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Pateicības raksti un Goda
zīmes 11 pilsētniekiem
 Kristīne Langenfelde

Rīt, 30. maijā, svinīgajā pieņemšanā pie
Jelgavas mēra Andra
Rāviņa 11 jelgavniekiem pasniegs pilsētas
augstākos apbalvojumus – «Goda zīmi» un
«Pateicības rakstu».
Dome jau pagājušajā nedēļā
nolēma piešķirt pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīmi»
četriem cilvēkiem: Jelgavas 1.
sanatorijas internātpamatskolas
direktoram Henrijam Kresam,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ārlietu daļas vadītājai
Inārai Melgalvei, māksliniekam
un pedagogam Uldim Rogam un
sporta veterānam Aleksandram
Balsam.
H.Kress izvirzīts apbalvojumam par radošu un kvalitatīvu
pedagoģisko darbību speciālajā
izglītībā. I.Melgalve saņems
pilsētas augstāko apbalvojumu

par sadarbības veicināšanu ar
ārvalstu sadarbības partneriem
Jelgavā. U.Roga – par radošu
un mākslinieciski spilgtu devumu pilsētas tēla veidošanā
un lielo ieguldījumu jaunatnes
personību attīstībā. A.Balss – par
mūža ieguldījumu sporta dzīves
attīstībā.
Savukārt ar «Pateicības rakstu» rīt svinīgi apbalvos Spīdolas
ģimnāzijas biznesa ekonomikas
un ģeogrāfijas skolotāju Intu
Jorniņu, privātskolas «Punktiņš»
direktori Rantu Lazdiņu, slimnīcas
«Ģintermuiža» Neatliekamās un
plānveida narkoloģiskās palīdzības
nodaļas vadītāju Genadiju Vihņeviču, Jelgavas Romas katoļu baznīcas draudzes Svētdienas skolas
direktori Mariju Ruščaku, mākslinieku un Jelgavas Ā.Alunāna
teātra dekoratoru Edvīnu Kalnenieku, Jelgavas Latviešu biedrības
priekšsēdētāja vietnieku un kluba
«Sendienas» vadītāju Vili Azeviču
un VUGD Jelgavas brigādes glābēju Linardu Zāģeru.

Durvis vērs
LLU inkubators
Šķiet, vieni no pirmajiem Pilsētas svētku sajūtu sāka izbaudīt mazākie jelgavnieki – jau vakar viņiem pašvaldība bija sarūpējusi
dāvanu – leļļu teātra izrādi «Pintiķu ciems», bet vēl pirms tās mazos iepriecināja Jelgavas simbols Alnītis. Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ar leļļu teātra izrādi «Pintiķu ciems»
pirmsskolas vecuma
bērniem, Jelgavas
sadraudzības pilsētu
mākslinieku simpozija
izstādes atklāšanu un
«Jumta dienām» vakar
oficiāli sākās Pilsētas
svētki, taču aktīvākā un piesātinātākā
programma gaidāma
nedēļas nogalē.
Var teikt, ka pilsēta svētkiem
ir gatava: svētku noformējumu
papildina nupat laternu stabos

iekārtie krāšņie puķu podi un
pilsētas karodziņi, Uzvaras parkā jau uzstādīta mobilā estrāde,
savukārt nesen iegādāto jauno
estrādi jau rīt plānots uzstādīt
Jelgavas pils pagalmā, kur
31. maijā notiks opermūzikas
koncerts «Jelgavas pilij 270».
Pēc Pilsētas svētkiem mobilā
estrāde no pils pagalma tiks
pārvesta uz Uzvaras parku,
kur tā būs visu sezonu, bet vecā
estrāde tiks izmantota pasākumiem citviet pilsētā. Pilsētas
komunikācijām pievienotas arī
divas māksliniekiem paredzētās
grimētavas, kas atrodas aiz
mobilās skatuves. Aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors

Andrejs Baļčūns stāsta, ka tās
ir konteinertipa un nepieciešamības gadījumā būs arī viegli
pārvietojamas uz citu kultūras
pasākumu norises vietu.
Netālu no parka, Zvejnieku
ielas galā, sakārtota arī jaunizveidotā autostāvvieta, kur
pasākuma apmeklētājiem būs
iespējams novietot auto. Paredzēts, ka šeit vietas pietiks
aptuveni 200 automašīnām.
Savukārt jau no otrdienas rit
sagatavošanās darbi Hercoga
Jēkaba laukumā, kur sestdien
norisināsies tradicionālais
Amatu dienas tirdziņš un citas
radošas un sportiskas aktivitātes. Aktīvi darbi pašlaik vēl

notiek Jelgavas pils teritorijā,
lai jau sestdien pēc opermūzikas koncerta pils dienvidu
daļa varētu iegūt savu rotu
– gaismu no 34 zemē ieraktiem
gaismekļiem, kas spilgti izcels
vertikālās pils kolonnas, augšējo pils dzegu, un 12 lielajiem
prožektoriem, kas dos izklaidu
apgaismojumu un mīkstinās
asos kontrastus.
Ikviens jelgavnieks aicināts
iesaistīties Pilsētas svētku aktivitātēs un atrast savu svētku
sajūtu gan gājiena laikā, gan
pirmajā brīvdabas koncertā
atjaunotajā Uzvaras parkā,
Amatu tirdziņā, opermūzikas
koncertā un citos pasākumos.

Satiksmes ierobežojumi pasākumu laikā
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Pilsētas svētku laikā autovadītājiem būs jārēķinās ar
zināmām neērtībām, jo uz laiku tiks daļēji vai pilnībā slēgta satiksme vairākās ielās, citviet būs aizliegts novietot automašīnas.

30. maijā svētku gājiena laikā no pulksten 17 līdz 18 būs daļēji ierobežota autotransporta kustība šādās ielās:
– Lielajā ielā no Pulkveža O.Kalpaka līdz Pasta ielai;
– Pasta ielā no Lielās līdz Blaumaņa ielai;
– Blaumaņa ielā.
Šajās ielās jau no pulksten 12 būs ierobežota arī automašīnu stāvēšana.
Pilnībā slēgtas būs šādas ielas:
– no pulksten 16 līdz 17.30 – Svētes iela no Pētera līdz Asara ielai;
– Pulkveža O.Kalpaka iela no Raiņa līdz Lielajai ielai;
– no pulksten 17.30 līdz 24 – Lapskalna iela (atļauts braukt tikai maršruta
autobusiem).
Arī šajās ielās jau no pulksten 12 būs ierobežota automašīnu stāvēšana.
Stāvlaukumi autotransporta novietošanai paredzēti Lapskalna un
Uzvaras ielā (skatīt karti).
Lai neradītu satiksmes sastrēgumus, lūdzam autotransportu novietot
stāvlaukumos savlaicīgi, jo pēc pulksten 17.30 Lapskalna ielas stavlaukumā
nokļūšana būs tikai pa Zvejnieku ielu.
31. maijā opermūzikas koncerta apmeklētājiem un 1. jūnijā bērnu pasākuma laikā automašīnas varēs novietot stāvlaukumā aiz pils, Pasta
salā un Pils salas ielas labajā pusē.

 Anna Afanasjeva

Tuvākajā laikā pie Valdekas pils, kādreizējā
Studentu teātra ēkā,
atklās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Biznesa un
tehnoloģiju inkubatoru
(BITIS). Pēc augstskolas
pasūtījuma top arī inkubatora otrās kārtas
projekts. BITIS darbību
paplašinās, uzbūvējot
jaunu ēku nojauktā angāra vietā.
Par Ekonomikas ministrijas
inkubatoru atbalsta programmas finansējumu un LLU līdzekļiem atjaunota un iekārtota
kādreizējā LLU Studentu teātra
ēka, nojaukts bīstamais angārs.
Konkursā no 20 pretendentiem
desmit jaunie uzņēmumi, kas
galvenokārt saistīti ar agrobiotehnoloģijām un vides zinātnēm,
atzīti par piemērotiem. Vairāk uzņēmumu uzņemt inkubatorā paš-

laik neatļauj telpu platība. BITIS
direktors Aigars Laizāns stāsta,
ka inkubatorā darbosies informācijas tehnoloģiju uzņēmums,
kas apkalpos lauksaimniekus
un mežu nozares pārstāvjus, citi
piedāvās dizainiskus risinājumus,
reklāmas izstrādes lauksaimniecības nozares uzņēmumiem.
Inkubatorā būs enerģētiķi, kas
saistīti ar alternatīvās enerģijas
risinājumiem un efektivitātes
uzlabojumiem, kā arī šaurāk
specializēti uzņēmumi.
«Svarīgi parādīt, ka uzņēmēji
šeit tiešām var īstenot savas
idejas. Tagad viņiem vēl jānotic
inkubatora atbalstam. Protams,
uzņēmējiem nepieciešams arī
savs līdzfinansējums, kas ar
katru gadu pieaug, lai pieradinātu uzņēmumu pie patstāvības biznesā. Tas ir tāpat kā ar
inkubatorā izperētiem cāļiem
– sākumā viņus silda saulītē,
bet vēlāk pakāpeniski pieradina
pie āra apstākļiem,» skaidro
A.Laizāns.
(Turpinājums 3.lpp.)
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No janvāra līdz maija vidum uz
Latvijas ceļiem bojā gājuši astoņi
mazāk aizsargāti satiksmes dalībnieki – motociklisti, mopēdisti, velosipēdisti un kvadraciklu vadītāji.
Salīdzinot ar 2007. gada attiecīgu
laika posmu, šogad ir izglābtas
divas šo transportlīdzekļu vadītāju
dzīvības.

Avārijas, kurās iesaistīti motocikli,
visbiežāk ir ar smagām vai pat
letālām sekām. Eiropas Transporta
komitejas apkopojums liecina, ka,
iekļūstot avārijā, motociklistam ir 18
reizes lielāka iespēja tikt savainotam
vai pat iet bojā nekā autovadītājam.
Latvijā šis skaitlis ir vēl lielāks – 24
reizes.

Kampaņas «Skaties divreiz! Divreiz!!» laikā par dažādiem pārkāpumiem sodīti 184 motociklu,
220 mopēdu, 344 velosipēdu
un deviņi kvadraciklu vadītāji.
Lielākā daļa no viņiem sodu saņēmuši par ātruma pārsniegšanu
un braukšanu bez atbilstošas
kategorijas tiesībām.

Ceturtdiena, 2008. gada 29. maijs

Šogad kopumā par ceļu satiksmes
negadījumiem motociklu, kvadraciklu, mopēdu un divriteņu vadītājiem
sastādīti 1840 protokoli, kas ir par
60% vairāk nekā pērn. Līdz 1. maijam
reģistrēti 92 negadījumi, kuros cietuši
divu riteņu transportlīdzekļu vadītāji.
Pērn šajā laika periodā ceļu satiksmes
negadījumos bija cietuši 108 vadītāji.

Divu riteņu transportlīdzekļi kļūst
arvien populārāki. Pērn par 20%
pieauga reģistrēto motociklu, mopēdu un kvadraciklu skaits. Diemžēl
palielinās arī negadījumu skaits,
kuros iesaistīti mazāk aizsargātie
satiksmes dalībnieki.
*Kampaņas
«Skaties divreiz! Divreiz!!» dati

«Braukt uz 100 ar moci – tas
pats, kas uz 50 ar mašīnu»
SPORTS

Motosportists
Ivo Šteinbergs
neslēpj, ka
sportā bez
traumām un
pat ļoti bīstamām situācijām neiztikt,
bet uz ielas
viņš cenšas
nebūt pārgalvīgs. «Laikam
jau ir tā, ka cits
pats atrod tās
traumas, bet
cits brauc un
bēdu nezina.»
Foto no Ivo
Šteinberga personīgā arhīva
 Kristīne Langenfelde

«Mūsu motociklistu
sezona ir tik īsa, tāpēc
ikviens īstens moču
fans jau berzē rokas,
sākoties siltākam laikam, un likumsakarīgi,
ka vismaz sākumā grib
sevi izrādīt, mazliet
norauties,» spriež motosportists Ivo Šteinbergs, kurš ātrumu mīl
izjust kā trasē, tā uz ielas, taču ar piebildi, ka
ikviena situācija jākontrolē un neapdomīgs
risks neattaisnojas.
Šogad pirmo reizi Ceļu satiksmes drošības direkcija ar kampaņu «Skaties divreiz! Divreiz!!»
pievērsa lielāku uzmanību motociklistu sezonas sākumam.
Tā vien šķiet, ka tās ir divas pasaules – motociklisti un
autovadītāji: vieni uz ceļa vaino otros, otrie pirmos, bet tas
kopā nu nekādi nevairo drošību.
I.Šteinbergs, lai arī par savu dzīvi
sauc moci, šobrīd pa ielām biežāk
pārvietojas mašīnā un savus
spriedumus par drošu braukšanu
spēj izteikt kā no viena, tā otra
skatu punkta.
Nu saka taču: re, atkal
viens donors aiznesās. Tā
moču braukšana ļoti bieži

2002. gads
2003. gads

tāji ir tie trakie – grēko kā šoferi,
tā motociklisti. Atšķirība tikai
tā, ka sadursmē mašīna varbūt
mazliet cietīs, bet motociklistam
tas var beigties daudz bēdīgāk.
Tāpēc jābrauc ar saprātu.
Kur lai katrs, kas pirmo
reizi uzkāpj uz moča, iegūst
to saprātu?
Tas ir tāpat kā autovadītājiem
– tikai ar pieredzi. Parādiet man
kādu, kurš uzreiz pēc kursiem un
tiesību iegūšanas ir profesionāls
šoferis?! Nevienu tādu neesmu
redzējis, un jūs man nepierādīsiet
pretējo. Pirmās moča tiesības var
dabūt no 16 gadiem, bet tās ir
tikai līdz 125 kubikmetriem – ar
to jau nekādu ātrumu neuzrausi.
Tā pamazām var arī sākt, un
īstās moča tiesības iegūt 21 gada
vecumā. Tie, kas brauc jau gadus
piecus un desmit, vairs netrako
– viņi bauda sajūtas, brīvību, ko
var sniegt tikai motocikls.
Vai tad var nociesties līdz
tiem 16 vai 21 gadam? Kad
pats pirmo reizi uzkāpi uz
moča?
Nevar jau nociesties, nevar!
Es pats ar drauga moci pirmo
reizi izbraucu kādos desmit
vienpadsmit gados. Sapratu, ka
aizrauj, un, tā kā tiesības dabūt
un oficiāli braukt nevar, pievērsos
sportam.
Tas noteikti dod citu rūdījumu.
Tas disciplinē, audzina rak-

* Sākot ar 2005. gadu, ir mainījusies investīciju piesaistes uzskaites metodika
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2004. gads

sturu, dod tehniku, pieredzi,
pārliecību par sevi. To ātrumu
izjūti trasē, treniņos, bet uz ielas
vienkārši baudi.
Kas ir tās kļūdas, ko, tavuprāt, visbiežāk pieļauj jaunie
motociklisti?
Bremze un sajūgs – abiem pirkstiem uz to visu laiku jāstrādā.
Jaunie to vēl nav iemanījušies
darīt. Otrs – liekie manevri – no
tiem maksimāli jāizvairās. Saprotu, gribas pazīmēties, bet jārēķinās, kad tad arī sākas problēmas.
Vēl jau arī pašā sākumā varbūt
divus mēnešus uzmanās, bet tad
pierod pie ātruma un sākas cita
braukšana – pie ātruma ātri var
pierast, bet pieredze gan tik ātri
neuzkrājas, tāpēc atkal droši var
rēķināties ar problēmām.
Kā pašam ar braukšanu
pa ielu?
Divas sezonas nobraucu ar
moci. Pagaidām – bez problēmām.
Varbūt pāris reižu kāds ir centies
priekšā ne tā izgriezt, bet es vienmēr esmu spējis to paredzēt.
Tu saki, ka ar moci nevar
braukt uz 100 kilometriem
stundā – tas esot tas pats, kas
ar mašīnu uz 50, bet, cik zināms, motocikliem nav īpaši
atļautie braukšanas ātrumi:
tāpat kā mašīnām pilsētā tie
ir 50 kilometri stundā, bet

Pašvaldības un tās iestāžu piesaistītās investīcijas 2001. – 2007. gadā, LVL

Skaitļi runā
2001. gads

šķiet tik pārgalvīga, ka pat
nepamani, ka tev aiznesas
garām.
Jā, cilvēks, kam nav saskare ar
močiem, noteikti padomā: donors
aizbrauca. Un, no vienas puses,
tā tas arī ir, jo cilvēks uz moča ir
neaizsargāts, bet mašīnā tomēr
pasargā dzelzs kaste. Tieši tāpēc
motociklists vienkārši nedrīkst
pieļaut kļūdas.
Taču, no otras puses, no malas
jau izskatās, ka tas ātrums ir
milzīgs, bet tas taču ir mocis!
Nu nevar ar to braukt tāpat kā
ar mašīnu. Lai gan, par tiem
donoriem runājot, man jau šķiet,
ka tas ir tāds noiets etaps – tagad biežāk dzirdu apzīmējumu
žiletes.
Viens ir skaidrs – tas, kurš nav
braucis ar moci, nekad nesapratīs
cilvēkus, kas to dara, un te arī
veidojas tās divas pasaules.
Bet tu taču nenoliegsi, ka
tā motociklistu pārgalvība
tomēr uz ielas ir jūtama?
Man jau šķiet, ka tas izteiktāk
ir jauniņajiem – pieredzes nav, bet
drosmes netrūkst. Kāpēc notiek
ķibeles? Pārgalvība, neuzmanība,
nespēja paredzēt situāciju. Bet
situācija ir jāparedz – arī neparedzama. Kad es braucu pa šoseju,
domāju par katru varbūtību, kas
var notikt, par katru mašīnu un
tās iespējamo manevru. Tas ir
normāli! Tev jākontrolē situācija.
Es negribētu teikt, ka moču vadī-

Motosportists Ivo Šteinbergs prognozē, ka
šī būs viena no garākajām sezonām viņa
karjerā.
ü Visu ziemas sezonu viņš pavadījis, startējot
ASV arēnu krosā. Šogad kopvērtējumā 8.
vieta, tagad starti pasaules čempionātā, kā
arī Latvijas čempionātā, kur 1. posmā bijis
trešais.
ü Kopumā viņš jau trīs ziemas piedalījies arēnu
krosā ASV
– Amerikā ārkārtīgi populārajās sacensības, kur
motosportisti
startē slēgtās telpās, vairākos posmos piecu mēnešu garumā. Ivo
tur ir vienīgais sportists no Eiropas. Viņš spriež, ka tas ir tikai laika
jautājums, līdz šādas sacensības ienāks arī Eiropā un Latvijā. «Tas
pagarina motosportistu sezonu un vienlaicīgi piesaista arī vairāk
līdzjutēju, sponsoru. Iedomājieties: ja Latvijā taptu arēna, kur ziemā
var baudīt šādas motosporta sacensības! Tu atnāc ar ģimeni, paņem
savu kolu, čipsus un jūti līdzi savam favorītam. Tehniskajiem sporta
veidiem jau tā ir ļoti grūti konkurēt ar olimpiskajiem, tāpēc arvien
jāmeklē jaunas iespējas,» tā Ivo.
ü Motosports nav tikai baiks un ātrums. Ivo neslēpj, ka tam pamatā
ir nopietns darbs. «Mana dzīve ir skriešana, un var teikt, ka praktiski
dzīvoju sporta zālē – uz moča strādā visas muskuļu grupas, tāpēc
fiziskajai sagatavotībai ir jābūt ļoti augstā līmenī. Tev jāiegūst ne
tikai spēks, bet arī veiklība – nedrīksti būt švaks: tikai tā veidojas tas
ātrums un skaistums, ko līdzjutēji redz sacensībās,» uzsver Ivo.
ü Mocis noteikti ir un arī paliks Ivo dzīve, taču profesionāli viņš plāno
braukt vēl gadus piecus (šobrīd Ivo ir 22 gadi). Kas būs pēc tam? «Ar
mani noteikti nebūs tā, ka vienā dienā pamodīšos un sapratīšu: man
dzīve beigusies, jo bez motobraukšanas neko citu neprotu. Ir plāni,
idejas, kas jau tagad pamazām sāk realizēties un dos man drošības
sajūtu tad, kad sportista karjera būs aiz muguras,» tā Ivo.
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Avots: Jelgavas pašvaldības informācija

ārpus apdzīvotām vietām 90
kilometri stundā.
Nu jā, bet, piemēram, Rīgā
jau nepaskriesi – skaidrs, ka tur
nekāda pārkāpšana nesanāk, bet
uz lielajām šosejām...
Vai tev šķiet, ka policija
motociklus tikpat bieži ķer
«uz ātrumu» kā mašīnas?
Nu, piemēram, cik reižu
divu sezonu laikā tevi policija apstādināja pie moča
stūres?
Mani laikam vienreiz apturēja. Bet tas ir normāli – ja neesi
pārgalvīgs un brauc normāli,
tad tāda lieka stādināšana nav
vajadzīga. Man jau šķiet, ka biežāk ir tā: policists ierauga moci,
un uzreiz spriedums – noteikti
pārgalvīgais un bez tiesībām.
Tas nav pareizi. Piemēram, citur pasaulē bez iemesla nevienu
nestādina.
Bet ja esi pārgalvīgs?
Nu labi, ir šur tur, ka krustojumos lien priekšā, spraucas
štoperos garām – rodas jau
tās bīstamās situācijas. Ne
velti rīko kampaņas, aicina
būt uzmanīgākiem. Tajā pašā
laikā – vai tad nav arī agresīvo
šoferu, kas tieši tāpat spraucas
garām? Katram ir savi agresīvie
braucēji. Protams, pret tādiem
ir jācīnās.

Pilsētnieks vērtē

Vai pievēršat
uzmanību
preču cenām?
Jānis
Šusters, ātrās
palīdzības
feldšeris:
– Speciāli lētāko nemeklēju, bet, ja
veikalā blakus
stāv vienādas
kvalitātes preces par dažādām
cenām, noteikti izvēlēšos lētāko.
Manuprāt, laiks maksā dārgāk,
tāpēc nav vaļas meklēt lētāko. Pārtiku pērku gan veikalā, gan tirgū,
bet attiecībā uz drēbēm uzticība
tirgum nav radusies.
Roza
Trubicina,
pensionāre:
– Tagad viss
ir ļoti dārgs,
tāpēc nekas
cits neatliek,
kā meklēt lētāko. Tikko
pat veikalā nopirku vairākas saimniecības preces, kam bija akcija.
Ikdienā izvēlos iepirkties tuvākajos
veikalos. Man šķiet, ka tajos arī ir
vislētāk.
Anita Vēvere, pastniece:
– Kaut arī
esmu strādājoša pensionāre, saņemtā
nauda ir ļoti
ierobežotā
daudzumā,
tāpēc jāskatās, kur un kas ir lētāk.
Dažreiz akcijas precēm ir zemāka
kvalitāte, taču apstākļi spiež to
pirkt. Olas un pienu gan pērku
mazajos tirdziņos no zemniekiem
– piens maksā 30 santīmi litrā.
Vera
Čerpinska,
strādā
apsardzē:
– Protams,
vienmēr jau
gribas nopirkt
to, kas lētāks,
ja akcija, tad
tās preces. Bet noteicošais faktors
tomēr ir kvalitāte, jo sliktas lietas
taču neēdīsim. Drēbes gan tiek
iegādātas tirgū, jo bieži vien tur ir
tās pašas mantas, kas veikalā, tikai
par pieņemamākām cenām.
Madara,
studente:
– Kā studente
galvenokārt
skatos uz dažādām akcijas precēm,
lai ietaupītu
naudu. Bet,
runājot par pienu un maizi, man
ir ļoti svarīgi, lai tas būtu Latvijas
produkts – man nav vienalga,
no kurienes atvesti dārzeņi un
augļi.
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Padziļināti izglītos
arī vides zinībās
 Zane Auziņa

No nākamā mācību
gada Jelgavas Spīdolas
ģimnāzija skolēniem
no 7. klases padziļināti piedāvās apgūt arī
vides zinības, tādējādi
turpmāk tradicionālā
pamatizglītības programma šajā skolā būs
papildināta ar trijiem
interešu izglītības virzieniem. Pieteikšanās
mācībām 7. klasē sākas
rīt, 30. maijā.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
direktore Ilze Vilkārse informē,
ka jau iepriekš Spīdolas ģimnāzija tradicionālo pamatizglītības
programmu bija papildinājusi ar
sociālo un komerczinību interešu
izglītības virzieniem. Tie bērnus
jau no 7. klases sagatavoja tālākām
mācībām vidusskolā, kur atbilstoši
interesēm jāizvēlas humanitārais
vai eksaktais virziens. Bet no
nākamā mācību gada Spīdolas
ģimnāzijas interešu izglītības virzienus papildinās arī vides zinību
klase, kas tiks realizēta sadarbībā
ar Jelgavas Skautu organizāciju.
«Mūsu jaunievedumā – vides
zinību klasē – gaidām skolēnus,
kuriem interesē dabas zinības,
aktīvs dzīvesveids un tūrisms. Šie

skolēni, sadarbojoties ar Jelgavas
Skautu organizāciju, veidos iemaņas un prasmes par vidi un mežu,
izkops sadarbības un organizatoriskās prasmes, dodoties tūrisma
pārgājienos, un iegūs daudz citu
vērtīgu iemaņu,» jauno programmu vērtē I.Vilkārse.
Šajā, tāpat kā jau iepriekš veiksmīgi īstenotajās sociālo zinību
un komerczinību klasēs, nākamo
7. klašu skolēnu uzņemšana sāksies rīt, 30. maijā, un turpināsies
nedēļu – līdz 6. jūnijam.
Skolas direktore atgādina, ka
sociālo zinību klasē tiek gaidīti
skolēni, kurus interesē vēsture,
literatūra un svešvalodas – šie
skolēni «Estētikas skolā» papildus
apgūs aktiermeistarības pamatus
un uzstāšanās iemaņas, lietišķo
etiķeti, prezentācijas un citas
prasmes. Savukārt komerczinību
klasē tiek gaidīti skolēni, kurus
interesē matemātika, sociālās zinības un svešvalodas. «Mazā biznesa
skolā» audzēkņi veidos skolēnu
mācību firmas, izstrādās biznesa
plānus un apgūs runas kultūru,
reklāmas pamatus, biznesa etiķeti
un prezentācijas prasmes.
Paredzēts, ka trijās 7. klasēs tiks
uzņemti 20 – 22 skolēni katrā. Piesakoties skolēnam līdzi jāņem sava
liecība, bet individuālās pārrunās
būs jāpastāsta par sevi, savām
sekmēm un interesēm.

Brīvības bulvārī
zāģēs
liepas
Brīvības bulvāra
rekonstrukcijas laikā
izņems pārdesmit
koku, taču tos jau
vasaras otrajā pusē
aizstās citi. Piemēram, šīs divas liepas
tiks nozāģētas, jo
to vietā saskaņā ar
projektu tiks izbūvēta «kabata»
autobusu pieturai.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Nedēļas sākumā dots
starts Brīvības bulvāra
rekonstrukcijai. Lai realizētu iecerēto, nepieciešams izņemt vairākus
desmitus liepu, kas aug
ielas malā. Taču saskaņā
ar projektu jau vasaras
otrajā pusē tās aizstās
ar jauniem kokiem.
«Brīvības bulvāra rekonstrukcijas laikā tiks paplašināta brauktuve, izbūvēti jauni krustojumi,
iebrauktuves, izveidotas drošas
pārejas, ielas «kabatās» – automašīnu stāvvietas un autobusu
pieturvietas,» plānoto ieskicē
Jelgavas pašvaldības ainavu arhitekts Andrejs Lomakins. Viņš
norāda – lai to varētu īstenot,
tiks nozāģēta 41 parastā liepa.
«Tiks izņemti tikai tie koki, kas
traucē projekta realizēšanu,»
A.Lomakins skaidro, ka koku stādījumi maksimāli tiks saglabāti,
tādējādi lielākoties periodiski tiks
izņemts pa divām trim liepām
visa Brīvības bulvāra garumā,
piemēram, vietās, kur paredzēts
izbūvēt autobusu pieturu «kabatas», pie krustojumiem, ja tās
aizsedz redzes leņķi.
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Durvis vērs
LLU inkubators

Īsi
 No 29. maija bērniem vecumā no pieciem līdz 13 gadiem,
kuri jau aktīvi nodarbojas ar
mūziku (apgūst kāda instrumenta spēli, dzied ansambļos,
popgrupās), kā arī tiem, kuri
vienkārši interesējas par mūziku, ir iespēja pieteikties mūzikas
un mākslas skolotāju apvienības
«Vide Intra» rīkotajā mūzikas
darbnīcā «Vasaras raibumiņi».

Foto:
Ivars
Veiliņš

(No 1.lpp.)
Jaunajiem uzņēmējiem BITIS
būs pieejama biroja tehnika un
komunikācijas, subsidētas konsultācijas mārketingā, grāmatvedībā,
finansēs, zemāka īres maksa.
Atbalsts pirmajā gadā būs līdz
15 000 latu, pēc tam samazināsies.
Inkubatorā jaunais uzņēmums
uzturēsies trīs gadus.
Pēc A.Laizāna domām, inkubators savā ziņā veic arī sociālu
funkciju – palīdz uzņemties risku.
Apstākļos, kad ekonomika šūpojas, ideju jomā tiešām nepieciešams ieguldīt naudu.
Tā kā tagad augstskolu inkubatori pielīdzināti citiem inkubatoriem, augstākās mācību iestādes
kā zinātnes centri, būdami valsts
uzņēmumi, turpmāk nevarēs pieteikties uz atbalsta finansējumu.
Ierēdņu piedāvātais risinājums

LLU BITIS direktors Aigars Laizāns stāsta,
ka inkubatorā uzņemti desmit jaunie uzņēmumi, kuri galvenokārt saistīti ar agrobiotehnoloģijām un vides zinātnēm. Tā kā
atjaunotajā ēkā vietas vairs nav, izstrādāts
inkubatora otrās kārtas projekts.
praksē radīs problēmas. Būs jāveido starpformas vai nodibinājumi,
lai varētu piedalīties konkursā.
«Augstskolām tomēr vajadzēja būt
nodalītam inkubatoram studentu
vai pasniedzēju vajadzībām, tā
tomēr ir cita vide nekā tīrajā biznesā,» domā A.Laizāns.
Pēc LLU pasūtījuma uzņēmuma «Komunālprojekts» arhitektes Aija Ziemeļniece un
Mirdza Ozoliņa-Geidāne izstrādā
BITIS otrās kārtas projektu.
Divstāvu ēku vairāk nekā 760
kvadrātmetru platībā paredzēts
būvēt nojauktā angāra vietā.
Projektā ņemts vērā, kā tā iekļausies valsts kultūrvēsturiskā

pieminekļa – Valdekas pils – aizsardzības zonā. Ēkas galvenā
ieeja būs stiklota, bet darba zona
– transformējama ar bīdāmām
sienām, lai vajadzības gadījumā
iegūtu konferenču telpu. Parka
pusē būs plaša āra terase. Pie
ēkas izveidos autostāvvietas un
veiks labiekārtošanas darbus.
Jelgavas Būvvaldes galvenais
arhitekts Uldis Seržāns vērtē, ka
projekts ir mūsdienīgs, bet tajā
pašā laikā pieticīgs – tāds, kas
nekonkurēs ar Valdekas pili.
Nākotnē pie Valdekas pils paredzēts veidot LLU Zinātnes un
tehnoloģiju parku, kurā BITIS iekļautos kā viena no sastāvdaļām.

Skolas vēl gaida pirmklasniekus
 Ritma Gaidamoviča

Jāpiebilst, ka projekta realizēšanai traucē arī pāris liepu, kas
iestādītas pirms gadiem trim
četriem, un tās nolemts saglabāt.
Proti, koki uzmanīgi tiks izrakti
un atbilstoši uzglabāti, lai, tikko
iespējams, tos varētu pārstādīt
citviet. Speciālisti pārliecināti, ka
tie ieaugsies.
Kā skaidro pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Projektu
nodaļas vadītāja Daina Done,
iedzīvotāju satraukumam, ka
turpmāk Brīvības bulvāris varētu
zaudēt savu zaļumu, nav pamata.
«Jau vasaras otrajā pusē, sākoties
Brīvības bulvāra labiekārtošanas
darbiem, nozāģētos kokus aizstās
jauni,» D.Done teic, ka saskaņā ar
projektu kopumā tiks iedēstītas
52 jaunas Holandes liepas, kuru
stumbra apkārtmērs ir 14 – 16
centimetri, bet augstums – apmēram trīs metri.
«Holandes liepas izvēlējāmies,
jo tieši šie koki galvenokārt aug
visā Brīvības bulvāra garumā,
turklāt šī suga ir ļoti piemērota
pilsētas apstādījumiem,» paskaidro A.Lomakins.
Visticamāk, liepu zāģēšana Brīvības bulvārī sāksies nākamnedēļ.
Savukārt ielas rekonstrukciju
paredzēts pabeigt līdz 1. novembrim.

No kopumā 700 bērniem, kuriem septembrī jāsāk mācības 1.
klasē, Jelgavas izglītības iestādēs pašlaik
reģistrēti vairāk nekā
570. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza vecākus aicina šo
atbildīgo soli neatlikt
uz pēdējo brīdi.
G.Auza vecākiem atgādina,
ka izvēlētajā skolā bērns būtu
jāpiesaka līdz 31. maijam, lai
izglītības iestādes pilnvērtīgi varētu organizēt darbu, tostarp
saplānot skolotāju darba slodzes,

interešu izglītības programmas,
izvērtēt nodrošinājumu ar mācību
grāmatām. Savukārt vecākiem tas
vairotu drošības sajūtu, ka skola
izdarījusi visu, lai bērna mācību
process noritētu pārdomāti.
Patlaban mācībām 1. klasē pieteikti vairāk nekā 570 bērni. 30
bērni, kuriem šajā gadā jāuzsāk
mācības, saņēmuši speciālistu
atzinumu par mācību uzsākšanas
atlikšanu uz gadu. Bet informācijas trūkst par vairāk kā 120
bērniem – nav zināms, kuras
Jelgavas, rajona vai citas izglītības
iestādes viņi izvēlēsies.
Pašlaik pirmklasnieku reģistrācija turpinās 3. pamatskolā,
4. vidusskolā un 2. pamatskolā.
Kā liecina Izglītības pārvaldes

Mūzikas darbnīca Eksperimentālās
mūzikas studijā Filozofu ielā 5 sāksies
3. jūnijā un ar nodarbībām reizi nedēļā
turpināsies visas vasaras garumā.
Piecgadīgajiem bērniem nodarbības
būs stundu garas ar pārtraukumu pēc
pirmajām trīsdesmit minūtēm, bet
vecākiem bērniem nodarbību ilgums
būs 80 minūtes, ar pārtraukumu pēc
pirmajām 40 minūtēm. Grupā vienlaikus darbosies līdz pieciem bērniem.
«Vide Intra» vadītāja Tamāra Gžibovska informē, ka bērni varēs strādāt
četrās darbnīcās – Mūzikas darbnīcā,
Dziedāšanas darbnīcā, Mūzikas klausīšanās darbnīcā un Instrumentu spēles
darbnīcā. Pieteikties vasaras mūzikas
darbnīcām var no šodienas, 29. maija, pa tālruni 26301941 vai e-pastu:
videintra@navigator.lv.

 No pagājušās nedēļas stājies
spēkā pasažieru vilcienu vasaras
kustības saraksts. Uzņēmums «Pa-

sažieru vilciens» informē, ka atbilstoši
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts
pasūtījumam arī turpmāk lielākoties ir
saglabāts pašreizējais vilcienu saraksts.
Tomēr, ņemot vērā atsevišķos dzelzceļa
posmos noteiktās kustības ātruma izmaiņas un saskaņojot vilcienu atiešanas
un pienākšanas laikus ar tālsatiksmes
vilcienu sarakstu, nedaudz mainīti visu
maršrutu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu atiešanas un pienākšanas laiki.
Precīzu informāciju par izmaiņām var
iegūt dzelzceļa stacijās.

 Biznesa inkubatorā Peldu ielā
ienākuši divi jauni uzņēmumi
– SIA «FastCom» un SIA «BurgerMetrics». SIA «FastCom» plāno

nodarboties ar dzīvojamo māju un
citu objektu raksturlielumu un pazīmju
vienoto informatīvo sistēmas izstrādi,
bet SIA «BurgerMetrics» pievērsīsies
spektrālu attēlu tehnoloģiju un iekārtu
izstrādei.

 Jelgavas tipogrāfija pērn
peļņu kāpinājusi sešas reizes,
dati, šobrīd pilnībā 1. klases nouzņēmuma apgrozījums bija 3,7
komplektētas 4. pamatskolā, 5.
miljoni latu – par nepilnu piekto
vidusskolā un 6. vidusskolā.
2008./2009. mācību gada 1. daļu lielāks. Uzņēmuma «Lursoft»
datu bāzē pieejamais gada pārskats
septembrī skolas gaitas uzsāks
liecina, ka Jelgavas tipogrāfija pērn
bērni, kam šogad būs septiņi gadi strādājusi ar 3,711 miljonu latu apgrojeb 2001. gadā dzimušie.
zījumu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo
Skolēnu uzņemšana Jelgavas gadu pieaudzis par 18 procentiem.
vispārizglītojošo skolu 7. klasēs Savukārt peļņa salīdzinājumā ar 2006.
norisināsies maija beigās un jū- gadu bijusi vairāk nekā sešas reizes lienija sākumā, 10. klasēs – jūnija lāka – 760,9 tūkstoši latu. Uzņēmuma
vidū. 7. klasēs skolēnus šogad apgrozījuma palielinājums saistīts ar
uzņems visas trīs ģimnāzijas – 1. to, ka pērn tipogrāfija palielinājusi grāģimnāzija, Valsts ģimnāzija un matu ražošanas apjomus jaunatklātajā
Spīdolas ģimnāzija. Savukārt 10. ražotnē Langervaldes ielā. Ieguldītās
investīcijas ļāvušas kāpināt uzņēmuma
klasēs skolēni mācībām aicināti produkcijas eksportu uz ārvalstīm, galpieteikties sešās pilsētas dienas venokārt Eiropu. Bet peļņas pieaugums
skolās, kā arī Vakara (maiņu) saistīts ar pagājušajā gadā veiktajiem
vidusskolā un Jelgavas Amatu darījumiem ar uzņēmumam piedevidusskolā.
rošajiem nekustamajiem īpašumiem

Izglītojamo uzņemšana Jelgavas izglītības iestādēs 2008./2009. mācību gadam un
iestāžu darba laiks no 16.06.2008. līdz 29.08.2008.

– agrāko Raiņa ielā izvietoto ražošanas
telpu pārdošanu.

 Jelgavas pašvaldība par 2,9
hektāriem iecerējusi paplašināt Meža kapus Bauskas ielā,
kas patlaban aizņem nedaudz
vairāk kā 100 hektārus, informē
Jelgavas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība». Aģentūras

«+» – skolas, kurās vēl notiek uzņemšana attiecīgajās klasēs
«-» – skolas, kurās beigusies skolēnu uzņemšana attiecīgajās klasēs

direktors Andrejs Baļčūns norāda,
ka projektējamais zemesgabals, kura
izmantošanas mērķis transformēts
jau 2005. gadā, ir daļa no Meža kapu
teritorijas Bauskas ielā 12c. Projekta
mērķis ir nodrošināt kapsētas pilnvērtīgu darbošanos, labiekārtot teritoriju,
ieplānot ūdensapgādi laistīšanai un
paredzēt automašīnu stāvlaukumu
kapu apmeklētājiem. Būvprojektu
paredzēts izstrādāt līdz 1. oktobrim.
Paplašināšana varētu sākties tad, kad
tiks izvēlēts darbu īstenotājs.
Ritma Gaidamoviča
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VDI pieņēmusi lēmumu
«EuroMaintRail» lietā
 Anna Afanasjeva

«Pieņemtais lēmums
ir pamatots ar mērījumiem, faktiem un
medicīnas iestādes slēdzienu, bet tajā pašā
laikā pieļauju, ka darbinieki situāciju ir izmantojuši savā labā,» tā
Valsts darba inspekcijas
(VDI) atzinumu divu
Zviedrijas meitas uzņēmuma Jelgavā «EuroMaintRail» darbinieku
lietā komentē Zemgales
reģionālās VDI vadītājs
Valdis Dūms.
Marta pirmajā dekādē reģionālā VDI saņēma divu uzņēmuma
noliktavas darbinieku – Ģirta
Bumbēra un Mihaila Veržbicka
– iesniegumus par smagiem darba
aizsardzības normu pārkāpumiem
rūpnīcā «EuroMaintRail». Pamatojoties uz Darba aizsardzības
likuma 19. pantu, abi iesniedza atlūgumu pēc Darba likuma panta,
kas ļauj neatstrādāt vienu mēnesi,
un vēlējās iegūt kompensāciju
sešu vidējo algu apmērā sakarā ar
to, ka darba devējs nav veicis visus
nepieciešamos darba aizsardzības
pasākumus, tā apdraudot nodarbinātā drošību un veselību darbā.
Veselības problēmas abi saistīja ar
apkures sistēmu, kam nav nodrošināta dūmgāzu novadīšana.
VDI izmeklēšanā konstatēts, ka
«EuroMaintRail» telpas pārņēma
nomā no SIA «Madara», kas,
spriežot pēc nodošanas – pieņemšanas akta, bija sagatavotas ražošanas organizēšanai. Dūmgāzu
novadīšanas sistēma uzstādītajai
infrasarkano atstarotāju gāzes
apkures sistēmai nebija paredzēta
projektā, līdz ar to nebija nodota
ekspluatācijā. Būvniecības likumā

dūmgāzu novadīšanu paredzēts
uzstādīt publiskās telpās, pēc
likuma rūpnīcas tām nepieder. Pie
uzņēmuma vadības minētie darbinieki vērsās februāra otrajā pusē.
Tā organizēja pārbaudi, kurā
konstatēts, ka slāpekļa dioksīda
saturs piecas reizes pārsniedz noteikto normu, bet oglekļa oksīds
– 1,25 reizes. Uzņēmuma vadība
sāka veikt pasākumus toksisko
vielu īpatsvara samazināšanai.
VDI vērtēja situāciju un abus
darbiniekus norīkoja uz Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas Aroda un radiācijas
medicīnas centru, kur 9. aprīlī
atzīts, ka nav konstatēta akūta
saindēšanās darba vietā. Savukārt
21. maijā no VDI galvenās pārvaldes pa faksu saņemta informācija
par konstatētu arodsaslimšanu.
Pamatojoties uz to, VDI sniegusi
atzinumu, ka «EuroMaintRail»
darbinieku iesniegums ir pamatots un viņiem ir tiesības uz kompensāciju sešu vidējo mēnešalgu
apmērā.
Darba aizsardzības risku novērtēšana ražotnē bija notikusi Zviedrijas mātes uzņēmuma pārstāvju
klātbūtnē, bet dūmgāzes nekur
nebija minētas kā viens no riska
faktoriem. VDI uzņēmumam aprīlī piemēroja administratīvo sodu
par pieļautajiem pārkāpumiem.
Būdams speciālists ar pieredzi,
V.Dūms pieļauj, ka darbinieki
izmantojuši momentu, lai «aiz ausīm» pievilktu situācijas atbilstību
likumam un pretendētu uz kompensāciju. Gadījums apliecina, ka
arī uzņēmuma vadībai jāpārzina
ķīmija. Tendences liecina, ka
apstākļos, kad atsevišķos jautā-

jumos darbinieki ir gudrāki par
vadītājiem, praksē varētu pieaugt
līdzīgu gadījumu skaits.
Līdz šim V.Dūmam neesot
nācies saskarties ar spiedienu no
iesnieguma autoru puses. Taču
citas nianses viņu rīcībā esot
uzmanības vērtas. Piemēram, mediķu atzinumu masu informācijas
līdzekļi saņēma ātrāk nekā VDI.
Arī paplašinātu sākotnējo informāciju tie saņēma jau
tad, kad izmeklēšana
tikko bija sākusies.
Tāpat par reģionālo
VDI bija iesniegumi
iestādes galvenajā
pārvaldē un Korupcijas un noziedzības
apkarošanas birojā
(KNAB), par ko bija
jāraksta paskaidrojumi un jāsagatavo
lietas materiāli sējuma biezumā.
Zemgales reģionālās VDI galvenā inspektore Laila Celmiņa
papildina, ka izskatīšanas gaitā
inspektori arī pārējiem tolaik 16
«EuroMaintRail» rūpnīcas darbiniekiem lūguši rakstīt paskaidrojumus par savu veselības stāvokli.
Neviens no viņiem par to nav

Zemgales reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms, jautāts par trūkumiem
uzņēmumā, norādīja, ka, uzsākot darbu jaunās telpās, rūpnīcas vadībai telpās vajadzēja ierīkot vispārējo ventilāciju. Foto: Ivars Veiliņš
sūdzējies. Februārī M.Veržbickis
bez problēmām izgājis obligāto
veselības pārbaudi. Ģ.Bumbērs
darba devēja rīkojumu ignorējis
un uz veselības pārbaudi noteiktajā laikā nav bijis.
Nav īsti skaidrs, kā dūmgāzu
pārbaudes dienā gāzes padeve
darbojās uz maksimālo jaudu.

pārdod granti un
pieberamo smilti, 2,01 Ls/t.
Tālrunis 29400351.

(Akadēmijas ielā 26)

Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

nianses, par ko var diskutēt.
L.Celmiņa piebilst, ka uzņēmums šajā laikā centies rast
kompromisu, bet Ģ.Bumbērs
un M.Veržbickis nav piekrituši.
VDI no savas puses ir izdarījusi visu. Tālākais atkarīgs no
uzņēmuma «EuroMaintRail»
rīcības.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra (JPPA)
«Pilsētsaimniecība» pārdod izsolē cirsmu izstrādes tiesības
piecām cirsmām ar koksnes krāju 2246 kubikmetri Jelgavā.

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

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.

L.Celmiņas un vecākās inspektores Daces Šukstas rīcībā nonākusi informācija, ka šajā dienā
iesnieguma autors atradies
pie gāzes padeves regulēšanas
iekārtām. Taču šis fakts palicis
nepierādīts, jo strādnieki to atteikušies rakstiski apstiprināt.
Darba gaitā fiksētas arī citas

Saskaņā ar Jelgavas domes 2008.gada 22.maija lēmumiem Nr.6/10, Nr.6/11,
Nr.6/9 tiek nodota sabiedriskai apspriešanai detālplānojuma 1.redakcija:
• teritorijai Miezītes ceļā 49 (kadastra Nr.0900 009 0024, platība 23 500 m2);
• teritorijai 2.līnijā 2 (kadastra Nr.0900 010 0021, platība 31 380 m2);
• teritorijai Romas ielā 70A (kadastra Nr.0900 017 0096, platība 33 113 m2).
Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš - no 10.06.2008. līdz
01.07.2008. Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt
rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas domes
ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13.30 līdz
14.30. Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja G.Osīte, tālr.63005569.

1. Izsoles priekšmets: cirsmu izstrādes tiesības piecām cirsmām ar koksnes
krāju 2246 kubikmetri.
2. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: Ls 26 300.
3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: 10% apmērā no izvēlētās
cirsmas nosacītās cenas. Pārskaitījums JPPA «Pilsētsaimniecība»: a/s «Latvijas
Unibanka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008, konts LV61 UNLA 0050 0010
0312 1, ar norādi «Cirsmu izstrādes tiesības cirsmām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4
vai Nr.5 ar krāju izsoles nodrošinājums».
5. Pieteikumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta: izsoles dalībniekiem līdz
2008.gada 13.jūnijam jāiesniedz dokumenti saskaņā ar izsoles noteikumu
prasībām. Izsole notiks: 2008.gada 17.jūnijā plkst.14, JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3.stāvā, 13.kabinetā.
6. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var
iepazīties/saņemt un dalībnieku piedāvājumu reģistrācija notiek JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2.stāvā, 8.kabinetā.
7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
8. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Jelgavas meži 12., 13.kvartāls, Jelgavā, laikā no 2. līdz 13.jūnijam, iepriekš sazinoties pa tālruni 63084483,
26542142 (Pēteris Vēveris).

Ceturtdiena, 2008. gada 29. maijs

saruna

«Vardarbība pret
klasesbiedriem – tas ir stulbi»
 Kristīne Langenfelde

Sestklasniekiem nupat
beidzies gala pārbaudījums latviešu valodā
– var atviegloti uzelpot,
taču viņi spriež, ka tas
bijis grūtāks nekā matemātikas. Vēl tikai pāris
nedēļu, un pēc sešiem
kopā pavadītiem gadiem klasei būs jāšķiras.
Viņi paši sevi un arī skolotāja tagad raksturo kā
ļoti draudzīgu klasi, taču
pa šiem gadiem gājis
visādi – neiztika nedz
bez ietekmes sfēras dalīšanas, nedz šādām tādām nebūšanām. Vai to
varētu saukt tik skaļiem
vārdiem kā vienaudžu
emocionāla vai fiziska
vardarbība? Laikam jau
ne, taču pusaudži visai
argumentēti spriež par
vardarbību – gan emocionālu, gan fizisku,
kas nereti manāma ne
vienā vien klasē.

sei jau sākumā šķitis, ka viņa ir
pārāka. «Es tā arī domāju, jutos
augstākā līmenī par citiem.»
Alīna atceras, ka tiešām vienā
no pirmajām dienām Agnese
savu vietu kolektīvā centusies
izcīnīt visai savdabīgā veidā.
«Viņa paskatījās uz mani un tā
arī teica: «Blondā smadzene, pavācies nost.» Kad es nereaģēju,
viņa mēģināja vēlreiz: «Nāc un
kaujamies.» Bet līdz kautiņam neaizgāja, jo, kā izrādījās, viņai kāds
bija sastāstījis, ka es un vēl dažas
manas draudzenes esam baigās
līderes, kuras jau laicīgi jānoliek
pie vietas. Kad sākām runāt un
noskaidrot, ka viņai sastāstītas
muļķības, pamazām kļuvām par
draudzenēm. Tā jau ir, ka bieži
vien kāds kaut ko pasaka, bet
tu necenties noskaidrot, vai tā ir
patiesība, un sākas aizvainojumi,»
domā Alīna.

5
Īsi pirms Starptautiskās bērnu tiesību
aizsardzības dienas,
1. jūnija, «Jelgavas
Vēstnesis» ieklausās 3.
pamatskolas 6.b klases audzēkņos – viņi
spriež par emocionālu
un fizisku vardarbību
skolēnu vidū.

Tā tas ir. Tad pat vismazākā
uzmanības novēršana var izraisīt
baigās dusmas. Piemēram, tu jau
kuro stundu sēdi pie datora, ienāk
tētis un pajautā, ko ēdīsi, bet tas
tā satracina! Un tu uzreiz agresīvi
sāc strīdēties – it kā bez iemesla,»
spriež puiši.
Visvairāk uzvelkot spēles, kurās
jāiznīcina pretinieks. Ja jau reiz
tik ļoti uzvelk, kāpēc viņi tās spēlē?
«Tāpēc, ka tās ir populārākās,»
bez apdomāšanās saka zēni.
Izrādās, ka šāda virtuāla agresija pavisam vienkārši var kļūt
arī reāla. Un tad tā vairs nav
tikai burkšķēšana uz mammu,
tēti, brāļiem vai māsām. «Ir tādas
spēles, ko spēlē onlainā, un tad
vēl apakšā čatā vari sarunāties
ar savu pretinieku. Ja tu viņam
atņem dzīvības vai iznīcini, tad
Jelgavas 3. pamatskolas 6.b klases skolēni nav tie, kas klusītēm bikstītu cits citu un nebūtu gatavi
ir bijuši gadījumi, kad šis cilvēks,
izteikties paši. Viņi visi labprāt iesaistās diskusijā par to, kāpēc arvien biežāk Latvijas skolās dzirdam
Zanes atstumšana
kuru tu pat nezini, aicina tevi
faktus par bērniem, kas cieš no vienaudžu fiziskās vai emocionālās vardarbības. Foto: Ivars Veiliņš
No skolēniem izdodas izdibināt,
satikties un izkauties,» neslēpj
ka šo gadu laikā vienīgais cilvēks, man vienkārši pajautāja, kāpēc tikai vēl lielākā nežēlastībā. «Tas neizsmejam un neatgrūžam par jaunieši.
kas patiesi no kolektīva atstumts, es to daru. Man nebija ko viņam parāda, ka tu esi gļēvs, ja sūdzies. to, ka viņam nav tik bagāti vecāki
Bet vai tas ir tā vērts? Jaunieši
ir Zane. Tas nonācis tiktāl, ka atbildēt. Es vienkārši nezināju, Tas rada pārējo necieņu. Tad jau vai nav tik modernas drēbes. Tas vienbalsīgi saka, ka nav. Viņi
Zane pat kādu laiku nav nākusi uz kāpēc es to daru. Sāku padomāt,» labāk izvēlēties citu veidu, kā tikt ir stulbi!» saka Olafs un pārējie atzīst, ka saprot atšķirību starp
3. pamatskolas 6.b klases sko- skolu. «Bet tas jau nebija tāpēc, ka nosaka Artūrs.
galā,» spriež Arvis, kopā ar klases vien piebilst, ka citās klasēs gan ir realitāti un virtuālajām spēlēm.
lēni nav tie, kas klusītēm bikstī- mēs visi būtu sarunājuši pret viņu
Taču tā padomāšana nenotika biedriem vēl minot palīdzības zināmas izteiktas «stilīgo» un «at- «Tu vari uz brīdi atslēgties no
tu cits citu un nebūtu gatavi slikti izturēties – vienkārši viņa uzreiz – Artūrs mainījās pama- lūgšanu vecākiem.
kritēju» grupas. «Viņi domā: ja reiz realitātes, bet nekad nedrīkst
izteikties paši. Viņi visi labprāt pati radīja šo situāciju. Viņa ne ar zām. «Ziniet, kā tas ir, kad tu ar
ir stilīgākas drēbes, viņi ir pārāki aizmirst, ka tā ir tikai spēle,»
iesaistās diskusijā par to, kāpēc vienu nerunāja: mēs cenšamies savu uzvedību jau esi kļuvis par Huligāni nav vainīgi
saka puiši.
par citiem. Tas ir tik muļķīgi!»
arvien biežāk Latvijas skolās dzir- sadraudzēties, bet viņa to uztver tādu līderi, no kura visiem ir resIzrādās, ka lielākajai daļai to
«Mans tētis bieži ar mani runā
Jautāti, kur gan savā vecumā
dam faktus par bērniem, kuriem naidīgi, sākas kašķis ne no kā. pekts? Tas nemaz nav tik forši, par dažādām svarīgām lietām gūst, šķiet, jau tik pieaugušu cil- neaizmirst palīdz vecāki. Jaunieši
vienaudžu pārestību dēļ vārds Viņa vienkārši bija tāds cilvēks jo visiem no tevis ir bail, bet īstu – mēs vienkārši daudz ko pār- vēku viedokļus, jaunieši saka – tas neslēpj, ka gandrīz katram vecāki
«skola» jau vien ievieš bailes, kas – visu uztvēra negatīvi. Un, ja pret draugu vairs nav – saproti, ka nav runājam, lai es labāk saprastu. ir gan psihologa pārliecinātais, ierobežo laiku, kas tiek pavadīts,
mudina bērnus kļūt agresīviem, mums tā, tad mēs pretī,» cits caur neviena, ar ko normāli parunāt. Piemēram, tētis man ir stāstījis, gan skolotāju un vecāku teiktajā sēžot pie datorspēlēm. «Protams,
cik noderīgi un, galvenais, vērā citu stāsta skolēni.
var jau būt, ka sākumā kāds
Un tad es tiešām pārdomāju, ka tie huligāni jau nemaz paši nav izlobītais.
ņemami ir vecāku, pedagogu vai
Jautāti, vai kāds no viņiem to- ko esmu ieguvis un ko zaudējis. vainīgi pie tā, ka viņi par tādiem
Šajā klasē noteikti nevalda dusmojas, negrib saprast, bet,
psihologu padomi, aizrādījumi un brīd būtu gribējis atrasties Zanes Ieguvu respektu, bet pazaudēju kļuvuši. Visbiežāk tā problēma bara sindroms un neviens no ja tā labi padomā, tad tas dators
pamācības.
vietā, iestājas klusums, kam seko draugus,» gluži kā pieaugušais ir ģimenē – vecāki nemīl savus skolēniem nav gatavs akli sekot jau nav visa dzīve,» atkal apzinīgi
atbilde: «Bet viņa jau pati pro- spriež Artūrs, piebilstot, ka tad, bērnus, nerūpējas par viņiem, kādam tikai tāpēc, ka viņš ir no- spriež jaunieši.
Grupējumi dalās
vocēja šīs situācijas. Ir jāsaprot kad viņš to sapratis, arī mainījies. neaudzina, tāpēc bērns nezina, teiktas situācijas līderis. «Ir jau
Kā vecāki cīnās? Kādam vecāki
Jautāti, vai arī viņu klasē ir – kā tu izturies pret citiem, tā citi «Tagad es esmu viens no klases, kā pievērst sev uzmanību,» saka bijis reizēm tā, ka paliek žēl kāds, regulāri maina paroles datoram
tādas kā neformālās grupas, kur izturēsies pret tevi.»
man ir draugi.»
Arvis, bet citi viņu papildina. ko paši vai kāds cits sācis apcelt. – tikai tad, kad viņš ir izmācīvieni vairāk turas kopā, bet citus
jies, saņem ie«Tāpēc vislabāk,
pieņem nelabprāt, skolēnu domas Autoritāte un draudzība
spēju sēdēt pie
Psihologam saka «jā»
ja tevi aizskar šāds
atšķiras. Meitenes sauc, ka viņām
Šķiet, ka vislabākā pieredze
spēlēm; citam
Ja arī daudziem varbūt šķiet, ka cilvēks, ir vienkāresot trīs grupas – klusās, trakulī- «kā tu pret mani, tā es pret tevi» skolas psihologs ir tikai kārtējais ši nelikties ne zinis
noteikts ilgums,
gās un tās, kuras mācās, taču tas ir Artūram. No skata kārtīgais, ķeksītis cīņā ar vardarbību skolās, – ja viņš redzēs, ka
ko var pavadīt
gan nenozīmējot, ka starp viņām godīgais puisis, izrādās, jau no 1. jauniešu teiktais to atspēko. Viņi tu nereaģē, viņam
pie datora, kas
valda nesaskaņas: vienkārši tāds klases bijis vienkārši nevaldāms. tieši psihologu min kā vienu no ātri apniks. Viņš
sarūk attiecīgi
izraudzīts draudēla nepadarīpirmajiem, pie kā jau tikai grib, lai
gu loks.
tajiem darbiem.
vērsties, ja skolā viņu pamana.»
Z ē n i a t k a l Edīte Zēverte,
Un viņi visi to
radušās problēKlausoties šķiet,
spriež, ka gru- klases audzinātāja:
ir pieņēmuši kā
mas. «Noteikti jā- ka vecāku padomi
pu klasē vispār
normu. Tagad
iet pie psihologa. ne vienmēr pusauneesot – tagad «Šī man ir tāda «ašā» klase savās
jau paši spriež,
Viņš
liek
padomāt
džu
vecumā
iet
gar
izdarībās, bet raksturā – ļoti atvērta.
jau vairs nav ko Jā, varbūt kādam patiesi šķiet, ka viņi
ka šādas da– pret tevi varbūt ausīm. To apstipdalīt: pēdējais savam vecumam ir ļoti pieauguši, bet,
slikti izturas vai rina arī Kristaps. Cīnīties virtuālajā pasaulē un iznīcināt pretinieku ir stilīgi, bet torspēles var
gads, esot jātu- visticamāk, tas tāpēc, ka viņi jau tagad
tu pret kādu slikti «Ienāk mamma tikai retais no jauniešiem atzīst, ka būtu gatavs karavīra gaitas aizraut varbūt
ras kopā.
līdz gadiem
skaidri zina savu mērķi un uz to tiecas. Puišiem ir hokeja treniņi, kas prasa ļoti izturies, bet psiho- vai tētis istabā un iepazīt armijā – tas jau esot pa īstam un draudi ir reāli.
septiņpadsmit
daudz laika, tāpēc mazāk paliek muļķībām. Piemēram, mums te ir trīs zēni logs liek tev uz to sāk man lasīt mono Dobeles – viņi skolā ierodas no rīta, bet mājās tiek ap pulksten 19.30. Ja paskatīties no ma- rāli par to, ka kaut ko ne tā esmu Un tad metamies aizstāvēt,» saka astoņpadsmit.
Ienācējas
nebūtu mērķa – hokeja – diezin vai viņi šos gadus šādu režīmu būtu izturējuši. las, kāpēc tas tā izdarījis. Protams, ka es saspurojos skolēni. Viņi gatavi aizstāvēt arī
liktenis
«Mēs jau paši jūtam – ja agrāk
Agnese kla- Tāpat meitenes – vai katrai paralēli skolai ir kāda papildu nodarbe. Dažas, notiek. Tas tiešām un izliekos, ka visu laižu gar au- tad, ja tiešām visi nostājušies pret pavadījām pie kompja pat piecas
sei pievienojās piemēram, dodas uz modeļu skolu Rīgā, un arī tā ir milzīga slodze.
var ļoti palīdzēt,» sīm, bet tad, kad palieku viens, es vienu. «Ja tas būs pamatoti, tad stundas dienā, tad tagad pusšogad, un kā Viņi man ir aktīvi uz visām pusēm! Man tik jāspēj turēt līdzi!
p ē c p i e r e d z e s to pārdomāju. Kaut kas noteikti kāpēc ne – ir jau tā, ka vienam ti- stundu vai divas. Tu dabū jaunu
Bet, ja par nebūšanām, tad, šķiet, vienīgā tāda nopietnākā, ko tiešām risipienācējai viņai
spriež jaunieši.
aizķeras. Tāpēc, ja vecākiem bieži kai vajag nostāties otrā pusē. Tad spēli, atkod tehniku, un ātri apnīk.
nājām visi kopā, bija Zanes un Evitas nespēja iekļauties kolektīvā. Viņas visu
sava vieta bija jā- uztvēra negatīvi, uz katru vārdu pretī bija lamuvārdi, kas citus aizskāra, un
Viņi arī atzīst, vien šķiet, ka tā viņu runāšana tā viņu atbalstīs draugs, tad vēl otrs Vecāki arī saka, ka esam kļuvuši
izcīna. «Atceros, pārējie to juta – saspurojās gluži kā eži, atbildēja ar to pašu, un sākās konflikts. ka tajās reizēs, arī paliek tikai runāšana, tad gluži draugs, un arī tā daudzas situā- mierīgāki. Tā jau tas tikai šķiet, ka
ka pirmajā die- Nāca mammas, runājāmies, aicinājām psihologu palīgā – mācījāmies sadzīvot, kad psihologs tā nav – mēs arī dzirdam, tikai ne cijas var atrisināt,» no pieredzes šīs spēles neiespaido, bet zemapzinā valdīja pilnīgs un laikam jau ne bez rezultātiem... Šajā mācību gadā jau 1. septembrī klase vadījis stundas, vienmēr esam gatavi uzreiz atzīt, saka jaunieši.
ņā iespaido gan,» atzīst skolēni.
klusums – ne ar pamanīja atšķirību. Bērni vienkārši teica: «Beidzot viņas ir foršas meitenes.» klasē pārrunātas ka sastrādājām muļķības,» nosaka
Vēl viņi piebilst: ja nebūtu
vienu nerunāju. Nezinu, kas pa vasaru bija noticis, bet, iespējams, tas bija laiks, kad viņas pār- dažādas tēmas Kristaps.
hokeja (šī ir hokeja klase, kur
Datorspēles un agresija
Tas tāpēc, ka ie- domāja savu attieksmi pret klasi, mācībām, vienaudžiem. Tagad mēs tiešām gan par sadrauŠķiet, vēl pirms pāris gadiem regulāri treniņi aizņem ļoti daudz
priekšējā klasē esam klase, kurā valda mīļums, labestība. Būs patiesi žēl šķirties!»
dzēšanos, gan otra Par vecām biksēm
neviens nevarēja iedomāties, ka brīvā laika – red.), tad droši vien
mums bija ļoti
aizskaršanu, visi
Jaunieši spriež, ka visizteiktāk arī Latvijas skolās jaunieši cits ci- dažādām muļķībām atliktu vairāk
izteiktas grupas – zēni pret mei- «Skolā ar mani neviens nevarēja klausījušies ļoti uzmanīgi.
nežēlīga izturēšanās skolā ir ap- tam bez redzama iemesla uzbruks laika. Iespējams, ka viss komtenēm: tas bija īsts karš. Varēja tikt galā – visi domāja, ka esmu
«Tā jau tikai domā, ka skolēni mēram 5. klasē, jo vēlāk tādām no- ar nažiem vai vēlēsies nežēlīgi plekss – vecāku rūpes, skolotāju
dzirdēt visnecenzētākos vārdus, nevaldāms trakulis: skolotājus neko tādu neņem vērā. Ņem gan,» darbēm paliekot mazāk laika – tad izrēķināties. Šodien šādu faktu un psihologa darbs, ārpusklases
regulāri kāds kādu arī iekaustīja, neklausīju, stundās visu laiku nosaka sestklasnieki.
puišiem sāk interesēt meitenes, diemžēl netrūkst. Kā biežākais nodarbības – šiem bērniem dod
vecākus sauca uz skolu. Man to ārdījos, klases biedrus apsaukāju.
Ar sūdzēšanos skolotājam gan meitenēm puiši, galva aizņemta iemesls tiek minētas cietsirdīgās tieši tik daudz, lai viņi bez liekuvisu gribējās aizmirst – viņiem bija Un tad mani vienkārši aizveda esot mazliet citādi. Jaunieši min, ar citām problēmām.
datorspēles. Arī 3. pamatskolas ļošanas ne tikai varētu teikt, bet
vienalga, kā jūtas meitenes. Tā jau pie psihologa. Sākumā, protams, ka arī pie klases audzinātāja
Tā pati ierastākā atgrūšana sestklasnieki nenoliedz – dator- arī ikdienā pierādīt, ka draudzīgas
sen vairs nebija tikai vienkārša nobijos – domāju, ka tas ir tas jāvēršas pēc palīdzības, ja nevar klasē notiek, pamanot, ka kāds ir spēles rada agresiju.
attiecības klasē ir daudz vairāk
meiteņu ķircināšana,» stāsta pats, kas psihene, un tūlīt mani pats tikt galā, taču visbiežāk ko- citādāks nekā pārējie. Sestklasnie«Ja ilgi sēdi pie datora, tad jau vērtas par neiecietību, kāda izAgnese.
sāks ārstēt. Bet izrādījās pavisam lektīvā tā tomēr tiek uztverta kā ki spriež, ka viņiem tādas muļķī- pats sāc sajust, ka pamazām uz- stumšanu vai savas negatīvās
Ienākot jaunā kolektīvā, Agne- citādāk. Atceros, ka psihologs sūdzēšanās. Tad varot iekulties bas ir aiz muguras. «Mēs nevienu velcies, kļūsti arvien agresīvāks. līderības demonstrēšanu.
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Maksājam par tērpu vai īri?
 Anna Afanasjeva

Ir cilvēku kategorija, kas
iepērkas tikai veikalos.
Bet tie, kas skaita naudu, nekaunas nākt un
arī apģērbu iegādāties
tirgū. Komforts šeit gan
ir mazāks, tomēr ir aplami domāt, ka labu preci
tirgū iegādāties nevar.
Lielā daļā veikalu prece
nonākusi pa tiem pašiem
kanāliem. Katrā vietā ir
savi plusi un mīnusi. Speciālisti pircējus mudina
uz pārdomātu iepirkšanos, kas nākotnē varētu
ieviest cenu korekcijas.
Pēc publikācijas par tirgu vairāki lasītāji, paužot satraukumu
par iespējamo rūpniecības preču
tirgus zaudēšanu, vērsa uzmanību
uz preču cenu atšķirībām tirgū un
veikalos. Kāda mamma, meklējot
izlaiduma uzvalku dēlam, atklājusi,
ka veikalos līdzīgas kvalitātes un
ražotājvalsts izstrādājums maksā
reizes divas dārgāk. Kādā «Pilsētas pasāžas» veikalā preces cena
sasniegusi 119 latu, tirgū skujiņas
raksta uzvalks nopirkts par 50
latiem. «Priecājos, ka vēl ir tirgus,
kur varu iegādāties lētāku preci,»
pauda lasītāja.

Tik traki nav, lai par blūzi
prasītu 70 – 80 latu

Lielākā daļa tirgotāju tirgū
sarunās ielaižas labprāt, tikai
daži no tām izvairās vispār.
Vairums atzīst, ka par visām niansēm spriest ir
grūti, tomēr, neraugoties uz telpu nomas
atšķirīgajām izmaksām, apģērbu cenas
lielā daļā veikalu
vērtē kā pārāk
«uzskrūvētas».
Preču iegādes
valstis lielākoties ir tās
pašas, arī veikalnieki brauc uz
Lietuvu, Poliju vai šo
valstu «Maxima» bāzēm, kur
pieejamas Ķīnas un Turcijas
preces. Tā kā veikaliem ir lielākas telpas, viņi pērk vairāk un
apjoma dēļ saņem atlaides, tā
preci iepērkot lētāk par tirgus
pārdevējiem. «Es pērku četrus vienādus kostīmus, viņi
– 20, man pāris izstrādājumu dēļ neviens atlaidi
nepiešķir,» atklāj Margarita, kura par pareizāku taktiku uzskata
«iziet» uz apjomu, lai
prece vairāk «apgrozās»
un to biežāk var nomainīt. Tāpat
veikalnieki bieži preci pērk tieši no
ražotāja, kas ar tirgus pārdevējiem
«nekrāmējas».
Paši tirgotāji pa veikaliem daudz
nestaigājot – ziņas par cenu atšķirībām atklājot pircēji. Māra rāda uz
dzeltenmelnu blūzi, kas pie viņas
nopērkama par 27 latiem. Kāda
kliente bijusi ļoti apmierināta ar
izdevīgo pirkumu, jo vienā tirdzniecības centra veikaliņā preces cena
tuvojusies 80 latiem. Arī kostīmi,
kas tirgū nopērkami par 75 latiem,
veikalos maksā 120 – 140 latus. Tas
raksturīgs gan veikaliem tirdzniecības centros, gan veikaliem, kas
izvietoti atsevišķi. Tirgotāji pauž,
ka pircējas nereti norādot uz cenu
atšķirībām veikalā «Medeja».
Tirgū strādājošie lēš, ka cenu
atšķirības galvenokārt saistītas
ar nomas maksām. Margarita par
25 kvadrātmetru telpu nomu un
citiem izdevumiem mēnesī šķiras
no 230 latiem. «Inflācija ir iegriezusi

visiem – arī mums paaugstināta
nomas maksa, augusi ceļa nauda,
dolāra kurss nokrities, Polijā preci
ar katru reizi iepērkam dārgāk.
Blūzes tagad maksā 50 zlotus, agrāk varēja nopirkt par 30, bikses 45
zlotu vietā maksā 60. Bet tik traki
vēl nav, ka par blūzi jāprasa 70 – 80
latus,» viņa lēš. Pēc tirgus pārstāvju
aplēsēm, veikalos pircēju ir vairāk
ilgāka darba laika dēļ, tas kāpina
apgrozījumu.
Savukārt Ligita nedomā, ka
veikalos cenas ir «uzskrūvētas», jo
1000 latu par telpu nomu ir barga
nauda. «Zinu, ka veikalos mazie tirgotāji ar nelielu preces apjomu, kāds
ir man, nespēj pastāvēt, bankrotē.»
Ne viens vien tirgus pārdevējs mēģinājis preces tirgot tirdzniecības
centrā, bet pēc laika atkal atgriezies
atpakaļ tirgū, jo nav izturējis nomnieka piedāvātos nosacījumus un
pratis sabalansēt ar apgrozījumu.
«Centros iztur spēcīgākie, kas attīstījušies, ņēmuši kredītus preces
iegādei,» domā Oksana, piebilstot,
ka tirgū neviens bagāts nav palicis.
Citi savukārt iebilst, ka arī kādreizējo tirgus vietu īpašnieku vidū ir
tādi, kas uzbūvējuši savus veikalus
un attīstās.
Tirgotāji arī norāda, ka tirgū izmaksas ir mazākas, jo netiek algoti
pārdevēji vai arī tas tiek darīts neregulāri. Arī te ir izdevīgākas un ne
tik izdevīgas

vietas, kur pircēju plūsma mazāka.
Tāpat tirgū, ja ir savs kiosks, prece
nopērkama lētāk, īrētā – dārgāk.
Pieredzējušie tirgotāji pauž, ka
pirkšanas ziņā šis gads līdzinoties
deviņdesmito gadu sākumam –
pirkšanas apjomi jūtami mazinājušies. Tomēr pavisam plinti krūmos
neviens vēl nemetot, cerot, ka darba
vietas attīstīsies, algas palielināsies
un dzīve uzlabosies.

Ikviens varot izmēģināt
«saldo» tirgotāju dzīvi

Veikalnieki sarunās ielaižas atturīgāk, aizbildinoties ar komercnoslēpumu un personīgo darīšanu. Arī
norādes, ka šāda attieksme vairo
aizdomas, paliek ignorētas. Vairums «Pilsētas pasāžas» un pilsētas
centra veikalu vadītāju, pārstāvju
vai īpašnieku uzsver, ka vairs nav
tie laiki, kad tirgotāji varēja viegli
nopelnīt. Pārsvarā visiem jāorientējas uz demokrātiskām cenām,

un uzcenojums esot vien tik liels,
lai izdzīvotu. Veikalnieki iesaka
salīdzināt Jelgavas un Rīgas cenas,
galvaspilsētā preces ir par trešo vai
ceturto daļu dārgākas.
Piekrītot uz pretimnākšanu
tirgū, veikalnieki uzsver apstākļu
atšķirības – sevišķi ziemā vai nelabvēlīgos laika apstākļos tirgū apģērba uzlaikošana ir visai ekstremāls
pārbaudījums. Tāpat viņi akcentē
preces iegādes nosacījumus, dolāra
kursa svārstības, apstrīd, ka veikali
preces iepērk lētāk, jo ne visas tiek
iegādātas pie ražotājiem un lielās
partijās.
Marina, veikala «Mari-A» pārstāve, norāda uz nomas maksu un
pieaugošajiem komunālajiem maksājumiem, ieskaitot tualeti, kas tagad ir maksas pakalpojums. Lai gan
vairākos Rīgas tirdzniecības centros
nomas maksas īrnieku problēmu
dēļ sākušas samazināties, Jelgavā
tā pagaidām nenotiek. Piemēram,
pasāžā ir veikaliņi, kam šomēnes
nomas maksa pieaugusi par 50 latiem. Iespējams, tas saistīts ar preču
kategoriju, jo veikala nosaukumam
pievienots vārds «ekskluzīvs», – lēš
pārstāve.
Igors no veikala «Medeja» norāda, ka tiek ievērota tāda cenu
politika, lai pircējs veikalā pēc laika
atgrieztos atkal citas preces meklējumos, un uzsver pieaugošās visu
izmaksu tendences, kas ietekmē
arī preču cenu. Par speciālistu un
nozares asociācijas konstatētajām
neatbilstībām
veikalnieks bilst,
ka tagad ikviens,
kurš grib, var izmēģināt, cik tad īsti
«salda» ir tirgotāja
dzīve, tā ikviens
par to var pārliecināties praksē.
«Lai panāktu
zināmu līdzsvaru, vienai
precei uzcenojums ir
mazāks, citai
lielāks. Lēti nopirktām precēm cenas
ilgi netiekot turētas. Bet
dārgākām citādi nevarot,»
skaidro veikala «City mode»
vadītāja Ludmila. Pie cenu
ietekmējošiem faktoriem
tiek norādīts uz veikalos
uzstādītajām videokamerām nolūkā samazināt
preču zādzības...
«Jelgavas Vēstnesis» konstatēja
konkrētu sieviešu
kostīmu, kas tirgū
maksāja 40 latus,
bet identisks tam
kādā veikalā bija nopērkams atsevišķi – svārki par
36,95, bet žakete par 50,95 latiem.
Uz jautājumu, vai cenas starpība
konkrētajam kostīmam (arī tirgū
bez uzcenojuma neviens nepārdod
un ar zaudējumiem nestrādā)
uzskatāma par pamatotu, skaidru
atbildi no veikala vadītājas iegūt
neizdevās. Viņa iesaka sazināties ar
firmas biroju Ventspilī. Uzņēmuma
grāmatvede izrādījās ļoti aizņemta,
bet vadītāju pa telefonu sazvanīt
neizdevās.

Latvijai savas biznesa
iezīmes un tendences

Latvijā, kas nav turīgākā Eiropas
valsts, vienādas kvalitātes apģērbu
cenas, pēc Vieglās rūpniecības
uzņēmumu asociācijas aplēsēm,
ir 1,3 – 1,4 reizes lielākas nekā
Rietumeiropā. Speciālisti atzīst, ka
konkurence šajā segmentā bijusi
nosacīta, tirgotāji to izmanto tāpat
kā patērētāju pirkšanas kāri un
brīvi diktē cenas. To zināmā mērā

veicinājuši paši pircēji, kas pārliecināti par savu ienākumu nemainīgo
pieaugumu, maz vērtē preces vērtības pamatotību. Taču pārdomāta
iepirkšanās varētu sekmēt cenu
pazeminājumu nākotnē.
Apģērbu cenas Latvijā ir augstākas nekā daudzviet Eiropā – pie
šāda secinājuma nonākuši daudzi,
kas ceļojuma vai komandējuma
laikā atlicinājuši laiku pirkumiem.
Valsts, no kuras preces ienāk visvairāk, ir Ķīna. Gandrīz puse no apaviem un piektā daļa apģērbu ražoti
tur, liecina asociācijas dati. Ķīnas
preču importa cena ir vidēji divreiz
zemāka nekā mūsu preču importa
cena, atsevišķām preču grupām
starpība ir vēl lielāka. Piemēram,
naktskreklus un pidžamas latviešu
ražotāji eksportē par pieciem latiem
gabalā, bet Ķīnas ražojumi tiek
ievesti par 50 santīmiem. No Ķīnas
ievesto apavu vidējā cena ir 1,5 lati,
sieviešu svārku vidējā iepirkuma
cena ir 1,50 lati. Kvalitatīva Ķīnas
prece maksā vairāk. Daudz produkcijas nāk arī no Vācijas, Lietuvas un
Igaunijas.
Pasaules praksē uzcenojums
veido trīs ceturtdaļas no kopējās
cenas, tātad iepirkuma cena tiek palielināta četrreiz. Tas ir nerakstīts
likums, un ārzemēs pie šā principa
pieturas ļoti cieši. Pie mums, kā
konstatējusi asociācija, preces ir
pat 16 reižu sadārdzinātas. Bet uzcenojumu tirgotāji var likt, cik lielu
grib, tam nav nekāda ierobežojuma.
«Eurostat» dati liecina, ka Latvijā
no 2006. līdz 2007. gadam apģērbu
cenas pieaugušas par 2,1 procentu,
bet, piemēram, Lietuvā tās samazinājušās par 4,1, Polijā gandrīz par 6
procentiem. Ekonomisti prognozē,
ka apģērbu cenas nesamazināsies,
jo Latvijā ir pietiekami daudz turīgu
cilvēku, kas ir gatavi maksāt. Arī
kokvilnas cenām pasaulē ir tendence kāpt, diez vai tas atstās bez
ietekmes Latvijas tirgu. Ja cilvēki
pērk, par tādu cenu arī pārdos.
Latvijas iezīme ir arī kvalitātes
neatbilstība cenai – virkne veikalu
zemas kvalitātes apģērbus pārdod
kā vidējas kvalitātes. Tālab pie
mums cenas veidojas ne vien no objektīviem izdevumiem. To nosaka
arī pircēju atsaucība, un tirgotāji
šo situāciju izmanto. Nopietns dārdzības iemesls ir vietējo uzņēmēju
vēlme strādāt ar deviņdesmito
gadu rentabilitāti. Zinātāji teic,
ka vietējā apģērbu tirdzniecība ir
īstena greizo spoguļu karaļvalsts
salīdzinājumā ar citām Eiropas
valstīm. Cena, par kādu prece
nonāk veikalu plauktos, vidēji esot
4 – 20 reizes augstāka par cenu,
kāda tiek samaksāta uzņēmumam.
Rietumeiropā uzcenojumam aptuvenais standarta koeficents ir četri,
ar to pietiek gan transporta un
loģistikas pakalpojumiem, veikalu
uzturēšanai, darbinieku algām un
peļņas gūšanai. Mūsu uzņēmējiem ir vēlme strādāt ar vairākus
desmitus procentu rentabilitāti,
kamēr Rietumu valstīs tas atkarībā
no sektora vidēji svārstās 4 – 12
procentu robežās.
Asociācijai nav iespējas ietekmēt
veikalu cenu politiku, tā var darīt
zināmus sadārdzināšanās apjomus
un iemeslus. Eksperti iesaka ar
cenām, kas šķiet pārāk augstas,
nesamierināties. Vienīgā iespēja ir
šādas preces boikotēt, jo sūdzības
par cenu nepamatotību nevienā
institūcijā nepieņem. Konkurences padome konkurenci apģērbu
mazumtirdzniecības tirgū nav
pētījusi un, visticamāk, nepētīs, jo
uzskata šādu resursu izlietojumu
par nelietderīgu. 30 procentu tirgus
koncentrācija lielo spēlētāju rokās
vai atsevišķās kategorijās sasniegtie
50 procenti esot normāls rādītājs.

Pārtikas cenas veido «biznesa noslēpums»
 Sintija Čepanone

Pieprasītākos pārtikas
produktus – maizi, pienu
un gaļu – atšķirībā no
jauna uzvalka vai kleitas
diezin vai, arī īpaši cītīgi
meklējot, pircējs atradīs
kādā vietā uz pusi lētāk
nekā citur, taču ar pārtikas cenām ir citādi: arvien biežāk tiek meklētas
atbildes, kāpēc ražotājs
savu produkciju pārstrādātājiem spiests pārdot
par niecīgu cenu, bet
mums veikalā tā jāpērk
par nesamērīgi augstu.

Cenšas pelnīt, kamēr tas iespējams
 Anna Afanasjeva

«Tirgus ekonomikas ap
stākļos ierobežot uzcenojumu nedrīkst. Vairāk
vai mazāk situācijas noteicējs ir pircējs. Tā kā
inflācija turpinās un arī
tirgotāji nezina, vai nākotnē varēs savilkt galus,
daudzi cenšas nopelnīt,
kamēr tas iespējams,»
domā Latvijas Lauksaimniecības universitātes
(LLU) Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedras lektore Baiba Kizika.
Jautāta par cenu atšķirībām,
LLU lektore norāda uz atšķirīgajām uzturēšanas izmaksām
tirgū un veikalā (telpu īre, elektroenerģija, uzkopšana, pārdevēju
algošana), kas ietekmē cenu. Tāpat
veikali variē, vienai precei uzliekot
lielāku, otrai mazāku uzcenojumu,
lai kompensētu kopējos izdevumus. Patērētājiem nav sveši arī
tādi paņēmieni kā konkrētu preču
sadārdzināšanās noteiktos svētkos
u.tml. Tādējādi pašlaik, tuvojoties
izlaidumu laikam, kļuvuši dārgāki
jauniešiem domātie izstrādājumi,
par ko cilvēki ir gatavi maksāt
vairāk.
Tā kā tirgus ekonomikā regulēt cenas nav pieņemts, vairāk
vai mazāk situācijas noteicējs ir
pircējs. Ja neadekvātas vērtības
preces nepirktu, iedarbotos tirgus
regulēšanas reakcija, kad kaut ko
mēģina pārdot lētāk. «Kamēr pērk,
pārdevējs ieinteresēts cenu turēt.

LLU Ekonomikas fakultātes
Ekonomikas katedras lektore
Baiba Kizika līdzīgi kā citi kolēģi
domā, ka pārdevējs ieinteresēts
cenu turēt, kamēr pircējs pērk.
Ja kaut ko nepirks, pārdevējam
būs jādomā, ko darīt.
Ja pircējs sāks buntoties, kaut ko
nepirks, no kaut kā atteikties, pārdevējam būs jāsāk domāt, ko darīt.
Vai nu jāpārkārtojas uz citām preču
grupām, vai jāsāk mainīt cenas,»
B.Kizika atgādina ekonomikas
pamatprincipus, norādot, ka mūsu
iedzīvotāju situāciju pasliktina ļoti
zemās pensijas un nepietiekama
līmeņa algas.
Pasniedzēja piekrīt, ka mūsu
cilvēki ir bezgala pacietīgi. Kad
Vācijā vai citās rietumvalstīs
cenas pieaug par pieciem procentiem, sākas šūmēšanās. Pie mums
pieaug par veseliem 20 procentiem un... nekā. Pēc B.Kizikas
domām, tas savā ziņā saistīts
ar to, ka rietumos ekonomika ir
daudz stabilāka. Tur ilgus gadus
inflācija bijusi divi trīs procenti
gadā, kad pēkšņi tā ir lielāka, tam
uzreiz pievērš uzmanību. Arī protesta aktivitātes ir redzamākas,
Eiropā izgāž arī mēslus. Savukārt
mūs ilgstoši «baro» ar solījumiem:
tūlīt viss mainīsies, esam iestāju-

Arī tirgū ir izdevīgākas un ne tik izdevīgas tirdzniecības vietas, kur
pircēju plūsma mazāka. Tāpat, ja ir savs kiosks, prece nopērkama
lētāk, īrētā – dārgāk.
Foto: Ivars Veiliņš

šies Eiropā, tā jānotiek.
Daudzi ārzemju speciālisti apgalvo, ka cenas un inflācija pie
mums kāpj gan tirgotāju alkatības
dēļ, gan tāpēc, ka pircēji joprojām
ir gatavi pirkt ar domu, ka pēc
mēnešiem viss atkal būs dārgāks,
tāpēc jāpērk tagad, kamēr vēl var
kaut ko atļauties... «Kad pagājušā
gada beigās un šā gada sākumā
parādījās prognozes par inflācijas
pieaugumu, palielinājās sadzīves
un citu preču pirkšanas apjomi,»
konstatējuši LLU pasniedzēji.
Uz jautājumu, vai tirgotāji tomēr
nemainīsies, jo šī nozare atšķirībā no ražošanas neprasa tādus
ieguldījumus, tāpēc tā noturīgi ir
attīstījusies un, sasniedzot zināmu
līmeni, uzcenojums varētu ieiet arī
attīstītās pasaules sliedēs, B.Kizika
atbild noraidoši, jo cilvēks savās
vajadzībās neapstājas. Viņa piekrīt,
ka pie mums daudzi ļoti īsā laikā
grib tikt pie lielas peļņas un viņiem
ir vienalga, kas būs pēc tam.
Tāpat preces cenu ietekmē starpnieku īpatsvars – jo vairāk ceļā no
ražotāja līdz veikalam ir starpnieku,
jo vairāk izstrādājums sadārdzinās.
Tas raksturīgs vieglajā rūpniecībā,
kur ļoti niecīgu daļu preču saražo
valstī uz vietas. «Igaunijā un Lietuvā apģērbus joprojām ražo, tur šūto
apģērbu zīmoli ir diezgan populāri
arī Latvijā. Arī pie mums bija gan
apģērbu, gan trikotāžas, gan veļas
ražotāji, bet mēs nepacīnījāmies,
neaizsargājām vietējo ražotāju
un pazaudējām. Izgājām uz to, ka
visu varam ievest, tāpēc palikām
atkarīgi no tā, kas ir ārpusē,» spriež
ekonomiste.

Pēc B.Kizikas domām, valstī
svarīgi kaut nedaudz piebremzēt
inflāciju. Valdībai vajadzētu godīgi
pateikt, kas ar to notiks, lai visi
zina, par cik procentiem tā pieaugs
līdz gada beigām. Neziņa izraisa
vēlmi pelnīt par katru cenu. Arī
tirgotāji baidās, kas notiks vēlāk
– vai gada beigās, vai jaunā gada
sākumā varēs savilkt galus elektroenerģijas, degvielas un citu resursu
cenu kāpuma dēļ. Parādās zināms
stress, un daudzi mēģina nopelnīt,
kamēr tas iespējams.
«Pasaulē inflāciju piecu līdz
desmit procentu robežās uzskata
par krīzes pazīmi, mums tā sen
ir pāri. Tāpēc nevar izlikties, ka
viss notiks pats no sevis. Nevar
novelt vienīgi uz administratīvi
regulējamām un resursu cenām,
ir tomēr jāmēģina ekonomika plānot. Esam piemirsuši plānošanu,
kas padomju laikā bija pārpārēm,» pauž lektore, piebilstot, ka
uz Eiropas cenu fona, piemēram,
gāzei, degvielai, ir aizmirsts par
algu un pensiju reformu, kas bija
jāieplāno. Līdz ar to pie mums
vieni ir ļoti turīgi, bet laba daļa
tādu, kas knapi galus var savilkt
kopā. Vidusslānis ir pazudis.
Pašreizējai situācijai par labu nav
nācis operatīvas valsts reakcijas
trūkums, piemēram, laikā, kad
sākās spekulatīvo darījumu bums
nekustamā īpašuma jomā.
Aicināta izteikt ierosinājumus,
B.Kizika norāda, ka situācija ir
jāredz kompleksā, mainot kaut ko
vienā atsevišķā sektorā, piemēram,
ierobežojot kredītus vai valdības izdevumus, situācija neatrisināsies.

Šķiet, ka vienīgais, ar ko šobrīd cenu ziņā var konkurēt tirgus, ir
zaļumi – lielveikalos to cena ir pat vairākas reizes augstāka, turklāt
tie ievesti no Itālijas, Maķedonijas vai Nīderlandes.

Pašiem veikalniekiem gan tā
nešķiet – viņi lēš, ka uzcenojums
esot vien vidēji 20 procenti, un
cenas veikalu plauktos sauc par
adekvātām.
Kamēr tirgotāji spītīgi turas
pie saviem apgalvojumiem, pircēji
arvien rūpīgāk pēta cenas un iepirkties izvēlas tur, kur dabūjama lētāka
vai svaigāka produkcija.
Taujājot par vietu, kur jelgavnieki iegādājas pārtikas produktus,
aizvien biežāk var dzirdēt atbildi:
«Lielveikalā. Tur ir ērtāk, viss vienuviet, turklāt preču cenas vairs neatšķiras no tirgus.» Tomēr netrūkst
arī tādu, kas atsevišķu produktu
cenu starpību pamanījuši – veikalā
dārgāk, tāpēc dodas uz tirgu.

Cik zaļi ir zaļumi?

«Manuprāt, tirgū šo to tomēr

nus, par 1,50 – lapu salātus, par 25
santīmiem – buntīti diļļu. Līdzīgas
cenas ir visiem dārzeņu un zaļumu
pārdevējiem tirgū. Tirgotāja Elita
neslēpj – tādu, kas šausmās saķer
galvu, ieraugot sīpolloku cenu – 1,20
latu –, netrūkst, taču viņai atbilde
parasti jau gatava: «Ejiet uz lielveikalu un pērciet par pieciem latiem
kilogramā!»
«Kad Latvijā ir ražas laiks, «Rimi»
veikalos lielākā daļa dārzeņu ir no
Latvijas. Savukārt «nesezonā» pašu
audzētu dārzeņu un augļu īpatsvars
sarūk,» pauž «Rimi Latvia» mārketinga un sabiedrisko attiecību
vadītāja Zane Eniņa. Pārlūkojot
«Rimi» zaļumu stendu, šķiet, ka
sezona tā īsti vēl nav sākusies, jo tie
lielākoties auguši Igaunijā, Itālijā,
Maķedonijā. Piemēram, 200 grami
salātu no Igaunijas maksā 0,78
latus, buntīte (30 grami) itāliešu
diļļu – 88 santīmus, savukārt par
kilogramu jauno kāpostu, augušu
Maķedonijā, jāšķiras no 58 santīmiem. Vien 2. šķiras sīpollokus,
audzētus Latvijā, var iegādāties par
4,65 latiem kilogramā.
Arī lielveikalā «Maxima» galvenokārt nopērkami citviet auguši
zaļumi – kilograms jauno kāpostu
no Nīderlandes maksā 85 santīmus, kilograms diļļu no Itālijas
– 4,89 lati.

Pēcpusdienā
tirgū – lētāk

«Nav ne lētāk, ne dārgāk, bet
citādāk gan,» tā, salīdzinot ar
lielveikaliem, par svaigu gaļu saka

Zemnieks izslaukto pienu nodod
piensaimnieku
kooperatīvajai sabiedrībai, par litru
saņem 16 santīmus.
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var iegādāties par zemāku cenu,
jo var pakaulēties, turklāt prece
te noteikti ir svaigāka. Piemēram,
svaiga cūkgaļa – tirgū labu gabaliņu
varu nopirkt par 1,60 – 1,80 latiem
kilogramā, veikalā bez 2,30 latiem
nemaz neej klāt!» saka pensionāre
Laimrūta Jumiķe, kas tirgū parasti
iegādājas arī piena produktus, kādu
zaļumu un dārzeni.
Tirgus pārdevēji atzīst, ka lielākā
krīze jau pārvarēta un pamazām
viss nostājas savās vietās. Tikko parādījās lielveikali, dzīvība
tirgū apsīkusi, taču pamazām tā
atgriežas. «Es kā tirgotāja to ļoti
izjūtu: lielveikalos visas preces
– gan pārtikas, gan nepārtikas – ir
vienuviet, tur var piedāvāt akcijas,
līdz ar to pircējam tas ir gan ērtāk,
gan lētāk. Bet mēs cenu būtiski
nolaist nevaram,» Rūta Buse no
Svētes, kas uz tirgu atvedusi pašas
audzētus dārzeņus un zaļumus,
atzīst, ka tirgošanas apjomi būtiski sarukuši. «Tirgū pērk arvien
mazāk un mazāk. Vakar ietirgoju
tikai 20 latus. Ja no tā atņem trīs
latus darbadienā, četrus brīvdienā,
ko maksāju par vietu, benzīnu, ko
iztērēju ceļam, pāri daudz nepaliek.
Knapi pa nullēm tieku cauri,» viņa
atklāj, līdztekus citiem lauku labumiem par 1,50 piedāvājot kilogramu
sīpolloku, par 1,20 – jaunos burkā-

Krietni pieticīgāks tirgū ir piena
produktu piedāvājums, jo agrāk
pārpildītajā piena paviljonā šo preci
piedāvā vien SIA «Miezītes serviss»
– tas pats uzņēmums, kas nelielā
veikaliņā turpat tirgus teritorijā.
«Galvenokārt izvēlamies Tukumā
ražotos piena produktus, jo tie
ir gan kvalitatīvi, gan salīdzinoši
lētāki. Turklāt mums katru dienu
tiek piegādāta svaiga prece,» saka
pārdevēja Inese. Viņa spriež, ka
cenu starpības salīdzinājumā ar
lielveikaliem piena produktiem
praktiski nav – dažkārt tur iespējams iegādāties pat izdevīgāk, jo
lieltirgotāji var atļauties akcijas.
Kā novēroja «Jelgavas Vēstnesis», tirgū liels pieprasījums pēc
sveramajiem piena produktiem.
Piemēram, Bauskā ražoto sveramo
sviestu (82,5%) tirgū iespējams
iegādāties par 3,75 latiem kilogramā, biezpienu – par 2,20 latiem,
savukārt lita krējuma izstrādājuma
cena ir 85 santīmi.
Pārlūkojot piena produktu sortimentu lielveikalā, nākas secināt, ka
tas ir krietni daudzveidīgāks nekā
tirgū un gluži tāpat kā maizei cenu
starpība ir minimāla – vien pāris
santīmu. Un lielveikalā uzrunātie
pircēji ir vienisprātis – apsverot
visus «par» un «pret», piena produktus izdevīgāk ir iegādāties
lielveikalā, nevis tirgū.
Kā skaidro «Maxima» preses sekretārs Ivars Andiņš, piena produktu
cenas pēdējā laikā atsevišķi ražotāji,

Ko o p e r a t ī v i
nevēlas atklāt,
par kādu cenu
iepirkto pienu
tirgo tālāk.
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Zemnieki izaudzētās
cūkas dzīvsvarā var
nodot pārstrādātājam
vidēji par 90 santīmiem
kilogramā.

Piena produktiem
un maizei cena līdzīga
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Gaļas pārstrādātājs

kāda pārdevēja tirgū. Par pircēju
trūkumu viņa nesūdzas, jo tirgū
svaigu gaļu iegādājas tie, kas novērtē kvalitāti, un tādu netrūkst.
«Pircēji zina, ka tirgū pārdod
gaļu, kas nākusi tieši no audzētāja
– tikko cirstu, svaigu –, turklāt jo
lielāku daudzumu gaļas grib nopirkt, jo par zemāku cenu to var
iegādāties,» pārdevēja atklāj, ka
ikviens tirgotājs ir ieinteresēts iztirgot visu produkciju, tieši tādēļ īsi
pirms tirgus slēgšanas lielai daļai
svaigas gaļas cena par pārdesmit
santīmiem tiek pazemināta. No
rītiem cūkgaļa tirgū maksā, sākot
no diviem līdz pat teju četriem latiem par kilogramu. Piemēram, lai
tirgū iegādātos cūkas karbonādi,
jārēķinās ar vidēji 3 – 3,70 latiem,
šķiņķi var nopirkt par 2,30 – 2,70,
cauraudzi – 1,80 – 2 latiem. Svaigas
gaļas tirgotāji atzīst, ka cenu lielā
mērā ietekmē ražotājs – atkarībā
no pakalpojuma izmaksām cūkaudzētājs cenu var pazemināt vai,
gluži otrādi, paaugstināt, taču ir
garantija, ka cūka augusi tepat
Elejas, Glūdas vai kādā attālākā
pagastā tepat Latvijā.
Par svaigas cūkgaļas izcelsmi
lielveikalu cenu zīmes gan klusē,
taču, lai svaigu cūkgaļu iegādātos
lielveikalos, jārēķinās ar nedaudz
lielāku maksu par kilogramu.
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temātiku» atklāj kādas zemnieku
saimniecības īpašniece.
Matemātika vienkārša, bet nelegāla – zemniekam nav tiesību tirgot
«pa tiešo»: oficiāli vari saņemt savus
16 santīmus par litru un brīnīties,
kur tā cena veikalā izaug līdz 70.
««No rokas» lauksaimnieki tirgot
nedrīkst: lai to darītu, jāiziet vesela procedūra, un tas viss maksā
bargu naudu, bet šādas produkcijas pieprasījums ir liels, un kāpēc
atteikties no šādas gan tirgotājam,
gan pircējam izdevīgas «andeles»?
Cilvēki jau arī nav muļķi – zina, ka
no veikalā pirkta piena ne krējumu
nosmelt, ne rūgušpienu iegūt, tieši
tāpēc izvēlas pirkt «no rokas»,» tā
zemniece.
Viņa gan pati nerealizē biezpienu
un krējumu, taču zina teikt, ka
kolēģi par kilogramu īsta lauku
biezpiena prasa 2,50 latus, savukārt
puslitrs krējuma (nevis krējuma
izstrādājuma) pie viņiem maksā
latu.
Līdzīga situācija ir arī ar cūkgaļu.
«Par kilogramu cūkgaļas veikalos
prasa apmēram divus trīs latus
– es savējiem pašlaik tirgoju par
vidēji 1,85 latiem. Citiem cena ir vēl
zemāka,» atklāj saimniece.
Kāpēc šāda cenu starpība? Kā
skaidro kāds cūkaudzētājs – tas
tāpēc, ka «Latvija ir muļķu zeme».
«Agrāk saimnieks cūku gaļas realizēšanai drīkstēja kaut mājās,
tagad visam jābūt sertificētam,
un pat uz kautuvi lops jānogādā
ar sertificētu transportu. Par to,
lai sertificētā kautuvē nokautu

Piena pārstrādātāji savu cenu, par
kādu tie piena litru piegādā veikaliem, neatklāj un
sauc par biznesa
noslēpumu.

Rezultātā, no viena biznesa noslēpuma nonākot pie nākamā,
skaidrs ir tikai tas,
ka ķēdes garumā
piena litra cena
no 16 santīmiem
izaug līdz 68 santīmiem veikala
plauktā.
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Pēc gaļas pārstrādes tā nonāk
vai nu veikalu plauktos, vai tirgū
– taču cenu atšķirības gatavai produkcijai ir visai minimālas.

piemēram, «Tukuma piens», noteiktām produktu grupām «Rīgas
piensaimnieks» un Rīgas Piena
kombināts, ir pazeminājuši, tādējādi arī lielveikalos šo ražotāju
produkciju attiecīgi iespējams tirgot par pircējam izdevīgāku cenu.
«Sācies mērens atsevišķu produktu
cenu samazinājums,» tā I.Andiņš.
Piena produktu ražotāji neatklāj
cenu politiku, tostarp, kādēļ cena
sarukusi, taču tirgotāju aprindās
lēš, ka tas tādēļ, ka «aizklapējies»
ienesīgais ārzemju tirgus. Proti,
vēl pagājušajā gadā piens ticis pārstrādāts pulverī un par augstu cenu
pārdots ārzemēs, savukārt šogad to
vairs neņem pretī, tādēļ liels daudzums piena, ko pērn izmantoja šim
mērķim, jārealizē vietējā tirgū, ko
var izdarīt, vien pazeminot cenu.

Kur paliek starpība?

Kamēr veikalā pienu pērkam
pat par 70 santīmiem, zemnieki to
spiesti uzpircējiem pārdot par 16.
«Manā saimniecībā ir 18 govis.
Dienā izslaucu vidēji 250 – 300
litrus piena, kurus piensaimnieku
kooperatīvajai sabiedrībai «Pienava» nododu par 16 santīmiem litrā.
Savējiem litru piena «no rokas»
tirgoju par 50 santīmiem litrā. Tad
rēķiniet – uz tonnu piena es zaudēju
turpat 40 latus,» «vienkāršo ma-

bekonu, man jāmaksā 12 latus, lai
sivēnmāti – 18 – 20. Sarēķinot visus
šos izdevumus, sanāk, ka ceturtā
daļa cūkas vienkārši izkūp gaisā un
mana kā audzētāja peļņa sanāk labi
ja 15 procenti no viena lopa, nemaz
nerēķinot savu ieguldīto darbu,»
skaidro cūkaudzētājs.
Taču, tiklīdz jautājums par cenu
starpību tiek adresēts pārstrādātājiem vai tirgotājiem, dzirdamas
vien izvairīgas atbildes par līgumiem, komercnoslēpumiem un
godīgumu.
Ja pārstrādātāji pa lielākai daļai
vispār klusē, cik no 70 santīmiem
par piena litru paliek viņu kabatā,
tad tirgotāji vēl ir mazliet pielaidīgāki.
I.Andiņš apgalvo, ka tas ir apmēram 20 procenti. «Turklāt pārtikas
produktiem uzcenojums ir mazāks
nekā nepārtikas precēm,» viņš teic,
neslēpjot, ka katrs tirgotājs cenu
precēm nosaka atkarībā no kopējās
situācijas tirgū, tostarp salīdzinot to
ar konkurentiem, tādējādi «lielveikalu uzcenojums ir objektīvs». Uz
aptuveni 20 procentu uzcenojumu
lielveikalos «mazie» tirgotāji gan
raugās skeptiski un šim ciparam
netic. Viņuprāt, tas patiesībā ir
krietni lielāks. Līdzīgi uzskata arī
zemnieki, norādot, ka citādi pārāk
iespaidīga summa «izkūp gaisā».
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6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 533.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4783.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 330.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Akmens stâsti. Ç.Priedîtis».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Dûdu un bungu
mûzikas grupa Auïi.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Caurums»; «Elks». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
15.40 «Sçd uz sliekðòa pasaciòa». Filmu
studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 533.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4784.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 331.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

tv programma
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 16.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 6.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 16.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 2.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 11.sçrija.
1.50 «X komanda». ASV spraiga siþeta
piedzîvojumu filma.
3.30 «Telma un Luîze».
ASV un Francijas drâma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 22.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 135.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 71.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 53.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3» (ar subt.).
Seriâls. 9.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 165.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 61.sçrija.

LTV 7
6.50 Starptautiska sporta programma. Jûsu
uzmanîbai – kâds no pasaules sporta
interesantâkajiem notikumiem, nedçïas
sâkumâ galvenâ vçrîba bûs NBA
basketbola play-off.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 87.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 6.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 282.sçrija.
14.00 Baltijas kausa izcîòa futbolâ.
Latvija – Igaunija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 87.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Pârbaudes spçle basketbolâ sievietçm.
Latvija – Baltkrievija. Tieðraide.
21.30 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 21.sçrija.

22.15 «Çnas zona».
22.45 «Tavs auto».*
23.15 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.45 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 41.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 20.sçrija.
10.05 «Lesija». Ģimenes piedzîvojumu filma.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 7.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 7.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 79.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 150.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61. un 62.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 22.sçrija.
21.20 «Pundurcilvçki». Dokumentâla filma.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.35 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 17.sçrija.
0.40 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 9.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 61.sçrija.

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

Otrdiena, 3.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 534.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4784.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 331.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. «Variâcijas par
tçmu». A.Ðnitke. Koncerts trijiem.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*

13.50 «Klçts».* Folkloras programma.
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
15.40 «Aicinâjums»; «Bukurags»; «Mîkla par
garo pupu». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 534.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4785.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 332.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Miruðo upe». Vâcijas komçdija. 1971.g.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Starptautiska sporta programma.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 88.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 7.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 283.sçrija.
14.00 Baltijas kausa izcîòa futbolâ.
Latvija – Lietuva.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 88.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 7.sçrija.
20.05 «Francijas fauna». Francijas
dokumentâls seriâls. 1. un 2.sçrija.
21.00 «www.olimpiade.lv».
21.30 «Olimpieða portrets».
21.45 Sporta studija. Tieðraide.
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 25.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 42.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 21.sçrija.
10.05 «Kastanis – Centrâlparka varonis».
ASV ìimenes komçdija. 2006.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 8.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
Komçdijseriâls. 8.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda.
«Toma un Dþerija piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.

16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila».
Seriâls. 80.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 151.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). K
rievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 17.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Vairâk nekâ vârdi». Vâcijas komçdija.
22.55 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 1.sçrija.
23.55 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 1.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 12.sçrija.
1.45 «Dþekija Brauna».
ASV kriminâldrâma.
3.45 «Grçku pilsçta». ASV trilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 23.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 136.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 72.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 22.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 54.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 10.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 166.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 62.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 63. un 64.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 1.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 17.sçrija.
22.20 «Briesmu lietas». ASV trilleris.
0.25 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 43.sçrija.
1.25 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 10.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 62.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
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21.20 «Kas notiek Latvijâ?» Publiskâs debates
LTV. Tieðraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Starptautiska sporta programma.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 89.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 284.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Latvija – Ziemeïîrija. 2007.g.*

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 89.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada E.ÐçnbergaMironovièa un K.Mauriòð.
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
20.55 «Dzelmç». ASV trilleris.
22.30 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
23.45 «112 hronika».*

LNT

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

Treðdiena, 4.jûnijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 535.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4785.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 332.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
15.40 «Laðu dzîvîbas ceïð». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 535.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4786.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 333.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 26.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 43.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 22.sçrija.
10.05 «Aukle un princis».
Vâcijas ìimenes komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 9.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs
raidîjums. 36.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 9.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
2.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs». Animâcijas seriâls.
41.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 81.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 152.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 18.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma 2». Lielbritânijas un
ASV seriâls. 9.sçrija.
23.05 «Ârpus aizdomâm». ASV detektîvfilma.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 13.sçrija.
2.10 «Mans milzis». ASV komçdija. 1998.g.
4.00 «Svçtâ Karaïa Luisa tilts». Spânijas,
Lielbritânijas un Francijas laikmeta
drâma. 2005.g.

16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 63.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Krievijas seriâls. 65.
un 66.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Jaunâs Sasisto lukturu ielas 3» (ar
subt.). Krievijas detektîvseriâls.
21.20 «Mehâniíis». ASV un Vâcijas spraiga
siþeta filma. 2005.g.
23.15 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 16.sçrija.
0.15 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
0.55 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.sçrija.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 11.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 63.sçrija.

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

Ceturtdiena, 5.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 536.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4786.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 333.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Pasta kariete».
Aktrise V.Singajevska. 1987.g.*
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
16.30 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
15.40 «Èatiòð». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 536.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4787.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 334.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Teleskopi
kosmosâ». Dokumentâla filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 24.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 137.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 73.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 4». ASV seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 55.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 11.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Seriâls. 167.sçrija.

23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Starptautiska sporta programma.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 90.sçrija.
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10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 285.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Îslande – Latvija. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 90.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
20.05 «Zidâna sapòu komanda». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g.
21.00 «Divas sirdis pret kroni».
Vâcijas vçsturiska filma.
22.45 «Ar makðíeri».
23.15 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
23.45 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns». ASV animâcijas
seriâls. 27.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 44.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 23.sçrija.
10.05 «Droðulis».
Lielbritânijas animâcijas filma.

11.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 10.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 10.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
3.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 82.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 153.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika». LNT seriâls.
19.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
22.00 «Patruïa» (ar subt.).
Krievijas kriminâltrilleris.
23.45 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
2.05 «Ðausmas Amitivilâ». ASV ðausmu filma.
3.45 «Ârpus aizdomâm». ASV detektîvfilma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla». Venecuçlas
seriâls. 25.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 138.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 74.sçrija.
11.00 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 23.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 56.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 12.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 168.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 64.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67. un 68.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 10.sçrija.
20.35 Izloze.
20.40 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
Turpinâjums.
21.25 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.25 «Ârlingtonas ceïð». ASV trilleris.
0.55 «Jampadracis mâjâs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 12.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 64.sçrija.

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

Piektdiena, 6.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 537.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4787.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 334.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Abi labi».*
12.55 «Slepkavîba pilî».
LTV iestudçjums. 1.sçrija.
13.50 «Kurp dodies?»
14.20 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls ‘99». Ufo, Fredis,
Labvçlîgais tips.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
15.40 «Maìistrâle». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 537.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4788.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Krimu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 335.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 21.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 13.sçrija.
0.05 D.D.Bridþvoteras koncerts. Koncerts
Þuanlepçnas dþeza festivâlâ 2005.gadâ.

LTV 7
6.50 Starptautiska sporta programma.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas
un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 91.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 10.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*

11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 286.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Latvija – Lihtenðteina. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 91.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Visi uz pludmali!»
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 9.sçrija.
20.55 «Ar miesu un dvçseli». Francijas trilleris.
22.25 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
22.55 «24 stundas 3». ASV seriâls. 18.sçrija.
23.40 «Zootrops».*
0.10 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.

0.55 NBA spçïu apskats.
1.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 28.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 45.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 24.sçrija.
10.05 «Gepards». ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 11.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs
raidîjums. 38.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 11.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
4.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 83.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 154.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saeimas sarunas». Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «16 kvartâli».
ASV un Vâcijas kriminâldrâma.

23.50 R.de Niro vakars. «Labie puiði».
ASV kriminâldrâma.
2.40 «Policisti». ASV kriminâldrâma.
4.35 «Patruïa» (ar subt.).
Krievijas kriminâltrilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 26.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 139.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 46.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 75.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs. 38.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Maiami 3». ASV seriâls. 21.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 57.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 13.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 169.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 65.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69. un 70.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Saglabâjot ticîbu». ASV komçdija.
0.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
2.10 «Pretçjais dzimums». ASV komçdija.
4.15 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 13.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 65.sçrija.

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

1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 7.jūnijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Jâòtârpiòð». Filmu studijas
AB animâcijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 29.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 63. un 64.sçrija.

9
TV3
5.50 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 8.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 2.sçrija.
9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Saglabâjot ticîbu». ASV komçdija.
12.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.55 «Gribi tici, gribi netici». Seriâls. 5.sçrija.
15.55 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
ASV realitâtes ðovs. 1.sçrija.
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 13.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 18.sçrija.
18.55 «Kobra 9». Seriâls. 12.sçrija.
19.50 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1. un 2.sçrija.
20.55 «Mana meitene». ASV komçdija.
23.00 «Jaunais vilnis 2007» (ar subt.). Ðovs.
1.45 «Nâvçjoðais zvçrests». ASV drâma.
3.25 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 113.sçrija.

TV5
12.05 «Leìendas un îstenîba. Elka pçdçjâs dienas:
de Golls». Francijas dokumentâla filma.
13.05 Latvijai – 90. «Laimes zemi meklçjot».
8. Latvijas zçnu koru salidojums.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Viòð zina taisnîbu».
Daudzsçriju mâkslas filma. 3.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Horeogrâfs U.Þagata.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»*
19.40 «Grejas anatomija».
ASV seriâls. 48.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 10.sçrija.
22.05 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
22.35 Lielais Dziesmu svçtku
ieskaòas koncerts.
23.35 Nakts ziòas.
23.40 Lielais Dziesmu svçtku ieskaòas koncerts. Turpinâjums.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu». Kas bremzç
atkritumu apsaimniekoðanas reformu;
citas aktualitâtes.
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 NBA finâlspçle.
16.00 UEFA Euro 2008 futbola apskats.*
16.35 «Tavs auto».
17.05 «Zidâna sapòu komanda». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g.
18.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
18.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Èehija. Tieðraide.
21.00 «Strana.LV» (krievu val.). Aktuâlâkie un
interesantâkie notikumi mûsu valstî.
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Portugâle – Turcija. Tieðraide.
23.50 «Izkropïotais prâts». ASV un Vâcijas
psiholoìisks trilleris.
1.30 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.20 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 1. un 2.sçrija.
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 17.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.30 «Mâsas Olsenas: Româ». ASV
piedzîvojumu komçdija. 2002.g.
12.15 «Amulets 7». ASV seriâls. 18.sçrija.
13.15 Koncertðovs La Fleur Dîvu nakts.*
15.15 «Lielais pârpratums». ASV un
Lielbritânijas komçdija.
17.00 «Vecmeita 2».
ASV realitâtes ðovs. 7.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 59.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 1.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.35 F-1 Kanâdas Grand Prix izcîòa. Atlases
brauciens. Tieðraide.
21.10 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.40 «Uz pilnu klapi». ASV romantiska
komçdija. 2006.g.
23.35 «Roka zvaigzne». ASV komçdija. 2001.g.
1.35 «Izvirtulis». Lielbritânijas laikmeta drâma.
3.40 «16 kvartâli».
ASV un Vâcijas kriminâldrâma.
5.30 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.30 «Medline info» (krievu val.). *
12.00 «Defilç» (krievu val.).* Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
15.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.00 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.). *
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Fotogrâfs» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
24.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 8.jûnijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Seriâls
pusaudþiem. 30.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Daugavpils svçtkiem veltîts ekumenisks
dievkalpojums. Tieðraide no Daugavpils
Evanìçliski luteriskâs baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Labais karalis». ASV drâma.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».*
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Eks âmen s».
Dokumentâla filma.
16.55 Redzes atmiòa. «No kurienes tu nâc?»
Telefilmas Rîga dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
Lubânas un Mazâ Lubânas iela.
19.00 «Province».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»
19.40 «Brâïi un mâsas». ASV seriâls. 4.sçrija.

20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
Dailas Strujevicas stâsts.
21.30 «Viktorija».
Rîgas kinostudijas drâma. 1988.g.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Projekts Cilvçks». Valmieras simpozijs.
23.45 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 13.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.*

13.15 UEFA Euro 2008 futbola apskats.*
13.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ spçïu apskats.
14.00 NBA spçle. Jûsu uzmanîbai – spçle finâla
sçrijâ par NBA èempionu titulu.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «www.olimpiade.lv».*
17.00 ZZ èempionâts.*
17.55 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.
18.05 «Ceïâ ar kameru». Neatklâtâs Azoru salas.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Austrija – Horvâtija. Tieðraide.
21.00 «Krçjums... saldais».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Vâcija – Polija. Tieðraide.
23.50 «Çnu èuksti». Seriâls. 6.sçrija.
0.35 «NBA spçïu apskats».*
1.05 «TV motors».*

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 3. un 4.sçrija.
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 19.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Tagad un tad». ASV traìikomçdija. .
12.35 «Biedçjoðie zirnekïi». ASV ðausmu filma.
14.40 «Atveriet, policija! 2». Kriminâlkomçdija.
16.45 «Vecmeita 2».
17.45 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 60.sçrija.
18.45 «Baiïu faktors 5». Realitâtes ðovs.
19.45 F-1 Kanâdas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.

22.05 «Zelta zieda lâsts». Honkongas un Íînas
vçsturiska piedzîvojumu drâma.
0.20 «Apreibusî rîtausma». ASV
kriminâldrâma. 1988.g.
2.30 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 10 un 11.sçrija.
4.30 «Uz pilnu klapi».
ASV romantiska komçdija.

TV3
5.50 «Sirdsbalss». Venecuçlas seriâls.
114.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 9.sçrija.
9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.30 «Garðu laboratorija». Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bratz roka eòìeïi». Animâcijas filma.
12.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 2.sçrija.
12.55 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Kreivijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
14.00 «Gribi tici, gribi netici». 6.sçrija.
15.55 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
ASV realitâtes ðovs. 2.sçrija.
16.00 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 7.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 14.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 19.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Rîga, sekstûrisma jaunâ galvaspilsçta».
Dokumentâla filma.
21.25 «xXx». ASV trilleris. 2002.g.
23.50 «Mahovnija apsçstîba». ASV trilleris.
1.55 «SMS èats».
4.15 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 7.sçrija.
5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
12.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.00 «Mentu kari» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Kaukâza rulete» (ar subt.).
Krievijas drâma.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

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

Ceturtdiena, 2008. gada 29. maijs

Ceturtdiena, 2008. gada 29. maijs
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Hokeja sezona noslēgusies
 Visvaldis Danenbergs

Aiz muguras pasaules
čempionāts Kanādā,
un atpūtas brīdis iestājies arī visu līmeņu
hokejā Latvijā.
Sezonu noslēgušas visas
HK «Zemgale» vecuma grupu
komandas. Čempionāts bija
garš un gana spraigs. Lielākos
panākumus šajā sezonā guva
U-11 (1997. gadā dzimušie) un
U-15 (1993. g.dz.) vecuma grupu hokejisti. Abas komandas
izcīnīja Latvijas čempionāta
sudraba medaļas.

Par U-11 vecuma grupas čempionāta labāko vārtsargu tika
atzīts jelgavnieks Denijs Romanovskis, kurš 17. maija sezonas
noslēguma pasākumā saņēma piemiņas kausu arī no HK «Zemgale» trenera Andra Bartkeviča.

U-10

Čempionātā startēja 12 komandas. «Zemgales» jaunie
hokejisti sezonu aizvadīja viduvēji, pamatturnīrā izcīnot
ceturto vietu. Sezonā skaistas
uzvaras mijās ar sāpīgiem
zaudējumiem, taču vissāpīgāk
izvērsās spēles finālcīņas, kur
ceturtdaļfinālā tika piedzīvots smags zaudējums pret
čempionāta bronzas medaļu
ieguvējiem HS «Rīga». Savukārt nākamajā kārtā, kur jau
tika noskaidroti čempionāta
visu vietu ieguvēji, zemgalieši
cīņā par 7. vietu ar rezultātu
6:8 piekāpās Daugavpils jaunajiem hokejistiem. Rezultātā
12 komandu konkurencē tika
izcīnīta 8. vieta.

U-11

Šajā vecuma grupā jaunie
zemgalieši čempionāta pamatturnīrā izcīnīja pirmo vietu.
Kopumā tika gūtas deviņas

Jau tradicionāli sezonas noslēguma pasākumā vecāko grupu hokejisti samēroja spēkus ar vecāku izlasi. Spēlē pārliecinošu uzvaru guva jaunieši, tomēr vecāki «atspēlējās», uzvarot soda
Foto: Ivars Veiliņš
metienu sacensībā. Rezultātā – draudzīgs neizšķirts.
uzvaras – tikai reizi no laukuma nācās noiet zaudētāju lomā.
Turpinājumā finālcīņās, kur nu
jau savā starpā tikās Latvijas
spēcīgākās sešas komandas,
zemgalieši izcīnīja astoņas
uzvaras un cieta tikai vienu
zaudējumu. Atlikušajai pēdējai
čempionāta spēlei pret «Latvijas Bērza 97» hokejistiem
vajadzēja noskaidrot Latvijas
čempionu šajā vecuma grupā.
Un te nu mazliet mūsu jaunajiem hokejistiem pietrūka veiksmes. Tika piedzīvots minimāls

zaudējums (4:5), kas liedza
čempionāta noslēgumā saņemt
augstākā kaluma medaļas.
1. «Latvijas Bērzs» – 24 punkti
2. «Zemgale» – 23 punkti
3. «Prizma/Pārdaugava» – 19
punkti
Zemgaliešiem sudrabs. Par
čempionāta labāko vārtsargu atzīts jelgavnieks Denijs
Romanovskis. Savukārt par
rezultatīvāko spēlētāju kļuva
mūsu jaunais hokejists Filips
Buncis.
Ar komandu visas sezonas

Iespēja uzspēlēt kopā
ar vecākiem
tika dota
arī pašiem
mazākajiem
piecus līdz
sešus gadus
jaunajiem
hokejistiem,
kuri vēl tikai
apgūst spēles pamatiemaņas.

garumā strādāja Latvijas Sieviešu izlases dalībnieces treneres Lolita Andriševska un Eva
Dinsberga.

U-12

Čempionātā startēja 10 komandas. Zemgalieši cīnījās ar
mainīgām sekmēm, kopsummā
izcīnot 20 uzvaras un 12 spēlēs
piedzīvojot zaudējumus. Tiesa,
zaudējumi tika piedzīvoti ar
minimālu vārtu starpību un
tikai pret čempionāta līderiem,
turklāt trīs no spēlēm tika zaudētas, izpildot pēcspēles soda
metienus.
Sezonas beigas tika aizvadītas uz pozitīvas nots, izcīnot
uzvaras pār «ASK Ogres» (6:2)
un «Daugavpils» (4:3) hokejistiem, taču šie panākumi nedeva
iespēju iekļūt medaļnieku skaitā. Šosezon komandai nācās
samierināties ar 4. vietu.
1. «Liepājas Metalurgs» – 38
punkti
2. HS «Rīga 96» – 30 punkti
3. «ASK Ogre» – 27 punkti
4. HK «Zemgale» – 26 punkti
Par čempionāta labāko aizsargu atzīts zemgalietis Elvis
Stefans Jansons.

Paralēli atbildīgajām
sezonas noslēguma
spēlēm divas mūsu jauniešu komandas «Zemgale 96» un «Zemgale
97» paguva piedalīties
arī starptautiskos turnīros. Abas komandas
startēja treneru Lolitas
Andriševskas un Evas
Dinsbergas vadībā.
Pirmie trīsdienu «Volvo kausa
izcīņā 2008» startēja «Zemgales 96» jaunie hokejisti. Kausa
izcīņā piedalījās 12 komandas,
kuras tika sadalītas divās grupās.
Zemgaliešiem grupā pretim stājās
divas komandas no Somijas – HK
«Nacka» un «RNK 96», trīs ko-

mandas no Rīgas – HS «Rīga 2»,
«Sāga» un «Pārdaugava 1».
Zemgalieši savā grupā izcīnīja
1. vietu, uzvarot HS «Rīga 2»
(6:4 – spēles gaitā zemgalieši
atspēlējās no 0:3), «Sāgu» (8:0),
«Pārdaugavu 1» (7:0), Somijas
komandu «RNK» (8:1) un neizšķirti cīnījās ar somu komandu
«Nacka» (3:3).
Turpinājumā jau savā starpā
ceturtdaļfinālos tikās abu grupu
četras spēcīgākās komandas.
Zemgales hokejistiem pretim
stājās «Pārdaugava 2», ko arī
zemgalieši pieveica bez īpašām
grūtībām (9:0).
Pusfinālā nāca pretim jau
apakšgrupas cietākais rieksts –
«Nacka» (Somija). Spēles sākums
neveiksmīgs (0:1), bet turpinājumā zemgalieši bija vienkārši

neapturami. Rezultātā – uzvara
(5:1).
Finālā mūsu puiši sacentās ar
otrās apakšgrupas pārliecinošo
līderi «Rīgu 1», kura savā apakšgrupā visus pretiniekus burtiski
sagrāva, par ko uzskatāmi liecina
iegūto/zaudēto vārtu attiecība
apakšgrupā. Komanda guva 61
vārtu, savukārt zaudēja tikai 8.
Arī mūsu hokejistiem «Rīgas 1»
komanda izrādījās nopietns pretinieks. Finālā – zaudējums 1:4 un
izcīnītas sudraba medaļas.
Par turnīra labāko vārtsargu
tika atzīts mūsu Denijs Romanovskis. Labākais uzbrucējs Gatis
Sprukts. Savukārt komandas
spēlētājs Niklāvs Birovs tika
nominēts kā labākais spēlētājs
«Zemgales» komandas sastāvā.
Neilgi pēc šī turnīra savus

U-14

Šajā vecuma grupā čempionāts norisinājās divās atsevišķās grupās. Spēcīgāko grupā
startēja astoņas komandas, bet
otrajā – piecas.
Te nu jāpaskaidro, ka «Zemgales» komanda šai vecuma
grupai nevarēja nokomplektēt
sastāvu spēlētāju trūkuma dēļ,
bet tika izveidota komanda
divu dažāda vecuma hokejistiem, kas tobrīd vēl nebija
sevi pierādījuši, lai iekļūtu
vienaudžu komandu pamatsaU-13
stāvos. Tagad droši var teikt,
Grupas deviņas komandas ka puiši sezonu aizvadīja liečempionāta laikā savā starpā ti- liski, ar lielu atbildības sajūtu

Arī starptautiskos turnīros «Zemgalei»
pārsvarā uzvaras
 Visvaldis Danenbergs

kās katra ar katru četras reizes.
Kopā pavisam tika aizvadītas
24 spēles, no tām «Zemgales»
hokejisti sešpadsmit noslēdza ar
uzvarām, septiņas cīņas zaudēja
un viena spēle beidzās ar neizšķirtu rezultātu. Ņemot vērā, ka
čempionāta reglaments nepieļauj neizšķirtu, tika izpildīti pēcspēles soda metieni, kuros viena
kļūda pārvilka svītru sekmīgam
iznākumam. Vēl jāpiebilst, ka no
zaudētajām spēlēm četras bija
pret izteiktajiem čempionāta
līderiem «Liepājas Metalurga»
hokejistiem (2:11, 4:8, 0:3, 5:6).
Čempionāta uzvarētāja laurus ar pārliecinošu pārsvaru
plūca «Liepājas Metalurga»
hokejisti.
Zemgaliešiem trešā vieta un
Latvijas čempionāta bronzas
medaļas.
1. «Liepājas Metalurgs» – 74
punkti
2. HK «Sāga 95» – 54 punkti
3. HK «Zemgale» – 46 punkti

spēkus starptautiskajā rangā
iemēģināja arī «Zemgales 97»
jaunie hokejisti. Viņi piedalījās
starptautiskajā turnīrā Ventspilī, kur startēja komanda no
Pēterburgas, divas komandas no
Baltkrievijas (Mogiļeva), kā arī
pašmāju komandas «Prizma»,
HS «Rīga» (Rīga) un saimnieki
«Venta 2002».
Zemgalieši visās spēlēs izcīnīja
uzvaras. Rezultāti visai iespaidīgi
un pārliecinoši:
«Zemgale» – «Piter» 13:1
«Zemgale» – «Mogiļov 97» 6:2
«Zemgale» – «Mogiļov 96» 8:1
«Zemgale» – HS «Rīga» 11:0
«Zemgale» – «Prizma Rīga» 5:1
Un ļoti sīvā cīņā tikai ar rezultātu 1:0 tika pieveikti «Ventas
2002» jaunie hokejisti. Tādējādi
komanda izcīnīja pirmo vietu.

un vēlmi pierādīt, ka arī viņi
var pārstāvēt savas komandas
pamatsastāvu. Puiši sezonā
aizvadīja divdesmit spēles, kurās tika izcīnītas septiņpadsmit
uzvaras un tikai trijās atzīts
pretinieku pārsvars. Lielisks
pierādījums atzīstamam startam čempionātā ir izcīnītie
punkti un, protams, pirmā
vieta grupā.
«Zemgalei» – 38 punkti un
lieliska gūto/zaudēto vārtu
attiecība 104:57.

U-15

Šī komanda sezonu aizvadīja
ļoti labi. Trenera Andra Bartkeviča un Mika Goluboviča
vadībā sasniegti atzīstami rezultāti gan Latvijas čempionātā, gan starptautiskos turnīros.
Un tikai sezonas izskaņā kļuva
skaidrs, ka zēniem pavisam nedaudz pietrūka izturības, spēka
un, protams, arī veiksmes.
Atbildīgākajās cīņās, kurās izšķīrās medaļu liktenis, tika pieveiktas HS «Rīga» (6:2), «EVHS»
(4:3) komandas, bet zaudēts
«BHS» (6:10) un galvenajiem
konkurentiem uz zelta medaļām
«Sāgai» (5:7 un 4:11).
Mazliet pietrūka spēka sezonas izskaņā, līdz ar to mūsu
puišiem tikai sudraba medaļas.
Pa r č e m p i o n ā t a l a b ā k o
uzbrucēju tika atzīts mūsu
komandas spēlētājs Dāvis
Sprukts.
Komandas tagad izmanto
nelielu atelpas brīdi, bet jau
tūlīt pēc Līgo svētkiem uz atjaunotā Jelgavas Ledus halles
ledus sāks gatavoties jaunajai
hokeja sezonai.

Mūsējie Kvebekā
 Visvaldis Danenbergs

Paralēli šiem notikumiem mūsu jauno hokejistu pārstāvji Paula
Liepa un Aigars Pauče
devās uz hokeja dzimteni, lai Starptautiskās Hokeja federācijas
(IIHF) simtgadei veltīto
pasākumu laikā piedalītos visas pasaules jauno hokejistu
prasmju pārbaudes
festivālā.
Abi jaunie hokejisti tiesības
piedalīties šāda veida pasākumā
izcīnīja Rīgā, «Skiils&Chalange»
hokeja elementu prasmju konkursa Latvijas posmā.
Kvebekā (Kanādā) šajā pasākumā piedalījās 44 valstu
pārstāvji. Trīs dienu garajās
nodarbībās jaunie hokejisti rā-

dīja savu prasmi slidošanas un
nūjas tehnikā (metieni un ripas
vadīšana).
Pirmajā dienā notika nodarbības sešu NHL treneru vadībā.
Jāsaka uzreiz, ka mūsu jaunieši
parādīja sevi no labākās puses.
Visu šo 44 valstu jaunajiem hokejistiem tika piedāvāta iespēja
klātienē vērot pasaules čempionāta spēles starp Krievijas
– Čehijas un Kanādas – Itālijas
komandām.
Vienlaicīgi ar jauno hokejistu viesošanos IIHF simtgadei
veltītajos pasākumos Kanādā
norisinājās arī valstu veterānu
komandu turnīrs hokejā, kur
mūsu «Zemgales» amatieru
līgu pārstāvēja treneris «B–Tehno» komandas spēlētājs Gints
Ritums, kā arī divi Olaines
komandas hokejisti – vārtsargs
Guntis Kārkliņš un Armands
Znotiņš.
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Pilsētas svētki
 30. maijā pulksten 15 – muzeja pastāvīgās ekspozīcijas «Jelgava 19. un 20. gadsimtā» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 17 – svētku gājiens
(Lielā iela – Pasta iela – Uzvaras
parks).
 No pulksten 18 līdz 22.30
– svētku koncerts. Harijs Spanovskis «Jaukākās Raimonda
Paula dziesmas», Aisha un grupa,
Andra Ērgļa solokoncerts (Uzvaras parkā).
 31. maijā no pulksten 9.30
līdz 14 – Amatu diena. Moto:
«Mans nams – mana pils». Gadatirgus (mājokļa labiekārtošana,
interjers); bērnu radošā darbnīca
– kartona piļu krāsošana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 11 – LR Streetball
čempionāta Jelgavas posms (pie
Ledus halles).
 Pulksten 12 – Latvijas čempionāta 1. posms un Jelgavas
kausa izcīņa ūdens motocikliem
(Pasta salā).
 Pulksten 13 – starptautisks
spēkavīru turnīrs «Jelgavas, Baltijas spēkavīru kauss – 2008»
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 No pulksten 16.30 līdz 17.30
– motociklistu kluba «Zemgales
leģions» motortehnikas parāde
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 18 – Latvijas Jumiķu
čempionāta uzvarētāju apbalvošana.
 No pulksten 17 līdz 21 – Pavāru šovs (Pils salā).
 Pulksten 21 – opermūzikas
koncerts «Jelgavas pilij 270».
Piedalās LNO solisti Kristīne Zadovska, Aira Rūrāne, Viesturs
Jansons, Jānis Apeinis, LNO koris,
LNO orķestris, diriģents Aigars
Meri. Biļešu cena – Ls 5; 3; 2,50
(pils pagalmā). Pēc koncerta
– Jelgavas pils dienvidu daļas
izgaismošana.
 Pulksten 12 – «Taureņu balle
Jelgavas pilī». BJC «Junda» mācību gada noslēguma koncerts
un izstādes. Darbosies atrakcijas,
radošās darbnīcas, kafejnīca
bērniem (pils pagalmā un parkā,
Pils salā).
 No 28. līdz 31. maijam no
pulksten 9 līdz 17 – «Jumtu dienas 2008». Piedāvā Latvijas Jumiķu apvienība sadarbībā ar firmu
«Dorken». Jumiķu čempionāta
sākums. Sacenšas pieredzējušie
un jaunie jumiķi dakstiņu jumta
ieklāšanā, vacprofila skārda jumtu ieklāšanā uz stendiem (skvērā
aiz kultūras nama).
 31. maijā paralēli pie teltīm
notiek bērniem domātas nodarbības (zīmēšana, veidošana no
māla un citas).
 1. jūnijā pulksten 10 – dievkalpojums Sv.Annas katedrālē.
Piedalās solists Jānis Kurševs,
Sv.Annas draudzes koris, diriģents Guntis Galiņš, ērģelniece
Māra Ansonska.

svētki
Mākslinieks Anatolijs Lobkovskis no
Baranovičiem savu darbu bija sācis
jau svētdienas vakarā, un pirmdienas rītā pie dīķīša Pils salā tika veikti
pēdējie labojumi pirmajai gleznai,
kurā caur ziedošajiem kastaņiem, kas
piesaistījuši īpašu mākslinieka uzmanību, redzama pati jubilāre – pils.
Mākslinieks par savu darba vietu bija
izvēlējies Studentu klubu, jo, pēc
viņa teiktā, laukā varot pastrādāt ļoti
neilgu laiku, odi kožot, un tas traucējot darba procesam. Tieši tāpēc
otrajā gleznā izvēlējies attēlot skatu
uz Pils salu, kas redzams tieši caur
Studentu kluba logu no Anatolija iekārtotās darba vietas. «Ņemot vērā,
ka laukā spīd saule un mūs šeit draudzīgi uzņem, domāju, ka arī darbi
būs ļoti saulaini un visiem patiks,» tā
mākslinieks. Jelgavā viņš viesojas jau
otro reizi, pirmoreiz bijis kā pārstāvis
no savas pilsētas iepazīties ar mūsu
pilsētu. Redzot skaisto un sakārtoto
apkārtni, ar prieku pieteicies braukt
arī šoreiz. «Šeit ir ļoti skaisti, lielākais skaistums ir kultūras piemineklis
– Jelgavas pils, kuru arī es savos darbos gleznoju,» tā mākslinieks.
Foto: Ivars Veiliņš

Dāvana Jelgavai un pilij –
14 mākslinieku gleznas
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pils no
priekšpuses, no labās un kreisās puses,
tiltiņš, kas ved uz Pils
salu, dīķītis, Jelgava
no putna lidojuma un
daudzi citi gleznaini
pils un tās apkārtnes skati – tas viss
redzams vienkopus
tēlotājmākslas simpozija laikā tapušajās gleznās, kas no
vakardienas apskatāmas kultūras nama
1. stāvā.
Jelgavā iedibināta tradīcija, ka ik pa trim gadiem pie
mums brauc mākslinieki no
Šauļiem un Pērnavas, kas piedalās mākslinieku plenērā, un
divu gadu starplaikā plenērs
notiek kādā no šīm pilsētām,

taču šajā gadā radusies jauna ideja – simpozijs, kurā
piedalās šoreiz sešu Jelgavas
sadraudzības pilsētu mākslinieki. Ņemot vērā, ka šis ir
Jelgavas pils 270. jubilejas
gads, tam veltīts arī mākslinieku simpozijs.
Tēlotājmākslas simpozijs
«Jelgavas pilij 270» nu jau
aizritējis, aiz sevis atstājot 14
sadraudzības pilsētu mākslinieku – Šauļu, Pērnavas, Baranoviču, Ivanofrankovskas,
Belostokas un Jelgavas – simbolisku dāvanu mūsu pilij tās
dzimšanas dienā – gleznas.
Jelgavas Mākslinieku organizācijas valdes priekšsēdētājs Māris Brancis stāsta, ka
simpozijā piedalījušies visi
uzaicinātie viesmākslinieki un
arī četri daudziem pazīstamie
Jelgavas Mākslinieku organizācijas biedri – Asnāte Zutere,
Ludmila Grīnberga, Gunārs

Ezernieks un Inita Vilks.
Kaut arī simpozijs bija izsludināts no 21. maija, mākslinieki darbu ap pili sākuši
tikai divas dienas pirms izstādes atklāšanas. Līdz tam viņi
iepazinās gan ar Jelgavu, gan
pili, muzeju, Rundāles pili, pabija Jūrmalā, lai redzētu gan
skaisto apkārtni, gan rastu
iedvesmu saviem darbiem.
Priekšsēdētājs stāsta, ka
mākslinieki šī simpozija laikā
darinājuši vairākas gleznas,
taču izstādei viņiem bija jānodod tikai viena no tām, kas
vēlāk tiks uzticētas glabāšanā
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam. Tas,
kura glezna paliks Jelgavā,
gan bija katra mākslinieka
ziņā.
Simpozijā katrs no māksliniekiem varēja izvēlēties sev
piemērotāko darba vietu – vieni strādāja Studentu kluba

Izstādes
 No 30. maija līdz 30. jūnijam – Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 No 22. maija – Ulda Rogas
zīmēšanas studijas audzēkņu
darbu izstāde (kultūras nama
2. stāvā).
 Pilsētas svētku laikā – mākslinieku simpozija «Jelgavas pilij
270» darbu izstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 Līdz 27. jūnijam – Jelgavas
mākslinieka Valerijana Dadžāna gleznu izstāde. Apskatāma
darbdienās no pulksten 10 līdz
15, bet otrdienās līdz pulksten
19 (Jelgavas Latviešu biedrībā
Lielajā ielā 13 – 15, ieeja no
sētas puses).

Ceturtdiena, 2008. gada 29. maijs

Tuvāko kaimiņu, Šauļu, māksliniece Rasa Grebenkovaite atzīst, ka, jau Šauļos esot, domājusi,
ko un kā varētu uzgleznot, jo šeit atlicis laiks tikai gleznošanai. Darbu viņa pie skicēm un
gleznām sāka tikai pirmdienas rītā. Māksliniece plānojusi uzgleznot divas vai trīs gleznas atkarībā no laika. Skaidri gan bija zināms, ka vienā no tām būs atainota pils, bet otrā – kaut kas
no Jelgavas. Ja lielākoties visi mākslinieki savos darbos attēlojuši tikai dabas skatus, tad Rasa
bija tā, kuras gleznās parādās arī cilvēki – tie gan neesot īsti, bet izdomāti ļaudis. Māksliniece
stāsta, ka mums ir ļoti daudz vēsturisku vietu, ar ko varam lepoties. «Ar īpašu interesi skatījos
gan jūsu muzeju, gan pili, jo pie mums tādu nav,» tā Rasa.

«Tā būs Jelgava un arī pils no putna lidojuma,» par savu darbu
teic lietuviete Edita Zarekiene, kuras darbus jau arī iepriekš
jelgavnieki redzējuši izstādē Jelgavas Mākslas skolā, ar kuru
sadarbība viņai izveidojusies gana sen, tāpēc Jelgava nebija
sveša. «Mana galvenā vēlme ir visu Jelgavu atainot vienā
gleznā, lai tā būtu baudāma. Palīgā esmu ņēmusi bukletus
par Jelgavu, pati staigāju pa pilsētu un skatījos, ko, kā attēlot,
savācu visu nepieciešamo. Es necenšos uzgleznot tieši to, ko
redzu. Es visu daru caur izjūtām par redzēto, tāpēc man sanāk
improvizācija par šo tēmu. Tieši tāpēc man nav jāstrādā pilsētā, bet par savu darba vietu izvēlējos viesnīcas istabiņu, kur
man bija viss nepieciešamais. Ja kas neskaidrs, devos ārā un
skatīju, kā to varētu dabūt gatavu,» tā Edita. Māņticības dēļ
viņa nevēlējās atklāt, kas būs redzams otrajā gleznā. Zināms
vien tas, ka tā būs interpretācija par pili, tāpēc māksliniece
aicina visus interesentus doties uz izstādi un pašiem apskatīt
viņas un kolēģu veikumu.
ēkā, citi pils teritorijā, bet daži
par savu mākslas darbu tapšanas vietu izvēlējās viesnīcu
«Jelgava», kur mākslinieki bija
apmetušies. Savukārt Jelgavas
mākslinieki darba procesam
bija nodevušies savās darbnīcās. «Tas bija simpozijs, nevis
plenērs – citam pietiek ar to,
ka viņš redz un vēlāk uzzīmē
savus iespaidus. Tā bija iespēja
strādāt dažādās vietās un tehnikā,» tā M.Brancis.
Galvenokārt simpozija laikā tapušie darbi gleznoti ar
eļļas krāsām, bet netrūkst arī
akvareļu, pasteļu un grafikas
darbu.
Jāteic, ka darbi interesanti
ne tikai ar to, ka tos gleznojuši pārstāvji no dažādām
valstīm un pilsētām, bet arī
ar to, ka pārstāvēta ir plaša
vecuma amplitūda – jaunākajam māksliniekam tikai
nedaudz pāri 20, bet vecāka-

jam – jau 76 gadi.
«Interesanti ir arī tas, ka
šeit kopā bija sanākušas dažādas mākslas skolas – latvieši
ar savu glezniecības skolu,
lietuvieši un igauņi ar savu,
savukārt ukraiņi un baltkrievi ar savu. Sanāk, ka
šajā izstādē saskatāmas sešu
valstu glezniecības skolas,» tā
mākslinieks.
Priekšsēdētājs atzīst, ka
līdzīgi pasākumi jāorganizē
biežāk, jo mākslas satuvināšana starp dažādām valstīm
ir jauka lieta. Būtiskākais jau
šajā simpozijā bijusi sadraudzēšanās, domu apmaiņa un
nodibinātie kontakti. «Man
ir cerības, ka mēs kaut ko
līdzīgu varētu izdomāt arī uz
priekšdienām, protams, tas
nebūs nākamgad,» tā priekšsēdētājs. Šī izstāde kultūras
namā apskatāma Pilsētas
svētku laikā.

