav saņemts vai ir
nozaudēts, to, kurā vēlēšanu iecirknī
jābalso, var noskaidrot gan vēlēšanu
iecirkņos, gan piezvanot pa CVK uzziņu
tālruni 67049999, gan arī PMLP mājas
lapā: www.pmlp.gov.lv – Pakalpojumi/Epakalpojumi/Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.

Kārtību nodrošinās policija
6. jūnijā, kad notiks gan
pašvaldību vēlēšanas, gan
Eiroparlamenta vēlēšanas,
Valsts un Pašvaldības policija
strādās pastiprinātā režīmā.
Likumsargu galvenais uzdevums – sabiedriskās kārtības
nodrošināšana.
Sabiedrisko kārtību nodrošinās
gan Valsts, gan Pašvaldības policijas
darbinieki, dežūrējot gan vēlēšanu iecirkņos, gan ārpusē pie tiem. Jelgavas

pilsētas un rajona Policijas pārvaldes
priekšnieka palīdze Ieva Sietniece
norāda – ja policisti fiksēs jebkura
veida likumpārkāpumus, attiecīgi arī
rīkosies. Tāpat ikviens, kurš vēlēšanu
iecirknī pamana kādas nelikumības
vai nekārtības, aicināts ziņot iecirknī
dežūrējošajam policistam vai zvanīt pa
tālruni 63004202, 02 vai 112.
Sagatavoja:
Sintija Čepanone,
Ilze Knusle-Jankevica, foto: JV

Vēlēšanu iecirkni, kurā jābalso 2009.
gada pašvaldību un Eiropas Parlamenta
vēlēšanās, var noskaidrot arī ar īsziņas
palīdzību. Proti, vēlētājam jānosūta savs
personas kods bez atstarpēm un domuzīmēm īsziņas veidā uz numuru 1891. Piemēram, 11111111111 E vai 11111111111
P, kur 11111111111 ir personas kods, E
– informācija par vēlēšanu iecirkni Eiropas Parlamenta vēlēšanās, bet P – informācija par vēlēšanu iecirkni pašvaldību
vēlēšanās. Īsziņas cena ir 15 santīmi.
Uzziņai

• Aktuālo informāciju par pašvaldību un
Eiroparlamenta vēlēšanām var uzzināt
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv vai pa tālruni 67049999.
• Noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī
pilsonis ir reģistrēts, iespējams vēlēšanu
iecirknī, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājas lapā www.pmlp.gov.lv,
pa tālruni 67049999, kā arī nosūtot īsziņu
uz numuru 1891.
• Vairāk par to, kas ir Eiropas Parlaments, var uzzināt Eiropas Parlamenta Informācijas biroja mājas lapā:
www.velesanas2009.eu

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks

4.06. – no pulksten 9 līdz 12
5.06. – no pulksten 10 līdz 16
6.06. – no pulksten 7 līdz 22
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Ko mums vēsta politisko partiju
saukļi?
 Kristīne Langenfelde

Gandrīz galvenais, kas pirms
pašvaldību vēlēšanām uzrunā
vēlētājus, ir partiju saukļi, jo,
kamēr sabiedrība nav gatava
cītīgi studēt politisko partiju
priekšvēlēšanu programmas,
saukļi ir un paliek redzamākā priekšvēlēšanu kampaņu
daļa. Tos meklēt nav jādodas
uz iecirkņiem vai Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas
lapu, kur rodamas priekšvēlēšanu programmas, – saukļi
mūs, patīk tas kādam vai ne,
pēdējās nedēļās uzrunā vai
uz katra stūra. Krāsaini plakāti, centrālo personu fotogrāfijas un... sauklis, kam vismaz
teorētiski būtu jāatspoguļo
partijas vērtības, vēstījums.
«Jelgavas Vēstnesis» īsi pirms
pašvaldības vēlēšanām aicināja Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Politikas zinātnes nodaļas
asociēto profesoru politologu Jāni Ikstenu izteikt savu
vērtējumu par to, ko tad īsti
partijas mums vēlas pateikt
ar savu izvirzīto saukli un cik
skaidri tas runā. Šoreiz par
zīmīgākajiem saukļiem, ar
kuriem partijas startē Jelgavas pašvaldības vēlēšanās.
«Apskatot šos saukļus, ir skaidrs, ka
izdomas te nav daudz. Kāds pārītis no
tiem ir praktiski identisks un pēc būtības pauž vienu un to pašu vēstījumu,»
pēc pirmā iespaida teic politologs.
Jautāts, kas varētu būt par pamatu
ne visai oriģinālām idejām partiju
saukļos, J.Ikstens spriež, ka tiem trūkst
lakoniska un skaidra vēstījuma. «Ir
jāsaprot, ka katru saukli, ja tas nebūs
īss un nepārprotami skaidrs, vēlētājs
var tulkot dažādi. Viena lieta, ko no šī
teksta nolasu es – cilvēks, kurš ikdienā
seko līdzi politiskajiem procesiem, un
pavisam kas cits, ko tādā tekstā saskata
vidusmēra vēlētājs, kuram ikdienā par
politiskajiem procesiem daudz būtiskāks ir alus, hokejs un mazdārziņš,»
tā J.Ikstens.
Politologs spriež, ka šobrīd, no malas
vērojot, partijas lielākoties vienkārši

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Politikas zinātnes nodaļas
asociētais profesors politologs Jānis
Ikstens
kopē kaut kur saskatītas un noklausītas lietas. «Viņi vai nu dzirdējuši,
vai redzējuši, ka citās valstīs kaut kas
tāds jau bijis, un tagad dara pakaļ. Te
pietrūkst oriģinalitātes. Priekšvēlēšanu
sauklis nevar rasties, bariņam ļaužu
sanākot kopā un nolemjot: man patīk
šitā. Citviet pasaulē tas top tikai pēc
mērķtiecīga pētnieciska darba, kurā
tiek izzinātas sabiedrības vajadzības,
saprastas tās vēlmes. Un tikai tad,
noformulējot savu tālāko darbību, politiskā partija var uzstādīt sev saukli
– īsu, nepārprotamu un ikvienam uztveramu,» atzīst J.Ikstens.
Viņš kā labāko pasaules piemēru min
nu jau esošā ASV prezidenta Baraka
Obamas priekšvēlēšanu saukli – «Pārmaiņas». «Te nevienam neradās jautājums, ko tad īsti Obama vēlas pateikt,
– izdzirdot vārdu «pārmaiņas», visiem ir
skaidrs, ka kandidāts, tiekot pie varas,
ieviesīs pārmaiņas. Un amerikāņi to arī
vēlējās – pārmaiņas. Ideāls piemērs, kas
parāda, kā trāpīgs sauklis ļauj partijai
uzrunāt plašu vēlētāju loku, pārstāvēt
viņu intereses,» saka J.Ikstens.
Tomēr, atgriežoties pie Jelgavas
un mūsu partiju saukļiem, J.Ikstens
neslēpj, ka arī šeit ir veiksmīgāki un
mazāk veiksmīgi piemēri. «Ir tādi,
kuros vispār nav saprotams, ko kāds
sabiedrībai vēlas pateikt, un ir arī tādi,
kas tomēr diezgan veiksmīgi pilda savas
funkcijas,» vērtē politologs.

«Rāviņam piemērots tēls»

Latvijas Zaļo un Zemnieku savienība šajās vēlēšanās sabiedrību
uzrunā ar saukli «Vienoti Jelgavai!». Politologs Jānis Ikstens šeit
saskata apspēlētu Kārļa Ulmaņa laika motīvu. «Manuprāt, Andrim Rāviņam šāds sauklis labi piestāv – viņš parāda, ka vieno
cilvēkus, dara. Rāviņš ilgstoši ir vadījis Jelgavu un visu šo laiku arī
veidojis pilsētu kopā ar jelgavniekiem – tātad šeit jau parādās tā
vienotība. Un, ja ņem vērā, ka tā ir Zaļo un Zemnieku savienība,
kas vispār ir aizsākusi šo vienotības ideju līdz ar Ulmani, tad tas
šķiet loģisks turpinājums. Es gribētu teikt, ka šis sauklis katrā ziņā
Jelgavai šķiet gaumīgs un saprotams. Arī tad, ja mēs raugāmies
no pozīcijas partijas viedokļa, tas ir normāli – zaļzemnieki tik ilgu
laiku ir vienojuši pilsētu, ka tagad nevēlas to atdot kaut kādiem
šņurbakiem, viņiem ir skaidri darbi, ko vēlas realizēt.»

«Rīgā tas nenostrādātu»

Partija «Tēvzemei un brīvībai/LNNK» ar savu saukli aicina – «Atbalsti
savējos!». «Manuprāt, tēvzemiešu reklāmas jau ir pietiekami daudz
apņirgtas. Es uzskatu, ka Rīgā šāds sauklis noteikti nenostrādātu,
jo, ko gan tas vēsta, – atbalsti savējos, bet šādu frāzi var izprast
arī divdomīgi. Uzreiz nāk prātā korupcijas skandāls Rīgā, un ar
šādu saukli tiek aicināts atbalstīt savējos. Tāpēc man grūti spriest,
uz ko tas ir pozicionēts. Tas droši vien jāprasa Jurģim Liepniekam
– kampaņas autoram.
Taču, ja tā nopietni, tad, paskatoties uz šīs partijas saukļiem, jau
gadiem šķiet, ka tā nerada neko jaunu – 2006. gadā varbūt bija
mēģinājums kautri kaut ko darīt, taču tad pārvilkta svītra, un neko
jaunu mēs vairs neredzam. Visam cauri iet viens vadmotīvs. Es
gribētu tomēr redzēt kaut kādas pārmaiņas,» tā Jānis Ikstens.

Foto: Ivars Veiliņš

«Salmu kulšana – lauku apvidiem»

Politiskā partija LPP/LC ar savu saukli Jelgavas pašvaldības vēlēšanām uzdod jautājumu «Salmus kult vai darbus darīt?!». Politologs
Jānis Ikstens spriež, ka šāds sauklis būtu saprotamāks lauku apvidiem. «Tas tiešām būtu tuvāks lauku ļaudīm, kam ir saprotama
salmu kulšana.»
J.Ikstens atzīst, ka kopumā šāds sauklis viņam diezgan spilgti
atgādina Šlesera 2002. gadā izvirzīto vadmotīvu, kurā arī konstrukcija bijusi ļoti līdzīga – tas un tas vai tas un tas. «Patiesībā šī
konstrukcija pat bija identiska, un tas skaidri parāda, ka šī partija, lai kur tā atrastos, ir tādā stingrā savas partijas līdera Šlesera
pavadā – kas patiesībā jau ir visai saprotami.»
Tā kā šis bija vienīgais no Jelgavā dzirdamajiem partiju saukļiem,
kas arī no valodniecības viedokļa var radīt dažādas asociācijas,
«Jelgavas Vēstnesis» lūdza to komentēt arī Valsts valodas centram.
Jautājot tam, kā saprast šādu saukli, atbilde ir vienkārša: «Pirmās
asociācijas neapšaubāmi ir par tukšu runāšanu, nekā nedarīšanu.»
«Te ir doti divi pretstatījumi: frazeoloģisms salmus kult, kam ir
ļoti negatīva pieskaņa – tukša muldēšana, nekā nedarīšana, un
pretstatījums – darbus darīt. Taču, ja šo teikumu noslēdz ar jautājuma zīmi, tad tas nozīmē, ka cilvēks, kurš to uzdod, jautā. To
noteikti var saprast tā, ka personai joprojām nav skaidrs, ko tā ir
gatava darīt – tikai tukši pļāpāt vai kaut ko reāli arī paveikt,» tā
skaidro Valsts valodas centrā.
Iespējams, ka arī pēc vēlēšanām šāds sauklis ērti var noderēt, jo
kandidātam taču būs lieliska atruna: «Vai tad es jums solīju ko
darīt? Es tikai jautāju – salmus kult vai darbus darīt? Atbildi nesaņēmu un nolēmu kult salmus.»

«Nedaudz smieklīgi»

Partija «Par dzimteni!» savus vēlētājus uzrunā ļoti skarbi – Pret
„verdzību!”. Taču politologs Jānis Ikstens atzīst, ka tā īsti šis sauklis
viņam nav izprotams. «Man kļūst skaidrs tikai tas, ka šāds sauklis
ir visai krass uzstādījums un aicinājums uz protesta balsojumu,
taču, ko īsti tā izgudrotāji vēlējušies pateikt sabiedrībai, man tā
arī netop saprotams. Ja kāds te iestājas pret verdzību, tad man
uzreiz ir pretjautājums – ko tad pašvaldība ir paverdzinājusi? Man
tas nav saprotams,» tā politologs.
Iespējams, ka partija tā īsti neizprot pašvaldības un valsts atbildību, jo, runājot par zemām algām un augstiem nodokļiem,
jāsaprot, ka to neregulē pašvaldība. «Tieši tāpēc šāds sauklis man
šķiet nedaudz smieklīgs. Tā ir tāda emociju šļakstīšana pilnīgi bez
pamatojuma,» saka J.Ikstens.

«Saprotams virziens»

«Sabiedrība citai politikai» ar savu saukli sola «Drošību un stabilitāti ikvienam jelgavniekam». «Šis sauklis jau nu parāda, ka iet
normālajā saprotamajā virzienā. Vēlētājam skaidri tiek pateikts,
ka tieši drošība un stabilitāte būs šīs partijas vadmotīvs, lietas,
par ko tā cīnīsies,» vērtē Jānis Ikstens.
Politologs gan piebilst – kaut arī sauklis ir skaidrs un saprotams,
tas tomēr liek aizdomāties, vai drošība ir tas, kas šobrīd visvairāk
satrauc iedzīvotājus. «Man jau šķiet, ka šobrīd cilvēkam svarīgāks
par drošību ir darbs, tāpēc es būtu ieteicis partijai sauklī vārdu
drošība nelikt kā pirmo vai nomainīt to pret vārdu «darbs»,» tā
J.Ikstens.

«Vienotības
vadmotīvs»

Tautas partija saka: «Mēs strādāsim Jelgavai kopā ar jums!»
Politologs šo saukli diezgan
cieši savij ar Zaļo un Zemnieku
savienības «Vienoti Jelgavai!».
«Principā abos šajos saukļos ir
redzama vēlme vienot cilvēkus,
sabiedrību kopīgiem darbiem –
vienkārši viena un tā pati doma
ir izteikta dažādos vārdos. No
tāda viedokļa neapšaubāmi arī
Tautas partijas sauklim nav ne
vainas, jo doma ir skaidra, saprotama un viegli nolasāma,»
atzīst politologs.

«Skaidrību nevieš»

Partija «Jaunais laiks» vēlētājus uzrunā ar saukli «Tagad».
Jānis Ikstens atzīst, ka diemžēl
šāda uzruna viņam nav skaidra.
«Manuprāt, šis vārds tā arī neko
nepasaka – man tas ir pilnīgi
neskaidrs. Ko? Kas? Kā? Es nesaņemu nevienu atbildi uz saviem
jautājumiem,» atzīst J.Ikstens.
Partija ar savu saukli, visticamāk, vēlējusies teikt, ka jārīkojas tagad vai nekad, taču
politologs spriež, ka šādā izpildījumā tas ir grūti nolasāms, it
sevišķi, ja cilvēks sistemātiski
neseko līdzi politiskajiem procesiem.

«Ļoti neizteiksmīgi»

Latvijas Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas sauklis
«Sociāldemokrāti Jelgavai»,
pēc politologa Jāņa Ikstena
vērtējuma, ir ļoti neizteiksmīgs. «Es nesaprotu, ko tas
sevī ietver. Vai tad tiešām
nevarēja mazliet skaidrāk, lai
vismaz kaut kāda nojausma
būtu par to, ko partija ir gatava darīt. Kaut nedaudz atšifrēt
savu nākotnes rīcību – tagad
tā arī paliek miglā tīta. Šajā
gadījumā, piemēram, daudz
labāks variants būtu «Darbs
un taisnīgums Jelgavai» – vismaz būtu skaidrs, par ko partija iestājas,» tā J.Ikstens.
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pilsētas svētki

Pilsēta vieno jelgavniekus nedēļas garumā
 Ritma Gaidamoviča

Ar krāšņu svētku gājienu, kas
bijis par pusstundu ilgāks
nekā iepriekšējos gadus, pirmo zaļumballi kopā ar «Lauku muzikantiem», kopīgu
sadziedāšanos Uzvaras parkā
izskanējuši 11. Pilsētas svētki
ar devīzi «Pilsēta vieno!». Arī
šogad tie nedēļas garumā
kopā pulcinājuši tūkstošiem
jelgavnieku un pilsētas viesu.
Pēcsvētku noskaņās aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics atzīst,
ka svētki, viņaprāt, izdevušies un arī
galvenais mērķis – tos veidot kopā ar
jelgavniekiem – sasniegts. «Mums tik
tiešām bija svarīgi svētkus veidot kopā
ar jelgavniekiem, jo tie ir mūsu kopīgie
svētki. Tieši tālab šajā reizē centāmies
izpildīt visus jelgavnieku ierosinājumus – notikusi pirmā kupli apmeklēta
zaļumballe, danči rokenrola stilā, kopā
dziedāšana un dejošana Uzvaras parkā,
kā arī jauniešu nakts pasākums Pasta
salā. Lai arī svētku naktī saņemtas
sūdzības par trokšņošanu, gribu teikt,
ka šis bija viens no ierosinājumiem, lai
arī jaunieši varētu atzīmēt svētkus, tieši
tāpēc trokšņošana mazliet jāpiecieš. Šo
disko nakti apmeklējuši aptuveni 1500
jaunieši,» stāsta M.Buškevics.
Liela atsaucība bijusi uz visos Pilsētas

svētku pasākumos. «Jāteic gan, ka tas
izdevies, arī pateicoties labajiem laika
apstākļiem, kas noteikti kuplināja svētku
dalībnieku skaitu,» piebilst direktors.
Viņš arī atzīst, ka šā gada gājiens apliecinājis, ka tam jānoslēdzas pie kultūras
nama. «Apsveicami tas, ka šajā gadā gājienā piedalījās krietni vairāk dalībnieku
nekā iepriekšējos gados – gājiens šogad
bija par pusstundu ilgāks, un tas ļauj
secināt, ka dalībnieku skaits bija krietni
lielāks,» tā direktors.
Jāpiebilst, ka aģentūra «Kultūra»
pirms svētkiem jelgavniekiem jautāja,
ko vēl pilsētas iedzīvotāji vēlētos redzēt
svētkos, tā nav arī aizmirsusi solīto
aptauju par Pilsētas svētku novērtējumu. Tieši tāpēc jau nākamajā «Jelgavas Vēstneša» numurā lasītājiem būs
iespēja atrast anketu un izteikt savu
viedokli par šiem nedēļu ilgajiem Pilsētas svētkiem, kas noderētu nākamo
svētku organizēšanā.
Arī Jelgavas Pašvaldības policija informē – kaut svētkos pilsētā bijis ļoti daudz
cilvēku, jelgavnieki un pilsētas viesi
ievērojuši kārtības noteikumus. Tieši
tādās pašās domās ir arī Jelgavas pilsētas
un rajona Policijas pārvalde, kas svētku
piesātinātākajās dienās nav sastādījusi
nevienu pārkāpumu protokolu.
M.Buškevics atzīst, ka arī Uzvaras parkā un citās pasākumu norises vietās viss
noticis bez starpgadījumiem – jelgavnieki
prot atpūsties.

Pilsētas svētkos pirmo reizi
Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā izspēlētas 1901. gada
Jelgavas domes
vēlēšanas, kurās
ar pārliecinošu
balsu skaitu uzvarēja Henrihs
Alunāns jeb Aldis Barševskis
(muzeja darbinieks) no baltās
listes, Volfgangs
Danenbergs jeb Ivo Butkus (muzeja galvenais speciālists) un Vilhelms Kulbergs
jeb Andris Plācis (radošās studijas «Seniori Jelgavai» dalībnieks), abi no zilās
listes. Izspēlētās vēlēšanas pielīdzinātas 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta
sākumam, kad varēja vēlēt tikai par vīriešiem. Taču šajā reizē bija izņēmums
– sievietēm tika dota iespēja ja ne balotēties, tad vismaz balsot. Plānots, ka
šādas vēlēšanas būs viena no pedagoģiskajām programmām un nākotnē muzejs
to piedāvās arī skolēniem.

Pilsētas svētku gājiens nenoslēdzās tik vien kā ar pilsētas vadības sveicienu – te
visus kolektīvus ar skanīgu
koncertu sveica arī Jelgavas
novada orķestris «Zelmeri»
un diriģents Bruno Jurgenbergs.

Ceturtdiena, 2009. gada 4. jūnijs
Spītējot dažiem uzmācīgiem odiem, sestdienas vakarā skatītāju un līdzdziedātāju
netrūka arī koncertā
Uzvaras parkā, kur
Pilsētas svētkos sveica mūsu vieni no
talantīgākajiem puišiem – bundzinieki no
«Drums Clinic», Normunds Rutulis un citi
pazīstami mākslinieki.
Jāpiebilst, ka šajā koncertā jelgavniekiem
izdevās arī pārbaudīt
savas zināšanas pilsētas vēsturē, atbildot uz dažādiem jautājumiem, piemēram, cik gadu pagājis, kopš likts pirmais Jelgavas pils akmens, cik gadu valdīja
hercogs Jēkabs un citiem.

4,95 kilometri 24 minūtēs – tieši tik garš un ilgs bija 4. Vienotības velobrauciens pa
Jelgavas ielām, kas noslēdza 11. Pilsētas svētkus ar devīzi «Pilsēta vieno!». Šogad
tajā piedalījās par aptuveni simts dalībniekiem vairāk nekā pērn, tas ir, vairāk nekā
Ar daudzveidīgu gājienu vairāku kilometru garumā, atgriežoties vecajā maršrutā – līdz Jelgavas kultūras namam, piektdienas pievakarē mēs, jelgavnieki, atbilstoši 320 velosipēdistu, kuri braucienu noslēdza Uzvaras parkā. Jaunākais braucējs vēl
Pilsētas svētku devīzei «Pilsēta vieno!» parādījām, cik vienoti esam, cik smaidīgi, priecīgi un atraktīvi varam būt. Nav saskatīts, cik cilvēku gājienā piedalījās, nebija sasniedzis gada vecumu, bet vecākais bija 71 gada vecs. Galveno balvu
Foto: Ivars Veiliņš – velosipēdu – izcīnīja kuplākās ģimenes pārstāvis Jēkabs Ozols.
taču kultūras speciālisti lēš, ka tas mērāms tūkstošos, ne simtos.
Arī tradicionālā Amatu diena un
«Swedbank»
zemnieku tirdziņš Hercoga
Jēkaba laukumā un skvērā
aiz kultūras
nama bija sapulcinājis vairāk nekā 100
tirgotāju, kuri
jelgavniekiem
piedāvāja iegādāties visu,
kas noderīgs
ne tikai saimniecībā, bet arī pašu skaistumam. Līdztekus saimniecībā noderīgām lietām šajā reizē
jelgavniekiem bija iespēja iegādāties arī stādus, tomātus, gurķus, zemenes, pienu
un citus pārtikas produktus, kas jelgavniekos tik tiešām raisīja lielu interesi.
«Klusās dabas, kompozīcijas, kurās klusajai
dabai ir nozīmīga vieta. Cilvēki un augļi.
Manai klusajai dabai pietiek ar pāris augļiem uz galda virsmas, ja parādās apjoms,
ja ir nokrāsu maiņa gaismā un ēnā,» tā
savu veikumu, kas kopš Pilsētas svētkiem
apskatāms Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, izstādē «Klusā
daba», raksturo
tās autors Edvīns
Kalnenieks.
Atzinības rakstus
par teicamiem
rezultātiem
novada un valsts
mācību olimpiādēs, starptautiskos konkursos un
skolēnu zinātniski
pētnieciskajos
darbos pieņemšanā pie domes
priekšsēdētāja
Andra Rāviņa saņēma 58 skolēni
un 36 pedagogi.
Ar muzikālu
sveicienu viņus
iepriecināja tautas deju kolektīvs
«Diždancis» un
«Vēja zirdziņš».

Ar jelgavnieku piepildītām skatītāju
rindām un
visapkārt valdošu vienotības sajūtu pēc
svētku gājiena notika arī
pirmais brīvdabas vasaras
koncerts Uzvaras parkā,
kurā visus atnākušos priecēja «Marhils
un draugi»,
Aisha, Ivo Fomins un citi. Bet pēc tam vairāki simti jelgavnieku labprāt izkustējās pirmajā
zaļumballē kopā ar «Lauku muzikantiem».
Daudzveidīgi, profesionāli, iedvesmojoši un emocionāli – tā
Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra pirmo vijoļu grupas
koncertmeistara Raimonda
Ozola koncertu «Ienāc manā
pasaulē» raksturo mākslas
pazinēji. Jāpiebilst, ka šis
pašvaldības rīkotais koncerts
bija īpašs ne tikai ar izcilā
vijolnieka piedalīšanos, bet arī
ar to, ka katram skaņdarbam
bija izveidota speciāla gaismas režija, kas palīdzēja atklāt
katra skaņdarba vissmalkākās
nianses.
Es arī gribētu tādu
auto! Skaista! Man
tā sarkanā labāk
patīk! – šie ir tikai
daži izsaucieni,
kas no vairākiem
simtiem jelgavnieku sestdienas
pēcpusdienā bija
dzirdami Hercoga
Jēkaba laukumā,
kad tur piestāja
vairāk nekā 20 lielāki un mazāki, cits
par citu krāšņāki
kabrioleti. Sabraukušos auto varēja
gan apskatīt, gan
nofotografēt.

«Veltām dančus
Jelgavai» – jā, jā,
tieši ar šo tautas
deju ansambļa
«Jaunība» un
vidējās paaudzes
deju kolektīva
«Rota» koncertu
tika iedancoti 11.
Pilsētas svētki, kas
jelgavniekus uz
dažādiem pasākumiem aicināja
veselas nedēļas
garumā.
«Te var redzēt, kāds bijis jelgavnieku sapnis par rātsnamu 1900. gadā, un iespējams
apjaust, ko mēs tās lietas labā
varam izdarīt šodien. Ar šo
izstādi vēlos parādīt, kādas
mums ir iespējas, un atgādināt par Jelgavas vēsturi
nākamajām paaudzēm,» par
izstādi «Jelgavas rātsnama
stāsts» jeb «Hercoga Jēkaba
laukums no pagātnes uz
nākotni» Ģederta Eilasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, kas atvērta Pilsētas svētkos, teic autors un muzeja krājuma galvenais
glabātājs Andrejs Dābols. Šī izstāde muzejā būs apskatāma visu vasaru.

Tradicionāli nedēļu
ilgusī Pilsētas svētku kultūras programma noslēdzās
ar bērnu un jauniešu centra «Junda»
koncertu, kurā skolēni rādīja visu, kas
deviņpadsmitajā
sezonā sastrādāts.
Koncerts skatītājus pārsteidza ar
savu daudzpusību,
un tas neviļus liek
aizdomāties, ko
gan mēs sagaidīsim
«Jundas» 20. jubilejas gadā.

Priekšnesumiem bagātu, dejās vienotu un skanīgu
koncertu svētkos bija sagatavojuši arī Jelgavas pašdarbnieki – deju kolektīvi un pilsētas kori, kas šajā reizē
apvienojās kopkorī. Dziedātājiem palīdzēja arī Andris
Daņiļenko. Jāpiebilst, ka koncertā jelgavniekiem bija
iespēja atjaunot seno Pilsētas svētku tradīciju – dziedāt
un dejot līdzi.

Pilsētas augstākie apbalvojumi
Roberts Beitāns, Jelgavas
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības stacijas rīkotājdirektors, Goda
zīmes saņēmējs:
«Es negaidīju, ka
mans kolektīvs
un pašvaldība mani izvirzīs šim augstajam apbalvojumam. Neko sevišķu jau neesmu izdarījis,
tas, kas šodien sasniegts, ir mans mūža sapnis,
kuru esmu arī īstenojis, taču nezinu, vai par to
pienākas Goda zīme. Pirms 35 gadiem, kad sāku
strādāt, mans sapnis bija izveidot tādu ātrās
palīdzības staciju, kāda ir šodien. Par to pat biju
izstrādājis kursa darbu «Nākotnes ātrā palīdzība». Nu 35 gadu laikā to visu izdevies īstenot,
protams, tas nenāca viegli, taču ar pašvaldības
atbalstu un iekšējiem resursiem mums ir izdevies.
Tagad to var arī redzēt. Turklāt darbs turpinās,
jau ir plāni par vienotu dienestu, un tā veidošanā
savu padomu un darbu noteikti neliegšu.»
Elita Briede,
Jelgavas pilsētas slimnīcas
galvenā māsa,
Goda zīmes saņēmēja:
«Ļoti pārsteidza
tas, ka mans
darbs ir novērtēts. Pa šiem 27
gadiem slimnīcā
daudz kas ir padarīts. Slimnīca
kļuvusi par skaistu, baltu ēku ar jaunākajām tehnoloģijām un ļoti
stabilu, augsti kvalificētu medicīnas darbinieku
kolektīvu. Darām visu, lai pacients justos labi. Paldies par visu noteikti jāsaka galvenajam ārstam
Andrim Ķipuram, jo savā laikā, kad apvienojās
abas slimnīcas, viņš man šo pienākumu uzticēja.
Tad mēs bijām viena no pirmajām sertificētajām
slimnīcām, uz kurieni visi brauca mācīties. Protams, Goda zīmei ir liela vērtība – esmu lepna
par to. Vēl tikai gribētos, lai, neskatoties uz
grūto situāciju, saglabātos kolektīvs un slimnīca
paplašinātos.»
Ludmila Gineite, Jelgavas
2. pamatskolas direktore,
Goda zīmes
saņēmēja:
«Es labāk strādāju, daru un
daudz nerunāju.
Uzskatu, ka vajag mazāk runāt,
bet vairāk darīt.
Goda zīme nav
mans, bet gan
skolas kolektīva,
skolēnu un viņu vecāku kopīgs nopelns. Nostrādāt 43 gadus un saņemt tādu balvu – tas ir augsts
vērtējums. Es turpināšu savus spēkus, zināšanas
un entuziasmu veltīt galvenajiem uzdevumiem
– nezaudēt jauno paaudzi, dot viņiem zināšanas,
izaudzināt jaunos pilsētas izaugsmei un speciālistus valstij. Galvenais, lai jaunieši nebrauktu prom.
Man sirds sāp, kad izdzirdu: viens aizbraucis uz
Īriju, cits uz Lielbritāniju, cits vēl kaut kur. Kas
paliks šeit? Kas strādās te? Mūsu pilsēta ir tik
skaista ar savu tēlu! Protams, ir problēmas, taču
jāsaprot, ka visu vienlaicīgi mēs nevaram izdarīt.
Ir arī kļūdas, bet par tām – piedodiet, jo tikai tie,
kas nedara, nekļūdās. Nevaram gaidīt labākus
laikus, ja paši neko nedarīsim.»
Anna Ziemele,
aģentūras «Kultūra» māksliniece, scenogrāfe,
Pateicības raksta saņēmēja:
«Pateicības
raksts – tas ir
liels gods. Esmu
lepna, ka dzīvoju
Jelgavā un strādāju pašvaldības
aģentūrā «Kultūra» kopā ar
tik brīnišķīgiem
cilvēkiem. Viena es neesmu nekas, bet kopā ar
režisori Lolitu Truksni un citiem darbiniekiem, kuri
man vienmēr uzticējušies, visu esam godam paveikuši. Tikai visiem kopā mums ir izdevies. Man
ir prieks, ka varu strādāt kopā ar tik brīnišķīgiem
režisoriem, gaismotājiem un citiem speciālistiem. Kultūra ir kā dārgakmens, kuru mēs katrs
slīpējam, un tas jāsargā ar mīlestību un labām
domām. Mums ir jāturpina domāt labas domas.
Man jau šķiet, ka dzīvē tagad ir apstāšanās posms
un klāt pelnīta atpūta, taču tajā pašā laikā vēl

gribas kaut ko izdarīt. Ir atkal jaunas idejas,
kuras gribas īstenot, tāpēc paldies par to, ka es
vēl varu darboties, man noteikti jāsaka manām
dakterītēm – Lepikai un Rudko.»
Rita Vilciņa, Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
metodiķe,
Pateicības
raksta saņēmēja:
«Paldies par šo augsto novērtējumu. Uzskatu,
ka to pelnījusi mana sporta skola un visi sporta
skolotāji. Ļoti liels gandarījums, protams, ir par
novērtējumu. Taču es domāju, ka bez manis
kāds tomēr to ir vairāk pelnījis. Viens nekad neko
nevar paveikt, tā teikt, viens nav karotājs. Šī balva
pienākas arī sporta skolas un visu pilsētas skolu
skolotāju kolektīvam, kas man uzticējušies, jo
esmu Sporta skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja. Šobrīd vēl daudz gribētos paveikt, taču
nezinu, vai izdosies. Gaidīsim rudeni un skatīsimies, kā būs tālāk.»
Jāzeps Kivlenieks, SIA
«Agro – Vita»
vadītājs, Pateicības raksta
saņēmējs:
«Paldies par to,
ka mani atzinīgi novērtējuši.
Jelgavā esmu
nodzīvojis 43
gadus un šo
pilsētu, Zemgali
esmu iemīlējis
tāpat kā savu
dzimto pusi Latgali. Jau 15 gadus būdams
pensionārs, man bijusi tā laime strādāt. Dzīvē
paveicās, jo pēc augstskolas beigšanas nokļuvu
tieši šeit – man bijusi iespēja justies kā saimniekam, izmantot savas inženiera zināšanas. Man
ir divas mīlestības – mehānika un celtniecība.
Apvienojot tās, es varu būt profesijā, kas patlaban
nosaka ekonomisko virzību. Šobrīd, protams, ir
zināmas grūtības, taču esmu atradis jomu, kurā
var darboties, turklāt pasūtījumi ir tik daudz, ka
varam strādāt ar pilnu jaudu. Gribētos, lai jaunie
nododas uzņēmējdarbībai, meklē un īsteno idejas šajā grūtajā situācijā, taču viņiem, manuprāt,
nepietiek uzņēmības. Mūsu tautai vajadzētu
mainīties – lai jaunā inteliģence izvirzās vadībā. Ir
jāstrādā, jāmeklē iespējas, jo to ir daudz.»
Boļeslavs
Matuse
v i č s ,
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes Sporta
nama treneris, Pateicības raksta saņēmējs:
«Kāds gan pārsteigums, ja 47 gadi diendienā
nostrādāti universitātē?! Man jau līdz šim bijuši
dažādi apbalvojumi – Sporta federācijas balva par
mūža ieguldījumu sporta attīstībā, arī starptautiski
apbalvojumi par savu darbu šajā jomā. Galvenais,
ka nebaidos ne no velna! Esmu daudz ko dzīvē
pieredzējis – vienmēr teicis to, ko domājis. Man ir
gods kalpot Jelgavai un Latvijai. Līdz ar šo apbalvojumu jau nekas neapstājas, vēl gribas pastrādāt, jo
enerģija vēl ir. Spēks vēl ir, atliek vien strādāt!»
Biruta Sečko,
pirmsskolas
izglītības iestādes «Pīlādzītis»
latviešu valodas skolotāja,
Pateicības raksta saņēmēja:
«Pateicības
raksts ir ļoti liels
pārsteigums, jo
nejūtos to īpaši
nopelnījusi. Es
vienkārši daru
savu darbu pēc
vislabākās sirdsapziņas. Un noteikti esmu sapratusi, ka bez kolēģiem neko nevarētu izdarīt,
citādi, iespējams, es jau būtu aizgājusi pelnītā
atpūtā – pensijā. Kādreiz strādāju 4. vidusskolā
par matemātikas skolotāju, un kolēģe Līvija
Rāte, neskatoties uz gadu starpību, man daudz
ko iemācīja. Bērnudārzā es nokļuvu pavisam
citā vidē un šeit esmu iemācījusies ļoti daudz.
Kad atnācu pirmajā dienā, biju vairāk nobijusies
nekā jel kad, un bērni to juta. Taču es atklāju, ka
te jāzina, jāsaprot vairāk nekā skolā, lai tiktu ar
visu galā. Esmu ārkārtīgi pārsteigta, ka šo augsto
godu – pilsētas apbalvojumu – šoreiz saņem tikai
astoņi cilvēki un esmu viena no viņiem!»
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8. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 791.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 97.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5081.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Mobilo telefonu revolūcija». Dokumentāla filma.
11.30 «Lai dzīvo bērni 2!»
SIA AGD grupas dokumentāla filma.
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Zvērinātie». Francijas seriāls. 3.sērija.
13.40 «Cukura nams». LTV iestudējums. 2.sērija.
14.30 «Klēts». Folkloras programma.*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 56.sērija.
15.25 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 791.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5082.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 127. un 128.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «Omulību klubiņš pie Ē.Hānberga».*

LTV7
7.00 NBA spēle. 2.finālspēle.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 33.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA spēle. 2.finālspēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 33.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 44.sērija.
20.10 «100 jūdzes Indijā».*
20.40 «Holivudas sievas: Jaunā paaudze».
ASV un Kanādas komēdija.
22.15 «Tavs auto».
22.45 «Krējums… saldais».
23.15 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
0.05 «24 stundas 2». Seriāls. 18.sērija.
0.50 «112 hronika».*
1.00 NBA spēle. 2.finālspēle.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 35.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Amulets». ASV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Misters Aukle». ASV piedzīvojumu komēdija.
11.55 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
12.25 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 52.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 16.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 79.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 52.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 52.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
22.10 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 9.sērija.
23.05 «Nikita». ASV seriāls.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
1.15 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 5.sērija.
2.20 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 9.sērija; SMS ar iepazīšanos.

tv programma
3.20 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
4.10 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
Dokumentāla programma. 19.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 79.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 42.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 141.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 5.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 5.sērija.
9.50 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības.
10.50 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.30 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 8.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 119.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 364. un 365.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.05 Eiropas basketbola meistarsacīkstes sievietēm.
Latvija – Ungārija. Tiešraide.
22.15 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 20.sērija.
23.10 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga». Raidījums.
0.45 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 6.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

9. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 792.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 98.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5082.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Šokolādes kari». Dokumentāla filma.
11.35 «Skats no malas».*
12.05 «Viss notiek».*
12.35 G.Janovskis. «Heidelbergas naktis».
LTV iestudējums. 3. un 4.sērija.
13.40 Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti.
Mežotnes pagasts.*
14.10 «Latvija var!»*
14.40 «100. pants».*
15.10 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 57.sērija.
15.35 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 792.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5083.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 129. un 130.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 17.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».

23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 34.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Portugāle. 2004.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 34.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 45.sērija.
20.10 «Džungļu sargi». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
21.05 «Ceļā ar kameru». *
21.35 «Autosporta programma nr.1».
22.05 «Sporta studija». Tiešraide.
22.50 «Zebra».*
23.05 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.55 «24 stundas 2». Seriāls. 19.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 36.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Amulets». ASV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Maska». ASV komēdija. 1994.g.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
15.15 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 17.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 80.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 53.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 53.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 11. un 12.sērija.
23.05 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
0.05 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 6.sērija.
1.10 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 10.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.10 «Nikita». ASV seriāls. 1.sērija.
3.00 «Maska». ASV komēdija. 1994.g.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 80.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentālā filma. 5.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 142.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 6.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 6.sērija.
9.55 «Mana mīļā aukle 3». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 9.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 120.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 366. un 367.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 9.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 16. un 17.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.05 Eiropas basketbola meistarsacīkstes sievietēm.
Latvija – Grieķija. Tiešraide.
22.15 «C.S.I. Ņujorka 3». ASV seriāls. 2.sērija.
23.15 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988.–2008».
Latvijas dokumentāls seriāls. 7.sērija.
0.20 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5

8. jūnijā plkst.1.15 kanālā LNT seriāls «Soprāno ģimene»

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

10. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 793.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 99.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5083.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Sarkanais oktobris». Dokumentāla filma.
11.35 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!*
12.45 «Jauna nedēļa».*
13.35 «Līdzās» (ar subt.).*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 58.sērija.
15.25 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 793.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5084.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 131. un 132.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 NBA spēle. 3.finālspēle.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 35.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.30 2008.gada pasaules standartdeju
meistarsacīkstes Austrijā.
12.25 «SeMS».*
13.30 «TV motors».
14.00 NBA spēle. 3.finālspēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 35.sērija.
16.50 «SeMS».
17.50 «olimpiade.lv»
18.10 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 46.(noslēguma) sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 29.sērija Ugunsgrēks Kingskrosas metrostacijā Londonā, 1987.g.
21.00 «Donavas ūdenspolicija». Seriāls. 6.sērija
21.50 «Ātruma cilts».
22.20 «Nākotnes parks».
22.50 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
23.40 «112 hronika».*
23.50 NBA spēle. 3.finālspēle.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 37.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Amulets». ASV seriāls. 19.sērija.
10.00 «Nindzjas sērfotāji». ASV piedzīvojumu filma.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
15.15 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 18.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 81.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 54.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 54.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.10 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
0.35 «Draugi 7». ASV seriāls. 24.sērija.
1.05 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 7.sērija.
2.05 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
11.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
4.00 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
Dokumentāla programma. 20.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).

Krievijas seriāls. 81.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 143.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 7.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 7.sērija.
9.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 16. un 17.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 9.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 10.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 121.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 368. un 369.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 10.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 18. un 19.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 50.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
22.05 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
0.20 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Seriāls. 6.sērija.
1.20 «Dubultspēle 4». Seriāls. 9.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

11. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 794.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 100.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5084.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Bērnu Parlaments». Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 59.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 794.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5085.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 133. un 134.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». Daudzsēriju mākslas filma.
Atskats seriāla interesantākajos mirkļos.
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 36.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.30 «Džungļu sargi». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Igaunija. 2004.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 36.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrina» (ar subt.). Seriāls. 8.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». ASV televīzijas šovs. 1.sērija.
20.05 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Fināls.
21.00 «Neparastās lietas». 10. filma Burtnieku ezers.
21.30 «Ar makšķeri».

tv programma
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22.00 «Bezcerīgais lidojums. Reiss nr.534».
ASV un Vācijas trilleris. 2001.g.
23.35 «Katrina» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 38.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Amulets». ASV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Zvaigžņu basketbols». ASV komēdija. 1996.g.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls.
15. un 16.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
15.15 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 19.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 82.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 55.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 55.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.10 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
23.10 «Septītā diena» (ar subt.). Krievijas drāma. 2006.g.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 249. un 250.sērija.
2.00 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 12.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.55 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 82.sērija.

TV3
5.00 «Dubultspēle 5». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 144.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 8.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 8.sērija.
9.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 18. un 19.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 10.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 11.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 122.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 370. un 371.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb visi Vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 20. un 21.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.05 Eiropas basketbola meistarsacīkstes sievietēm.
Otrā posma spēle. Tiešraide.
22.15 «Svešie: Atdzimšana». ASV trilleris.
0.20 «Lasvegasa 2». Seriāls. 8.sērija.
1.15 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 6.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

12. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 795.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 101.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5085.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*

11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Butānas olimpiskā strēlniece». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 60.sērija.
15.25 «Tu esi Latvija!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 795.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5086.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 135. un 136.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 «R.Pilčeres filmu kolekcija». «Nančerova».
Lielbritānijas un Vācijas romantiska drāma.
Ap 23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «R.Pilčeres filmu kolekcija».
«Nančerova». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 NBA spēle. 4.finālspēle.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 37.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.30 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 23.sērija
Singapūras viesnīcas sabrukums, 1987.g.*
12.20 «SeMS».*
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 NBA spēle. 4.finālspēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 37.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija. XX gadsimta 60. gadi.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». 2.sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 5.sērija.
20.55 «Ēnas zona».*
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Specvienība 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.50 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
23.40 «112 hronika».*
23.50 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 39.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Projekts A 2». Ķīnas piedzīvojumu komēdija.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
15.15 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 20.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 83.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 56.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 56.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.45 «Izrēķināšanās Bronksā».
Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1995.g.
23.35 S.Sīgala filmu vakars. «Grūti nogalināt».
ASV trilleris. 1990.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
13. un 14.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.20 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
4.15 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 83.sērija.

TV3
5.00 «Dubultspēle 5». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 145.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 9.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods». ASV un Kanādas seriāls. 9.sērija.
9.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 20. un 21.sērija.
11.05 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 7». Seriāls. 12.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 123.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 372. un 373.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 22. un 23.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dienasvidus Šanhajā».

ASV piedzīvojumu komēidja.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 27.sērija.
1.05 «Vieglā nauda». ASV komēdija. 2002.g.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

13. jūnijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 34.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 48.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «R.Pilčeres filmu kolekcija». «Nančerova».
Romantiska drāma. 2.daļa.
12.45 «Ģimene – Latvijas lepnums un spēks».*
14.10 TDA Zelta sietiņš 50 gadu jubilejas koncerts.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 73. un 74.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Bērnu Parlaments». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Lai ko liktenis plecos veltu...»
19.05 «Elpojiet dziļi!»
Rīgas kinostudijas melodrāma. 1967.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Gosforda parks».
Lielbritānijas, ASV un Itālijas traģikomēdija.
23.35 «Nakts ziņas».
23.40 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas lielkoncerts.
2.daļa Pasaulīt, pasaulīt…*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Enkurs 2009». Konkurss jauniešiem.
13.00 «Krējums… saldais». *
13.30 «Olimpieša portrets 2008». Vsevolods Zeļonijs.*
13.45 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Luksemburga. 2005.g.*
15.50 «Svešā seja» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
17.25 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Fināls.*
18.25 «Laimes putns» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 18.sērija.
21.15 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kopenhāgenā.
23.45 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 15.sērija.
0.30 «Bikini meitenes». 11.sērija.
1.00 «Emanuēla. Seksuālie mirkļi».

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 19.sērija.
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 6.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 10.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 9.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Māsas Olsenas: Dvīņu futbols».
ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Līdzināties tētim».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
14.05 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
14.45 «Jaunais vilnis 2008». 1.koncerts.
18.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 57.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 «LNT ziņas».

9
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Pilsētas meitenes».
ASV romantiska komēdija.
23.05 «Amerikāņu dumpinieki». ASV vesterns.
1.00 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 15.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.00 «Izrēķināšanās Bronksā».
Honkongas piedzīvojumu komēdija.
3.30 «Grūti nogalināt». ASV trilleris. 1990.g.
5.05 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.

TV3
5.00 «Dubultspēle 5». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 146.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «H2O». Seriāls. 48.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 50.sērija.
11.30 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
12.30 «Ādamsoni». Humora seriāls.
13.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora šovs. 52.sērija.
15.35 «Dienasvidus Šanhajā».
ASV piedzīvojumu komēdija.
17.45 «Misters 3000». ASV komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.05 Eiropas basketbola meistarsacīkstes sievietēm.
Otrā posma spēle. Tiešraide.
22.15 «Eiropas ceļojums». ASV komēdija. 2004.g.
0.05 «Vampīri: ļaunuma atmošanās». ASV šausmu filma.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Saudzējiet sievietes!» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija.
16.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
16.30 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Latvijas humora raidījums.
18.30 «Laikmeta anekdotes: Ņikita Hruščovs» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Staļins» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
22.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
«SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».*; SMS ar iepazīšanos.

14. jūnijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 35.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 49.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «600 stāsti… Mums bija tas jāizstāsta».
Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 75.sērija.
16.05 L.Gundars. «Pieskarties baltajam lācim».
Teātra TT izrāde. 2006.gada ieraksts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
19.20 «Valsis mūža garumā».
Rīgas kinostudijas drāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Agapitova un izglābtie». Dokumentāla filma.
22.25 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī.
24.00 «Nakts ziņas».
0.05 «Zvērinātie». Francijas seriāls. 4.sērija.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*

11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «olimpiade.lv».*
12.50 «Enkurs 2009». Konkurss jauniešiem.*
13.20 NBA spēle. 4.finālspēle.*
15.25 «Laimes putns» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
17.00 LMT virslīgas spēle futbolā. Skonto – Liepājas
metalurgs. Tiešraide.
19.00 «Svešā seja» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
20.35 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 18.sērija
21.30 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 18.sērija.
22.15 «Dolmens». Francijas seriāls. 4.sērija.
23.50 «Specvienība 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
0.45 «TV motors».*
1.15 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 20.sērija.
7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 11.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Ambiciozā blondīne». ASV romantiska komēdija.
12.40 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
13.35 «Melnā bulta». Vācijas un Itālijas seriāls. 6.sērija.
15.30 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
15.55 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 10.sērija. Fināls.*
16.50 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 58.sērija.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «17.jūnijs.lv. Okupācija. Čeka». Dokumentāla filma.
22.00 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma.
0.10 «Tornado». Vācijas katastrofu filma. 1.sērija.
2.00 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 16.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.00 «Pilsētas meitenes». ASV romantiska komēdija.
4.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 15.sērija.

TV3
5.00 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 147.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «H2O». Seriāls. 49.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Seši kadri» (ar subt.).
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Supervaronis Krišs». Indijas piedzīvojumu fima.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
14.55 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 19.sērija.
15.50 «Pasaules neticamākie video 4». Raidījums.
16.50 «Kobra». Seriāls. 43.sērija.
17.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 5.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības. 6.sērija.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.40 Nekā personīga piedāvā… «Ievainotais».
Dokumentālā filma.
21.15 «Ielenkumā 2: Tumšā teritorija».
ASV spraiga sižeta filma.
23.15 «Ugunīgais rings». ASV vesterns.
1.15 «Mani trīs vīri». Brazīlijas traģikomēdija. 2000.g.
3.05 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
3.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Petrova un Vasečkina parastie un
neticamie piedzīvojumi» (ar subt.).
Krievijas komēdija bērniem.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (ar subt.).
17.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Dzīvās mūzikas koncerti Latvijas Radio 1. studijā».
O.Pīrāga.
21.30 «Iemīlējies pēc paša vēlēšanās».
Krievijas melodrāma.
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
0.20 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
0.40 «Dāvida šovs».*; SMS ar iepazīšanos.

14. jūnijā plkst.23.00 kanālā TV5 seriāls «Likvidācija»
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Uzņēmējdarbība
attīstījusies dinamiski
 Anna Afanasjeva

Pētījums par uzņēmējdarbības vidi Jelgavā
atklāj, ka mūsu pilsētā
kopš 2002. gada bijusi
vērojama stabila izaugsme – noturīgi audzis aktīvo uzņēmumu
skaits, to apgrozījums
un peļņas rādītāji. Tas
Jelgavai citu lielāko pilsētu vidū ļāvis pakāpties no 6. uz 4. vietu un
to stabili noturēt.
Pirms astoņiem gadiem aktīvie
uzņēmumi bija nepilni 400. To
skaita kāpums vērojams no 2002.
gada. Vēl pēc diviem gadiem
to skaits bija 830 un turpināja
augt. Līdzīga stabila attīstības
dinamika vērojama uzņēmumu
apgrozījuma un peļņas ziņā. Turklāt apgrozījuma pieaugums ir
vēl straujāks, kas ļauj secināt, ka
uzņēmumi strādājuši rezultatīvi.
Darbinieku skaita pieauguma
līkne liecina, ka 2007. gadā
strādājošo kopskaitam pilsētā ir
tendence nedaudz mazināties.
Interpretācijas var būt dažādas.
Tas skaidrojams ar uzņēmumu
modernizāciju, efektivitātes
pieaugumu, arī darba vietu
strukturālajām izmaiņām.
Uzņēmuma «Lursoft» Informācijas nodaļas vadītājs Ģirts
Kēbers atklāj, ka Jelgava uzrādījusi noturīgu un stabilu attīstību.
Atrazdamās 6. vietā, 2002. un
2003. gadā pilsēta lēnām, bet
noturīgi uzrādījusi attīstības tendences, lielāko pilsētu grupā pārvietojusies uz 5. vietu, bet 2005.
gadā – uz 4., kur pēc tam ir stabili
turējusies. Galvenais secinājums
– Jelgava uz lielo pilsētu fona
ir ļoti stabili attīstījusies. Pro-
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Meklē darbu

Aizsaulē aizgājuši

Auklīte. Varu arī pieskatīt vecu
cilvēku, var piedāvāt pavāra palīga
darbu. Varu sakopt māju, pagatavot ēdienu. Man ir 38 gadi, esmu
atbildīga. Tālrunis 26022007.

ZINAIDA SMIRNOVA
(dz. 1930. g.)
LEONĪDS FREIBERGS (dz. 1925. g.)
ŅINA LUKJANOVSKA (dz. 1925. g.)
EDGARS KUNKULBERGS (dz. 1933. g.)
VILMA AKMENE (dz. 1921. g.)
IGORS KUZŅECOVS (dz. 1970. g.)
MIRDZA LĪNA FELDMANE
(dz. 1928. g.)
LIDIJA ČOLDERE (dz. 1924. g.)
RASMA HARTMANE (dz. 1959. g.)
VLADIMIRS GUSEVS (dz. 1931. g.)
FEOKTISTA PAHOMOVA (dz. 1924. g.)
VLADISLAVS LUKJANSKIS
(dz. 1944. g.)
MARFA MURĀNE (dz. 1924. g.)
SANDIJS ROZE (dz. 1972. g.). Izvadīšana 4.06. plkst.13 Bērzu kapsētā.
SERGEJS ČURILOVS (dz. 1928. g.). Izvadīšana 4.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
LEONS NARNICKIS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 4.06. plkst.14 Bērzu
kapsētā.
GAĻINA KOKOREVIČA (dz. 1945. g.).
Izvadīšana 4.06. plkst.15 Bērzu kapsētā.
HELMUTS HARTMANIS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 5.06. plkst.13.30 no Zanderu
sēru nama uz Dobeles rajona Slagūnas
kapsētu.

Sieviete (pēc 50 gadiem) – sanitāres, apkopējas, trauku mazgātājas vai pavāra
palīga darbu. Ir sanitārā grāmatiņa. Varu
pieskatīt bērnu. Tālrunis 26743860.

tams, pagājušā gada otrajā pusē par labu pārvadājumu nozarei attīstības jautājumos Zigrīda Šoferis. Ir B kategorija, 10 gadu
un šogad tendences vispārējās liecina ģeogrāfiskais novieto- Sokolova piekrīt, ka pilsētas stāžs. Izskatīšu arī citus piedāvājusituācijas ietekmē tāpat kā visā jums, pilsētas atrašanās līdzās ģeogrāfiskais stāvoklis loģisti- mus. Tālrunis 29907271.
valstī ir negatīvas. Taču pašlaik galvenajiem tranzīta ceļiem, kas kas attīstībai ir ļoti piemērots.
ne visi uzņēmumi ir iesnieguši ļauj veikt pārvadājumus gan uz Tālākā perspektīvā, kad izveidos
Privātā pirmsskolas
pagājušā gada pārskatus (akciju Austrumiem, gan Rietumiem.
piebraukšanas infrastruktūru,
izglītības iestāde
sabiedrībām tas
Tendences lie- laba vieta šīs nozares uzņēmu«Pūčuks»
jāizdara līdz aucina par orientē- miem varētu veidoties kādreizējā
uzņem bērnus
Galvenais
pēgustam), tādēļ
šanos uz loģisti- lidlaukā. Taču pagaidām šī joma
no 1,5 līdz 7 gadu vecumam
tījuma secinā- ku. Tai par labu tomēr ir attīstības sākumposmā.
ar latviešu un krievu
aizvadītā gada
valodas apmācību.
dati pētījumā
nāk nodrošinātā Pārvadājumu uzņēmumu īpatjums – Jelgava dzelzceļa infra- svara kāpums lielā mērā saistīts
Ir arī iespēja apmeklēt
nav iekļauti, jo
pirmsskolas izglītības iestādi
tie nav pilnīgi.
uz lielo pilsētu struktūra, izeja ar to, ka šajā jomā darbojas daudz
līdz pusdienai.
SIA «Fortress»
uz ostām. Jūta- nelielu individuālo komersantu
Adrese:
fona
ir
ļoti
stabivaldes loceklis
mi audzis uzņē- uzņēmumu. Pēdējā laikā pilsētā
Stacijas iela 18, Jelgava.
Jāzeps Ločmemumu
skaits,
daudz
autoservisu
nācis
klāt,
bet
Tālrunis 63020137; 26337142.
li attīstījusies.
lis papildina, ka
kas orientējas tas nenozīmē, ka visiem ir ko dacitās pilsētās,
uz transporta rīt. Pašvaldības speciālistes vērtē,
piemēram, Daugavpilī, kaut arī apkalpi – remontu, rezerves daļu ka vadošo nozaru vidū savu vietu
tur atšķirībā no Jelgavas rūp- piegādi. Perspektīvā loģistika saglabās metālapstrāde. Nedrīkst
niecība deviņdesmitajos gados varētu piesaistīt citus servisa ignorēt arī kokapstrādi. Nozares
tā nebija sagrauta, palielinoties uzņēmumus, tostarp ēdināšanu. uzņēmumi daudz domājuši par
apgrozījumam, uzņēmumu peļņa Pētījuma autori secina, ka uzņē- produkcijas pievienoto vērtību. Saskaņā ar Jelgavas domes 2009. gada 25. maija lēmumiem Nr.6/6, Nr.6/7
tiek nodota sabiedriskai apspriešanai detālplānojuma 1. redakcija:
tomēr bija ar mīnusu. Jelgavā šī mumu izveide nav notikusi bez Protams, tehnoloģiju uzlabošana • teritorijai Rogu ceļā 13C (kadastra Nr.0900 033 0033,
tendence nav vērojama un, palie- iepriekšējām aplēsēm, un liecina, joprojām ir aktuāla.
platība 14 093 m2);
linoties apgrozījumam, palielinā- ka pilsētā šīs jomas uzņēmēPētījuma autori no SIA «Lur- • teritorijai Meldru ceļā 2 (kadastra Nr.0900 030 0086,
jusies arī peļņa, neraugoties uz jiem ir kompetences, kas varētu soft» un «Fortress» vērtē, ka
platība 24 089 m2).
to, ka šajā periodā uzņēmējiem būt saistītas ar attiecīgās jomas līdzšinējais veikums uzņēmēj- Teritorijas Meldru ceļā 2 sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš
auga ražošanas un pakalpojumu speciālistu sagatavošanu LLU darbības vides analīzē Jelgavā – no 08.06.2009. līdz 21.06.2009. Ar detālplānojuma 1. redakciju var
izmaksas, bija jāmaksā lielākas Mehanizācijas un citās fakultā- pagaidām ir vispārīgs un veido iepazīties Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru
darba algas. Speciālisti norāda, tēs. Pamatotākus secinājumus tikai nelielu daļu no kopainas, darba dienu no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14. Interesenti
ka tas apliecina pilsētas uzņēmē- varēs izdarīt, veicot informācijas jo dziļāk nav analizēta nozaru (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus
ju mērķtiecīgo darbību.
dziļāku analīzi.
dinamika, nav aptverti visi no detālplānojumu izstrādāšanai SIA «I.R.arhitektūras darbnīca» Rīgā,
Ropažu ielā 60 – 8, LV – 1006. Projekta prezentācija notiks 2009. gada
Nozaru griezumā Jelgavā gaPašvaldības Attīstības un pil- teju diviem simtiem uzņēmumu
19. jūnijā plkst.11 SIA «I.R.arhitektūras darbnīca» biroja telpās Rīgā,
diem vadošā nozare bijusi metāl- sētplānošanas pārvaldes vadītājas parametru un citi dati. Deta- Ropažu ielā 60 – 8.
apstrāde. Pētījums atklāj jaunas vietniece Ilga Muižniece un galve- lizēta izpēte ir perspektīvas Teritorijas Rogu ceļā 13C sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš – no
tendences. Apkopojot Centrālās nā speciāliste uzņēmējdarbības jautājums.
09.06.2009. līdz 30.06.2009. Ar detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties
statistikas pārvaldes datus, kas
Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba
Uzņēmējdarbības attīstības dinamika Jelgavā
atšķirībā no Uzņēmumu reģistra
dienu no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14. Interesenti (fiziskās
un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus detālplānoinformācijas atklāj uzņēmuGads Uzņēmumu Apgrozījums,
Peļņa, Ls
Strādājošo
jumu izstrādāšanai Jelgavas domes ēkā, Informācijas aģentūrā.
mu faktiskos darbības veidus,
skaits
Ls		
skaits
redzams, ka metālapstrādi kā
2001. 399
141929814,1
1508780,89
4482,5
dominējošo nozari nomainījuši
2002. 760
178171409
1170809,26
8635
kravu pārvadājumi, pasažieru
2003. 773
190994512,9
1170809,26
9827,15
transports un automobiļu ap2004. 830
236667332,3
4216411,53
11487,5
kope. «Ja uzņēmēji pievērsušies
2005. 932
295362547,9
9235055,49
12283,3
šīm jomām, acīmredzot viņi tajās
2006. 1026
339509222,6
12397056,68
12269,03
saskatījuši perspektīvu,» lietišķi
2007. 1105
421674218,1
15068728,98
10832,75
secina Ģ.Kēbers, papildinot, ka

Jelgavas pašvaldība lūdz atsaukties ēkas īpašnieku
zemesgabalam ar kadastra Nr.0900 021 0567
Kooperatīva ielā 1C, Jelgavā.
Lūdzam nekustamo īpašumu īpašnieku ierasties Jelgavas pašvaldībā
Lielajā ielā 11, Būvvaldē, 329. kabinetā.
Rakstiskas atsauksmes vai jautājumi iesniedzami Jelgavas domē Lielajā ielā 11,
Informācijas aģentūrā, vai elektroniski pa e-pastu: dome@dome.jelgava.lv.
Papildu informācija pa tālruni 63005499.

Ko bērniem darīt vasarā?
R.Lazdiņas privātskola «Punktiņš» piedāvā:
• bērnu dienas centru bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam.
Tā būs iespēja atstāt savus bērnus kvalificētu pedagogu aprūpē uz
dažām stundām vai visu dienu, maksājot par konkrētu laiku. Bērni varēs rotaļāties skolas telpās Pulkveža O.Kalpaka ielā 16 (pilsētas centrā)
un dārzā J.Asara ielā 12, paēst skolas ēdnīcā. Tā būs interesanta laika
pavadīšana, kamēr vecāki būs aizņemti;
• skolēnu vasaras nometnes, kas piedāvā bērniem no 1. līdz 6. klasei
interesantu un saturīgu laika pavadīšanu katru darba dienu no 8 līdz
18 J.Asara ielā 12, kamēr vecāki strādā. Bērnus varēs pieteikt uz vienu
dienu vai uz ilgāku periodu. Skolas telpās, dārzā, sporta laukumā piedāvājam dažādas nodarbības. Brauksim ekskursijās, apmeklēsim izstādes,
satiksimies ar interesantiem cilvēkiem;
• vasaras nometni laukos pie upes skolēniem no 6. līdz 9. klasei.
Tā ir divu nedēļu nometne. Nakšņošana un virtuve lauku skolā. Mēs
piedāvājam dažādas sporta un tematiskās aktivitātes, svešvalodu
prasmes vingrinājumus, peldēšanos, vakara ugunskurus – viss, lai katra
diena būtu saturīga un interesanta. Nāciet, lai nav jākvern mājās pie
datora vai televizora!
• Vēlies piedalīties slavenās futbola komandas «AC Milan» organizētajā vasaras nometnē Latvijā?
Mūsu skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar nometnes organizētājiem. Informāciju atradīsi mūsu mājas lapā.
• Kā pabeigt gadu, ja esi nesekmīgs?
Dažādu apstākļu dēļ skolēni ne vienmēr spēj maijā pabeigt mācību gadu.
Skolēnam vajadzīga intensīvāka individuālā apmācība. Mēs varam palīdzēt: kopā izplānosim darbu tā, lai tu varētu sekmīgi nokārtot jebkura
mācību priekšmeta pēceksāmenus.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26164369.
R.Lazdiņas privātskola «Punktiņš»,
J.Asara iela 12, Jelgava. www.punktins.lv

Ar SIA «ASSETS AD» noslēgts līgums
par izejas materiālu sagatavošanu un tehniskā
projekta «Jelgavas pilsētas slimnīcas patoloģijas
nodaļas, histoloģijas laboratorijas un ambulatorās
pieņemšanas nodaļas rekonstrukcija»
izstrādi par līgumcenu Ls 9990,00.

Skola visiem!

Neskatoties uz vecumu, Tev vajadzīga izglītība! Esi laipni gaidīts mūsu
skolā! Šeit Tevi gaidīs pretimnākoši un atsaucīgi skolotāji, būs iespēja apgūt datorprasmes un piedalīties interešu izglītības pulciņos. Mēs dodam
iespēju iegūt izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ja pamatskola vai vidusskola ir pabeigta ar liecību, mēs piedāvājam iespēju uzlabot gada un eksāmenu vērtējumu un saņemt apliecību un atestātu.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
aicina mācīties 2009./2010. m.g.
Pamatskolā
Klātienē:
• 1. – 9. klasēs
pedagoģiskās korekcijas klasēs latviešu un krievu plūsmā – 5 reizes
nedēļā;
Neklātienē:
• 9. klasē latviešu plūsmā – 2 reizes nedēļā.
Vidusskolā
Neklātienē:
latviešu un krievu plūsmā
• 2 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā,
• 3 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā,
• arī 2 reizes nedēļā – piektdienas vakaros/sestdienās no rīta.
Ja vēlies uzzināt, ko nozīmē mācīties vakarskolas klātienē
vai neklātienē un apvienot mācības ar darbu, mēs Tevi gaidīsim!
Adrese: Skolotāju iela 8, tālrunis 63021897.

Uzņemšana skolā: 16. – 19. jūnijā no plkst.9 līdz 14.
Nepieciešamie dokumenti:
• Izglītības dokuments,
• Medicīniskā izziņa – veidlapa Nr.086/u-99,
• Medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18 gadiem),
• Dzimšanas apliecības kopija,
• Pases kopija,
• Darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā),
• Deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo Jelgavā).

Sports
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Karatistiem 17 čempioni

Krievijas posms atcelts

Sākas vasaras turnīri

Cīnās amatieru līgā

Grib atjaunot zolītes turnīru

Jelgavas karatē kluba «Shinri» dalībnieki atgriezušies no Latvijas atklātā
čempionāta karatē-do, kas notika
Talsos. Mūsu karatisti izcīnīja 17
pirmās vietas, 14 otrās vietas un 19
trešās vietas. Pie zelta medaļām un
čempiona tituliem tika 12 Jelgavas
sportisti, bet trīs no viņiem uzrādīja
sevišķi labus rezultātus. Elvis Boļšakovs un Eduards Blūzmans kļuva par
trīskāršiem čempioniem, bet Anna
Poņatovska – par divkāršu. Kluba
vadītājs Aleksejs Bistrovs uzskata, ka
tik augstus rezultātus bija iespējams
sasniegt, pateicoties gan sportistu,
gan treneru – Vitālija Mišina, Alekseja
Bistrova un Alekseja Bistrova juniora
– darbam.

Ūdens motosporta pasaules čempionāta Krievijas
posms atcelts,
jo Sanktpēterburgā no 4. līdz 6. jūnijam notiks Vispasaules Graudkopības forums. Līdz ar to
nākamais posms ir 12. – 13. jūnijā Lahti,
Somijā. Tajā piedalīsies arī jelgavnieks
Uģis Gross. Viņš pasaules čempionātā
F1 klasē piedalās pirmo reizi un startē
komandas «Zepter Team» sastāvā.
Čempionāta pirmajā posmā Portimao,
Portugālē, mūsu sportists 1. braucienā
finišēja 6., bet otrajā izstājās pēc 21 apļa.
Līdz ar to viņš kopvērtējumā ieņem dalītu
10. – 12. vietu.

Šonedēļ sākas vasaras turnīrs strītbolā un minifutbolā. Turnīrs ilgs
trīs jūnija nedēļas. Strītbola turnīrs
notiks ceturtdienās no pulksten 17
auto stāvlaukumā pie Jelgavas Sporta halles. Pirmais sacensību posms
jau šodien, 4. jūnijā. Otrais – 11.
jūnijā, trešais – 18. jūnijā. Pieteikties
turnīram var sacensību dienā līdz
sacensību sākumam.
Minifutbols notiks pirmdienās no
pulksten 14 līdz 18 Jelgavas Sporta
halles stadionā. Pirmais sacensību
posms – 8. jūnijā, otrais – 15. jūnijā,
trešais – 22. jūnijā. Pieteikšanās – ne
vēlāk kā 30 minūtes pirms katra posma sākuma vai iepriekš, zvanot pa
tālruni 29757542.

Nedēļas nogalē Hercoga
Jēkaba laukumā notika
Spēkavīru amatieru čempionāta 2. posms. Turnīrs
sastāvēja no sešiem
raundiem un vīri sacentās komandās pa
divi. Viņu uzdevumi:
fermeru pastaiga; vikingprese; divu automašīnu noturēšana uz
slīpas platformas, abiem komandas biedriem atrodoties starp tām un sadodoties
rokās; pulkstenis; uz platformas novietotas
vieglās automašīnas celšana; stafete. Jelgavnieks Rolands Jerkunkovs startēja pārī
ar Andri Lūsi no Gulbenes, un viņi izcīnīja
5. vietu. Pirmo vietu ieguva kuldīdznieki
Jānis Bērziņš un Ingus Feldmanis.

Aizvadītas Jelgavas atklātā zolītes
čempionāta divas kārtas. Pirmajā kārtā piedalījās 20 vīri, bet otrajā – 12.
Pagaidām vēl neviena dāma ar viņiem
spēkiem nav mērojusies. Par otrās
kārtas uzvarētāju kļuva Laimonis Juhļevičs. 2. vieta – Dināram Stundiņam,
grupas «Deficīts» vadītājam, bet 3.
vieta – pirmās kārtas uzvarētājam Raitim Biezajam. Lai gan pagaidām kārtu
rezultāti netiek summēti, jo ir tikai
trīs dalībnieki, kas piedalījušies abās,
sacensību organizators Aleksandrs
Radzevičs cer, ka zolītes spēlēšana kļūs
par tradīciju, kas ik svētdienu pulcēs šīs
spēles cienītājus. Nākamā sanākšana
– 21. jūnijā pulksten 13 bārā «Quattro»
Driksas ielā 1.

Ūdensmotociklisti izmēģina
Lielupes ūdeņus
 Ilze Knusle-Jankevica

Iepriekšējā nedēļas nogalē
Lielupē notika Baltijas un
Latvijas čempionāta Jelgavas posms ūdens motocikliem un vienlaikus tika
izcīnīta «Jelgavas pils balva
2009». Sacensībās labus
rezultātus uzrādīja arī jelgavnieki.
Sportisti sacentās četrās klasēs,
katra klase veica trīs braucienus.
Pirmie uz starta izgāja Renabout Stock
iesācēji. Tiesa, par visiem šīs klases
braucējiem tā teikt būtu grēks, jo viņu
vidū bija arī pasaules čempione Nellija
Šlēgelmilha. Pirmajā braucienā Nellija
uz starta tā arī neizgāja. «Bija problēmas ar akumulatoru. Man šis mocis ir
kādus trīs gadus un nekad nav bijušas
nekādas tehniskas ķibeles. Es pat nekad neesmu ņēmusi līdzi skrūvgriezi
vai atslēgas, arī šoreiz nepaņēmu. Mēs
gan mēģinājām akumulatoru palaist
no blakus laivas, bet vadi bija bojāti
un neizdevās,» tā par neveiksmi mača
sākumā stāsta Nellija. Abos pārējos
braucienos N.Šlēgelmilha startēja un
dāmu konkurencē ieguva 1. vietu. Precizitātes labad jāteic, ka viņa apdzina
visus trasē esošos puišus un dažu pat
par diviem apļiem.
Pēc pēdējā brauciena Nellija un
2. vietas ieguvējs lietuvietis Tomas
Gurkšnis samainījās laivām. «Tomas

gribēja, lai izmēģinu viņa laivu un
pasaku, kādi uzlabojumi tai nepieciešami. Jāsaka, ka viņa laiva ir diezgan
laba, katrā ziņā jaudīgāka nekā manējā,» atzīst sportiste. Nellija uzskata,
ka viņas panākumu pamatā ir desmit
gadu pieredze. Diemžēl finansējuma
trūkuma dēļ viņa kopš 2006. gada nav
piedalījusies pasaules čempionātā un
nezina arī, kā būs šogad.
SKI Stock jeb stāvklasē, pēc sacensību organizatora Arvīda Šteinberga
vārdiem, vissarežģītākajā un grūtākajā klasē, starp 12 puišiem bija arī
viena meitene – mūsu Liene Allere.
Viņa spēja izgriezt pogas vairākiem
stiprā dzimuma pārstāvjiem un kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu. Tiesa, tas
prasīja arī pūles. Lai gan pirmajā braucienā Liene uzrādīja labu sniegumu,
otrajā braucienā tik labi negāja un
viņa finišēja piektā. Pēc tam sportiste
ilgi stāvēja pie rezultātu dēļa un rēķināja, ar ko būs sīvākā cīņa pēdējā
izgājienā. Pēc sacensībām organizators A.Šteinbergs atzina, ka pirmo
braucienu šajā klasē nācies anulēt, jo
tiesneši un viens igauņu sportists nav
varējuši vienoties, kuram taisnība.
Tiesneši uzskatīja, ka sportists nav
apbraucis visas bojas, bet sportists
pārliecināts, ka izdarījis visu tā, kā
vajag. A.Šteinbergs piebilst, ka pirmā
brauciena anulēšana nekādā mērā neietekmē kopvērtējumu, tikai zemākas
vietas. Šāds lēmums pieņemts, jo šis
bija Baltijas čempionāta posms un tā

Sacensību rezultāti
Klase
Renabout Stock
(iesācēji)
SKI Stock
SKI Ladies Limited
SKI GP

1. vieta
Māris Vanags
Nellija Šlēgelmilha
Jānis Uzars
Liene Allere
Egons Ipraus

2. vieta
3. vieta
Tomas Gurkšnis	Kārlis Bole
Markus Lutsokerts
Liene Allere
Elīna Kārnēma	Elga Uzare
Andres Kalmers
Jānis Uzars

Sporta pasākumi

Mūsu Jānis Uzars ne tikai uzvarēja stāvklasē, bet izcīnīja arī 3. vietu SKI GP
klasē, kurā startē visspēcīgākie ūdens motociklisti. Viņš GP klasē piedalījās
Foto: Kristaps Hercs  
pirmo reizi un sasniedza vērā ņemamu rezultātu.
rezultāti var ietekmēt igauņu sportista sniegumu kopvērtējumā.
L.Allere startēja arī SKI Ladies Limited
klasē. Dāmu konkurencē viņai sāncenšu
nebija – kā startā izrāvās pirmā, tā pirmā
arī finišēja. Liene norāda, ka ar meitenēm ir grūtāk braukt nekā ar puišiem,
jo jābrauc pa līdzenu ūdeni. Arī viņu
pirms sacensībām piemeklējusi ķibele ar
tehniku, bet to izdevies novērst. «Tas ir
pats trakākais, ja pieviļ tehnika. Īpaši, ja
esi ideālā formā. Tehnika salūst, un tu
neko nevari izdarīt,» par lielāko sportista
biedu saka Liene.
SKI GP klasē startē moči bez jebkādiem jaudas un tehnisko uzlabojumu
ierobežojumiem. Te piedalās tikai paši

labākie un stiprākie sportisti. Pirmās
divas vietas ieguva igauņu sportisti,
bet trešais palika Jānis Uzars. «Trešā
vieta man ir ļoti labs sasniegums, jo
šajā klasē braucu pirmo reizi. Turklāt igauņi ir ļoti spēcīgi,» norāda
J.Uzars.
Otrajā braucienā visus pārsteidza
mūsu Ints Šteinbergs, kurš spēja iespraukties starp igauņiem un finišēt
otrais. Diemžēl trešajā braucienā Ints
nefinišēja. Ar to nepietika, lai stātos
uz goda pjedestāla.
Sacensības organizēja Latvijas
Ūdens motociklu sporta asociācija,
Jelgavas Sporta servisa centrs un
biedrība «Aivo Motocentrs».

Futbolisti pilsētai svētkos
sagādā dāvanu

Vislabākie rezultāti
barjerskrējējiem

 Lauris Daukšte

 Ilze Knusle-Jankevica

Savu dāvanu pilsētai svētkos
pasniedza arī mūsu 1. līgas
futbola klubs «Jelgava», kas
ar 1:0 Jūrmalā pārspēja vietējo FK «Spartaks». Kārtējo
spēli vārtus neiesita kāds no
uzbrucējiem. Šoreiz tas bija
pussargs Igors Lapkovskis.
FK «Jelgava» treneris Dainis Kazakēvičs atzīst, ka mūsu komanda visu
pirmo puslaiku pilnībā kontrolēja mača
gaitu. Pretiniekiem pat nebija reālu
vārtu gūšanas momentu. Mūsējie izcelties varēja trīs reizes, taču joprojām
kliboja realizācija.
Otrā puslaika sākumā mājiniekiem

izdevās ass pretuzbrukums, bet tas
nematerializējās.
Puslaika vidū jelgavniekiem beidzot izdevās atklāt
rezultātu, kad no
aptuveni 30 metru
attāluma mājinieku
vārtsargu pārspēIgors Lapkovskis ja mūsu pussargs
I.Lapkovskis. Pēc
tāda pavērsiena mājinieki manāmi aktivizējās un laukumā sākās asa spēle.
Izdevības radās abām komandām, taču
rezultāts nemainījās. Tiesa, vienreiz
jūrmalnieki vārtus guva, bet tiesnesis saskatīja aizmugures stāvokli. Tādējādi FK
«Jelgava» uzvarēja ar minimālu 1:0.

3000 metru kavēkļu skrējienā, augstlēkšanā, 200 metru skrējienā, diska
Nedēļas nogalē galvaspilsētā notika mešanā, lodes grūšanā.
Rīgas atklātais junioru un pieaugušo
Jelgavas Bērnu un jauniešu sporta
čempionāts vieglatlētikā. Mūsu spor- skolas (BJSS) treneris Austris Cīrulis
tisti labus panākumus guva vairākās norāda, ka sacensībās piedalījās ap 16
disciplīnās – 400 metru barjerskrējienā, sportistu no BJSS un Jelgavas rajona Sporta centra,
Jelgavas sportistu panākumi
turklāt Jelgavu
pārstāvēja vēl citi
Sportists
Disciplīna
Vieta
sportisti. Vairāki
Raitis Irnests
3000 m kavēkļu skrējiens 2. (juniori)
Andrejs Romaņivs
400 m barjerskrējiens
3. (pieaugušie) no viņiem uzrādīja labus rezulJeļena Feņuka
augstlēkšana
1. (juniori)
tātus. Atskatoties
Vladislavs Prosmitskis 400 m barjerskrējiens
1. (juniori)
uz sacensībām,
augstlēkšana
2. (juniori)
Inese Nagle
400 m barjerskrējiens
2. (pieaugušie) A.Cīrulis pieļauj,
200 m skrējiens
3. (pieaugušie) ka šobrīd vislabāk
Dace Šteinerte
diska mešana
1. (pieaugušie) sokas mūsu barlodes grūšana
1. (pieaugušie) jerskrējējiem.

 4. jūnijā pulksten 17 – strītbola
sacensības, 1. kārta (Jelgavas Sporta
halles auto stāvlaukumā).
 4. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 9. kārta
(Dalbē).
 6. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts biljardā, 6. kārta (Jelgavas
6. vidusskolā).
 7. jūnijā pulksten 18 – Latvijas
jaunatnes futbola līgas čempionāta
spēle U-18: BJSS – FK «Viola» (Daugavas stadionā).
 7. jūnijā pulksten 19 – FK «Jelgava» – «Skonto FC 2» (Ozolnieku
stadionā).
 8. jūnijā pulksten 11 – Latvijas
jaunatnes futbola līgas čempionāta
spēle U-14: BJSS – FK «Viola» (Daugavas stadionā).
 8. jūnijā no pulksten 14 līdz 18
– minifutbola sacensības, 1. posms
(Jelgavas Sporta halles stadionā).
 8. jūnijā – Jelgavas Amatieru futbola čempionāta 2. etaps. Pulksten
19 – «Brankas» – «Olaine», pulksten
20.20 – «Batonini» – «FK.87» (Branku
stadionā).
 9. jūnijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 2. etaps. Pulksten
19 – «Jelgavas Blice» – «JSFB-RAF»,
pulksten 20.20 – «Pārlielupe» – «LDZ»
(Ānes stadionā).
 10. jūnijā – Jelgavas Amatieru futbola čempionāta 2. etaps. Pulksten
19 – «Blice» – «Olimps», pulksten
20.20 – «TPRNN» – «Ozolnieki» (Ānes
stadionā).
 11. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 10.
kārta (Bērzukrogā).
 11. jūnijā pulksten 17 – strītbola
sacensības, 2. kārta (Jelgavas Sporta
halles auto stāvlaukumā).
 14. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba sezonas atklāšanas regate
«Laser» (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 15. jūnijā no pulksten 14 līdz 18
– minifutbola sacensības, 2. posms
(Jelgavas Sporta halles stadionā).
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notikumi

Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Ainārs Tamisārs, kluba «Jelgavas
baltie krekli» direktors:
«Jelgavnieks esmu visus savas dzīves 38
gadus. Dzimtas izpēte liecina, ka vēl piecas
paaudzes pirms manis bijuši jelgavnieki.
Daudzi izvēlējušies dzīvi Rīgā, man tik
liela cilvēku drūzma traucē. Jelgavā visi
ir savējie – pašsaprotami, ka apmeklēju
dakteri vai citu pakalpojumu sniedzējus,
kas ir skolasbiedri.
Patīk Jelgavas pastaigu vietas, sevišķi
pils apkaime. Kad mazi bijām, no krasta
lejā ar ragavām, ka put vien, laidāmies.
Saviem bērniem gan tā neļāvu darīt.
Toties futbolam esmu palicis uzticīgs joprojām. Savulaik to no pirmās līdz pēdējai
klasei dzenāju 2. vidusskolas stadionā. Pēc
pauzes, kad dēls Mārtiņš sāka trenēties
futbola klubā «Viola», sāku atbalstīt un
tagad pēc mazā pirkstiņa padošanas futbols paņēmis visu roku – strādāju futbola
kluba «Jelgava» valdē.
Joprojām esmu palicis uzticīgs teātrim – 2. klasē, vecākiem nezinot, pieteicos kultūras nama pulciņā. Žēl, tagad Jaunais teātris atrodas pa pusei reanimētā stāvoklī.
Jelgava lielpilsētai ir par mazu, bet mazpilsētai – par lielu. Varbūt tāpēc dažkārt
pilsētniekiem pietrūkst ambīciju, lai izvirzītu mērķi un noturīgi uz to virzītos.»

Ceturtdiena, 2009. gada 4. jūnijs

Eksponēti «deviņnieki»
un «desmitnieki»
Šā gada absolventu darbi
pārsteidz gan ar savu oriģinalitāti, gan arī ar augstvērtīgo
izpildījumu – lielākā daļa darbu novērtēti ar deviņām un
desmit ballēm.
Foto: JV

Kultūras pasākumi
 13. jūnijā pulksten 17 – koncerts, kas veltīts 14. jūnija notikumiem – komunistiskā
režīma represijām. Piedalās Māra Ansonska (ērģeles), Edgars Ansonskis (bass, baritons),
Dzintra Šleija (mežrags), Annas katedrāles draudzes koris. Pasākuma vadītājs mācītājs
Tālis Rēdmanis. Ieeja – pret ziedojumiem (Jelgavas Svētās Annas katedrālē).
 13. jūnijā pulksten 18 – Liepājas teātra brīvdabas koncertuzvedums «Uzmanību,
filmējam!». Līksms mīlas stāsts par aktieru, režisora un filmēšanas grupas kaislībām
filmēšanas laukumā, kuras latviešu kino dziesmās izdziedās teātra aktieri. Režisors
Mārtiņš Eihe. Koncertuzvedumā skanēs populāras un tautā iemīļotas Raimonda Paula,
Zigmara Liepiņa un citu Latvijā populāru komponistu dziesmas, kas izrādē savīsies ar
stāstu uz skatuves. Biļešu cena – Ls 3; skolēniem līdz 12 gadu vecumam, studentiem
un pensionāriem – Ls 2; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Biļešu iepriekšpārdošana Jelgavas kultūras nama kasē un viesizrādes dienā stundu pirms izrādes
Uzvaras parkā (Uzvaras parkā).
 14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
atceres brīdis (Svētbirzē).
 17. jūnijā pulksten 19 – koncerts «Dons un draugi». Biļešu cena – Ls 3 (kultūras
namā).
 20. jūnijā no pulksten 10 līdz 14 – Ielīgosim Saulgriežus Jelgavā. Amatnieku
tirdziņš, kultūras programma (pieteikšanās dalībai tirdziņā līdz 15. jūnijam). Pulksten
11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus. Pulksten
12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu apbalvošana.

Izstādes
 Līdz 28. jūnijam – Edvīna Kalnenieka pasteļu izstāde «Klusā daba» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz augusta beigām – izstāde «Jelgavas rātsnama stāsts» jeb «Hercoga Jēkaba
laukums no pagātnes uz nākotni». Izveidojis muzeja galvenais krājuma glabātājs
Andrejs Dābols (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Jūnijā – gleznotāja Ulda Zutera izstāde «Astoņas bildes astotajā gadā». Apskatāma katru darba dienu no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 22. jūnijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku gleznu izstāde (Jelgavas
Mūzikas skolā).
 Līdz 29. jūnijam – fotogrāfiju izstāde «Skaties Jelgavu» (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).
 No 2. jūnija – Jelgavas Mākslas skolas 30 audzēkņu diplomdarbu izstāde (Mākslas
skolas Izstāžu zālē).

Lielupes tilts dienā un naktī,
Jelgavas pils, «Academia
Petrina» – šīs ir tikai dažas
vietas, kas krāsainās un
melnbaltās fotogrāfijās līdz
29. jūnijam apskatāmas
izstādē «Skaties Jelgavu»
galerijā «Suņa taka», kur
savus darbus eksponējuši
seši fotogrāfi.

Jelgavas Mākslas skolā apskatāma skolas absolventu
diplomdarbu izstāde. «Šā
gada diplomdarbi ir ļoti
augstā līmenī, ko apliecina
arī vērtējums. Varētu teikt,
ka vidējā atzīme ir deviņas
balles,» tā skolas telpās
aplūkojamo izstādi raksturo mācību pārzine Marita
Landau. Izstāde būs apskatāma visu vasaru katru darba dienu no pulksten 11 līdz
16 Jelgavas Mākslas skolas
telpās Mazajā ceļā 2.

Šogad Mākslas skolas absolventi diplomdarbus veidojuši dažādās tehnikās,
piemēram, gleznojuši uz papīra un
zīda, veidojuši skulptūras, gatavojuši
dažādus vides objektus un dekoratīvos
darbus, zīmējuši grafiku, krāsojuši
grafiti. «Novitāte un reizē gandarījums
ir tas, ka daži diplomdarbi ir veltīti
slaveniem latviešu māksliniekiem.
Mums šis mācību gads bija veltīts latviešu dizaina vēstures pētīšanai, kad
audzēkņiem bija jāveido gan zināmu
mākslinieku darbu kopijas, gan jātaisa
darbi, ietekmējoties no viņu daiļrades,»
Izstādē «Skaties Jelgavu» novērtē- skaidro M.Landau.
jamas vairāk nekā 20 fotogrāfijas ar
dažādiem Jelgavas skatiem diennakts Piemiņa dižajiem
gaišajā un tumšajā laikā. Te vērojams
Mākslas skolas mācību pārzine stāsgan Lielupes tilts, gan Jelgavas pils no ta, ka visa gada garumā audzēkņi izzidažādiem skatpunktiem, Rūpniecības nājuši latviešu dizaina pamatlicējus un
un Tērvetes iela un citas vietas.
viņu darbus. Divi no daudzviet pasaulē
«Mums jau sen bija skaidrs, ka maijā zināmiem māksliniekiem studentiem
šeit tiks iekārtota izstāde, kas veltīta bijuši arī iedvesmas avots, veidojot
Jelgavai. Sākotnējā iecere bija tagadējo diplomdarbus. Māra Aleksandroviča
Jelgavu miksēt ar senajām atklātnēm. izveidojusi trīs vides objektus, kas daLīdz galam tas neizdevās, taču arī rināti, ietekmējoties no Gustava Kluča.
senās fotogrāfijas, lai gan mazākos Šis latviešu mākslinieks uzskatāms par
izmēros, tomēr ir apskatāmas. Mēs kubisma aizsācēju un ir pazīstams gan
vēlējāmies parādīt estētisko Jelgavu, Krievijā, kur pavadīja daļu mūža, gan
un šeit tik tiešām ieraudzījām Jelgavas Eiropā. M.Landau teic, ka šis esot viens
zīmolus – Jelgavas pili, Lielupes tiltu,
muzeju. Tās ir vietas, kas labi izskatās
un pilsētai ļoti vērtīgas. Liels prieks, ka
idejai atsaucās un izstādē piedalās arī
jaunie fotogrāfi, kuri vēl tikai izvēlēsies  Ritma Gaidamoviča
savu ceļu – kļūt par profesionāļiem vai
Komunistiskā genocīda upudarboties tikai hobija pēc,» atzīst galeru piemiņas dienas priekšrijas saimniece Ilona Drīliņa.
vakarā, 13. jūnijā, pulksten
Izstādē, kas galerijā būs skatāma
17 uz koncertu «Ved mani,
līdz jūnija beigām, aplūkojamas Gunta
Dievs» aicina Svētā Annas
Švītiņa, Harija Liepiņa, Ilmāra Drīliņa,
katedrāle, tās dziedātāji un
Bilija Loca, Jurģa Narvila un Kristapa
citi mākslinieki. Ieeja koncerHerca fotogrāfijas.
tā – pret ziedojumiem.
«Ar šo izstādi vēlamies parādīt, cik
Jelgava jūtas jauka, cik tā ir dažāda un
Svētās Annas katedrāles draudzes
burvīga,» piebilst I.Drīliņa.

Galerijā «Suņa taka» – sešu
fotogrāfu dāvana Jelgavai
 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle-Jankevica

Noteikti jāuzteic Lailas Gluško diplomdarbs «Pacelties spārnos». Meitene
radījusi darbu, ko varētu nosaukt par
gaismas gleznu. Tā ir kā glezna, ko
var ieslēgt un izgaismot. Maigās krāsas un daži kaiju silueti liecina par
vienkāršību un gaumīgumu. Šis darbs
liek apbrīnot gan meitenes ideju, gan
Grafiti pat uz tērpa
Daži diplomdarbi izstrādāti grafiti prasmi un spēju to īstenot.
tehnikā, ko ierasts redzēt uz māju
sienām, tiltiem un citiem pilsētvides No visa pa druskai
Izstādē aplūkojami vairāk nekā 30 darobjektiem. Šoreiz jaunie mākslinieki
gan bijuši radošāki un sienas nav ap- bi, kuros redzami dažādi ceļa meklējumi.
zīmējuši. Īpašu pieeju izdevies atrast Elīna Irbe izvēlējusies veidot kolāžu
Kristam Grīnvaldam, kura diplomdar- gleznu «Ziema». No daudziem maziem
ba nosaukums ir «Sarkanais un mel- attēliem izveidots viens, kurā redzams,
nais». Krists ne tikai izveidojis grafiti kā ziema atkāpjas, kā spēkojas tumsa ar
darbu sarkanā un melnā krāsā, bet arī gaismu. Ar savu smalkumu un dziļumu
savu apģērbu kolekciju – apgleznojis pārsteidz arī Annas Silanjevas darbs «12
T kreklu, cepuri un kedas. Tas viss, mēneši». Tas ir grafikā veidots kalendārs
– katram mēnesim veltīts zīmējums, ko
protams, sarkanā un melnā.
papildina japāņu tradicionālā dzejas
trīsrinde haika. Savdabīgs piegājiens bijis
Sastingušais skaistums
Tieši tā gribētos raksturot tēlniecī- arī Jekaterinai Ļepeško, kura 12 attēlos
bas darbus, ko izgatavojuši Mākslas rāda dažādu kukaiņu pārvērtības darbā
skolas audzēkņi. Iemūžināti tik traus- «Metamorfozes».
lie un skaistie gliemežvāki visā to
formu daudzveidībā. Uz podesta lepnā Audzēkņi iekaro virsotnes
M.Landau stāsta, ka šogad mākslas
vientulībā izgūlies karalisks kaķis. Tas
tiešām ir sastindzināti skaists mirk- skolu absolvē 31 audzēknis un tas ir
lis. Tāpat kā Oļega Kandricas papīra daudz, turklāt ar labām sekmēm. Viņa
lējumā darinātās trīs maskas – katra norāda, ka Jelgavas Mākslas skolas abar savu unikalitāti. Šos diplomdarbus solventi ar labiem panākumiem turpina
absolventi izstrādāja tēlnieces Nellijas izglītoties Latvijas Mākslas akadēmijā,
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā
Skujenieces vadībā.
(agrāk Rīgas Lietišķās mākslas koledžā) un citās mācību iestādēs. Mācību
Pašiem savas dizaina odziņas
Interesanti un oriģināli izdevušies pārzine uzteic šā gada absolventus,
dekoratīvie jeb dizaina darbi. Jāteic, ka kuri tik kuplā skaitā spējuši izturēt līdz
neviens vien vēlētos, lai viņa mitekli ro- galam. «Viņi atnāk pie mums desmit
tātu kāds savdabīgs šaha galds, aizsliet- gadus veci. Trīs reizes nedēļā paralēli
nis vai gaismas ķermenis. M.Landau mācībām skolā ir nodarbības, kas ilgst
uzteic Lauras Dainas Upenieces darbu trīs četras stundas. Tas nav viegli,» tā
«Tukāni». Tas ir gleznojums uz zīda. M.Landau. Šā gada absolventu grupu
«Tukāni ir putni Dienvidamerikā. vadīja I.Landaus, bet darbu izstrādē
Laura Daina tos gleznoja uz zīda, bet konsultēja arī Ilze Emse-Grīnberga,
viņas iecere ir tos iestrādāt aizslietnī,» Ilizane Grīnberga, Ilze Ezerniece un
piebilst pasniedzējs Indulis Landaus. N.Skujeniece.
no labākajiem izstādes darbiem.
Savukārt nacionālā romantisma
dižgaram Ansim Cīrulim godu parādīja Alise Demberga. Viņa izveidoja
dekoratīvo darbu – durvis nacionālā
romantisma stilistikā.

Aicina uz koncertu Annas katedrālē

Jelgavas zīmols – tā varētu teikt par
fotogrāfijām, kas apskatāmas galerijas «Suņa taka» izstādē «Skaties
Jelgavu». Tā aplūkojama līdz 29.
jūnijam.
Foto: Kristaps Hercs

ērģelniece un mūzikas dzīves organizatore Māra Ansonska informē,
ka koncertā, pieminot komunistiskā
genocīda upurus, piedalīsies bass
– baritons Edgars Ansonskis, mežradzniece Dzintra Šleija, Annas katedrāles
draudzes koris, kā arī pati ērģelniece.
Diriģenti – Andris Jansons un Andis
Bīriņš. Bet pasākumu vadīs mācītājs
Tālis Rēdmanis.
Viņa arī atklāj, ka koncertā klātesošajiem būs iespēja klausīties dažādu

garīgo mūziku. «Patiesībā šī koncertprogramma veidota no tām, kas katedrālē izskanējušas šī gada laikā. Tas būs
visu koncertu apvienojums. Te skanēs
gan latviešu mūzika, gan ārzemju,
gan senāki, gan moderni skaņdarbi,»
stāsta M.Ansonska. Ērģelniece atklāj,
ka šis būs noskaņu koncerts, varbūt
mazliet skumjš, jo veltīts upuru piemiņai, taču skanīgs un skaists. «Visi
mīļi aicināti. Ieeja koncertā – pret
ziedojumiem,» piebilst M.Ansonska.

