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Uzņēmēji un LLU iegulda
pagalma sakārtošanā

Foto: Ivars Veiliņš
 Zane Auziņa

Divi pilsētas uzņēmumi
un Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(LLU) pēc pašvaldības
mudinājuma sanākuši
kopā un šovasar rekonstruēs plašo pagalmu pie kluba «Jelgavas
baltie krekli», ko no ielas norobežo LLU 6., 7.
un 8. studentu dienesta
viesnīcas. Pēc pagalma
rekonstrukcijas sakārtota būs automašīnu
kustība un stāvvietas.
Atsevišķi celiņi paredzēti arī gājējiem un
velobraucējiem.
Kluba «Jelgavas baltie krekli»
direktors Ainārs Tamisārs stāsta,
ka šobrīd pagalma rekonstrukcijas projekts iesniegts saskaņošanai Jelgavas domē un, tiklīdz

atļauja būs saņemta, sāksies pagalma pārbūve. «Plašais pagalms
nav mainīts kopš tā izveides pagājušā gadsimta septiņdesmitajos
gados, un šobrīd tas ir morāli un
fiziski novecojis. Jau iepriekš
spriedām par nepieciešamību
pagalmu sakārtot, taču līdz darīšanai tā arī netikām – vienmēr
bija steidzamāki darbi. Taču, saņēmuši tādu kā skubinājumu no
pašvaldības, sasparojāmies, un
nu projekts tiek īstenots,» stāsta
A.Tamisārs, kurš gan piebilst – ja
arī ne tik drīz, uzņēmumi tomēr
būtu darbus uzsākuši arī bez
mudinājuma no pilsētas vadības.
«Apzināmies, ka daudzās studentu un klientu automašīnas rada
īstu bardaku, kustība te notiek
visos iespējamos virzienos, mašīnas tiek atstātas, kā pagadās,
bet gājējiem vienkārši jāmēģina
izlavierēt, kas, piemēram, ar
bērnu ratiņiem nemaz nav viegli.
Pēc rekonstrukcijas, ko īstenos

«Jelgavas baltie krekli», LLU
un SIA «Polans», kā bistro arī
atrodas šajā teritorijā, mums
pagalmu izdosies būtiski mainīt,
darīt drošāku un skatam pievilcīgāku,» spriež A.Tamisārs.
Pagalma rekonstrukcijas projektu izstrādā arhitekte Aija
Ziemeļniece, kas iecerējusi, ka
pēc pārbūves te tiks organizēta
automašīnu vienvirziena kustība ar iebraukšanu no Lielās
un izbraukšanu pa Pētera ielu.
Atsevišķa teritorija plānota automašīnu stāvvietām – viena no
tām paredzēta studentu autotransportam, ko te drīkstēs turēt
ilglaicīgi, bet otra – klientiem, kas
transportlīdzekļus te bez maksas
varēs novietot divas stundas – tas
esot pietiekami ilgs laiks, lai pagūtu paēst pusdienas un nokārtot
darīšanas.
Asfaltu pie kluba fasādes
nomainīs divu veidu bruģis,
būs uzstādītas piecas jaunas

laternas, sakārtota lietus ūdens
kanalizācija, kas līdz šim radījusi
problēmas, kā arī labiekārtota
pagalma zaļā zona. «Ja arhitektes ieceres izdosies realizēt,
Jelgava iegūs skaistu un sakoptu
pagalmu. Tā centrā vieta paredzēta arī kādam «smukumam»
– strūklakai vai piemineklim.
Tiesa, pagaidām tas vēl ir apspriešanas stadijā. Būs arī vieta
basketbola grozam, un ceram,
ka pagalmā nu jau sakārtotā
vidē varēsim organizēt nelielus
sporta un izklaides pasākumus,»
rezumē A.Tamisārs.
Ja saskaņošanas un darbu
izpildes laikā neradīsies pēkšņi sarežģījumi, sagaidāms, ka
pagalma rekonstrukcija tiks
sākta un pabeigta vēl šajā gadā.
A.Tamisārs informē, ka kopējās
pagalma rekonstrukcijas projekta izmaksas vēl nav aprēķinātas,
bet kluba ieguldījums būs apmēram 30 tūkstoši latu.

Rīdzinieki sola mazliet «uzfrišināt» autoostu
 Zane Auziņa

Kopš 1. jūnija Jelgavas
autoostas pakalpojumus sniedz Rīgas
Starptautiskā autoosta
(RSA), kas iedzīvotājiem sola nodrošināt
ērtākas uzgaidāmās
telpas, bet darbiniekiem – labākus darba
apstākļus. Citu izmaiņu autoostas darbā
nebūs.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos
RSA nomā Jelgavas autoostas
ēkas daļu un peronus. Savukārt
14 darbiniekiem, kas iepriekš
strādāja SIA «Jelgavas Autobusu
parks», kopš 1. jūnija darba devējs
ir RSA.
Līdz šim Jelgavas autoostas
darbu nodrošināja SIA «Jelgavas
Autobusu parks», kas turpmāk
gādās tikai par pasažieru pārvadājumiem. Uzņēmuma valdes
loceklis Pēteris Salkazanovs izsaka
cerības, ka autoostu nozarē piere-

dzējušais Rīgas uzņēmums spēs
celt autoostas pakalpojumu kvalitāti un perspektīvā tos arī dažādos.
«Autoosta ir specifisks bizness,
kuru labāk uzticēt nozares speciālistiem. Ņemot vērā RSA pieredzi,
kā arī sekmīgi sākto darbu Ogrē,
lēmumu par autoostas pakalpojumu nodošanu rīdzinieku ziņā
pieņēma arī Jelgava. Bet Jelgavas
Autobusu parks varēs visus spēkus
veltīt pasažieru pārvadājumiem,
reisu plānojumiem, tehnikai un
līdzīgiem jautājumiem,» atzīst

P.Salkazanovs. Savukārt RSA
komercdirektors Jānis Briedītis
norāda, ka vidēji dienā Jelgavas
autoosta pārdod ap tūkstoš biļetēm
un uzņēmuma galvenais mērķis
ir strādāt tā, lai katras biļetes
pircējs ar autoostā saņemtajiem
pakalpojumiem paliktu apmierināts: «Strādāsim pie apkalpošanas
kvalitātes celšanas, tiek domāts
par uzgaidāmo telpu un autobusu
kustības tablo uzlabošanu, plānojam arī nelielus remontus.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Arī šogad pašvaldība
pirks dzīvokļus
 Kristīne Langenfelde

Jau drīzumā pašvaldība atkal plāno iegādāties dzīvokļus,
ko pēc tam ierādīt
maznodrošinātām ģimenēm, kas jau ilgstoši gaida dzīvokļu
rindā.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne
skaidro, ka pēc pirmās dzīvokļu
pirkšanas pagājušajā gadā daži
pašvaldības deputāti norādīja
uz procesa necaurspīdīgumu
– viņiem nebija skaidrs, kas
konkrēti dzīvokļus ir novērtējis, lai garantētu to atbilstību
cenai, tāpēc šobrīd pašvaldība
dokumentējusi kārtību, kādā
dzīvokļi tiek iegādāti. «Lai
nerastos pārpratumi, tagad
kārtība ir rakstiski formulēta
– konkrēti reglamentēts, kas
dzīvokļus pirms pirkšanas
pārlūko un novērtē to stāvokli.
Šim nolūkam izveidota komisija, ko vada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļev
čenoks,» skaidro I.Škutāne.
Lai arī kopumā šā gada budžetā dzīvokļu iegādei atvēlēti
300 000 latu, šobrīd pašvaldība
plāno iegādāties dzīvokļus par
200 000 latu. «Šoreiz vēlamies
pirkt nelabiekārtotus vienu

un divu istabu dzīvokļus, jo
tieši pēc tādiem ir vislielākais
pieprasījums. Rindā dzīvokļus
visvairāk gaida tieši maznodrošinātas ģimenes, kas nevar
atļauties norēķināties par
labiekārtotiem dzīvokļiem,»
tā I.Škutāne.
Atlikušo summu – 100 000
latu – dzīvokļu iegādei paredzēts iztērēt līdz gada beigām.
«Mēs arī sekojam līdzi dzīvokļu
tirgum. Jau tagad redzams, ka
cenas pakāpeniski samazinās.
Iespējams, ka līdz gada beigām
tās vēl kritīsies, tāpēc šajā brīdī varbūt pareizāk ir mazliet
nogaidīt,» spriež I.Škutāne.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka šā gada sākumā
pašvaldība sešus jauniegādātos labiekārtotos dzīvokļus
izīrēja bāreņiem, kas bija
reģistrēti pašvaldības dzīvokļu rindā. Savukārt vienu
četristabu dzīvokli piešķīra
Kuguliņu ģimenei – deviņu
bērnu ģimene palika bez dzīvokļa, kad viņu mājā izcēlās
ugunsgrēks.
Tad, kad pašvaldība dzīvokļus būs iegādājusies, par to
piešķiršanu lems Dzīvokļu komisija, bet, ja nepieciešams, lēmums tiks virzīts izskatīšanai
domē. Dzīvokļi ir pašvaldības
īpašums, kas tiek izīrēti bez
privatizēšanas iespējām.

Brīvības bulvārī
atrakto bruģi
izmantos lietderīgi
 Sintija Čepanone

Rekonstruējot Brīvības bulvāri, darbu
veicēji izcēluši kalto
bruģi, kas, visticamāk, tur bijis, kopš
iela būvēta. Bruģis ir
labā stāvoklī, tādēļ
atšķirots no būvgružiem un tiks izmantots kādas citas ielas
vai ielas posma rekonstrukcijā.
«Tas, ka dažviet Brīvības
bulvārī vairākos posmos ieklāts
bruģis, bija redzams. Taču
kaltie akmeņi bija ieasfaltēti,
tādējādi klāt tiem varēja tikt
tikai tagad, Brīvības bulvāra
rekonstrukcijas gaitā,» atklāj
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Ielu uzturēšanas
– realizācijas nodaļas vadītājs
Imants Auders.
Viņš teic, ka kaltais bruģis
posmā no Rīgas līdz Garozas
ielai abpus gājēju ietvei bijis
ieklāts apmēram 260 metru
garumā, savukārt ielā – 100
metru. «Metrā ielas ir apmēram četri pieci kaltie akmeņi,»

vērtīgā materiāla apjomus
ieskicē I.Auders. Viņš piebilst,
ka turpmāko darbu gaitā jau
izceltajiem akmeņiem pievienosies arī citi, jo zināmas
vietas, kur tie vēl Brīvības
bulvārī ieklāti.
I.Auders skaidro, ka bruģis
ir labā stāvoklī, atšķirots no
būvgružiem un pašlaik tiek
uzglabāts. «Iespējas, kur to
varētu izmantot, ir vairākas,
jo bruģis noderētu citu pilsētas ielu rekonstrukcijai, taču
raudzīsim, kāds būs arhitekta
lēmums,» Ielu uzturēšanas
– realizācijas nodaļas vadītājs
apstiprina, ka bruģis noteikti
tiks otrreiz izmantots.
Jāpiebilst, ka Brīvības bulvāra rekonstrukcijas laikā
iegūtie otrreiz izmantojamie
materiāli jau pašlaik lieti noder mazākas nozīmes pilsētas
ielu uzturēšanai – piemēram,
frēzētais asfalts ieklāts Apšu
ielā, savukārt šķembas līdzējušas, lai paaugstinātu Bērzu
ceļa līmeni posmā no Klijēnu
ceļa līdz kapiem. I.Auders
norāda, ka perspektīvā līdzīgi
paredzēts uzlabot Klijēnu un
Pambakara ceļa segumu.
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Ko?! – par sētnieku mācīties?
 Kristīne Langenfelde

«Ja man pirms trim
gadiem jautātu, ar ko
nodarbojas namu apsaimniekotāji, nevarētu atbildēt – mans
priekšstats par to bija
līdzvērtīgs nullei. Jā,
zināju, ka tiek iekasēta apsaimniekošanas
maksa, vairums iedzīvotāju neapmierināti ar
izdarīto, un tas arī viss,»
atzīst Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Nekustamā īpašuma pārvaldības programmas
3. kursa students Viktors Valainis.
Viņš būs viens no pirmajiem 60
studentiem, kas nākamgad grasās
absolvēt RTU un iegūt diplomu
nekustamo īpašumu pārvaldīšanas specialitātē.

Mājokļu tirgus vilinājums

Jautāts, kādas nianses, ko vajadzētu mainīt JNĪP darbā, savas prakses laikā pamanījis, students
Viktors Valainis saka – noteikti diskutējams jautājums ir par savas avārijas brigādes uzturēšanu. «Varbūt finansiāli izdevīgāk būtu šo pakalpojumu pirkt no citiem. Tāpat varbūt jāpadomā
par izmaksu optimizāciju, taču dažu mēnešu laikā, ko esmu te pavadījis, grūti spriest, kādās
Foto: Ivars Veiliņš
jomās tieši to īstenot.»

Kad RTU pirms trīs gadiem
atvēra jauno programmu, lielākā
daļa no studentiem nepretendēja uz izglītību vienā no tās ieguva vairāk prognozējamu
specialitātēm – nekustamā īpa- un plānojamu darbu,» uzsver
šuma pārvaldīšana. Vairumam Viktors.
daudzsološāks šķita otrs virziens
– nekustamā īpašuma vērtēšana, Kur rodas nauda
Šobrīd Viktors iziet savu pirdarījumu speciālists. «Loģiski, jo
tas laiks sakrita ar lielo pirkšanas mo praksi Jelgavas Nekustamā
un pārdošanas bumu nekustamo īpašuma pārvaldē (JNĪP) un
īpašumu tirgū. Tas izklausījās ļoti saka: «Prakse no teorijas būtiski
perspektīvi – ienesīga joma, atbils- neatšķiras.»
«Tā vienkārši papildina priekštoša izglītība,» tā savu izvēli par
labu RTU pamato arī V.Valainis. statu. Sāc saprast, kur rodas nauTaču situācija mainījās – mā- da, kur tā paliek, un tikai tad, ja
jokļu tirgus apsīka, un 3. kursā, cilvēkam ir teorētiskas zināšanas,
kad no kopējās programmas bija viņš spēj arī praktiski šīs lietas sajāizvēlas specialitāte, Viktors deva prast. Man tagad ir pilnīgi skaidrs,
priekšroku apsaimniekošanai. ka galvenā problēma ir tā, ka
«Protams, sākumā jau šķita: ko?! lielākajai daļai dzīvokļu īpašnieku
– es tagad mācīšos par sētnieku? nav ne mazākā priekšstata, kā
Bet tikai tad, kad tev jau ir zināma darbojas namu apsaimniekotāji.
bāze nekustamā īpašuma jautāju- Tur arī rodas neapmierinātība,»
mos, rodas arī sajēga par to, kas ir spriež Viktors.
Studenti praksvarīgi,» spriež
«Mājas vecā- tiskas iemaņas
Viktors.
ne tikai
Ne bez pierukais neko neda- iegūst
praksē, bet arī
nāšanas Viktors
tomēr nosliecās
ra, tāpec nolē- mācību procesā, kad klātienē
par labu apmu, ka izliksim dažādos uzņēsaimniekošanai.
tiek iz«Tas, kas notika
v i ņ u n o d z ī - mumos
zināts viens vai
mājokļu tirgū,
vokļa, dzīvokli otrs process. «Jā,
sāka apsīkt, un
ka jelsaproti, ka tā bija
pārdosim, bet saprotu,
gavniekiem droši
īslaicīga leiputrija, turpretim apiegūto naudu vien šķiet, ka viņi
par saviem dzīsaimniekošana
ieguldīsim mā- vokļiem maksā
ir pakalpojums,
apsaimniekas būs nepieciejas remontdar- bargu
košanas maksu,
šams vienmēr,»
bet es, salīdzinot
bos.»
saka Viktors,
redzēto šeit un
piebilstot, ka jau
tobrīd viņam bija piemēri, kad citur, droši varu apgalvot, ka Jeldažs labs, kurš ļoti sekmīgi dar- gavā maksa ir niecīga. Jāsaprot,
bojās nekustamā īpašuma tirgū, ka nauda jau nerodas no nekā
sāka pievērsties namu apsaimnie- – apsaimniekotājs sniedz pakalkošanai. «Parunājot ar vienu otru, pojumu tādā apmērā, kādā viņam
bija skaidrs – tā nav joma, kur tiek maksāts. Piemēram, ja priuzreiz var miljonus grābt, taču vātai mājai jānomaina jumts, tad
tā ir stabila, kurā var darboties tas maksā tik, cik tas maksā, un
ilglaicīgi. Jā, arī viņi bija zaudējuši saimnieks to saprot, bet daudzdzītos peļņas apmērus, ko ieguva no vokļu mājās nez kāpēc cilvēkiem
pirkšanas un pārdošanas, taču joprojām šķiet, ka kāds no malas

Skaitļi runā

nāks un salabos. Ir jāmaina domāšana,» tā Viktors.
Viņš arī nespēj saprast, kā
cilvēki var nenovērtēt padarīto.
«Piemēram, 4. līnijas mājas siltināšana – viņiem Vācijas banka
uzdāvina desmitiem tūkstošu,
kas nav jāmeklē pašu kabatā, jau
tagad ir skaidrs, ka par siltumu
varēs ietaupīt 45 procentus no
izmaksām, bet cilvēkiem atkal
slikti. Viņi sūdzas par neiesētu
zālienu. Bet tas taču bija siltināšanas projekts, nevis apzaļumošanas!»
Taču Viktors piekrīt – lai mainītu cilvēku domāšanu, vajadzīgs
laiks. «Dzīvokļa īpašniekam ir
jājūtas kā saimniekam – ne tikai
sava dzīvokļa, bet visas mājas.
Viņam jāiesaistās procesos, jābūt
interesei par to, kā uzlabot vidi sev
apkārt,» piebilst Viktors.

Izliksim no dzīvokļa
mājas vecāko

Viena no lietām, kā Viktors
saskata labāku kontaktu veidošanu starp apsaimniekotāju un
dzīvokļu īpašniekiem, ir zināmas
sistēmas ievērošana. «Šī sistēma
pastāv arī Jelgavā, taču cilvēki to
nevēlas ievērot. Ir jābūt vismaz
kaut kādai kārtībai, kā lietas risināt – nav normāli, ja viens bļauj
par jumtu, otrs par pagrabu. Māja
– tas ir kopīpašums, tās iedzīvotājiem pirmām kārtām pašiem būtu
jānonāk pie kopsaucēja, ko viņi
vēlas savā īpašumā darīt. Tas ir
mājas vecākā pienākums – izzināt
problēmas, kopīgi nolemt, kas jāveic, un tad mājas vecākais vēršas
pie apsaimniekotāja. Savukārt apsaimniekotājs piedāvā iespējamos
risinājumus – tos meklē tik ilgi,
līdz nonāk pie abpusēji izdevīga
varianta, ko realizēt. Tas būtu
loģisks ceļš,» spriež Viktors.
Taču šobrīd visbiežāk notiek
pilnīgi ačgārni – cilvēki katrs brēc
par savu problēmu, bet rezultātu

Neprofesionāļus
izspiedīs no tirgus

Redzot, cik daudz nesakārtotu lietu vēl ir apsaimniekošanas jomā, Viktors spriež, ka
zināmu kārtību ieviesīs jaunais
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likums, kas drīzumā varētu
stāties spēkā. «Apsaimniekotājs
vairs nevarēs būt cilvēks «no
ielas» – tiks izveidots speciāls
apsaimniekotāju reģistrs, kurā
tiks apkopota visa informācija
par tā darbību: gan pozitīva, gan
negatīva. Ja apsaimniekotājs
nespēs tikt galā ar pienākumiem, savu darbību varēs beigt.
Manuprāt, šāda kārtība noteikti
stimulēs strādāt vēl labāk. Savs
pluss būs arī tam, ka turpmāk
katrai mājai būs sava lieta – visa
informācija par katru paveikto
darbu konkrētā mājā būs atspoguļota dokumentācijā. Jā, JNĪP
tas nebūs nekāds jaunums, jo
viņi jau pēc šāda principa strādā,

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 2007. gada 12. klašu beidzēji turpina mācīties
2007./2008. mācību gadā (12. klasi beidza 629)

Augstskolās (kopā)

510 (81%)
177 (28%)

LLU
1. līmeņa augstākās
profesionālās
izglītības iestādēs

panākt ir praktiski neiespējami.
«Esmu pabijis arī vairākās māju
kopsapulcēs. Kas tur notiek? Tās
tiešām ir šausmas. Pirmkārt, uz
sapulcēm ierodas labi ja desmitā
daļa no iedzīvotājiem, otrkārt,
viņi cits caur citu bļauj un pilnīgi
nesaprot, ko vēlas. Iedomājieties,
kas notiktu, ja 15 000 dzīvokļu
saimnieku katrs sāktu dot savus
rīkojumus JNĪP – tas būtu haoss,»
uzsver Viktors.
Esot pieredzēti vēl trakāki
gadījumi, piemēram, ierodas
kādas mājas iedzīvotājs un saka:
«Mājas vecākais neko nedara,
tāpēc nolēmu, ka izliksim viņu
no dzīvokļa, dzīvokli pārdosim,
bet iegūto naudu ieguldīsim mājas
remontdarbos.»
«Kas vēl skaidrāk varētu apliecināt, ka lielai daļai cilvēku
tiešām nav nekādas izpratnes
par apsaimniekošanu,» nosaka
Viktors.

35 (6%)
Avots: Jelgavas pašvaldības informācija

taču citās pilsētās tas būs milzīgs
ieguvums. Jelgavnieki varbūt to
nenovērtē, bet es zinu piemērus,
kad citviet jāiegūst informācija
par kādu īpašumu, bet izrādās,
ka vienīgais ko apsaimniekotājs
var uzrādīt, ir septiņdesmitajos
gados veikta inventarizācija.
Un tad tiešām nav skaidrs, vai
vispār mājā 30 gadu laikā kaut
kas ir darīts un kur nauda palikusi. Latvijā joprojām netrūkst
apsaimniekotāju, kas spēj vien
iekasēt naudu, bet reāli darbi
vispār nenotiek, jo pēc tam firma
vienkārši pazūd ar galiem. Ceru,
ka jaunais likums to izskaudīs.
Iedomājieties, Rīgā, piemēram,
maksā divus latus par kvadrātmetru, kas jelgavniekiem droši
vien šķiet astronomiska summa,
un tad vēl pazūd ar visu iekasēto.
Esmu cilvēks no malas, kurš
vienkārši vēro notiekošo – ja
iedzīvotājiem šķiet, ka arī JNĪP
grābj naudu kabatās, tad ticiet,
ka nekas tāds nenotiek. Biežāk
pārvalde iegulda savu naudu, lai
norēķinātos par pakalpojumiem,
par kuriem iedzīvotāji palikuši
parādā,» nosaka Viktors.

Nepatīk? Nomaini

Viņš spriež, ka labi būtu pārņemt arī igauņu praksi – proti,
Igaunijā jau sen kā katra darbība,
ko veic apsaimniekotājs, ir smalki
reglamentēta. «Kas notiek pie
mums? Piemēram, jānomaina
stāvvads – atnāk speciālisti, nomaina, bet tad izrādās, ka kāds
gribēja, lai izdara vēl to vai šito. Ja
ir reglaments, tad tur ļoti precīzi
norādīts, kas tiek saprasts ar, piemēram, stāvvada nomaiņu. Tas ir
skaidrs kā dzīvokļu īpašniekiem,
tā apsaimniekotājam, un tur vairs
nevar būt pretenziju, ja kaut kas
nav nošpaktelēts vai aizkrāsots
– tas jau ir papildu darbs, par ko
arī papildu jāmaksā. Neapšaubāmi, cilvēka faktoram ir ļoti būtiska
nozīme un ne visi vienu un to
pašu darba uzdevumu saprot un
izpilda vienādi – tieši tāpēc, lai
izvairītos no neapmierinātības
par paveikto, reglaments noder,»
stāsta Viktors.
Vienlaikus gan viņš uzsver, ka
jebkurā gadījumā cilvēkiem, kas ir
neapmierināti ar savu apsaimniekotāju, ir iespēja to nomainīt. «Tas
ir normāls process. Jā, arī Jelgavā.
Un līdz ar jauno likumu pieļauju,
ka arī jūsu pilsētā radīsies jauni
apsaimniekotāji – konkurence
neapšaubāmi ir vajadzīga, jo bez
tās tiek kropļots tirgus. Taču nedomāju, ka šajā ziņā piedzīvosim
kādu bumu. Atceraties, ar kādu
domu tika izveidots JNĪP? Tas
bija pagaidu variants, līdz apsaimniekošanu pārņemtu privātais
sektors, taču uzņēmēji nebija
gatavi ienākt apsaimniekošanas
tirgū, jo citas sfēras bija peļņu
nesošākas. Arī šobrīd apsaimniekošana nav nekāda zelta bedre,
taču, cītīgi strādājot un panākot
iedzīvotāju uzticību, rentablu
uzņēmējdarbību izveidot šajā
jomā noteikti ir iespējams,» spriež
Viktors.

Pilsētnieks vērtē

Kā jums patika
Pilsētas svētki?

Irīna
Devena,
māmiņa:
– Kopā ar
meitu piedalījāmies
lielajā svētku
gājienā, tādējādi par to
kopumā nevaru spriest, taču
piedalīties patika. Pabijām arī
«Taureņu ballē» – liels prieks,
ka «Jundas» gada noslēguma
koncerts notika tieši pils teritorijā – daudz svinīgāk un plašāk.
Pa mazumiņam no visa mēs
redzējām – tas viss arī radīja
svētku sajūtu.
Ņina
Popova,
skolniece:
– Pilsētas
svētki bija ļoti
interesanti,
jo visi priecājās. Pati gan
diemžēl piedalījos tikai svētku gājienā, pārstāvot Sporta skolas vieglatlētus,
taču man tas ļoti patika. Šķiet,
ka arī skatītājiem mēs patikām.
Esmu gatava gājienā piedalīties
arī nākamajā gadā!
Andris
Reinicāns,
autobusa
vadītājs:
– Pašam gan
nesanāca
piedalīties
svētku norisēs, jo vadāju
cilvēkus rajonā. Redzot dažādās
norises no malas, šķita, ka svētki
bija grandiozi. Visi priecājās,
līksmoja, un viss notika.
Raitis
Uļevičs,
strādā būvmateriālu
veikalā:
– Diezgan
labi, jo pašam patika
– es arī piedalījos svētku norisēs. Pārstāvēju
savu uzņēmumu Pilsētas svētku
gājienā, kas šajā gadā bija ļoti
vērienīgs. Pabiju arī motociklistu
saietā, kas notika pēc šo spēkratu parādes pilsētas ielās.
Aija
Poloņankina,
kontroliere:
– Ļoti krāšņi un skaisti
svētki, gājiens
– ļoti grandiozs. Man
patika pūtēju
orķestri – viņi biežāk koncertus
varētu sniegt uz ielas! Lielākoties
pabiju dažādos pasākumos, kas
centrā norisinājās sestdien, un arī
«Taureņu ballē» biju, tur bija ļoti
skaists koncerts.
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Par pašvaldības
pakalpojumiem
var uzzināt internetā
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētas portālā www.
jelgava.lv jau šobrīd
pieejami pašvaldības
un tās iestāžu sniegto
pakalpojumu apraksti
un veidlapas, ko iespējams izdrukāt, aizpildīt
un iesniegt pašvaldības
Informācijas aģentūrā.
Šobrīd portālā pieejami 56 pakalpojumu apraksti, bet darbs pie
to sistematizēšanas turpinās.
Pakalpojumi atrodami sadaļā
«Pašvaldība» – «Pakalpojumi» vai
interneta pārlūka adreses laukā
ierakstot www.jelgava.lv/pakalpojumi.
Pašvaldības sabiedrisko atiecību
sektorā gan informē, ka diemžēl
tehnisku iemeslu dēļ iedzīvotāji
pagaidām nevarēs elektroniski
aizpildīt veidlapas un iesniegt tās,
izmantojot e-parakstu. Tas nav
iespējams arī tādēļ, ka vairākos
gadījumos iesniedzējam jāuzrāda

dokumentu oriģināli vai jāiesniedz
to kopijas. Taču cilvēkiem ir iespēja mājās izdrukāt veidlapu un
Informācijas aģentūrā vai kādā no
pašvaldības iestādēm nogādāt to
jau aizpildītu. Piemēram, sadaļā
«Iesniegumi sociālās palīdzības
saņemšanai» – «Pašvaldības sociālā pabalsta piešķiršana» cilvēkam
ir iespēja uzzināt, kas var saņemt
šo pabalstu, to raksturojumu, kā
arī to, kādi dokumenti un kur
jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu.
Bet lapas apakšdaļā iespējams
atvērt iesnieguma veidlapu «Iztikas līdzekļu deklarācija», aizpildīt
to un kopā ar nepieciešamajiem
dokumentiem iesniegt Sociālo
lietu pārvaldē.
Visi pieejamie pakalpojumi
sakārtoti pa tematiskām jomām.
Gadījumā, ja nav atrodama kāda
veidlapa vai nav pieejams pakalpojuma apraksts, iedzīvotāji tiek
aicināti izmantot brīvās formas
iesnieguma veidlapu vai zvanīt
Informācijas aģentūrai pa tālruni
63005522 vai 63005537.

Ieraksti vēlējumu Latvijai
vienotības jostā!
 Ritma Gaidamoviča

Ikviens jelgavnieks līdz
pat oktobrim pilsētas
bibliotēkās par godu
Latvijas valsts 90. dzimšanas dienai var Latvijai
nodot savu vēlējumu,
uzrakstot to vienotības
jostā, kas ceļo pa visu
valsti. Līdz 30. jūnijam
tas izdarāms bibliotēkā
«Pārlielupe» Loka maģistrālē 17 un kultūras
namā.
Latvijas vienotības josta ir
septiņus kilometrus garš tautas
vēstījuma ceļš. Tās vienu pusi
rotā Lielvārdes jostas ornamenti,
bet otrā pusē līdz 18. novembrim
katrs Latvijas iedzīvotājs var
uzrakstīt savu laba vēlējumu
Latvijas valstij, tās nākotnei.
Tautas vienotības josta būs
savdabīgs laikmeta dokuments
– visu mūsu kopīgi radīts. At-

sevišķa kopjostas daļiņa, lai to
piepildītu ar laba vēlējumiem
sev un Latvijai, patlaban atrodas bibliotēkā «Pārlielupe», bet
no 1. jūlija līdz mēneša beigām
novēlējumus jostā varēs ierakstīt
Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100 un no 1. augusta līdz pat
30. oktobrim tas būs izdarāms
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
Akadēmijas ielā 26.
Laba vēlējumu vienotības jostas daļā var paust arī kultūras
namā. Aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics
stāsta, ka vēlējumu šajā jostā
iespējams ierakstīt arī kultūras
namā, taču, ja kādam ir nozīmīgi
svētki, piemēram, kāzas, izlaidums vai citi svinīgi pasākumi,
viņam ir iespēja sazināties ar
aģentūru un saņemt šo vienotības jostu, lai viesi klātienē varētu
ierakstīt vēlējumu Latvijai, bet
pēc svētkiem jau ar saviem vēlējumiem jostas daļa jānogādā
atpakaļ kultūras namā.

Pensionāri cīnīsies pret
tarifu kāpumu
 Sintija Čepanone

«Mēs lūdzam izvērtēt
situācijas nopietnību,
pirms apstiprina kārtējo
tarifu kāpumu,» ar šādiem vārdiem Jelgavas
Pensionāru biedrība jau
šonedēļ plāno vērsties
pie valdības un atbildīgajām instancēm.
Kā liecina gada sākumā veiktās
aptaujas «Kā jūtas pensionārs
Jelgavā» rezultāti, vidēji 43 procenti no pensijas tiek izlietoti
komunālajiem pakalpojumiem,
bet par labiekārtotiem dzīvokļiem
šie maksājumi sasniedz pat 60 – 70
procentus no viņu ienākumiem.
«Mums ir pamatotas bažas, ka,
sākoties nākamajai apkures sezonai, šie izdevumi var krietni palielināties,» teic Jelgavas Pensionāru
biedrības vadītāja Marija Kolneja,
piebilstot – vēl vairāk paaugstinoties komunālo pakalpojumu
izmaksām, pensionāru materiālais
stāvoklis kļūs katastrofāls.

Tieši tāpēc pensionāri sagatavojuši vēstuli Valsts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai,
lūdzot vismaz pagaidām iesaldēt
administratīvi regulējamās valsts
un pašvaldību cenas pirmām
kārtām jau gāzei un elektroenerģijai, kas būtiski sadārdzina visas
pirmās nepieciešamības preces.
«Cik pamatota var būt prasība
palielināt tarifus, ja uzņēmuma
peļņa mērāma daudzos miljonos
latu laikā, kad visi aicināti savilkt
taupības jostu?! Tātad vieniem
jānodrošina peļņa un attīstība,
kamēr 90 procentiem pensionāru
netiek nodrošināts iztikas minimums,» Jelgavas Pensionāru biedrības nostāju pauž M.Kolneja.
Visticamāk, jau šodien iesniegums pret dabas gāzes tarifu
pieaugumu tiks nogādāts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai un Dabas gāzes tarifu
uzklausīšanas komisijai, savukārt
ar atklātu vēstuli pensionāri vērsīsies pie Valsts prezidenta Valda
Zatlera un ministru prezidenta
Ivara Godmaņa.
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Sāk patrulēt
ar skūteriem

Īsi
 Sākusies psihoneiroloģiskās
slimnīcas «Ģintermuiža» rekonstrukcija par 10,4 miljoniem
latu. «Ģintermuižas» valdes loceklis
un galvenais ārsts Uldis Čāčus atklāj,
ka jumtu un logu nomaiņa, pasākumi
energoefektivitātes paaugstināšanai
ir tikai pāris no darbiem, ko plānots
paveikt slimnīcas rekonstrukcijas laikā.
Vērienīgākās izmaiņas paredzētas agrākajai 17. nodaļai – ēka līdz šim bija
iekonservēta, taču pēc rekonstrukcijas
tajā varēs izmitināt ilgstoši slimojošos
pacientus. Mūsdienu prasībām pielāgots tiks arī administratīvais korpuss
un pārējās galerijas. Darbus paredzēts
pabeigt līdz nākama gada februāra
otrajai pusei.

 Par godu Latvijas Bērnu un
jauniešu invalīdu sporta federācijas 15 gadu jubilejai sestdien,
7. jūnijā, Ozolnieku sporta centrā Stadiona ielā 5 notiks sporta
svētki. Uz šo pasākumu aicināti
bērni un jaunieši ar invaliditāti
vecumā no astoņiem līdz 25
gadiem. Pasākuma dalībniekiem tiks
piedāvātas individuālas un komandu
sporta aktivitātes, arī interesanta kultūras programma. Dalībnieku reģistrācija
pasākuma norises vietā – no pulksten
10.30. Sporta svētku noslēgums un
apbalvošana paredzēta pulksten 16.

Pašvaldības policisti spriež, ka visvairāk skūteri varētu atvieglot darbu sastrēgumu laikā, kā arī
Foto: Ivars Veiliņš
māju pagalmos, kur iebraukt ar automašīnu ir sarežģīti.
 Zane Auziņa

Jelgavas Pašvaldības
policija saņēmusi četrus skūterus, kurus jau
šonedēļ policisti sāk
izmantot patruļās.
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags
informē, ka pirmdien visi četri
skūteri reģistrēti Ceļu satiksmes
drošības direkcijā, pēc kā tie
nodoti uzņēmumam «Signum»
trafareta uzklāšanai. Arī šis
darbs otrdien pabeigts, un jau
šodien policisti uz skūteriem
dodas ielās.
Tā kā braukšanai ar skūteru
nepieciešama vien B kategorijas

vadītāja apliecība, turklāt motorollera vadīšanas apgūšana
nav sarežģīta, tos darbā varēs
izmantot gandrīz visi pašvaldības policisti. Taču primāri tie
paredzēti Pašvaldības policijas
Satiksmes uzraudzības nodaļas
inspektoru darbam. Tiesa, pagaidām inspektori, kas ikdienā
izmantos motorollerus, jaunās
tehnikas lietderīgumu vērtē
piesardzīgi.
«Kad būsim tos darbā pārbaudījuši, varēsim stāstīt, cik labi tie
ir. Pagaidām varam teikt tikai
to, ka Rīgā, kur skūteri policistu
darbā izmantoti jau līdz šim, tie
sevi ir attaisnojuši. Ceram, ka tā
tas būs arī Jelgavā,» teic viens no
Satiksmes uzraudzības nodaļas

inspektoriem Ilvars Lācis. Pašvaldības policists gan spriež, ka
visvairāk skūteri varētu atvieglot
darbu sastrēgumu laikā, kā arī
māju pagalmos, kur iebraukt ar
automašīnu ir sarežģīti. Būtiski,
ka skūteri policijai ļaus ietaupīt
ievērojamus līdzekļus degvielai.
Viena motorollera iegāde Pašvaldības policijai izmaksāja 1220
latus. Cenā iekļauts arī bagāžnieks un ķivere, bet vēl apmēram
simts lati izlietoti visu četru
transportlīdzekļu trafarēšanai.
Jau ziņots, ka Pašvaldības policija motorollerus iegādājās no
iepriekš ietaupītiem līdzekļiem
tehnikas iegādei, kā arī izmantojot domes papildus piešķirtos
1200 latus.

 Piektdien, 6. jūnijā, pulksten
16 viesnīcas «Jelgava» Zelta zālē
Lielā vēlēšanu reformas biedrība
aicina iedzīvotājus uz forumu
un diskusiju par iespējamām
izmaiņām Latvijas pašvaldību
un Saeimas vēlēšanu sistēmās.
Tikšanās mērķis ir iepazīstināt vēlētājus
ar dažādām vēlēšanu sistēmām un to
iespējamām konsekvencēm Latvijas
pašvaldību un Saeimas vēlēšanās.
Pēc 2009. gadā paredzētās novadu
reformas, saglabājot esošo pašvaldību
vēlēšanu sistēmu, daudziem pagastiem nebūs iespējams nodrošināt savu
pārstāvniecību jaunajā novadā. Lai
cilvēki nebūtu atstumti no varas, biedrība uzskata, ka jāmaina pašvaldību
vēlēšanu likums, kas nodrošinātu skaitliski atbilstošu un pārskatāmu pagastu
un vēlētāju pārstāvniecību novadu
padomēs – deputātu kandidāti drīkst
kandidēt tikai vienā apgabalā.

 Līdz 30. jūnijam Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas lasītavā apskatāma izstāde «No
Skaistākās grāmatas līdz
Zelta ābelei: Latvijas skaiscitās pilsētās. Mēs taču pārdodam tākās grāmatas 15 gados».
arī biļetes reisiem no citām pilsē- Šī ir Latvijas grāmatu mākslas konkursa 15 gadu jubilejas izstāde, kurā
tām,» spriež dispečere.
Savukārt aptaujātie autoostas atspoguļoti konkursos godalgoti
klienti, vērtējot autoostas darbu, izdevumi 15 gadu garumā – apmēram 400 grāmatu un kalendāru.
nosauc vairākus uzlabojumus, ko Izstāde atklāj Latvijas grāmatu mākslas
cer sagaidīt no jaunā pakalpojumu un izdevējdarbības attīstību 15 gadu
nodrošinātāja. «Pats svarīgākais ilgā laika posmā un parāda, kā pārbūtu palielināt biļešu kašu skaitu, mantotas neatkarīgās Latvijas grāmatu
kas ļautu izvairīties no rindām izdošanas tradīcijas un iedibinātas
– tās Jelgavas autoostā ir lielākā jaunas, mūsdienu tehnoloģijās balstīproblēma,» vērtē Santa Lielā, tas tradīcijas.
kas mācību laikā autoostā biļetes
pirkusi katru dienu. Savukārt jel-  Jelgavas dome atkārtoti izgavniece Mairita Auziņa uzskata, sludina konkursu «Par tiesībām
ka autoostā ar klientu apkalpo- ierīkot un apsaimniekot pagaišanas kvalitāti viss ir kārtībā, du (vasaras sezonas) tirdznienepieciešams būtu vien uzlabot cības vietas Jelgavas pilsētā».
uzgaidāmās telpas, kas pagaidām Tirdzniecībai atvēlētas vietas ir skvērā
aiz kultūras nama, Raiņa parkā un
nav pievilcīgas un ērtas.

Sola mazliet «uzfrišināt» autoostu
(No 1.lpp.)
Tāpat būtu nepieciešams autoostu darīt pieejamāku cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Taču zinot,
ka perspektīvā Jelgavas autoosta
tiks pārcelta uz dzelzceļa stacijas
teritoriju, neuzskatām par pamatotu būtiskus līdzekļus ieguldīt
ēkas remontā.» Bet citādi daudz
jauninājumu nebūs – autoostā
tāpat tiks tirgotas biļetes un mēnešbiļetes, sniegtas uzziņas, būs
mantu glabātuve un nodrošināti
citi autoostas pakalpojumi.
Jelgavas autoostas darbinieki,
vērtējot izmaiņas, «Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka saistībā ar tām
satraukuma neesot, turklāt jau
tagad redzami uzlabojumi, kas
cerīgi ļauj skatīties arī nākotnē.

«Autoostā pie kasēm jau uzstādītas jaunas informatīvās norādes,
turklāt tiek solīts uzlabot arī darba
apstākļus, tāpēc satraukumam
iemeslu neredzu,» spriež Jelgavas
autoostas kasiere dispečere Ineta
Paegle, kas šeit strādā jau 13.
gadu. Viņasprāt, tas, ka Jelgavas
autoostas pakalpojumus nodrošina Rīgas Starptautiskā autoosta,
esot tikai normāli un līdzīgu
pieredzi vajadzētu pārņemt arī
citām pilsētām. «Arī dzelzceļā ir
«mātes» organizācija, kas pakalpojumus centralizēti nodrošina
visās pilsētās un stacijās. Tas ļauj
sistematizēt darbu un nodrošināt
vienādi augstus pakalpojumus
visā valstī, tādēļ būtu loģiski, ja
Rīgas autoosta uzsāktu darbu arī

Drīzumā darbu sāks jauna rūpnīca
 Anna Afanasjeva

Nākamnedēļ «Modulex
– Invest Jelgava» plastmasas cauruļu ražotnē
«Evopipes» Langervaldes ielā sāks iekārtu uzstādīšanu. Produkcijas
ražošana varētu sākties
augustā vai septembrī.
Šonedēļ Langervaldes ielā vēl
turpinās «Modulex – Invest Jelgava» ražotnes būvniecība. Rūpnīcas
platība pārsniegs 4730 kvadrātmetrus, no tiem vairāk nekā 4000
kvadrātmetrus aizņems ražošanas

telpas. Saražotās caurules domātas
ūdens, gāzes apgādei, saimniecisko
notekūdeņu un lietus notekūdeņu
kanalizācijai, augsnes drenāžai,
elektroinstalācijas, elektroapgādes
un optisko kabeļu aizsardzībai un
kanalizācijas ierīkošanai.
Rūpnīca, kā stāsta ražošanas
direktors Juris Ričiks, būs pilnībā automatizēta – caurules
tiks ražotas pēc jaunākajām tehnoloģijām. Produkciju plānots
pārdot ne tikai vietējā tirgū, bet
arī eksportēt. Gadā uzņēmums
plāno saražot 14 tūkstošus tonnu
cauruļu.
Rūpnīcas būvniecībā un teh-

noloģiskajās iekārtās ieguldīti
15 miljoni eiro. To finansējuši
uzņēmuma īpašnieki un «Nordea»
banka. Vācijā ražoto iekārtu iegādi
uzņēmums sāka jau 2006. gadā.
Viena līnija nopirkta ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Bet vairāku iemeslu dēļ
būvdarbu sākšana aizkavējās.
Jaunā ražotne ar darbu nodrošinās ap 60 cilvēku. Viņu atlase
turpinās ar personāla atlases
firmas un Nodarbinātības valsts
aģentūras Jelgavas filiāles starpniecību. Uzņēmuma piedāvāto
atalgojumu ražošanas vadītājs
vērtē kā ļoti labu.

Pasta salā (divas tirdzniecības vietas).
Konkursa nolikumu interesenti var
saņemt no šodienas līdz 13. jūnijam
katru darba dienu no pulksten 8 līdz
17, piektdienās līdz pulksten 14 Jelgavas pašvaldībā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, 1. stāvā, 131. kabinetā,
tālrunis uzziņām 63005522.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Auto novietošanu
reglamentē saistošie
noteikumi
«Dzīvoju Pētera ielā, un
daudzdzīvokļu nama pagalmā
ļoti daudzi iedzīvotāji novieto
savas automašīnas,» «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta Guntis. Viņam visvairāk rūp tur augošie
koki, jo nereti spēkrati tiem tiek
novietoti, viņaprāt, pārāk tuvu.
Kungs vēlas zināt, vai pašvaldības saistošajos noteikumos
nav paredzēti kādi ierobežojumi
attiecībā uz mašīnu novietošanu
daudzdzīvokļu namu pagalmos,
piemēram, tas, cik metru no
koka drīkst novietot spēkratu.

«Ierobežojumi, kas saistīti
ar automašīnu novietošanu, ir
iekļauti pašvaldības saistošajos
noteikumos, un tie paredz, ka
transportlīdzekļus aizliegts novietot zālienos, kā arī tuvāk par
2,5 metriem no kokiem un 1,5
metriem no krūmiem, izņemot
vietas, kur ierīkotas stāvvietas
vai ielu brauktuves,» atklāj
Jelgavas Pašvaldības policijas
Administratīvā patruļdienesta
priekšniece Irēna Berkolde un
piebilst, ka šie ierobežojumi
attiecas arī uz daudzdzīvokļu
namu pagalmiem.

Iedzīvotājus, kas neievēro
šos noteikumus, likumsargiem
ir tiesības sodīt, un, izrakstot
kvīti, pārkāpēju var sodīt ar
naudassodu līdz 10 latiem,
savukārt, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, – ar
naudassodu līdz 50 latiem.
I.Berkolde norāda, ka situācija daudzdzīvokļu namu
pagalmos lielākoties ir tiešām
dramatiska – automašīnu kļūst
aizvien vairāk, iedzīvotāji tās
cenšas novietot pagalmos, tuvāk sava dzīvokļa logiem. «Arī
pagalmu stāvoklis daudzviet ir
kritisks – vietās, kur agrāk auga
zāle, pašlaik ir vien izbraukāts
laukums, un policistiem nav
tiesību sodīt autovadītājus, kas
zaļajā zonā novieto mašīnu, jo
zaļās zonas vienkārši tur vairs
nav,» I.Berkolde daudzdzīvokļu
namu iedzīvotājus kopā ar apsaimniekotājiem aicina pievērsties pagalmu labiekārtošanai.
«Ja pagalms būtu sakārtots, tostarp iesēts zāliens, iespējams,
arī autovadītāji kļūtu apzinīgāki,» pieļauj Administratīvā
patruļdienesta priekšniece.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Atlikušos līdzekļus
tērē lietderīgi
«Šoziem sniega bija ļoti maz,
taču ielu uzturēšanai – šķūrēšanai un kaisīšanai – cik
zinu, bija atvēlēti ievērojami
līdzekļi,» laikrakstam pauž
kāds jelgavnieks. Viņš vēlas
noskaidrot, kāda summa tad
īsti bija atvēlēta ielu un ceļu
uzturēšanai ziemā, un jautā, cik
latu kopumā tika iztērēts «tajās
pāris dienās, kad sniga un bija
apledojis.»
«Ielu un ceļu uzturēšanai
ziemas apstākļos 2008. gadam ir plānoti 219 398 lati.

Pašlaik šim mērķim izlietots
87 698,81 lats,» atklāj pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns.
Uz jautājumu par atlikušo
līdzekļu izlietošanu viņš atbild, ka daļa no summas tika
novirzīta avārijas bedru likvidēšanai, savukārt pārējie līdzekļi atstāti, lai ielas un ceļus
varētu uzturēt arī nākamajā
ziemā. «Šos līdzekļus plānots
izlietot šā gada rudens/ziemas
sezonā līdz 2009. gadam,» viņš
norāda.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nezināšana vairo
neizpratni
Uzsverot māju energoefektivitātes nozīmi apkures izdevumu
samazināšanā, Jelgavā pirmās
kompleksi siltinātās 4. līnijas 1.
mājas iedzīvotāja norāda uz trūkumiem. Proti, dzīvokļu īpašnieki pasākumam neesot sagatavoti
un pietiekami zinoši. Viņi esot
beztiesiski, nav iepazīstināti ar
renovācijas tāmi, to, vai siltināšanā bijis prāta darbs izmantot
14 centimetru un vēl biezākas
karstumā kūstošas un gaisu
necaurlaidīgas putu polistirola
plāksnes, ja nebija paredzēts
sakārtot vēdināšanas sistēmu
bēniņos. Pēc renovācijas atklājies,
ka daļā dzīvokļu vēdināšana
nedarbojas, ietaises piesārņotas
ar būvgružiem. Rezultātā vienā
dzīvoklī konstatēta pelējuma sēnīte. Bēniņos siltināšanai izbārstīts
kāds sintētisks materiāls.
Pēc iedzīvotājas domām, svarīgi, lai būvdarbu vadītāji un
citi speciālisti sekotu strādnieku
darba kvalitātei, uzklausītu pasūtītāja iebildumus un ieteikumus. «Ēku renovācijā taupība
nav labākais variants. Dzīvokļu
īpašniekiem jāalgo neatkarīgs
celtniecību pārzinošs speciālists,
kurš varētu ieteikt materiālus,
sekot darbu kvalitātei un aizstāvēt
īpašnieku pozīcijas, jo esam tiesīgi
prasīt kvalitatīvu izpildi,» raksta
S.Vijupe, piebilstot, ka ir pateicīga

renovācijas organizatoriem, jo
mērķis kopumā ir sasniegts. Kā
izdevušos iedzīvotāja vērtē mājas
fasādi un cer, ka viņa varēs pārvietoties pa sakārtotu ietvi.
Darbu izpildītāja – būvuzņēmuma «Rimts» – vadītājs Juris
Veiss pauž, ka rakstītais liecina
par cilvēka neizpratni. Proti,
renovācijas projekts nebija saistīts ar ventilācijas sakārtošanu.
Būvnieki uz jumta nekāpa un
neko ar šo sistēmu nedarīja. Tā
pastāv kopš ēkas uzbūvēšanas.
Iedzīvotāji acīmredzot nav sekojuši apsaimniekotāja darbam,
pārliecinājušies, vai ventilācija
periodiski tiek pārbaudīta un iztīrīta. Tas, ka sistēma strādā slikti,
atklājās, ieliekot pakešlogus.
Situācija krasi mainījusies vienā
dzīvoklī, kur nevēlējās nevienu
laist iekšā. Ja dzīvokļu īpašnieki
vēlas atjaunot ventilāciju, par to
jāmaksā atsevišķi.
Pirmās siltinātās mājas iedzīvotāji mēģinot tikt pie papildu
bonusiem, piemēram, labiekārtot
apkārtni, nomainīt pirms pieciem
gadiem ieliktās durvis. «Tās ir
dažādas lietas. To var izdarīt,
bet par to jāmaksā papildus,»
norāda J.Veiss. Darbu gaitā,
piemēram, izrādījies, ka karstā
ūdens sistēma ir kopā ar apkures
caurulēm, kas projektā nebija

Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis», jau šajā gadā minētajā
ielas posmā plānots veikt ietves
un ielas seguma renovāciju un
pašlaik norit tehniskā projekta
izstrāde.
«Ausekļa ielai posmā no Blaumaņa ielas līdz Pulkveža Brieža
ielai ir plānots veikt braucamās
daļas un ietves renovāciju, tādējādi tiks sakārtots arī posms no

Viestura līdz Pulkveža Brieža
ielai. Pašlaik jau ir pieprasīti
tehniskie noteikumi no inženierkomunikāciju uzturētājiem
un atbildīgajām instancēm,»
norāda Jelgavas pašvaldības
aģentūras direktors Andrejs Baļ
čūns, piebilstot, ka šobrīd jau
notiek topogrāfiskie uzmērījumi.
«Pēc tehniskā projekta izstrādes
2008. gadā tiks veikta ietves un
ielas seguma renovācija,» viņš
turpina.
Jāpiebilst, ka Viestura ielas
remontdarbi šogad gan nav
plānoti.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš
paredzēts. Kad izolēta apkures
sistēma, apsaimniekotājs no mājas resursiem to veicis arī karstā
ūdens caurulēm. Par bēniņu siltināšanu J.Veiss skaidro, ka tiem
izmantots ekoloģisks materiāls
– maltie papīri. Ar šī un citu materiālu atbilstības sertifikātiem
var iepazīties, tie glabājas pie
apsaimniekotāja.
Par speciālista pieaicināšanu
būvfirmas vadītājs piebilst, ka
mājas vecākais ir būvniecībā
zinošs cilvēks, kurš par visu
bija informēts un iedzīvotājiem

spēja paskaidrot. «Skaidrošanas
bija daudz. Ja kāds kaut ko
nezināja, tad tikai tāpēc, ka negribēja,» domā J.Veiss. Tiekoties
ar iedzīvotājiem, bijis arī tā, ka
aizmugurē puiši dzer šampanieti
un izmet replikas. Ar cilvēkiem
runāts darbu gaitā, kad katrā
dzīvoklī ņemta ārā apkures
sistēma. Kad dažus nav apmierinājusi logu apdare, meklēts
kompromiss, katrs iedzīvotājs
noslēgumā parakstījies par šī
darba atzīšanu.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 14.punkta «g»
apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 25.panta otro un trešo daļu
Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Jelgavas domes 24.01.2008. lēmuma Nr.1/10 «Par
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» publisko pakalpojumu
izcenojumu jaunās redakcijas apstiprināšanu» pielikumā un izteikt to
jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO»
PUBLISKO PAKALPOJUMU IZCENOJUMI

Ausekļa ielas posmu
renovēs šogad
«Kad beidzot tiks salabota
Ausekļa iela posmā no Viestura
līdz Pulkveža Brieža ielai,» «Jelgavas Vēstnesim» lūdz noskaidrot
lasītājs.

Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs

Jelgavas dome paziņo, ka 22.05.2008. sēdē atkārtoti nodots privatizācijai
neapbūvēts zemesgabals Jelgavā, Dobeles šosejā 65 un apstiprināti tā
privatizācijas un izsoles noteikumi.
1. Zemesgabala platība – 8230 m2, kadastra Nr.09000200026.
2. Zemesgabala izmantošanas mērķis – darījumu iestāžu apbūves, savrupmāju apbūves un dabas pamatnes zona.
3. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli.
4. Izsoles sākumcena – Ls 125 000.
5. Izsoles solis – Ls 500.
6. Maksāšanas līdzeklis – 100% latos.
7. Izpirkšanas termiņš – četri gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
8. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
9. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā zemesgabala pārdošanas
sākumcenas, t.i., Ls 12 500.
10. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
11. Izsole notiks 2008.gada 16.augustā plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207.telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles un privatizācijas noteikumus var darba dienās
Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties
izsolei var Jelgavas domē, 302.kabinetā līdz 2008.gada 12.augusta
plkst.16, pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12,
pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Tālrunis uzziņām
63005514, 22020014.

1.
Publiskie pakalpojumi
Nr.p.k. Pakalpojums
Vienība
Maksa latos
			
ar PVN
1.1. Informatīvo sludinājumu un
paziņojumu laukumu izmaksa
0,71
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
1 cm2
1.2. Sludinājumu un paziņojumu 		
10% no
maketa sagatavošana 		
sludinājuma
publicēšanai laikrakstā
1 makets
un paziņojuma
«Jelgavas Vēstnesis»		
laukuma cenas
1.3. Foto pakalpojumi informatīvo
sludinājumu un paziņojumu
maketa sagatavošanai
1 fotogrāfija 5,9
1.4. Informatīvo sludinājumu un
paziņojumu tekstu sagatavošana
publicēšanai laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» un interneta līdz 5000
portālā www.jelgavasvestnesis.lv rakstu zīmēm 47,2
1.5. Interneta informatīvo sludinājumu un paziņojumu logu (baneru)
ievietošana interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv
1.5.1. Lielais sludinājumu un
1 kalendārā
paziņojumu logs (471x59 px)
nedēļa
47,2
1.5.2. Mazais sludinājumu un
1 kalendārā
paziņojumu logs (167x80 px)
nedēļa
17,7
1.5.3. Informatīvo paziņojumu
publicēšana interneta portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
1 kalendārā
sadaļā «Paziņojumi»
nedēļa
23,6
1.5.4. Statiska sludinājuma un
paziņojuma loga sagatavošana
1 sludinājuma
publicēšanai interneta portālā
vai paziņojuwww.jelgavasvestnesis.lv
ma logs
11,8
1.5.5. Kustīga sludinājuma un
paziņojuma loga sagatavošana
1 sludinājuma
publicēšanai interneta portālā
vai paziņojuwww.jelgavasvestnesis.lv
ma logs
17,7
2. Jelgavas pašvaldībai, tās iestādēm un aģentūrām maksa par publiskajiem pakalpojumiem netiek aprēķināta.
3. Politiskie paziņojumi laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un interneta portālā
www.jelgavasvestnesis.lv netiek publicēti.
Jelgavas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» direktors J.Kovaļevskis
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Krīzes pazīmes pieņemas spēkā
 Anna Afanasjeva

Kamēr valdība vēl runā
par mīksto piezemēšanos, uzņēmēji un citi
speciālisti teic, ka tik
viegli cauri netiksim.
SIA «JLM grupa», kas ar
«Sono» maiznīcas zīmi izplata
produkciju, bija viens no pirmajiem uzņēmumiem valstī, kas
iesniedza tiesiskās aizsardzības
pieteikumu, lai saglabātu ražošanu un atrisinātu īslaicīgās finanšu problēmas. Kopš pagājušā
gada beigām ražošanu pārtraucis
un strādājošo skaitu trīs reizes
samazinājis uzņēmums «Zemgales piens». Likvidējot veikalu
«Nelss», bez darba palika 33 jelgavnieki. Vairāk nekā uz pusi (par
80 cilvēkiem) strādājošo skaitu
samazināja SIA «Flora». Pēc
sadarbības partnera, sērkociņu
fabrikas, darbības pārtraukšanas
un pirktspējas krišanās dēļ darba
apjomi sarukuši Jelgavas tipogrāfijā. Ar grūtībām (pēc sūdzībām
darba inspekcijā) algas izmaksā
«Larelini». Kuluāros izskan runas
par vairāku kokapstrādes un
mēbeļu ražošanas uzņēmumu
grūtībām. Tie ir daži ikdienas
piemēri. Arī sarunas ar uzņēmējiem apliecina, ka piesauktā vieglā
piezemēšanās varētu izvērsties
citādāk, jo ražošanā parādās aizvien vairāk krīzes pazīmju.

Laiks rādīs,
kā izdosies atgūties

Maizes ražošanas uzņēmuma
grūtībām ir vairāki iemesli. Prognozes liecina, ka pagājušā gada
bilances mīnusi būs mazāki nekā
pirms gada, tomēr būs. Uzņēmuma valdes loceklis un Latvijas
Maiznieku biedrības valdes loceklis Arvis Rove teic, ka tik smagu
gadu savā praksē neatminas – tik
liels izejvielu un citu izmaksu
pieaugums, neskaitot pašreizējo

Prognozētā
vieglā piezemēšanās varētu izrādīties
smagāka. Norises liecina,
ka arī Jelgavā
viens otrs produkcijas veids
vairs nav
nopērkams,
jo tā ražošana
pārtraukta.
Savukārt
citi nopietni
domā par
izmaksu samazināšanu,
optimizējot
darbību.
Foto: Ivars
Veiliņš un JV
degvielas cenu kāpumu, nav
piedzīvots. Miltu cenas augušas
par 50 – 70 procentiem, pārējām
izejvielām par 15 – 25 procentiem.
Savukārt maiznieka produkcijas
cena vidēji cēlusies līdz 30 procentiem, līdzīgi kā konkurentiem. Šogad tendence saglabājas. Veidojas
zināma parādnieku ķēde, jo brīvo
līdzekļu uzņēmumiem paliek
mazāk. Tāpēc darbs ar debitoriem
prasa reizes trīs vairāk enerģijas nekā pirms diviem gadiem.
Arī piegādātāji kļuvuši daudz
aktīvāki. Tā kā uzņēmumam ir
tiesiskās aizsardzības process,
daudzi darījumi iespējami tikai
ar priekšapmaksu.
Meklējot rezerves, «JLM grupa» analizē piegāžu biežumu
veikaliem, iespējams, to darīs
katru otro dienu. Tiek mainīts
produkcijas sortiments, atsakoties no nerentabliem produktiem,
lai gan no tā cieš tirgus. Arī
maiznieki vairāk darbojas katrs
par sevi. Rezultātā no radniecīgiem kaimiņvalstu uzņēmumiem

mūsējie atpaliek par gadiem trim,
iekšējā konkurence līdz šim nav
ļāvusi pietiekami ātri attīstīties.
Šis ne vienam vien maizes uzņēmumam varētu būt izšķirošs
gads. Vairāki varētu pārtraukt
darbību. «To pierāda «JLM grupa» rīcība. Šodien strādājam, rīt
arī vēl strādāsim, bet, vai spēsim
noturēties līdz gada beigām, kad
degvielas cena būs ap 90 santīmiem, gāze daudz vairāk maksās,
nevar pateikt,» spriež A.Rove. Iespējamas arī citas neparedzamas
izmaiņas.
Viņš ir gandarīts, ka strādājošie situāciju uztver saprotoši.
Būtiski, ka, piesakoties tiesiskajai
aizsardzībai, parādījušies vairāki
ārvalstu interesenti, kas gatavi
mēģināt sadarboties, lai grūtībās
nonākušais uzņēmums atgūtos.
Laiks rādīs, kā tas izdosies. Bet
nenoteiktība par to, kas būs pēc
trim, sešiem mēnešiem, saglabājas. «Kā iespējams plānot budžetu, ja nezinām, cik pēc diviem
mēnešiem maksās gāze. Nupat

pieņēma lēmumu par minimālo
algu. Agrāk, ienākoties jaunajai
ražai, dzirnavnieki darīja zināmas miltu cenas līdz nākamajai
ražai. Šogad tikai janvāra otrajā
pusē noskaidrojās izejvielas cenas
līdz rudenim. Kāda būs jaunās
ražas miltu cena, nav zināms. Šī
nenoteiktība dara savu, tāpēc jau
pienu ved uz Doma laukumu,»
lēš A.Rove.
Lai gan visiem zināmo «Dobeles
dzirnavnieku» vairs nevarēs saukt
par vienu no nedaudzajiem Latvijas kapitāla uzņēmumiem, A.Rove
apvienošanos ar igauņiem vērtē
pozitīvi: «Malači! Meklē papildu
iespējas iziešanai uz ārvalstīm,
meklē izeju, kā būt konkurētspējīgam globālākā tirgū.»

Nav zināms,
vai atjaunos ražošanu

«Zemgales piena» valdes loceklis Raimonds Golgāns neņemas
prognozēt, vai un kad uzņēmums atjaunos piena pārstrādi.
Tuvākajā laikā tas nenotiks.

Viņš piekrīt viedoklim, ka valstī
praktiski nav bijis pārdomātas
ekonomiskās politikas. Pie mums
viss ir pārāk sadrumstalots, piena
pārstrādē nav neviena koncerna,
kas turētos pretī kaimiņvalsts
lieluzņēmumiem.
Lai «uzaudzētu muskuļus»,
Rīgas, Valmieras un Preiļu uzņēmumiem vajadzēja apvienoties.
Rīgas Piena kombināts dienā
pieņem līdz 400 tonnām izejvielas, bet vairāki Lietuvas uzņēmumi – 1500 – 2000 tonnu. «Liels
uzņēmums var manevrēt arī
grūtākos laikos, mēs neesam konkurētspējīgi,» atzīst uzņēmuma
vadītājs, piebilstot, ka «Zemgales
piens» ne reizi vien nācis klajā ar
sadarbības iniciatīvu, lai optimizētu izmaksas, bet nevienam to
nevajadzēja. Tagad vienīgais, uz
ko var ietaupīt, izrādās zemnieki.
Lai gan viņi nav nekāds «Ķīnas
mūris» un ir atvērti sarunām,
no pārējo puses viņiem trūkst
izskaidrojošas informācijas.
Situāciju nozarē ietekmē arī

Uzņēmējdarbības
aktivitāte
• Šī gada četros mēnešos valstī
reģistrētas 4739 jaunas komercsabiedrības, kas ir par 8% mazāk nekā
pērn šajā laikā.
• Visos rajonos četrarpus mēnešu
laikā reģistrēts vairāk uzņēmumu
nekā likvidēto. Aktīvo komercsabiedrību skaits Jelgavā palielinājies
par 199.
• Šā gada pirmajos četros mēnešos reģistrēto maksātnespējas
lietu skaits palielinājies par 14,3%
salīdzinājumā ar pagājušā gada
atbilstošo periodu. Šo lietu daudzuma pieaugums vairāk saistāms
ar iepriekšējos gados neatrisinātajām problēmām uzņēmumu
reģistrācijā.
• Pēc kredītinformācijas un parādu
iekasēšanas firmas «Verband der
Vereine Creditreform» pētījuma,
pērn Latvijā bijis visstraujākais
maksātnespējīgo uzņēmumu skaita
pieaugums starp jaunajām ES valstīm. Maksātnespējīgo uzņēmumu
apjoms palielinājās par 8,3% līdz
1272 vienībām. Arī šogad Latvija
varētu būt līderos pēc maksātnespējas rādītāja, jo ekonomiskās
izaugsmes tempu krituma ietekmē
varētu pieaugt maksātnespējīgo
uzņēmumu skaits, īpaši būvniecības un nekustamā īpašuma jomā.
Pēc SIA «Lursoft» statistikas

tirgotāji. Pie mums nav neviena
nopietna vietējā lielveikalu tīkla.
«Elvi» sevi par tādu dēvē, bet arī
tajā ir liels importa īpatsvars.
Taču akmeņu mētāšana citu
dārziņā nelīdzēs. Protams, ne
visā vainojama valdība. «Kad viss
gāja uz «urrā!», neviens valdību
nepiesauca, kā tas ir tagad,» teic
R.Golgāns. Ņemot vērā netīrās
spēles, kas visam pa vidu ik pa
laikam notiek, to, ka ne ražotāji,
ne tirgotāji nerunā visu līdz galam, nozares pārstāvji neko spožu
negaidot.
«Zemgales piens» pašlaik darbu
dod 28 cilvēkiem, kas iesaistīti
piena iepirkšanā, savākšanā un
piegādē citiem uzņēmumiem.
Savākšanas loki varētu paplašināties, bet atsākt pārstrādi uzņēmums ekonomisku apsvērumu
dēļ nav gatavs.

Ar biznesa problēmām ir tāpat kā ar zobu sāpēm
 Anna Afanasjeva

Biznesa konsultāciju uzņēmumiem mainījusies
pakalpojumu struktūra.
Pirms diviem trim gadiem uzņēmējiem visvairāk interesēja darbs
ar klientu un darbinieku
motivācijas sistēma.
Pašlaik jau otro gadu
galvenā uzmanība
pievērsta uzņēmumu
stratēģijas attīstībai un
paša uzņēmuma iekšējai efektivitātei un
izmaksu optimizācijai.
Tas izskaidrojams ar
ekonomisko krīzi, kas
pieņemas spēkā.
Efektivitāte aptver uzņēmuma
stratēģiskos mērķus, preču grupu
un pakalpojumu piedāvājumu,
darbinieku uzdevumu pārskatīšanu, lai atrastu finanšu rezerves
krīzes situācijā. Biznesa izglītības
centra «Educatio» programmu direktors Arturs Štamers atzīst, ka
visbiežāk uzņēmumos tiek atklāta
nepareiza budžeta plānošana. Tā
vietā, lai skatītos uz reālo tirgus
situāciju, rēķinātos ar iespējamo
naudas plūsmu no klientiem,
iepriekšējā gada budžetam vienkārši pieliek desmit procentus.
Tādējādi tas nav spējīgs nosegt
izmaksas un rodas vajadzība
pēc pozīciju «apgraizīšanas».
Visbiežāk rezerves tiek meklētas
vai nu izejvielu, vai darbinieku

kategorijā.

Konsultants strādā
ar uzņēmuma vadību

biznesa konsultantu ieteikumus
A.Štamers norāda, ka biznesa
konsultantu stratēģiskā plānošanas sesija nav seminārs, tas ir
moderatora darbs ar uzņēmuma
vadību. Līdz ar to vadība ne tikai
pieņem, bet kopā izstrādā nākamo trīs vai piecu gadu attīstības
tendences, konkretizējot pozīcijas, kas izsvītrojamas, par kādu
daļu samazināmas algas, ievieš
korekcijas klientu un piegādātāju pozīcijā u.c. Tiek izveidots
mehānisms, kam reāli jādarbojas.
«Ja uzņēmums pakalpojumu ir
pasūtījis un maksā par to naudu,
viņš to pieņem simtprocentīgi.
Uzņēmēji piekrīt, ka teorētiskie
semināri nedod tūlītēju rezultātu.
Savukārt plānošanas sesijā galvenokārt izstrādā konkrētu rīcības
programmu, ko atliek izpildīt,»

par pozīcijām, ko aizskart. Tas
atkarīgs no moderatora profesionalitātes. Viņš pieslēdzas kā
koordinators, uzdod uzvedinošus
jautājumus par konkrētām pozīcijām, uzņēmuma vadība vienojas
un sniedz atbildes. Nestrādājot
uzņēmumā, nevar zināt, vai no
100 darbiniekiem atlaist 40 vai
vairāk. Moderatoram jāseko līdzi,
lai tiek apspriesti pareizie akcenti,
nevis personiskās simpātijas.

Arī darbinieku algas tiek plānotas nevis no pastāvīgās un mainīgās daļas, tāpat kā budžetā, tām
gadā pieliek desmit procentus.
Koriģējot atalgojumu, strādājošie, protams, apvainojas, viņi ir
rēķinājušies ar attiecīgu naudas
plūsmu, paņēmuši kredītus, nu
jāizvēlas pozīcijas, no kā atteikties
– no ceļojumiem vai benzīna paDarbinieku skaita un
tēriņa, bērnu skolas vai kredīta...
darāmā pārskatīšana
Lai nemazinātu darbinieku lojaliBiznesa problēmas A.Štamers
tāti, jārīkojas pareizi. Plānošanas
pielīdzina zobu sāpēm, ko vajag
sesijā jāskatās, lai uzņēmumā
ārstēt pirms neciešamu sāpju papaliktu vērtīgākie darbinieki, kas
rādīšanās. Stratēģiskā plānošanas
veido zināmu procentu strādājošo.
sesija nozīmē uzņēmuma darbīPārējie ir aizstājami. «Apgriezt»
bas apturēšanu uz trim, piecām
algu vērtīgākajiem nedrīkst.
dienām, lai ar skaidru aci uz visu
No krīzes ir
paskatītos no maarī savs labums Rūpniecības produkcijas izlaide
las. «Atkarībā no
– zināma daļa
tā, vai uzņēmums
darbinieku pēc • Šī gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, rūpniecības produkcijas sniedz pakalpojuizlaide samazinājusies par 5,5%. Tajā skaitā apstrādes rūpniecības apjomi
apvainošanās
mus, vai ražo, rīcīkritās par 9,2%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 21,1%, bet elekuz darba devēju troenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē bija pieaugums par 3,6%.
ba var būt dažāda.
nonāk brīvajā • Bažas rada situācija būvniecībā, kas ieguves rūpniecības darbības apjomus Līdztekus darbidarba tirgū. varētu samazināt vēl vairāk. Situācija sektorā ietekmēs arī būvmateriālu un nieku un atalgoViņi konsta- metālizstrādājumu ražošanu. Būvmateriālu apjomi martā salīdzinājumā ar juma optimizācijai
tē, ka pašlaik pērno gadu ir samazinājušies par 21,4%. Metālizstrādājumu ražošanas apjomi ražotājiem ir arī
tajā ir diezgan pieauguši par 8,6%, šis kāpums tomēr salīdzinājumā ar februāri kļūst aizvien papildu pozīcijas
daudz cilvēku piezemētāks un krities par 10%.
– izejvielas un loun viņiem vairs • Sevišķi kritiska situācija veidojas mēbeļu ražošanā, kur produkcijas izlaide ģistika. Vēl viena
neviens pakaļ gada laikā samazinājusies par 25,2%.
iespēja, kā tikt pie
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem
neskrien un nelīdzekļiem, ir cenu
lūdzas, lai par
celšana. Bet tas ir
katru cenu nāk strādāt.
stāsta programmu direktors.
ļoti jutīgs moments. Krīzēs parasti
Uz jautājumu par uzņēmēju
Tapšanas gaitā neizbēgamas ir visiem sāk pietrūkt naudas, līdz
elastību un gatavību pieņemt diskusijas ar uzņēmuma vadību ar to klienti nebūs tie, kas nosegs

uzņēmuma caurumus,» skaidro
konsultants. Viņš akcentē arī pie
mums dominējošo cenu celšanas
principu, iepriekšējai cenai pieliekot klāt inflācijas procentu. Tas
nav profesionāli un vairo ekonomiskās situācijas nestabilitāti, ir
jāvadās no izmaksu veidojošajiem
faktoriem, nevis no 17 procentu
inflācijas. «Bet līdz tam lielākā
daļa mūsu uzņēmēju vēl nav izaugusi,» secina A.Štamers.
Jautāts par optimizācijas pasākumu efektivitāti, viņš norāda,
ka vislielākā tā ir darbinieku
struktūras – skaita un darāmā
– pārskatīšanai, nevis atalgojumam. Ne vienmēr darbinieks nodarbināts pat par 50 procentiem,
ir gadījumi, ka viņš pieņemts, jo
uzņēmums to vienkārši varēja
atļauties. Darbiniekus atlaiž vienīgi tad, ja redz, ka tam ir kāds
pamats, nevis lai ietaupītu simts
latus, kā lielākā daļa uzņēmumu
izdara. Ja konstatēts, ka struktūra ir optimāla un uz darbinieku
pienākumu rēķina ietaupīt nav
iespējams, sāk skatīties algas,
ražotāji – arī izejvielu piegādi vai
loģistiku. Tad lieko līdzekļu atrašanā seko cenu celšana.

Izdzīvo nevis lielākie,
bet profesionālākie

Klientu dažādība liecina, ka
konsultācijas ir aktuālas visās
nozarēs, jo uzņēmumu vadība
diezgan stipri klibo. «Uzskata,
ka vadīt uzņēmumu prot visi,
bet rietumvalstīs tā ir atsevišķa

profesija. Ekonomiskās krīzes
gadījumā izdzīvo nevis lielākie
un bagātākie, bet profesionālākie
uzņēmumi, kas īstajā laikā veic
pareizās darbības – paspēj pār
strukturēties un pareizi rīkoties,»
uzsver A.Štamers, atgādinot, ka
ekonomiskā attīstība klasiski ir
cikliska un bībeliska – septiņiem
ražas gadiem seko septiņi bada
gadi. Tagadējā krīze vēl padziļināsies, par vieglo piezemēšanos vairs
nav ko runāt. Tā bija iespējama, ja
2005. gadā, kad Pasaules Banka
brīdināja par ekonomikas pārkaršanu, valdība būtu attiecīgi rīkojusies. Arī inflācija augs, pašreizējie
procenti vēl nenozīmē griestus.
Taču lielākā daļa uzņēmumu un
cilvēku vēl nav īsti apjautuši, ka
krīze ir sākusies, viņi dzīvo pēc
inerces.
Tiesisko aizsardzību konsultants vērtē kā labu iespēju, viss
atkarīgs no šajā laikā izdarītā.
«Ja maksājumus vienkārši atliek,
nav lielas atšķirības – nobankrotē
tagad vai pēc gada. Tad labāk ātrāk. Bet ja laikā, kad uzņēmums
ir aizsargāts pret parādu piedziņu,
tas spēj sakārtot vidi un reorganizēties, ir ļoti labi,» teic A.Štamers,
piebilstot, ka dažkārt bankrots
nav sliktākais risinājums. «Tāpat
kā pēc avarēšanas pērkam jaunu
mašīnu, pēc bankrota var pievērsties kādai jaunai jomai. Valstī
ir labi ja ducis uzņēmumu, kura
vārds ir būtisks. Pārējie saucas
SIA «Nezinu, kas tu tāds esi»,»
speciālists ir kategorisks.
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Piecas dienas zem
Pilsētas svētku karoga
 Ritma Gaidamoviča

Ar skanošiem, atraktīviem, sportiskiem pasākumiem, pirmo brīvdabas koncertu atjaunotajā Uzvaras parkā
un krāšņu opermūzikas
koncertu pils pagalmā
izskanējuši Jelgavas Pilsētas svētki. Arī šogad
tie daudzviet pilsētā
pulcinājuši ne tikai apmeklētāju tūkstošus no
Jelgavas, bet arī Siguldas, Liepājas un citām
Latvijas vietām, kā arī
ārzemju viesus no Jelgavas sadraudzības
pilsētām Belastokas,
Haleforsas, Ruelmalmezones, Ivanofrankovskas, Baranovičiem,
Šauļiem un Nakas.
Pēcsvētku noskaņās aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics atzīst, ka, viņaprāt,
šie bijuši vieni no skaistākajiem
Pilsētas svētkiem, kas Jelgavas
vēsturē iezīmējas ar augstvērtīgiem notikumiem un paliekošām
vērtībām. «Te varu minēt tēlotājmākslas simpoziju «Jelgavas
pilij 270», kurā piedalījās sešu
sadraudzības pilsētu mākslinieki, un tā rezultātā Jelgava savā
īpašumā ieguvusi 14 šo māks-

linieku darbus ar pils skatiem,
kas paliks vēsturei. Šajā gadā
simpozija galvenā ideja bija to
sarīkot šeit, uzaicinot vairāku
sadraudzības pilsētu māksliniekus, kas savu veikumu atstātu
pilsētai kā vērtību. Taču tālākā
ideja ir, lai šis simpozijs notiktu
jau citā sadraudzības pilsētā un
tajā piedalītos arī mūsu mākslinieki. Tas nozīmētu, ka šāds
pasākums Jelgavā varētu būt
atkal pēc sešiem gadiem,» tā
M.Buškevics.
Bet par Pilsētas svētku pērli
organizatori dēvē opermūzikas
koncertu Jelgavas pils pagalmā,
kurā piedalījās 124 mākslinieki
no Latvijas Nacionālās operas. Uz
to bija sapulcējušies aptuveni 700
skatītāju. «Šīs divas lietas – simpozijs un opermūzikas svētki – ir
galvenās norises, kas atšķirībā no
iepriekšējiem svētkiem raksturoja
tieši šo jubileju,» tā direktors. Viņš
arī spriež – pilnīgi iespējams, ka
šāds koncerts varētu būt arī citus
gadus, taču tas gan atkarīgs no
finansēm. «Protams, jāuzteic arī
Uzvaras parks un pirmais brīvdabas koncerts tajā pēc rekonstrukcijas,» min M.Buškevics.
Lai iedzīvinātu Uzvaras parku, šogad tradicionālais gājiens
bija novirzīts pa citu maršrutu
– Lielā iela līdz domei un tālāk pa
Pasta ielu līdz Uzvaras parkam.
Tiesa gan – paši organizatori

atzīst, ka jau ierastais maršruts
līdz Hercoga Jēkaba laukumam
ir daudz labāks. «Tas tāpēc, ka
tur ir plašāk un cilvēki var izklīst
uz dažādām pusēm, bet, aizejot
līdz Uzvaras parkam, lai nemestu lieku līkumu, kamēr pēdējie
vēl iet uz Uzvaras parku, daļa
jau dodas atpakaļ pret straumi,
tādējādi zūd īstas svētku sajūtas,» secina direktora vietniece
Inta Englande.
Arī pirmais brīvdabas koncerts
Uzvaras parkā jelgavniekos raisījis īpašu uzmanību. Organizatori
spriež, ka to varētu būt apmeklējuši vairāk nekā 2000 cilvēku
– aizpildītas bija visas sēdvietas,
daudz cilvēku stāvēja kājās, kā arī
pastaigājās pa parku.
Pašiem organizatoriem šķiet,
ka sestdiena izdevusies vispiesātinātākā diena, jo pasākumi norisinājās vairākās vietās
pilsētā. Kupli apmeklētas bija
gan ūdensmotociklu sacensības
Lielupē, gan strītbola čempionāts pie Jelgavas Ledus halles,
gan Spēkavīru šovs un Amatu
dienas tirdziņš Hercoga Jēkaba
laukumā, kā arī Pavāru šovs Pils
salā. Nebija tā, ka visi koncentrējušies tikai viena pasākuma
norises vietā. «Cilvēkiem bija
gan plašs piedāvājums, gan arī
vēlme to visu redzēt un dzirdēt.
Te gan jāpateicas labajiem laika
apstākļiem,» tā direktors.

Runājot par izmaksām, viņš
atzīst: finansisti saka – svētku
izmaksas ir ļoti lielas, taču, ja
visa šī nauda tiek izdalīta uz divām nedēļām, jo Pilsētas svētkus
ievadīja tēlotājmākslas simpozijs, kas sākās jau 21. maijā, tad
izmaksas ir samērīgas. «Jebkurā
gadījumā viss kvalitatīvais un
augstvērtīgais nav lēts,» atzīst
M.Buškevics.
Pilsētas svētkus šoreiz noslēdza īpašs dievkalpojums un
koncerts Sv.Annas katedrālē, kas
veltīts tieši Pilsētas svētkiem un
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, kā arī «Taureņu
balle» pils pagalmā, kur notika
bērnu un jauniešu centra «Junda» sezonas noslēgums ar dažādām modes skatēm, izstādēm un
koncertu.
«Jelgavas Vēstnesis» centās
noskaidrot arī, cik mierīgi šīs
dienas pagājušas no likumsargu
skatījuma. Izrādās, ka svētki
piecu dienu garumā aizvadīti
bez starpgadījumiem. Jelgavas
pilsētas un rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja
2. nodaļas priekšnieks Andris
Gromoļevs stāsta, ka nedēļas
nogalē saistībā ar svētkiem nav
bijuši nopietni likumpārkāpumi – policistiem vairāk darba
bijis rajonā, kur notikuši ceļu
satiksmes negadījumi. «Cilvēki
līdz ar svētkiem un silto laiku

uzvedās ļoti kulturāli,» rezumē
A.Gromoļevs.
Arī Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka vietas
izpildītājs Vilnis Auza stāsta, ka
svētkos jelgavnieki un pilsētas
viesi ievērojuši kārtības noteikumus. Kaut arī pilsētā bija ļoti
daudz cilvēku, izsaukumu ziņā
šī nedēļas nogale neatšķīrās no
jebkurām citām brīvdienām.
Tiesa, trīs personas par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā
administratīvi sodītas, bet vēl
kāds vīrietis saņēmis mutisku
brīdinājumu par koncerta traucēšanu.
Policija atzīst, ka autobraucēji ievērojuši arī piektdien Jelgavas ielās
uzstādītās automašīnu stāvēšanas
aizlieguma zīmes. Tiesa gan – ja arī
gadījies, ka kāds zīmi nav pamanījis
un auto novietojis neatļautā vietā,
taču tā, ka tas netraucēja satiksmei,
policisti bijuši pielaidīgāki un sodu
nav piemērojuši.
Arī aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
stāsta, ka Uzvaras parkā visi
uzvedušies kārtīgi un nekas
īpašs nav noticis. Nedaudz gan
izbradātas nogāzes, kas ved no
soliņiem uz leju, taču tas jau
bijis paredzams, jo līdz svētkiem
aģentūras darbinieki nebija
paguvuši uzlikt speciālas norobežojošas apmalītes, taču šī vieta
jau ir sakārtota.

Lielu jelgavnieku interesi izraisīja vēl nebijis pasākums Jelgavā – 4.
Latvijas Jumiķu čempionāts «Jumtu dienas 2008», kas norisinājās
skvērā aiz kultūras nama. Tajā par ceļazīmi uz Pasaules jumiķu
čempionātu Prāgā, liekot dažāda veida jumtu segumus, cīnījās
vairākas komandas – kā iesācēji, tā tie, kuri ir jau «rūdīti» jumta
klājēji, kopā 10 komandas. Savukārt skatītājiem tā bija iespēja
pašiem «izkost» daudzveidīgo jumtu seguma klāstu un izvēlēties
savai mājai piemērotāko. Iespēju piedalīties Pasaules čempionātā
izcīnīja komanda «Mazie dzeņi».

Piecu dienu garā Pilsētas svētku programma izskanēja ar bērnu
un jauniešu centra «Junda» gada noslēguma koncertu «Taureņu
balle» un bērnu darinātu rokdarbu un citu lietu izstādi pils parkā un pagalmā. Par nosaukuma atbilstību liecināja arī bērniem
pašūtie tauriņu apģērbi.

Vairāk nekā 140 iestādes, organizācijas, biedrības un uzņēmumi piektdienas pievakarē devās vairāku
kilometru garā gājienā cauri pilsētai uz Uzvaras parku. Nav saskaitīts, cik cilvēku gājienā piedalījās, taču, visticamāk, tie bija tūkstoši, ne simti. Atbilstoši šā gada Pilsētas svētku devīzei «Jelgavas
pilij 270» gājiena dalībnieki centās izcelties ar vairāk vai mazāk senatnīgiem tērpiem, tehniku un
paraugdemonstrējumiem, kas ļauj pārliecinoši teikt, ka jelgavnieki ir aktīvi un atraisīti.
Foto: Ivars Veiliņš

Kā jauninājums šajā gadā Pilsētas svētkos bija opermūzikas koncerts Jelgavas pils
pagalmā. Uzrunājot koncerta viesus, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
atzina, ka pils pagalms ir lieliska vieta klasiskās mūzikas atskaņošanai. Ņemot vērā
opermūzikas koncerta plašo apmeklētību – kopumā to baudīja ap 700 cilvēku – ir
pamats cerēt, ka līdzīgi projekti varētu tikt īstenoti arī turpmāk. Sestdienas vakarā
pils pagalmā ar dažādu klasiķu spožāko operu populārāko skaņdarbu izlasi uzstājās
Latvijas Nacionālās operas solisti Kristīne Zadovska, Aira Rūrāne, Viesturs Jansons,
Jānis Apeinis, operas koris un simfoniskais orķestris diriģenta jelgavnieka Aigara Meri
vadībā. Klausītājiem, senatnīgās pils ēkas ieskautiem, bija iespēja baudīt Žorža Bizē,
Volfganga Amadeja Mocarta, Pjetro Maskaņji, Žaka Ofenbaha, Gaetano Doniceti un
citu atzītu komponistu populāros darbus.

Pilsētas svētku laikā durvis vērusi pastāvīgā ekspozīcija «Laikmetu maiņā. Jelgava 19. un 20. gadsimtā». Tajā par tā laika Jelgavu priekšstatu sniedz istabas
iekārtojums, tirgus laukuma fragments pat ar tā laika bruģi un tirdzniecības
atribūtiem, dažādi rokdarbi, atmiņas par 4. Vispārējiem latviešu dziesmu un
deju svētkiem un citas lietas. Ekspozīcija apskatāma visu nedēļu, izņemot
pirmdienas un otrdienas.

Pilsētas svētkus šajā gadā atklāja tēlotājmākslas simpozijs «Jelgavas pilij 270», kurā piedalījās
sešu Jelgavas sadraudzības pilsētu 14 mākslinieki, katrs radot
vairākas gleznas, kurās atainota
pils. 14 no mākslas darbiem,
kas tapa šajā simpozijā, nonāks
muzeja krājumā. Izstādes atklāšanā igauņu mākslinieks Alars
Raudoja aģentūras «Kultūra»
direktoram Mintautam Buškevicam un Jelgavas Mākslinieku
organizācijas valdes priekšsēdētājam Mārim Brancim pasniedza simpozija laikā tapušos
darbus, kur uz Jelgavas pils
fona darbojas akrobāti. Izstāde
kultūras namā būs apskatāma
līdz 15. jūnijam.

Restorāna «LaBoheme» pavārmeistars Artūrs pirmajā Grila festivālā
jelgavniekiem vakariņās pagatavoja: uzkodās karstos salātus ar lēni
ceptu lasi, otrajā ēdienā – uz karsta akmens ceptu jaunlopa steiku
un grilētus dārzeņus, bet saldajā – kreses ar Jelgavā audzētiem rabarberiem. Viņa pagatavotās vakariņas tika izsolītas par 50 latiem
– izsolē iegūtie līdzekļi nodoti Jelgavas SOS jauniešu mājai.

Šā gada Amatu dienas moto bija «Mans nams – mana pils», un
apmēram 130 tirgotāju Hercoga Jēkaba laukumā un kultūras
nama apkaimē piedāvāja iegādāties visu, kas skaistāku var darīt
ne tikai māju, bet arī pašu tās saimnieku. Līdztekus saimniecībā
noderīgām lietām ikviens varēja nopirkt arī rotaslietas, rokdarbus,
gardus pārtikas produktus, tostarp maizi, medu, sieru un zivis.
Īpašu apmeklētāju uzmanību izpelnījās mazākumtautību kultūras
biedrību «Goda istaba», kurā krievu, ukraiņu, baltkrievu, poļu,
lietuviešu un citu tautību pārstāvji aicināja nobaudīt viņu nacionālos ēdienus un stāstīja par savas tautas vērtībām.

Pateicoties ziedotājiem, kas kopumā
atvēlējuši 5000 tūkstošus latu, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes kolektīvam,
kā arī pilsētās pašvaldības un uzņēmuma
«Latvenergo» iniciatīvai un materiālam
atbalstam, sekmīgi noslēdzies Jelgavas pils
dienvidu fasādes izgaismošanas projekts.
Un kopš sestdienas turpmāk ik vakaru Jelgavas pils dienvidu fasādi, kas labi redzama
arī braucējiem no Lielās ielas, izgaismos 32
zemē iebūvēti gaismekļi un 12 lieljaudas
prožektori. Pils izgaismošanā īstenota SIA
«Ekscelsiors» koncepcija, kas aizvadītajā
gadā uzvarēja
Jelgavas domes,
LLU un «Latvenergo» rīkotajā
pils izgaismojuma skiču
konkursā.

Lielu skatītāju interesi sestdienas pēcpusdienā Hercoga Jēkaba
laukumā un Lielajā ielā raisīja motociklu kluba «Zemgales leģions»
motortehnikas parāde, kurā piedalījās dažādu motociklu īpašnieki
no visas Latvijas, kopā vairāk nekā 300 motociklu. Spēkratus varēja
gan apskatīt, gan nofotografēt, taču tie, kuriem uzsmaidīja īpaša
veiksme, paguva arī pavizināties.

Sezonas atklāšanas sacensībās Jelgavas ūdensmotociklists Jānis
Uzars izcīnīja uzvaru ski stok klasē. Abās pārējās čempionāta disciplīnās mūsējie sīvā cīņā piekāpās igauņu sportistiem. Kopumā
sezonas atklāšanas sacensībās startēja 33 dalībnieki, kas spēkiem
mērojās trijās klasēs – ski stock, ski superstock un runabout, kur
attiecīgi startēja 12, 10 un 11 sportisti.

Baltijas spēkavīru čempionātā pārliecinošu uzvaru ieguva mūsu
valsts pārstāvis Rolands Gulbis. Viņš stiprākais izrādījās piecās disciplīnās no sešām – Fermeru gājienā, kur katrā rokā vajadzēja nest
150 kilogramus smagus koferus, Mežziņa pastaigā, kur ar 150
kilogramus smagu čemodānu uz vēdera vīriem pēc iespējas ātrāk
bija jāmēro 20 metru attālums, iešanā ar nēšiem – uz nēšiem
piekabinātas svara bumbas, kas kustas, un vīriem, saglabājot
līdzsvaru, ar tiem uz pleciem jānoiet pēc iespējas lielāks attālums,
Pīļu gājienā, kur dalībniekiem nācās nest dzelzs koferi, tad sešas
reizes pārvelt traktora riepu, kas sver vairāk nekā 300 kilogramus,
un jāvelk automašīna «Volvo». Rolandam nepaveicās disciplīnā
Herkulesa tvēriens, kur spēkavīriem bija jānotur divas kalniņā uzstumtas automašīnas tā, lai tās pēc iespējas ilgāk nenoripotu lejā
– ar katru roku bija jātur viena mašīna.

Pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīmi» par radošu un mākslinieciski spilgtu devumu pilsētas
tēla veidošanā un lielo ieguldījumu jaunatnes personību attīstībā saņēma mākslinieks un pedagogs
Uldis Roga (no kreisās), par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību speciālajā izglītībā – Jelgavas
1. sanatorijas internātpamatskolas direktors Henrijs Kress, par sadarbības veicināšanu ar ārvalstu
sadarbības partneriem Jelgavas pilsētā – LLU Ārlietu daļas vadītāja Ināra Melgalve, savukārt par
mūža ieguldījumu sporta dzīves attīstībā – sporta veterāns Aleksandrs Balss.
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Pirmdiena, 9.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 538.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4788.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 335.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Spogulis».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Horeogrâfs U.Þagata.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Jâòtârpiòð». Filmu studijas
AB animâcijas filma.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
15.40 «Ciemâ»; «Kâ linu druva ziedçt sâk»;
«Nebçda». Filmu studijas Dauka
animâcijas filmas.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 538.sçrija.

17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4789.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. 336.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».*

LTV 7
6.50 NBA 2.finâlspçle.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 92.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 11.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.
12.05 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 287.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Èehija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 92.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
17.15 GE Money streetball – ielu basketbols.
17.45 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.*
18.00 UEFA Euro 2008 futbola apskats.*
18.30 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. Latvija – Senegâla.
Tieðraide.
20.50 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Itâlija. Tieðraide.
23.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Rumânija – Francija. Sakarâ ar Latvijas sievieðu basketbola izlases spçli ðî
cîòa ðoreiz tiks parâdîta ierakstâ.
1.50 «Tavs auto».*
2.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 29.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 46.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 26.sçrija.
10.05 «Trakie riteòi». ASV piedzîvojumu filma
bçrniem. 1985.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 12.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 39.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 12.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda.
«Toma un Dþerija piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.

tv programma
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 84.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 155.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. 20.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. 7.sçrija.
22.50 «Specvienîba nr.9». ASV seriâls. 1.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 3.sçrija.
0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 14.sçrija.
1.50 «Laika policists». ASV spraiga siþeta
fantastikas filma. 1994.g.
3.40 «Apreibusî rîtausma». ASV
kriminâldrâma. 1988.g.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 92.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 27.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 140.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 76.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 11».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 58.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3» (ar subt.).
Seriâls. 14.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 170.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 66.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 71. un 72.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 23.sçrija.
21.20 «Esmu îss! Nu un tad?» Lielbritânijas
dokumentâla filma. 2007.g.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.35 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 19.sçrija.

0.40 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 14.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 66.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.).
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.).
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.). *
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 10.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 539.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4789.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 336.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»

12.05 «100. pants».*
12.20 «Variâcijas par tçmu».
Diriìents L.Amoliòð. 1997.g.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts».*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.25 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 539.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4790.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. 337.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Dejas Lûnasas svçtkos». Îrijas,
Lielbritânijas un ASV drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. Latvija – Senegâla.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Par tîru vidi un
Daugavu».* Kas bremzç atkritumu
apsaimniekoðanas reformu; citas
aktualitâtes.*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 93.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 12.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
12.05 GE Money streetball – ielu basketbols.*
12.35 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 288.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Portugâle – Turcija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 93.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Spânija
– Krievija. Tieðraide no Insbrukas.
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Zviedrija. Tieðraide.
23.50 «Autosporta programma nr.1».
0.20 «Olimpieða portrets 2008». D.Miïkeviès.
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 30.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 47.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 27.sçrija.
10.05 «Edija miljons dolâru trâpîjums».
ASV piedzîvojumu komçdija bçrniem.
11.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 7.sçrija.
13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 1.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2».
Komçdijseriâls. 13.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
6.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 45.sçrija.

16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 85.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 156.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. 21.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas;
«Degpunktâ».
21.00 «Pretinieka valdzinâjums».
Vâcijas romantiska komçdija. 2006.g.

22.55 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 2.sçrija.
23.55 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 2.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 15.sçrija.
1.45 «Èetras istabas». ASV komçdija. 1995.g.
3.35 «Uzticîgais dârznieks». Lielbritânijas un
Vâcijas trilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 28.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 141.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 77.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 23.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 59.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 15.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 171.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 67.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73. un 74.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 2.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 18.sçrija.
22.20 «Stikla nams». ASV trilleris.
0.25 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 15.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 67.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.).
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.).
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 11.jûnijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 540.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4790.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 337.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. 30.sçrija.
15.40 «Kas tas ir – kolhozs?»; «Haikas». Filmu
studijas Dauka animâcijas filmas.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 540.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4791.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 338.sçrija.
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20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
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 NBA 3.finâlspçle.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 94.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 13.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.

12.05 «SeMS zupâ».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 289.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Austrija – Horvâtija.*
15.45 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. Latvija – Japâna. Tieðraide.
18.00 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.*
18.15 UEFA Euro 2008 futbola apskats.*
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Èehija – Portugâle. Tieðraide.
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Turcija. Tieðraide.
23.50 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
0.20 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 31.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 48.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 28.sçrija.
10.05 «Piecîði». ASV un Kanâdas
ìimenes komçdija.
11.45 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 8.sçrija.
13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 2.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 14.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
7.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 86.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 157.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. 22.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.
10.(noslçguma) sçrija.
23.05 «Atklâjums». ASV trilleris.
1.25 «Renegâts». ASV seriâls. 16.sçrija.
2.15 «Pilsçta un lauki». ASV komçdija.
4.05 «Jautâ putekïiem». ASV drâma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 29.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 142.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 78.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 4». ASV seriâls. 2.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 60.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 16.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 172.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 68.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 75. un 76.sçrija.
19.20 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Jaunâs Sasisto lukturu ielas 3» (ar
subt.). Krievijas detektîvseriâls.
21.20 «Apturçt slepkavu». ASV kriminâltrilleris.
23.20 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 17.sçrija.
0.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.55 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 16.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 68.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.).
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.).
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 12.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 541.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4791.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 338.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem.
«Ciemos pie Òinas Leimanes».
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
15.40 «Desas piedzîvojumi». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 541.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4792.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. 339.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Zçns ar neparastâm spçjâm».
Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. Latvija – Japâna.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 95.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!» Dokumentâls seriâls.
14.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ spçïu apskats.
12.05 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 290.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Vâcija – Polija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 94.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Horvâtija – Vâcija. Tieðraide.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Austrija – Polija. Tieðraide.
23.50 «Ar makðíeri».
0.20 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns». ASV animâcijas
seriâls. 32.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 49.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 29.sçrija.
10.05 «Sveiks, Arnold!» ASV animâcijas filma.
11.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 9.sçrija.

13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs
raidîjums. 3.sçrija.
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 15.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
8.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 87.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 158.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. 23.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
22.00 «Kaimiòð» (ar subt.). Krievijas
detektîvkomçdija. 2004.g.
23.45 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
1.45 «Dþenifera nr.8». ASV trilleris.
4.05 «Atveriet, policija!» Francijas
kriminâlkomçdija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 30.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 143.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 79.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Maiami 3». ASV seriâls. 22.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 61.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 17.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 173.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 69.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 77. un 78.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 11.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Rollerbols». ASV, Vâcijas un Japânas
piedzîvojumu filma.
0.20 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 3». Seriâls. 17.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 69.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.).
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.).
23.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 13.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 542.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4792.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 339.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. 2.sçrija.
13.50 «Dabas grâmata».
14.20 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls 2000». Grupa Tumsa.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
15.40 «Tâlavas taurçtâjs». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 542.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4793.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. 340.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «II Latvijas olimpiâde».
Atklâðanas ceremonija.
23.40 Nakts ziòas.
24.00 Hulio Iglesiasa koncerts. 1. un 2.daïa.

LTV 7
6.50 NBA 4.finâlspçle.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas
un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 96.sçrija.
10.25 «Visi uz pludmali!»
Dokumentâls seriâls. 15.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*

13.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 16.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Toma un Dþerija
piedzîvojumi». Animâcijas seriâls.
9.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 88.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 159.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 «Terminators». ASV spraiga siþeta filma.

11.30 Dramatiskâ kantâte Sarkanais vilciens.
Latvieðu rekviçms, veltîts deportâciju
upuriem. J.Kulakova mûzika, P.Aigara
vârdi.
12.15 «Kûjenieks Jânis Pûíis».
Dokumentâla filma.
13.20 «Mçs esam!»*
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
13.50 «Latvija – Saules zeme».
Jaunieðu kora Kamçr... 15 gadu
jubilejas koncertprogramma.
14.40 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 47.sçrija.
15.05 «Zini vai mini!»*
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Viòð zina taisnîbu». Daudzsçriju
mâkslas filma. 4.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Labâkais Eiropâ.
Rumâòu reþisors K.Mungiu.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»*
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 49.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «...Un Igarka (Cerîba un Taurenis)».
Dokumentâla filma. 2008.g.
22.15 Sinfonietta Rîga koncerts Rundâles pilî.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Zelta kariete».
Francijas un Itâlijas komçdija.

23.05 R.de Niro vakars. «Aste luncina suni».
ASV komçdija. 1997.g.
1.05 «Viss par Bendþaminu». ASV un Vâcijas
kriminâlkomçdija. 2002.g.
3.00 «Kaimiòð» (ar subt.). Krievijas
detektîvkomçdija. 2004.g.
4.30 «Atveriet, policija! 2». Francijas
kriminâlkomçdija. 1990.g.

LTV 7

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 31.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 144.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 80.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Maiami 3». ASV seriâls. 23.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 62.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 3».
ASV seriâls. 18.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 174.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 70.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 79. un 80.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Superpolicisti». ASV komçdija.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Dîvainie mantinieki».
Lielbritânijas komçdija.
2.15 «Smagie soïi». Mâkslas filma.
3.50 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 70.sçrija.

TV5
11.25 «Zootrops».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.
12.05 «SeMS asi prâtîgs».*
13.30 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. 1/4 finâls. Tieðraide
Uzmanîbu: pârraides laiks var mainîties!
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 95.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
17.45 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.*
17.55 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Itâlija – Rumânija. Tieðraide.
21.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.15 «112 hronika».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Francija. Tieðraide.
23.50 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
0.20 «Zootrops».*
0.50 NBA spçïu apskats.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 33.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 50.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 30.sçrija.
10.05 «Skubijs Dû».
ASV piedzîvojumu komçdija.
11.45 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 10.sçrija.

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 «Hallo, Jûrmala!» (ar subt.). Koncerts.*
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 14.jūnijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Kaimiòu bûðana»; «Klavieres». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
10.00 Komunistiskâ genocîda upuru piemiòas
dienai veltîta konference.
Tieðraide no Okupâcijas muzeja.

7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 12.sçrija.
12.45 «TV motors».
13.15 «Dabas taka».
13.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
14.00 «SeMS piedâvâ...» Robijs Viljamss.
14.25 «Citas bçrns». Francijas drâma.
16.00 «Tavs auto».
16.30 «Japânas nacionâlie dârgumi».
Dokumentâla filma. 4.filma.
17.00 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
9. un 10.sçrija.
18.00 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
18.15 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
18.45 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Zviedrija – Spânija.
Tieðraide no Insbrukas.
21.00 «Strana.LV» (krievu val.).
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Krievija. Tieðraide.
23.50 «Latvija Open 2007».*
0.45 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas».
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 19.sçrija.
8.55 «Autoziòas».

9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.30 «Mâsas Olsenas: Televîzijas
izaicinâjums». ASV piedzîvojumu
komçdija. 2003.g.
12.25 «Amulets 8». ASV seriâls. 19.sçrija.
13.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.20 «Jaunâ Francija». Kanâdas, Francijas un
Lielbritânijas laikmeta drâma.
17.00 «Vecmeita 2».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 61.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Vimbldona». Lielbritânijas un Francijas
romantiska komçdija.
23.05 «Sulainis». Francijas komçdija. 2006.g.
0.50 «Vençcijas kaprîze».
Itâlijas erotiska filma.
2.40 «Terminators». ASV spraiga siþeta filma.
4.40 «Biedçjoðie zirnekïi». ASV ðausmu filma..

TV3
5.50 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 10.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 3.sçrija.
9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Superpolicisti». ASV komçdija. 2001.g.
12.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
12.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.55 «Gribi tici, gribi netici». Seriâls. 7.sçrija.
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15.55 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 15.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 20.sçrija.
18.55 «Kobra 9». Seriâls. 13.sçrija.
19.50 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 5. un 6.sçrija.
20.55 «Kurð nu runâtu». ASV komçdija.
22.50 «Jaunais vilnis 2007» (ar subt.). Ðovs.
1.55 «Astoòi miljoni iespçju nomirt».
ASV trilleris.
3.55 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 115.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.30 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
15.00 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls.
16.00 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.*
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).

23.50 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 7.sçrija.
0.35 «NBA spçïu apskats».*
1.05 «TV motors».*

LNT
6.35 «Aiz riska robeþas».
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Lidmaðîna!» ASV parodiju komçdija.
12.20 «Supermens 2». Lielbritânijas un ASV
piedzîvojumu filma. 1980.g.
15.00 «Tango pa trim».
ASV romantiska komçdija.
17.00 «Vecmeita 2».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 62.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Lara Krofta: Kapeòu izlaupîtâja».
ASV dçku filma.
23.00 «Nikita». ASV seriâls. 1.sçrija.
23.55 «Atmaskoðana Mazajâ Tokijâ».
ASV trilleris.
1.30 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
2.30 «Vimbldona». Lielbritânijas un Francijas
romantiska komçdija. 2004.g.
4.20 «Sulainis». Francijas komçdija. 2006.g.

TV3

21.00 «Karnevâls» (ar subt.).
Krievijas melodrâma.
24.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 15.jûnijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 31.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Lçdijas un èempions». ASV komçdija.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».*
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Austrumu robeþa».
Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Meþa prospekts.
19.00 «Province». Baltkrievijas maize un sâls.
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». ASV seriâls. 5.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Akmeòainais ceïð».
Rîgas kinostudijas drâma. 1983.g.
23.05 Nakts ziòas.
23.10 «Projekts Cilvçks». A.Mièulis par Jâòu
ritu ezotçrisko uztveri.
23.40 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 14.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Japânas nacionâlie dârgumi».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
13.15 «Âtruma cilts».*
13.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
14.00 Latvijas kausa izcîòas finâls futbolâ.
Tieðraide.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 11. un 12.sçrija.
17.30 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.40 «SeMS piedâvâ...»
Kailijas Minogas koncerts.
18.10 «Þurnâla Forbes pelnoðâko slavenîbu
simtnieks». Dokumentâla filma.
19.45 «Ceïâ ar kameru». Ceïojums pa Islandi.
20.15 «Noziedzîgie prâti 2».
ASV seriâls. 20.sçrija.
21.00 «Krçjums... saldais».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Portugâle. Tieðraide.

5.50 «Sirdsbalss». Seriâls. 116.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 11.sçrija.
9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.30 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Stepene un A.Veldre.
11.00 «Bratz maìiskâs lellîtes».
Animâcijas filma.
12.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.05 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
14.10 «Gribi tici, gribi netici». 8.sçrija.
15.10 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
ASV realitâtes ðovs. 4.sçrija.
16.10 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 8.sçrija.
17.10 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 16.sçrija.
18.10 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 21.sçrija.
19.10 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Cietais rieksts». ASV spraiga siþeta
filma. 1988.g. Lomâs: B.Villiss,
B.Bedelija, A.Rikmens, P.Glîsons,
V.Atertons u.c.

23.05 «Aiziet!» ASV kriminâlkomçdija.
1999.g. Lomâs: K.Holmsa,
S.Pollija, S.Krulla u.c.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 7.sçrija.
5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
14.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.*
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 «Kriminâizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
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.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «Baltâ pilsçta» (ar subt.). Krievijas
spraiga siþeta filma. 2006.g.
Lomâs: R.Þilkins, D.Kirilovs,
K.Uïjanovs, A.Fomina.
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.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2008.gada 22.maija lēmumu Nr.6/6 ir uzsākta
detālplānojuma izstrādāšana teritorijai Klijēnu ceļā 7B, Jelgavā (zemes kadastra
Nr.0900 032 0070, platība 10 000 m2). Sabiedriskās apspriešanas 1.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.
DETĀLPLĀNOJUMS TERITORIJAI KLIJĒNU CEĻĀ 7B
Teritorija ir neapbūvēta un saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu
laika posmam līdz 2010.gadam zemesgabals atrodas savrupmāju
teritoriju apbūves zonā.
Detālplānojuma mērķis - teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot
individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

Jelgavas dome atkārtoti izsludina konkursu «Par tiesībām ierīkot un apsaimniekot pagaidu
(vasaras sezonas) tirdzniecības
vietas Jelgavas pilsētā».
Konkursa nolikumu var sa ņemt no 5. līdz 13.jūnijam
katru darba dienu no plkst.8
līdz 17, piektdienās līdz 14
Jelgavas pašvaldībā Lielajā ielā
11, Informācijas aģentūrā, 1.
stāvā, 131. kabinetā, tālrunis
63005522.

Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā

SIA «Garkalnes Grants»

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.

pārdod dolomīta
šķembas, granti
un smilti.

(Akadēmijas ielā 26)

Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

Tukuma rajonā, Slampes pag.

Tālrunis: 28667767, 29400351

Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs

viena diena ar...
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Brīvais kritiens un lidojums no 4000
metru augstuma
 Ritma Gaidamoviča

Ja vēl pirms nedaudz
vairāk kā gada Jelgavas lidlaukā patiesi valdīja ļoti drūms
skats, tad tagad pašu
izpletņlēcēju spēkiem
šeit izzāģēti krūmi,
paplašināta, sakārtota
administratīvā bāze, lai
ik brīvdienas no maija
līdz pirmajām salnām
šeit varētu trenēties
un sacensties pat līdz
simts izpletņlēcēji, kas
katrs veic aptuveni deviņus lēcienus dienā.

dodas uz skrejceļa, lai kāptu lidmašīnā. Lidojums tiek uzsākts
lidlaukā, un pilota uzdevums
ir lidmašīnu dabūt 4000 metru
augstumā. Tas prasot aptuveni
15 – 20 minūtes. Iekāpšana norit
veiksmīgi, taču pirmais lidojums
gan ne – šoreiz lidmašīna vismaz
15 minūtes riņķo virs lidlauka.
Izrādās, tā nevar sasniegt vajadzīgo augstumu – kaut kas
noticis...
Pēc pilota ziņojuma lidmašīna
piezemējas, lai novērstu problēmas. Pēc tam gan vairs nekas
neapdraud lidojumu un izpletņlēcēju drošību, un lidmašīna
sasniedz 4000 metru augstumu,
bet cilvēki piezemējas pļavā
pretī lidlaukam. Lidmašīna lejā
laižas tikai tad, kad izlekuši
ir visi.
Instruktors Gints Leja atzīst
– protams, ir reizes, kad gadās
kādam izlēkt ar nobīdi, taču tas
jau no gaisa tiek kontrolēts ar
GPRS, tādēļ nopietnas kļūdas
netiek pieļautas.

Rīts, kad ierodamies Jelgavas
lidlaukā, izpletņlēcējiem ir īpašs
– sezonas atklāšanas diena, uz
kuru sabraukuši lēcēji ne tikai
no Jelgavas un Rīgas, bet arī
citām Latvijas vietām.
Daudziem varētu šķist, ka
lēkšana ar izpletni ir tāda īstena
vīriešu padarīšana, taču tā nav
– starp lēcējiem manāmas arī
vairākas sievietes. Tieši mūsu Sezonas atklāšanā piedalās
ierašanās brīdī notiek lielā ga- vairāk nekā 40 dalībnieku
tavošanās – tiek likti izpletņi,
Tieši šajā dienā uz Jelgavas
iemēģināti kostīmi, ķiveres, lidlauku bija sabraukuši un ar

ciens esot satraukuma pilns,
taču pēc tā arī viņiem izjūtu
pietiekot.
Izpletņlēcēja Veronika Broka atklāj, ka viņa šeit ierodas
vismaz trīs reizes sezonā, lai
«uzdzītu» adrenalīnu un varētu turpināt «gāzt kalnus».
«Protams, adrenalīna paaugstināšanai es varētu izvēlēties
arī ko lētāku, taču viss izmēģinātais nav sniedzis tādas
izjūtas kā tandēma lēciens. Tev
nekas nav jādara, tikai baudi
lēcienu. Sajūta ir vienkārši
fantastiska. Viens šāds lēciens
sniedz prieku ilgam laikam,»
tā Veronika.

Uz rekordiem
vēl nevar pretendēt

Izpletņlēcējs Gints, kas ar
šo sporta veidu nodarbojas jau
no 90. gadiem, atzīst, ka tie,
kas trenējas šeit, vēl nevar pretendēt uz nevienu no pasaules
čempionātiem, jo netiek veikts
tik daudz lēcienu vienam cilvēkam dienas laikā. Tomēr daļa
cenšas kaut ko darīt un dodas
trenēties uz Krieviju, kur dienā
izlec vairākkārt. Jāpiebilst, ka
Jelgavas lidlaukā dienā viens
cilvēks var nolēkt
vidēji astoņas deviņas reizes – vairāk
vienkārši nepietiek
laika.

Vislabāk sākt ar
tandēmu

Saprotams, ka izpletņlēcējiem, kas
šeit pavada teju
katras brīvdienas,
noteikumi un process ir vairāk nekā
skaidrs, bet – kā to
izzināt iesācējam,
kurš šīs sajūtas vēlas izbaudīt pirmo
reizi mūžā? Gints
stāsta, ka sākumā
ikviens tiek iepazīstināts ar tehniku,
to, kā notiek lēciens,
lēciena procedūru
un izskaidrots, kā
Šādas un līdzīgas mazākas un lielākas piruetes gaisā tiek veidotas virs Jelga- jāuzvedas, kad esat
vas. Šī figūra tapusi pagājušajā vasarā sacensību «Latvijas rekords» laikā.
nodrošinājies ar nepieciešamo tērpu
pārbaudītas drošības jostas, jo izpletni izlēkt plānoja vairāk un ekipējumu un atrodaties
tieši pulksten 11 pirmajiem 20 nekā 40 cilvēki, taču reizēs, lidmašīnā, kad sākas brīvais
cilvēkiem paredzēts kāpt vienā kad notiekot kādas lielākas kritiens, kad atveras izpletnis,
no divām lidmašīnām un doties sacensības, ierodoties pat līdz kad piezemējaties.
4000 metru augstumā, lai katrs simts lēcēju no visas Latvijas
Jāteic, ka visiem nav vievarētu izlēkt pirmo reizi šajā un kaimiņvalstīm. Lielākā ni noteikumi, jo lēkšanai ar
sezonā.
daļa šeit ir tādu, kas to dara izpletni Jelgavas lidlaukā ir
Jāteic, ka satraukums vis- sava prieka pēc, taču netrūkst vairāki veidi. Viens no tiem
apkārt manāms liels. Noteik- arī to, kas
– tandēma lētajā laikā visi stāv ierindā, bet lē k š a n u a r
ciens kopā ar
instruktors pārjautā, kādos izpletni izinstruktoru.
veidos šodien katrs lēks – vai vēlējušies kā
Gints atzīst,
ir individuālie lēcēji, tādi, kas sporta veidu.
ka tas ir drolēks pa diviem, tādi, kas grupā Arī ārzemšākais, aizrauun veidos gaisā interesantu nieki ieciejošākais un inpirueti. Izrādās, ka to ir ļoti nījuši mūsu
teresantākais
svarīgi noskaidrot – nevar tā pilsētā pieno veidiem.
vienkārši iekāpt lidmašīnā. ejamo bāzi.
Lēciens notiek
Būtiski ir sakārtot lēcējus tādā D a u d z i e m
no aptuveni
kārtībā, lai lecot tie cits citam varētu šķist,
4000 metru
netraucētu – tie, kas lec grupā, ka izpletņu
augstuma, neparasti to dara pirmie, pēc tam lēkšanu izdaudz vairāk
tie, kas izpilda lēcienu divatā, v ē l a s t i k a i
kā minūte brīsavukārt individuālais lēciens ekstrēmisti,
vā kritiena un
ir pats pēdējais.
taču izrādās,
četras piecas
ka tādi eksminūtes zem
Šīs sezonas pirmais
trēmu saatvērta izpletlidojums – neveiksmīgs
jūtu meklē- Vēl lidmašīnā instruktors izrēķi- ņa. Šim lēcieKad instruktors visus sarin- tāji šeit ilgi nājis, kurā brīdī cilvēkam jālec, nam esot ļoti
dojis tādā secībā, kā šoreiz pir- nepaliekot. lai uz zemes piezemētos noteiktā augsta drošīmie 20 drosminieki lēks, cilvēki Pirmais lē- punktā.
bas pakāpe,

Tandēma lēciens no lidmašīnas – instruktors, kuram piekabināts vēl viens cilvēks, kam tikai
jābauda vairāk nekā minūti ilgs brīvais kritiens un pēc tam lidojums zem izpletņa.
Foto: Ivars Veiliņš un no Ginta Lejas personīgā arhīva
jo lidojums notiek kopā ar
instruktoru, pie kura cilvēks
piekabināts.

Vai neatvēries
izpletnis ir mīts?

Instruktori lēš, ka nedroši
izpletņi, kas mēdz neatvērties,
mūsdienās nu jau kļūst par vēsturi. Proti, pašlaik izpletņi aprīkoti ar elektronisku drošības
sistēmu, kas garantē visnotaļ
drošu piezemēšanos. Lēciena
laikā cilvēkam vien atliek baudīt lidojumu, jo visu viņa vietā
izdara instruktors – nestandarta
situācijā drošu atvēršanos garantē ar elektroniku, kas atver
izpletni. Ārkārtējs gadījums,
protams, ja instruktoram lidmašīnā kaut kas notiek, taču
līdz šim šādi gadījumi praksē,
par laimi, nav bijuši. Lidojuma
beigās vēl klients var saņemt
augstas kvalitātes fotogrāfijas
no sava lidojuma un videomateriālu.
Šim sporta veidam vecuma
ierobežojumu nav. Visi, kas to
dara, galvenokārt to dara prieka
pēc, nevis meklējot ekstrēmas
izjūtas.
Taujāts par to, vai var gadīties, ka izpletņlēcējs nonāk
tādā gaisa straumē, ka nevar
situāciju vairs kontrolēt, un
gaisa plūsma to novirza no kursa, Gints saka, ka tas notiek ar
nevadāmiem izpletņiem, taču
ar vadāmajiem, kādi ir Jelgavas
lidlaukā, tā nevar notikt. Un arī
Latvijā nav tādu laika apstākļu,
kas varētu lēcēju novirzīt no
kursa tā, lai lidojuma laikā kaut
ko nevarētu labot. 30 gadu laikā
viņš neko tādu nav piedzīvojis.

Instruktors visus šīs dienas pirmos lēcējus sarindo tādā secībā,
kā notiks lēkšana no lidmašīnas. To zināt ir ļoti svarīgi, lai nerastos neveiklas kļūdas – piemēram, kāds kādam neuzlec virsū.
Pirmie lec tie, kas lēcienu izpilda grupā, nākamie tie, kas pa
diviem, un visbeidzot individuālie lēcēji.

lēcienu, lai pārliecinātos, kas šis
ir par sporta veidu un kas gaisā
tiek darīts. Pieredzējušiem lēcējiem jau ir vairākas disciplīnas
– komanda lec un gaisā veido
dažādas figūras; precizitātes
lēciens, kur galvenais uzdevums
ir piezemēties noteiktā punktā,
vēl ir «RW – relative work», kur
veido maksimālu figūru skaitu
brīvajā kritienā un vēlāk izlaiž
izpletni; lēciens ar speciālu kostīmu, kuram ir spārni – līdz ar
to cilvēks var justies kā putns
debesīs.
Protams, praksē bijis jāsaskaras arī ar tādiem «drosminiekiem», kas uz zemes
domā, ka gatavi lēkšanai, taču
lidmašīnā pārdomā un kategoriski atsakās atstāt lidmašīnu.
«Tandēma lēcienā mēs cenšamies pierunāt, ja reiz atrodas
gaisā... Parasti jau pārvar
Pieredzējušākiem
bailes un nolec. Bet jebkurā gajau vairākas disciplīnas
dījumā neviens ar varu netiek
Tiem cilvēkiem, kas pirmo rei- laukā mests,» smaidot nosaka
zi vēlas pamēģināt nolēkt ar iz- Gints. Turklāt liela daļa pēc
pletni, vajadzētu veikt tandēma laika šīs izjūtas nāk izbaudīt
Interesanta ir fotografēšana no putna lidojuma.
Kamera piestiprināta
izpletņlēcēja ķiverei,
savukārt tās vadiņu
tur mutē. Brīdī, kad
jāfotografē, cilvēks ar
zobiem sakož sensoru,
kas raida signālu uz kameru, un tiek uzņemts kadrs.
Jelgavā fotogrāfijas no
gaisa uzņem tikai instruktori, taču vēlāk bildes tiek
dāvinātas visiem lēcējiem.

atkārtoti.

Izpletņlēkšana
vairs nav greznība

Mūsdienās izpletņlēkšana
vairs neesot nekāda greznība.
«Lec tie, kas tiešām to vēlas. Ja
cilvēks to grib, naudu noteikti
var atrast, jo šis sporta veids
nav pārmērīgi dārgs. Ekipējuma
cena atkarīga no tā, cik profesionālā līmenī vēlas darboties – ja
ar izpletņlēkšanu vēlas nodarboties kā ar nopietnu sporta veidu,
jārēķinās vismaz ar 3500 latiem
par apģērbu un izpletni kopumā,» Gints piebilst, ka iesākumam pilnīgi pietiek īrēt ekipējumu, kas sanāk daudz lētāk. Ja
vēlies nolēkt tandēma lēcienā,
ekipējums būs
pieejams
lidlaukā.
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Pilsētas svētki
Hercoga gājiens, jūras brauciens, Kazanovas izpriecas
– tas viss vienkopus 2. Starptautiskajā smilšu skulptūru
festivālā būs vērojams lielajā
jeb demo skulptūrā «Vēstures līkločos», kas atspoguļos
stāstu par Jelgavas pils un
tās iemītnieku piedzīvoto
270 gados. Kaut arī pārējie
mākslinieki no Latvijas, Krievijas, Čuvašijas, Lietuvas un
Nīderlandes mūsu pilsētā ieradīsies tikai nākamnedēļ, lai
atklātu savu redzējumu par
«Galma dzīrēm», darbu pie
centrālās skulptūras izveides
četru cilvēku komanda – Danuta Sīle, Zigmunds Vilnis
(no kreisās), Iveta Šveisberga, Ainars Zingniks – sāka
jau šonedēļ. Mākslinieki sola,
ka nedēļas nogalē tā jau būs
gatava. Pirmais tapis lielais
rožu pušķis skulptūras virsotnē, taču, kā atzīst Z.Vilnis,
kura vadībā norit «Vēstures līkloču» atspoguļošana
smiltīs, pārējās ieceres darbu
gaitā vēl var tikt nedaudz
koriģētas.
Foto: Ivars Veiliņš

 8. jūnijā pulksten 17 – Uzvaras parka atklāšanas svētki ar
Latvijas Nacionālā teātra brīvdabas izrādi «Draudzes bazārs»
(Uzvaras parkā).

Jelgavas pilij – 270

 10. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas mākslinieku darbu izstādes «Jelgavas pils mākslinieku
darbos» atklāšana (pils Sudraba
zālē).
 14. jūnijā pulksten 8 – Latvijas floristu apvienības «Vītņu
festivāls pils jubilejai» (pils pagalmā).
 Pulksten 10.30 – Jelgavas
pils piemiņas plāksnes atklāšana.
 Pulksten 11 – pils vēstures
izpētei veltīta konference (pils
Sudraba zālē).
 Pulksten 23.30 – klasiskās
mūzikas koncerts «Jelgavas pils
sirdsgaisma...». Spēlē Nacionālo
bruņoto spēku štāba orķestris
(pils pagalmā).
 No pulksten 24 līdz 2 – Jelgavas pils nakts noslēpums.
Pastaiga pa pils kolonādēm,
teatralizētas vēstures ainiņas,
sveču gaisma, mūzika... (pils
teritorijā).
 15. jūnijā Jelgavas pils likteņupe – Lielupe
 Pulksten 11 – burātāju sacensības (Lielupē pie pils).
 Pulksten 12 – Jelgavas 4.
vidusskolas pūtēju orķestra
«Rota» koncerts (pie Lielupes).
 No pulksten 11 līdz 15 – dažādas aktivitātes (Pils parkā).
 Pulksten 14 – LLU zirgkopības mācību centra «Mušķi»
zirgu figurālās jāšanas paraugdemonstrējumi un Nacionālo
bruņoto spēku orķestra uzstāšanās (pils teritorijā).
 Pulksten 14.30 – fotografēšanās no putna lidojuma – pils
pagalmā viesi veidos gadskaitli
270.
 Pulksten 15.15 – jubilejas
noslēguma ceremonija (ieeja ar
ielūgumiem) (pils aulā).

Izstādes
 No 17. maija – «Pasteļu izstāde», piedalās Latvijas labākie
pasteļgleznotāji (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja Izstāžu zālē).
 No 30. maija – muzeja pastāvīgā ekspozīcija «Jelgava 19.
– 20. gadsimtā» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 22. maija – Ulda Rogas
zīmēšanas studijas audzēkņu
darbu izstāde (kultūras nama
2. stāvā).
 Līdz 14. jūnijam – aģentūras
«Kultūra» mākslinieces Annas
Ziemeles veidoto noformējumu fotogrāfiju izstāde «Annas
Ziemeles darbi un nedarbi»
(kultūras namā «Rota»).
 Līdz 30. jūnijam – absolventu diplomdarbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 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).

Sporta pasākumi
 5. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2008» 8. kārta (Bērzukrogā).
 12. jūnijā pulksten 16 –
orientēšanās sacensību seriāla
«Alnis 2008» 9. kārta (Tušķos).
 No 13. līdz 15. jūnijam
– Jelgavas komandas dalība II
Latvijas Olimpiādē (Ventspilī).
 14. un 15. jūnijā pulksten 10
– Jelgavas čempionāts biljardā, 6.
kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).

Galms sāk dzīrot Uzvaras parkā
 Sintija Čepanone

Latvijā izskanēs Vispārējie latvie- plata skulptūra, un smiltis tajā
šu dziesmu un deju svētki, taču stāstīs par Jelgavas vēsturi,» ieVairāk nekā 400 tonnu
nākamgad tas māksliniekus atkal intriģē I.Pirvics. Savukārt pārējie
smilšu pamazām pārpulcinās jūlijā.
mākslinieki darbus sāks veidot
vēršas mākslas darbos.
Organizējot šā gada festivālu, nākamnedēļ.
Tas nozīmē, ka svētku
liela uzmanība tika pievērsta
«Mazliet dzeltenīgākas nekā
maratons mūsu pilsētā
tam, lai iepazīstinātu ar māks- pērn, spilgtākas un izteiksmīgāturpinās, un 13. jūniliniekiem, kuru vārdi plašākai kas, kas mākslas darbā vēl vairāk
jā Uzvaras parkā tiks
publikai ir mazāk zināmi. Ie- ļaus izpausties gaismas un ēnas
atklāts 2. Starptautisrasts, ka uz starptautiska spēlēm,» tā smiltis, no kurām
kais smilšu skulptūru
mēroga pasākumiem parasti šogad tiks veidotas skulptūras,
festivāls «Summer
tiek aicināti dalībnieki raksturo M.Buškevics. Šogad
signs 2008».
no visas pasaules, taču vairāk nekā 400 tonnu mālsmilts
šogad galvenokārt tiks CBS «Igate» sagādās no karjera
Arī Smilšu skulptūru
akcentēti pašmāju Kārniņos. Jāatgādina, ka jebkurš
festivāls norisināsies
mākslinieki. «Tepat simpozijs smilšu jomā pie jūras
Jelgavas pils 270.
Latvijā ir ļoti daudz nenotiek tā vienkāršā apsvērujubilejas zīmē, un
tēlniecības skolu un ma dēļ, ka jūrmalā tūkstošiem
mākslinieki aicimūsu mākslinieki gadu vecie smilšu graudiņi ir tā
nāti atklāt savu
smilšu skulptūru nobružājušies ar sāļo ūdeni, ka no
redzējumu
jomā ir zinoši un tiem var veidot tikai smilšu kūkas,
par pārsimts
varoši,» I.Pirvics nevis iespaidīgas un izteiksmīgas
gadu seg a n p i e b i l s t , skulptūras, kuru materiāls atgāniem notika festivālā dina smilšakmeni. «Profesionāli
kumiem.
piedalīsies tēlnieki savu mākslas darbu veido,
Šoreiz
arī viesi no no sākotnējā materiāla noskaldot
festivāla
L i e t u v a s , nost visu lieko, kā rezultātā iegūst
tēma ir
K r i e v i j a s , no laika apstākļiem neatkarīgu,
«Galma
Čuvašijas un izturīgu smilšu skulptūru,» padzīres»,
Nīderlandes. skaidro I.Pirvics.
un UzvaJāpiebilst, ka
ras parkā
pāris māksli- Skulptūras taps
uzvirmos īstas
nieku «rokraks- Uzvaras parkā
k a i s l ī b a s . Krievijas mākslinieka Andreja Molo- tu» festivāla
Atšķirībā no ledus skulptūrām,
« S p r i e ž o t kova skulptūras skice
apmeklētāji kuras silto laika apstākļu dēļ var
pēc skicēm,
atpazīs no sniegt visai īslaicīgu baudījumu,
ko iesūtījuši
iepriekšē- no smiltīm veidotie mākslas darbi
mākslinieki, smilšu skulptūrās jiem festivāliem Jelgavā. Piemē- saglabājas pat vairākus mēnešus.
būs attēlotas gan reālistiskas aini- ram, arī šogad savu redzējumu Piemēram, pērn Krievijā veidotās
ņas no galma dzīves, gan abstrak- par «Galma dzīrēm» atklās 10. smilšu skulptūras teju savu sākottāki vēstījumi,» saka pašvaldības Starptautiskā ledus skulptūru nējo izskatu saglabājušas pat līdz
aģentūras «Kultūra» projektu festivāla 1. vietas ieguvējs Kār- Ziemassvētkiem. «Spēcīgs lietus
vadītājs Ivars Pirvics.
lis Īle, kā arī aizvadītā Smilšu un vēja brāzmas var kaitēt vien
skulptūru festivāla laureāti no skulptūru sīkajām detaļām, taču
Dažādi rokraksti,
Krievijas Irina Čistjakova un tās mākslinieki nepieciešamības
manieres, stili
Andrejs Molokovs.
gadījumā atjaunos. Vislielākais
«Pavisam droši Jelgavu varam
drauds tām ir fiziska iedarbība,»
saukt par Ledus un nu arī Smilšu Mālsmilts – no Kārniņiem
M.Buškevics atceras, ka pērn
skulptūru festivāla galvaspilsētu.
«Galma dzīres» atspoguļos smilšu skulptūras Pasta salā
Pagājušajā gadā skulptūras no piecpadsmit smilšu skulptūras, priecēja aptuveni mēnesi – tik
ledus Jelgavā tika veidotas jau turklāt katru no
ilgi, cik tām bija
desmito reizi, savukārt vasarā tām veidos viens 13. jūnijā, Starptautiskā smilšu nodrošināta apskulptūru festivāla atklāšanas
šeit māksliniekus no visas pasau- mākslinieks. Izsardze. Bet jau
dienā, ieeja – Ls 2 (pensionāles pulcēja pirmais profesionā- ņēmums ir vien riem un bērniem – Ls 1; bērniem nākamajā naktī
lais smilšu tēlniecības festivāls,» demo skulptūra līdz trīs gadu vecumam – bez pēc apsardzes ataģentūras «Kultūra» direktors «Vēstures līklo- maksas).
celšanas mākslas
Mintauts Buškevics norāda, ka čos» – darbu pie No 14. līdz 22. jūnijam ieeja – Ls darbi no smiltīm
tādējādi šīsvasaras gaidāmais tās jau šonedēļ 1 (pensionāriem un bērniem – Ls tika vienkārši sapasākums ir loģisks turpinājums Zigmunda Viļņa 0,50; bērniem līdz trīs gadu ve- brucināti. Un tiepērn sāktajai tradīcijai. Tiesa gan vadībā uzsākusi cumam – bez maksas).
ši tas ir viens no
– šogad Starptautiskais smilšu viņa komanda.
iemesliem, kādēļ
skulptūru festivāls norisināsies «Tā būs apmēram sešus metrus šogad Starptautiskais smilšu fesmēnesi agrāk nekā pērn, jo jūlijā augsta un vienpadsmit metrus tivāls norisināsies Uzvaras parkā

– skulptūru mūžu neapšaubāmi
paildzinās teritorijā ierīkotās
videonovērošanas kameras.
«Nu ikviens šos mākslas darbus
varēs baudīt sakārtotā, skaistā
vidē. Turklāt smilšu skulptūras
būs lielisks akcents citos pasākumos, kas noritēs Uzvaras parkā,»
«Kultūras» direktors norāda, ka
tas izmaksās arī krietni lētāk
nekā gadījumā, ja pasākumu
rīkotu citviet pilsētā.
Taujāts par Uzvaras
parka priekšrocībām,
I.Pirvics pirmām kārtām
min kā mākslinieku, tā
pasākuma apmeklētāju
ērtības. «Uzvaras parks
atbilst visiem tehniskajiem
parametriem, lai tēlniekiem
nodrošinātu atbilstošu
darba vidi, savukārt
skatītāji varēs staigāt
pa nobruģētiem celiņiem, nevis zālienu,»
Kārļa Īles (Latvija) skulptūras «Uz mēviņš piebilst, ka tādējādi
les» skice
atrisināta arī mašīnu
novietošanas problēma,
jo līdzās parkam izveidota plaša draugiem. Apbalvošanas ceremoautostāvvieta, savukārt festivāla nija sāksies pulksten 20.30, bet
koncertprogrammu varēs baudīt pirms un pēc tās atnākušie varēs
izveidotajās sēdvietās iepretim baudīt modes šovu un «karstu»
estrādei.
koncertprogrammu regeja un
deju ritmos.
Apmeklētāji dzīros
Proti, paralēli skulptūru apskaregeja ritmos
tei ikviens modes nama «Tēma»
Starptautiskā smilšu skulptūru piedāvātajā teatralizētajā modes
festivāla atklāšana notiks 13. jū- šovā «Galma mistērijas» varēs
nijā pulksten 19, kad piecpadsmit gūt ieskatu šīs vasaras modes,
mākslinieki vērtējumam nodos grima un body art novitātēs, ko
paveikto. «Šogad
demonstrēs deju
šim nolūkam iz- Starptautiskā smilšu skulptūru studijas «Benefestivāla atklāšana – 13. jūnijā
veidota speciāla pulksten 19, taču skulptūras varēs fice» dalībnieki.
žūrija – savā jomā aplūkot jau no pulksten 17 līdz 23. Savukārt vakaprofesionāļi –, kas Pārējās dienās skulptūras būs ap- ra turpinājumā
tad arī noteiks, skatāmas no pulksten 10 līdz 22. Latvijā populāri
kam pienākas
mūziķi, tostarp
galvenā balva. Balvu fonds ir 3500 Džulians, dj Drum, Māris Jēeiro, ko sarūpējusi «SEB Banka»,» kabsons, izpildīs populārus hitus
I.Pirvics atgādina, ka pērn uzvarē- no pašmāju un ārzemju mūziķu
tāju noteica paši mākslinieki, bal- repertuāra.
sojot par, savuprāt, labāko darbu,
I.Pirvics atgādina, ka 13. jūnijs
taču izvēlēties nenācās viegli, jo, daudzās Jelgavas skolās tiks
kā atzina tēlnieki, grūti ir vērtēt pavadīts izlaiduma noskaņās un
cilvēkus, kas patīkamajā skulptū- aicina kā absolventus, tā viesus
ru tapšanas procesā kļuvuši par iejukt «Galma dzīru» pūlī.

Uzvaras parka atklāšanas svētki
8. jūnijā plkst.17 Nacionālā teātra viesizrāde
Ā.Alunāns, R.Pauls, J.Peters

«Draudzes bazārs»
Jelgavā, Uzvaras parkā

