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Raiņa ielas 3. nams startē
siltināšanas programmā

Pirms kāda laika daudzdzīvokļu namam Raiņa ielā 3 nosiltinātas sānsienas, un vairums iedzīvotāju, pārliecinājušies par ieguvumiem, piekrituši energoefektivitāti paaugstināt arī pārējam namam. Mājas vecākais Aivars Pūka gan neslēpj, ka vēl aizvien
Foto: Ivars Veiliņš
ir iedzīvotāji, kas par plānotajiem uzlabojumiem pauž sašutumu.
 Sintija Čepanone

«Ja mūsu iesniegto
projektu apstiprinās,
jaunā apkures sezona mums jāsagaida
renovētā mājā,» apņēmības pilns ir Raiņa
ielas 3. nama mājas
vecākais Aivars Pūka.
Ne bez kreņķiem,
tomēr vairumam šī
daudzdzīvokļu nama
iedzīvotāju izdevās
vienoties, un pirmdien
Ekonomikas ministrijā
iesniegts projekts par
šīs ēkas siltināšanu.

«Nosiltinātas tiks mājas sienas, jumts, pagrabs, kāpņu telpām nomainīti logi. Esam izrēķinājuši, ka nauda pietiks arī
kāpņu telpu remontam, varbūt
vēl kādiem sīkiem darbiem.
Protams, pagaidām jau liela daļa
dzīvokļu īpašnieku uz to raugās
piesardzīgi, taču esmu pārliecināts, ka mēs visi jau pavisam drīz
varēsim novērtēt ieguvumus, ko
sniedz nosiltināts nams,» teic
A.Pūka. Lai pārliecinātu iemītniekus par mājas siltināšanas
nepieciešamību, ieguldīts milzīgs
darbs, tomēr 53 saimnieki no
kopumā deviņdesmit dzīvokļiem
tam devuši piekrišanu. «Pieļau-

ju, ka būtu savācis vēl vairāk
parakstu, taču jāņem vērā, ka
pašlaik ir atvaļinājumu laiks un
daudzi no pilsētas izbraukuši,»
tā Raiņa ielas 3 mājas vecākais,
neslēpjot, ka pirmā un piektā
stāva iedzīvotāji siltināšanas
darbiem piekrituši uzreiz, grūtāk
bijis ar daļu vidējo stāvu dzīvokļu īpašniekiem, kuri noraidošo
attieksmi pamatojuši ar faktu,
ka ziemā viņiem pat nākas turēt
vaļā logus. «Bet to, cik naudas tā
vienkārši izkūp gaisā, neparēķina,» tā A.Pūka.
Aplēses liecina, ka, īstenojot
Raiņa ielas 3 siltināšanas projektu, iedzīvotāju ietaupījums

būs būtisks. Proti, līdz šim
vidējā maksa par siltumu bijusi
1,12 lati par kvadrātmetru. Pēc
nama renovācijas tā būs vidēji
0,67 lati. «Šie aprēķini veikti
ne pēc tā optimistiskā scenārija,
taču, pēc renovācijas maksājot
par siltumu, ietaupīt mēs varētu
pat līdz sešdesmit santīmiem.
Viens gan ir skaidrs – par apkuri
ietaupītais nosegs renovācijas
maksu,» stāsta mājas vecākais,
norādot, ka iedzīvotājiem kredītsaistības būs jāuzņemas uz
piecpadsmit gadiem, ik mēnesi
papildus maksājot 28 santīmus
par kvadrātmetru.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jelgavā vienosies akcijā pret valdības lēmumiem
 Sintija Čepanone
Šodien, 18. jūnijā, pulksten 12
Hercoga Jēkaba laukumā sāksies
akcija «Par manu un tavu Latviju». Tā stundas garumā vienlaikus
norisināsies Rīgā un četrās Latvijas lielākajās pilsētās, tostarp
Jelgavā. Akcijas mērķis – vērst
valdības uzmanību uz absurdo
finansējuma samazināšanu.
Kā informē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Zemgales
reģiona koordinatore Ligita Brahmane, Jelgavā šī nacionālā līmeņa
akcija norisināsies sapulces veidā.
«Tajā ikvienam, kas iepriekš būs
izteicis tādu vēlēšanos, būs iespē-

ja paust savu viedokli par valstī
notiekošo. Pašlaik valdība pieņem tādus lēmumus, kas būtiski
pasliktina maznodrošināto un
sociāli neaizsargātāko iedzīvotāju,
piemēram, pensionāru, māmiņu,
stāvokli. Finansējums tiek samazināts tādām jomām kā izglītība,
medicīna. Mēs pieprasīsim tam nesamazināt finansējumu,» akcijas
mērķi pauž L.Barhmane, cerot, ka
valstsvīri tomēr sadzirdēs tautu.
Akcija Jelgavā norisināsies
Hercoga Jēkaba laukumā un ilgs
apmēram stundu. Tai iepriekš
pieteikušies aktīvākie arodbiedrību līderi, un L.Brahmane lēš, ka
kopumā tajā varētu piedalīties ap

300 cilvēku, kuriem nav vienaldzīga Latvijas nākotne. Tiesa gan
– šis ir tikai aptuvens akcijas Jelgavā dalībnieku skaits, kas dažādu
apstākļu ietekmē var mainīties.
«Vēlmi piedalīties akcijā izteikusi
Jelgavas Pensionāru biedrība,
«Latvenergo» Dienvidu reģiona
arodorganizācija, izglītības iestāžu
arodbiedrības, LLU arodbiedrība,
kultūras darbinieki, komunālo
uzņēmumu arodorganizācijas, kā
arī valsts iestāžu darbinieku pārstāvji. Uzrunājuši esam arī citas
arodbiedrības un domu grupas.
Par iespēju paust savu viedokli
interesējušies arī pārstāvji no
tuvākajām pilsētām, piemēram,

Dobeles un Olaines,» tā LBAS
Zemgales reģiona koordinatore.
«Mēs esam sašutuši par izmaiņām, kas no 1. jūlija skars
pensionārus, īpaši strādājošos. Arī
veselības aprūpe kļūs ievērojami
dārgāka. Kā lai mēs tālāk dzīvojam?» retoriski jautā Pensionāru
biedrības priekšsēdētājas vietniece
Marija Kolneja, norādot, ka tas radījis karstas diskusijas arī nedēļas
sākumā sasauktajā biedru sapulcē.
Tajā apņemšanos piedalīties akcijā
izteikuši 44 pensionāri.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta norāda, ka šī akcija
ir saskaņota un kārtību tās laikā
uzraudzīs policijas darbinieki.
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Rāviņam atbalstu pauž
deviņi jaunievēlētie deputāti
 Kristīne Langenfelde

Otrdien – desmit dienas
pēc vēlēšanām – koalīcijas līgumu darbam
nākamajā domes sasaukumā parakstīja Zaļo
un Zemnieku savienība,
«Jaunais laiks» un apvienība «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK, partija «Visu
Latvijai!». Lai arī pagaidām šādam koalīcijas
modelim domē būtu
vienas balss pārsvars,
nav izslēgts, ka koalīcija varētu paplašināties
– jau šobrīd atbalstu šai
koalīcijai izteikuši arī divi
no «Saskaņas centra»
ievēlētie deputāti.
Parakstot koalīcijas līgumu,
panākta vienošanās, ka mēra
amatam virzīs Andri Rāviņu (ZZS),
bet viņa vietnieki būs Aigars Rublis
(JL) un Vilis Ļevčenoks (ZZS).
A.Rāviņš, komentējot panākto
vienošanos, uzsver, ka sadarbības
līgums par darbu Jelgavas domes
pozīcijā noslēgts ar ilgstošajiem
sadarbības partneriem, kuri pārzina situāciju pilsētā, kas ir īpaši
svarīgi šajā ekonomiski grūtajā
laikā. «Partijas «Jaunais laiks» un
TB/LNNK ir uzticami sadarbības
partneri, mūsu mērķi ir vienoti,»
tā A.Rāviņš, piebilstot gan, ka ZZS
ir atvērta sadarbībai arī ar citām
partijām.
Arī JL pārstāvis Aigars Rublis
atzīst, ka, jau startējot vēlēšanās,
viņu pamatdoma bija veiksmīgi
turpināt pilsētā iesāktos darbus
– ZOC celtniecību, 4. vidusskolas
piebūvi, ielu rekonstrukciju. «Iespējams, ja koalīcija būtu cita, šiem
politiķiem arī mērķi būtu citi un
iesāktie projekti varētu tik nolikti
malā. Mūsuprāt, tas nav pieļaujams, tāpēc arī, izšķiroties par pievienošanos vienai vai otrai grupai,
izvēlējāmies palikt un strādāt ZZS
vadībā. Nenoliegšu, ka mums biju-

šas sarunas arī ar citām partijām,
piemēram, LPP/LC, taču, izvērtējot
plusus un mīnusus, tomēr bija punkti, kuros mūsu domas nesakrita,»
tā A.Rublis, piebilstot, ka JL arī
respektējis iedzīvotāju viedokli,
kuri vēlēšanās vislielāko uzticību
izteikuši tieši A.Rāviņam.
Savukārt, kā uzsver Jurijs Strods
(TB/LNNK), vēlētāji ir lēmuši, ka
partijai darbs pilsētas domē ir jāturpina. «To arī uzskatu par savu
uzdevumu,» tā J.Strods.
Kā atzīst visi koalīcijas veidotāji,
ar noslēgto līgumu sarunas par
darbu nākamajā domes sasaukumā vēl nav galā, jo katra no
iesaistītajām partijām ir gatava
koalīciju paplašināt. To apliecina
arī vakar notikušās sarunas starp
ZZS un SC. Pēc šīm sarunām SC
pārstāvis Sergejs Ņevoļskis atzina, ka izveidojusies tāda situācija,
kas norāda – divi partijas ievēlētie
deputāti – Ludmila Gineite un
Andrejs Eihvalds – varētu atbalstīt
jaunizveidoto koalīciju, bet pārējie
divi – S.Ņevoļskis un Valentīns
Grigorjevs – strādāt opozīcijā.
«Man neviens nekādu amatu nav
piedāvājis. Vai jūs domājat, ka
šādā situācijā es varētu atbalstīt
šo koalīciju?! Vēl jo vairāk, ja visi
jelgavnieki gaidīja, ka es kļūšu par
jauno JNĪP vadītāju,» retoriski
jautā S.Ņevoļskis. Uz jautājumu,
vai šāda dalīšanās nozīmē zināmu
partijas sašķelšanos, S.Ņevoļskis
gan atbild noliedzoši: «Nē, noteikti
nenotiek nekāda partijas biedru
dalīšanās. Mūsu mērķis ir strādāt
pilsētas labā – ja kāds no mūsu
partijas deputātiem vēlas atbalstīt
izveidoto koalīciju, tad tas ir katra
paša lēmums.»
Šābrīža situācija liecina, ka opozīcijā varētu strādāt arī no LPP/LC
un PCTVL ievēlētie deputāti.
Nākamais solis būs 1. jūlijā, kad
uz pirmo sēdi Vēlēšanu komisija
sasauks jaunievēlētos domes deputātus – tad arī notiks balsojums
par pilsētas mēra kandidātiem, kā
arī viņa vietniekiem.
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viedokļi
Visa laba jāņuzāle! Šķiet, ka šo teicienu droši var attiecināt ne tikai uz katru jāņuzāli, kas paša plūkta pļavā
vai paša pīta vainagā, bet arī uz to jāņuzāli, ko kāds
īsts sava amata pratējs meistarīgi salicis Līgo pušķī
vai iepinis pamatīgā ziedu vai ozolzaru vainagā, piedāvājot pircējiem dažādos tirdziņos. Arī mūsu pilsētā
ir šādi amata pratēji, kas gadu no gada pirms Vasaras
saulgriežiem pin vainagus un gatavo zāļu pušķus, ko
piedāvāt līgotājiem. Šogad gan dažs no viņiem lēš,
ka pieprasījums būs mazāks, taču tas nemaina viņu
paražas – arī šonedēļ viņi jau dodas pļavās un mežos,
lai Zāļu tirgū ne tikai mūsu pilsētā, bet arī citviet Latvijā
ar savu darbu radītu svētku gaisotni.

Vai šašliki un alus
izkonkurē vainagus?
Jons Pranis:
«Kopš pagājušā gada es uz šo
lietu raugos pragmatiskāk – jau
iepriekšējā Zāļu tirgū sapratu, ka
cilvēkiem naudiņas kļūst mazāk un
viņiem par vainagu svarīgāks kļūst
šašliks un alus. Bet tā jau ir – ja
jāizvēlas, ko pirkt, tad priekšroka ir
pārtikai. Domāju, ka šogad tas būs
vēl izteiktāk. Tāpēc arī spriežu, ka
šoreiz Zāļu tirgū ieradīšos tikai ar
jāņuzāļu pušķiem. Tas, protams,
ir sava veida aprēķins – pušķi taisot, nevajag tik lielu ieguldījumu,
bet vainagiem tas darbs ir daudz
pamatīgāks. Ja tiešām uz to lietu
skatās no ekonomiskā viedokļa,
tad peļņa labāka sanāk ar pušķiem.
Bet, ja atmetam to naudas būšanu,
tad vainags tomēr ir kaut kas pamatīgāks, tāds īsts Jāņu simbols.
Arī pašam Jāņos vienmēr galvā ir
ozolu vainags.
Nu, protams, katram ir sava
sistēma, bet galvenais tajā visā ir
atrast labu vietu, kur ozola zarus
dabūt. Tagad tas nemaz nav viegli
– visapkārt privātie meži, tajos jau
nevar tā vienkārši iet un zarus
plūkt. Man vienmēr izlīdz mans
draugs no Lielvircavas – viņam
tur īsts ozolu mežs, kas man laipni
atvēlēts. Bet, kad ozoli atrasti, ir
nākamais šķērslis – jākāpj kokā,
jo labi vainagi sanāk tikai no
augstajiem zariem. Jā, jā, var jau
arī no tiem jaunajiem mazajiem
ozoliņiem zarus dabūt, taču tie
vēl mīksti, tāpēc tāds vainags vītīs

daudz ātrāk. Tāpēc šis materiāla
sagādāšanas process nemaz tik
viegls nav. Tā pati pīšana gan man
šķiet daudz vieglāka – tur galvenais
piešauties, un pusstundā vainags
gatavs. Es gan nekādu īpašu pamatni neveidoju – zaru pie zara, un
viss! Tās īstās vainagu pinējas, vecās tantiņas, jau arī tā darīja – zars
pie zara, un sanāk tāds pamatīgs
vainags. Kādas divas dienas pirms
galvā likšanas jau pīt var, tikai
tad jābūt tādam īstam aukstam
pagrabam, kur to uzglabāt, citādi
nav jēgas. Un vēl viens knifs – šo
lietu nevar darīt kopā ar maziem
bērniem. Viņi skraidelē apkārt un,
tiklīdz uzmin kādam ozolu zaram,
tā skaidrs – tas vairs nav derīgs, jo
tā lapa tūlīt kļūst melna un neizmantojama.
Var jau būt, ka tagad, krīzes
laikā, cilvēki paši vairāk ies pļavās,
plūks jāņuzāles un pīs arī vainagus,
lai tā naudiņa mazāk jātērē. Bet es
jau te tā dzirdēju, ka šogad ļoti laba
andele varētu sanākt Saldus pusē
– tur ozoliem uzlidojušas maijvaboles un kārtīgi tās lapas noēdušas.
Tā kā viņiem patiesi varētu būt pagrūti pašiem atrast labus ozolzarus
vainagiem, tas varētu būt iemesls,
kāpēc arī spiedīgākos apstākļos tur
vainagus pirktu.»

«Vainadziņš meiteni
dara skaistāku»
Ilga Barone:
«Jūs iedomājieties to skatu
un tās sajūtas, kas pārņem, kad
puisis uzliek savai meitenei galvā
vainadziņu! Tāda labestība, tāda
vienotība staro no šī pāra, un pozitīvas emocijas gūstu es. Tas nekas,
ka pirms tam divas diennaktis to
vien esmu darījusi kā vainagus
pinusi...
Vainagu pīšanai pievērsos pirms
kādiem gadiem desmit – beidzu
floristikas kursus, un kopš tā laika šī ir mana iespēja piepelnīties.
Ziemā – Adventes vainagi, vasarā
– Jāņu vainagi, un tā gadu no
gada. Esmu saņēmusi neskaitāmus komplimentus, ka man šī
lieta padodas. Taču kā gan tā var
nepadoties, ja latvietis jau no neatminamiem laikiem ir vainagus
pinis?! Meitām – ziedu vainags,
puišiem – ozollapu. Bez tā Līgosvētkus es pat iedomāties nespēju,
kaut arī manā ģimenē nav nedz
Līgas, nedz Jāņa. Vainadziņam
galvā vienkārši ir jābūt! Piemēram, savas ģimenes sievietēm dāvinu raspodiņu vainadziņus. Jāņu
naktī tas noder skaistumam, bet
vēlāk izžāvēts – tējai, jo raspodiņi
taču ir zāles sievietēm.
Man mīļākie ir ziedu vainagi
– visu savu dārzu esmu atvēlējusi
ziediem, lai būtu, ko vainagos pīt.
Rudzupuķes, margrietiņas pati izaudzēju, raspodiņus, smilgas pļavā
salasu, arī tagad jau mežā skatos,
kas man noderēs pēc pāris dienām,
kad sāksies Zāļu tirgus laiks, jo,
kā saka, visa laba jāņuzāle... Tiesa

gan – pēdējos gadus divus tas Zāļu
tirgus, manuprāt, tiek rīkots pārāk
agri. Nu kurš tad 20. jūnijā Jāņu
naktij vainagu pērk?! Bet 22., 23.
jūnijs gan ir tieši laikā, tad tirgošanās iet no rokas. 23. jūnija vakarā
tirdziņā Driksas ielā esmu pat līdz
pulksten 18 – iztirgoju jau gatavos
vainagus un, ja vajag, pinu jaunus.
Un parasti jau vajag ar’. Vainagu
pīšana man sākas jau krietni pirms
svētkiem – vispirms puķes un jāņuzāles salasu, tad kādas divas dienas
turu tās pagrabā, lai kārtīgi atdzeras, un divas dienas pirms svētkiem
sāku tās likt vainagā. Atceros, vienu gadu no manis ziedu vainagus
iegādājās pat vesels deju kolektīvs,
pēc dancošanas meitenes pie manis pienāca klāt un teica paldies
– neviena puķīte vainagiem nebija
nobirusi! Citādi būtu, ja vainagu
pītu tūlīt pēc puķu noplūkšanas.
Mani vainagi ir patiesi pamatīgi

sajūtu būšana, spēle. Kaut kas tajā
aplī slēpjas...
Katru gadu nopinam kādus
piecpadsmit divdesmit ozolzaru
vainagus un tikpat ziedu vainadziņus. Pirmie ir tādi pamatīgi,
spēcīgi – kā jau vīrietim, tie otrie,
protams, trauslāki – dvēselei,
dailei. Pēdējos gados esmu atklājusi raspodiņu burvību – Jāņos
vainadziņā, Ziemassvētkos – tējā.
Neapšaubāmi – vainagus pinam
arī tirgošanās procesā – tas patīk
gan pircējiem, gan mums.
Šogad Zāļu tirgus Rīgā notiks
19. jūnijā, un arī mēs tajā būsim.

Nedēļas jautājums
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Savu viedokli paud –
4

– vispirms pamatne no kārkliem
vai kāda cita materiāla un tikai
pēc tam ziedi un jāņuzāles. Tad
katru vainadziņu ielieku atsevišķā
maisiņā, lai nesapurgājas, un uz
tirgu prom!
Trīs četri lati – tāda ir mana
cena. Lētāk gan nedodu, jo savu
darbu augsti vērtēju. Galu galā
– viena vainadziņa uzpīšanai patērēju vismaz pusstundu, bet tā
ir tikai pīšana... Parasti uztaisu
kādus trīsdesmit vainadziņus, bet
tirgošanās laikā parasti nākas piepīt klāt. Kaut arī naudas cilvēkiem
nav daudz, vainadziņus viņi tomēr
pērk. Vismaz no manis – atnāk un
tā arī saka: no jūsu vainadziņiem
staro tāda pievilcība, nevaram
nenopirkt! Turklāt, ja vēl to vainadziņu uztaisu pircēja klātbūtnē,
tad patiesi kļūst tā silti un forši
– īsta svētku sajūta gan man, gan
pircējam.»

«Kaut kas tajā aplī slēpjas...»

Sagatavoja
Iveta Paraževska:
Kristīne Langenfelde,
«Tā vainagu pīšana un piedalīSintija Čepanone,
šanās Zāļu tirgos sākās, pateicoties
foto Ivars Veiliņš, Guntis Endzelis
Anitai Prūsei, kura to lietu ierosināja. Tolaik, šķiet, arī naudu vajadzēja, un mēs vienkārši nopinām
vainagus un aizlaidām uz Jūrmalu
tos notirgot. Tā arī tas viss sākās
– nākamajos gados, piedaloties
Zāļu tirgos, pat nopelnīt vairs nešķita svarīgi, jo no tā visa procesa
guvām tādu baudu! Iedomājieties
– pulksten sešos no rīta brist pļavā,
kur zied rudzupuķes, lai novītu
vainagu... Ikdienā to mēs noteikti
nedarītu. Šo gadu laikā mēs jau
esam atstrādājušas veselu sistēmu
un zinām, kurā dienā kurā pļavā
kuras puķes lasīt. Ir dažādi knifiņi, kurus esam atklājušas darba
procesā. Tad uzpinam vainagus
un laižam uz Zāļu tirgu!
Man šķiet, ka katra latviešu meitene prot uzpīt vainagu.
Tas taču ir vienkārši! Arī mana
mamma pina, vecmāmiņa pina,
un, šķiet, tā pīšana man ir asinīs.
Vainagam šajos svētkos galvā ir
jābūt, protams, ja ir sajūta, ka to
vajag. Piemēram, šogad man ir
sajūta, ka vainadziņu man nevajag, nākamgad, iespējams, atkal
to gribēsies uzlikt galvā. Tā ir tāda
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Protams, līdz Jāņiem jau tas vainadziņš nesaglabāsies tādā svaigumā, tomēr, to uzliekot galvā pirms
svētkiem, arī Jāņu gaidīšana kļūst
skaistāka, tā ir iespēja sev radīt
svētkus. Par to, ka šogad, ņemot
vērā ekonomisko situāciju, tirgošanās varētu būt švakāka, īpaši
galvu nelauzām – cilvēki svētkus
vienalga svinēs. Bet, ja vainadziņus nevarēs atļauties nopirkt, tos
kaut vai uzdāvināsim – mums nav
būtiska peļņa, bet gan tās izjūtas,
kas rodas, iebrienot pļavā, lasot
puķes, pinot vainagus, un svētku
noskaņa.»

Pilsētnieks vērtē

Vai uzskatāt,
ka ir jēga
Jelgavā
piketēt pret
valdības
lēmumiem ?
Arnis Kleins,
privātuzņēmējs:
– Jebkurā
brīdī izteikt
savu protestu
ir vērts. Manuprāt, šāds
pikets nepieciešams arī Jelgavā, lai parādītu
jelgavnieku vienotību. Šādām
akcijām jābūt visu reģionu lielākajās pilsētās. Ne visi var nokļūt
uz Rīgu.
Inita Dreimane, apdrošināšanas
brokere:
– Nav. Manuprāt, tā
saucamajos
treknajos gados savārīts
tik daudz nesaprātīgu lietu, ka
šobrīd to izstrēbt tik īsā laika
posmā, kā mums tas vajadzīgs,
vairs nav iespējams. Cilvēki jau
var sacelties un teikt, ka valdība ir slikta, ka to vajag atlaist,
– zināma jēga tam ir, bet nekas
nemainīsies.
Anna, pensionāre:
– Nav nozīmes. Tas attiecas ne tikai uz
piketu vispār,
bet arī uz to,
ka tas notiks
Jelgavā. Budžets jau ir pieņemts – kāda gan
vairs nozīme akcijām, tāpat nekas
nemainīsies. Cilvēki var iet, bet
nekādas izmaiņas nesagaidīsim.
Jā, varbūt tas parādīs mūsu vienotību, taču, šķiet, darba dienā
šai akcijai nebūs liela atsaucība.
Ilze, auklē
bērnu:
– Tāpat viss
jau ir izlemts.
Diemžēl tautu neņems
vērā. Ļoti apsveicami gan
ir tas, ka pikets notiek arī Jelgavā. Kaut arī
uzskatu, ka piketam nav lielas
jēgas, tomēr apsveru iespēju arī
pati tajā piedalīties.
Aleksandrs,
jelgavnieks:
– Vienmēr ir
vērts. Mūs
jau tā ir apcēluši! Ja vēl
mēs neko nedarīsim, mūs
vispār tā nospiedīs, ka drīz būs jābēg prom
no šejienes.
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Startē siltināšanas
programmā
(No 1.lpp.)
Jāpiebilst, ka, izvērtējot darbu
veicēju piedāvājumus, iespējams,
ēkas renovāciju izdosies īstenot
par zemāku summu nekā plānots, tādējādi arī iedzīvotājiem
mēnesī nāksies maksāt mazāk.
«Nenoliedzami, būtisks atspaids
ir apsaimniekotāja atbalsts. Līdz
šim par mājas apsaimniekošanu maksājām 25 santīmus par
kvadrātmetru, taču Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde
rada iespēju līdz pilnīgai mājas
renovācijai šo maksu pazemināt
līdz 11 santīmiem,» pretimnākšanu novērtē A.Pūka. Kaut arī
ekonomiskā situācija bažas rada
ne vienam vien iedzīvotājam, viņš
pārliecināts, ka kredītsaistības
tiks nokārtotas, jo, mājas vecākā
vārdiem runājot, šajā namā dzīvo

patiesi apzinīgi iemītnieki, kas arī
līdz šim rēķinus nomaksājuši bez
īpašas kavēšanās.
Jāpiebilst, ka kopumā šīs
mājas energoefektivitātes paaugstināšanai no Eiropas Savienības struktūrfondiem cer
piesaistīt maksimālo summu
– 110 tūkstošus latu. Otra puse
jāsedz iedzīvotājiem. Tas, vai
Raiņa ielā 3 sāksies vērienīgie
renovācijas darbi, taps zināms
apmēram pēc nedēļas.
Kā norāda JNĪP tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš, Raiņa
ielas 3. nams ir pirmais, kas
startējis šajā energoefektivitātes
paaugstināšanas programmā.
Pašlaik gatavību tajā startēt
izteikuši arī vairums Mātera
ielas 33 un Čakstes bulvāra 9
dzīvokļu īpašnieki.

Līgo nedēļā izmaiņas
sabiedriskā transporta
kustības grafikā
 Sintija Čepanone

Nākamnedēļ plānotas
izmaiņas pilsētas sabiedriskā transporta
kustībā – 22., 23. un
24. jūnijā visi autobusi
kursēs pēc brīvdienu kustību saraksta,
savukārt Jāņu dienā
atsevišķi autobusi nekursēs vispār, liecina
informācija Jelgavas
Autobusu parka (JAP)
mājas lapā.
Pirmdien, 22. jūnijā, un otrdien, 23. jūnijā, Jelgavas pilsētas
sabiedriskais transports kursēs
pēc brīvdienu kustības saraksta.
Šādas izmaiņas autobusu kustības grafikā būs arī trešdien,
24. jūnijā, turklāt šajā dienā
papildus nekursēs vairāki reisi,
piemēram, maršrutā Nr.1 Ozolnieki – Tušķi reisi pulksten 6; 7;
8.20; 9.40 no centra; maršrutā
Nr.5 Blukas – Bērzu kapi reisi

pulksten 5.50 (kas kursē līdz
Dzirniekiem); 6.40, 7.25; 8.05;
8.45; 9.25 no centra; maršrutā
Nr.9 Vīgriežu iela – Āne reiss
pulksten 6.20 no centra. Nekursēs arī virkne citu reisu.
Šajās dienās izmaiņas paredzētas arī reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos. Proti,
22., 23. un 24. jūnijā tie kursēs
pēc sestdienas kustības saraksta
ar izņēmumiem. Ar izmaiņām
pilsētas sabiedriskā transporta
kustības grafikā un reģionālajos
starppilsētu nozīmes maršrutos
var iepazīties JAP mājas lapā
www.jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».
Informācija JAP mājas lapā
arī liecina, ka sestdien, 27.
jūnijā, saistībā ar valstī noteikto darba dienu sabiedriskais
transports Jelgavas pilsētā
kursēs pēc darbdienas kustības
saraksta, izmaiņas paredzētas
arī reģionālajos starppilsētu
nozīmes maršrutos. Sīkāk – JAP
mājas lapā internetā.

Siltumenerģijas
tarifs – zemāks
 Anna Afanasjeva

Līdz ar dabas gāzes
tirdzniecības cenas
samazināšanos siltumenerģijas tarifs Jelgavā
šomēnes pazemināts
par 11 procentiem jeb
6,02 latiem par megavatstundu.
Apkures uzņēmuma «Fortum
Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga skaidro, ka maijā siltumenerģijas tarifs bija 45,01
lats par megavatstundu. Savukārt jūnijā tas ir 39,99 lati
par megavatstundu, par 6,02
latiem zemāks salīdzinājumā ar
iepriekšējo mēnesi. Tas saistīts
ar dabas gāzes cenas samazinājumu no 170 latiem par tūkstoš
kubikmetriem kurināmā maijā
līdz 135 latiem jūnijā jeb par
20,6 procentiem.
Siltumenerģijas izmaksu samazināšanos uzņēmums patērētājiem prognozēja jau ziemā,
kad iedzīvotāji aktualizēja jautājumu, kāpēc pie mums gāzes
cena ir augstāka nekā kaimiņvalstī Igaunijā. Tolaik skaidroja,
ka arī pie mums gāzes tirdz-

niecības gala cena ir saistīta ar
vidējām naftas produktu cenām
pasaulē. Pie mums kārtējā mēneša gāzes tirdzniecības cena
tiek noteikta atkarībā no pēdējo
deviņu mēnešu vidējās pasaules
naftas produktu cenas. Agrāk
šis periods bija seši mēneši.
Šis nosacīti ilgais periods, kā
skaidro «Fortum Jelgava», ir
iemesls, kādēļ pie mums gāzes
tirdzniecības tarifu pazemināšanās tūlīt neseko pasaules
cenu izmaiņām naftas produktu
tirgū. Reālas izmaiņas dabas
gāzes un līdz ar to arī siltumenerģijas tarifos parādās vēlāk.
Šajā gadījumā tas notika jau
pēc apkures sezonas beigām, un
iedzīvotāji no siltumenerģijas
tarifa pazemināšanās nejūt tik
lielu ietekmi, kā tas būtu gada
aukstajos mēnešos.
«Fortum Jelgava» komunikāciju vadītāja Guntra Matisa
papildina, ka Rīgas patērētājiem
no jūnija siltumenerģijas tarifs
ir vēl par sešiem procentiem zemāks nekā Jelgavā – 37,71 lats
par megavatstundu. Tas saistīts
ar to, ka galvaspilsēta ietilpst
lielāku dabas gāzes patērētāju
grupā nekā mūsu uzņēmums.

3

Piedāvā strādāt
vēl 200 bērniem
Šobrīd
pašvaldība
ar darbu
nodrošina
30 skolēnus,
taču jau no
jūlija darbs
tiks piedāvāts vēl 200
jauniešiem,
tā sniedzot
atbalstu tam,
lai skolēni ar
savu darbu
spētu nopelnīt līdzekļus,
kas ļautu
sagatavoties
jaunajam
mācību gadam.
Foto: JV

 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pašvaldība radusi iespēju šovasar
piedāvāt darbu un stipendiju 80 latu mēnesī
200 pilsētas skolēniem.
Jaunieši jau no 25. jūnija Izglītības pārvaldē
Svētes ielā 22 var pieteikties darbam jūlijā
un augustā. Tāpat tiek
gaidīti uzņēmēju pieteikumi, kas būtu gatavi
skolēniem nodrošināt
darba vietas, par kurām
maksās pašvaldība.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne uzsver,
ka pašvaldība, izprotot šā brīža
grūto ekonomisko situāciju, radusi
unikālu iespēju palīdzēt pilsētas
skolēniem sagatavoties jaunajam
mācību gadam. «Pašvaldība no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir atvēlējusi 16 000 latu, lai
jūlijā un augustā kopumā varētu
piedāvāt darbu 200 skolēniem, par
to katram jaunietim maksājot sti-

pendiju 80 latu mēnesī. Šādā veidā
mēs palīdzētu bērniem ar savu
darbu nopelnīt līdzekļus, lai sagatavotos skolai,» tā I.Škutāne.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šovasar pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» ar darbu
tiek nodrošināti 30 skolēni, taču
līdz ar šo jauno programmu darba
vietas varētu atrast būtiski vairāk
bērnu – 200, kas ir ļoti svarīgi šajos
ekonomiskajos apstākļos.
Vienlaikus gan I.Škutāne uzsver, ka pašvaldībai varētu būt
grūti nodrošināt tik lielu darba
apjomu, lai strādāt varētu 200
skolēnu, tieši tāpēc tā lūdz atsaukties uzņēmējus, kuri būtu gatavi
piedāvāt darba vietas skolēniem.
«Būtiski, ka uzņēmējam ir tikai
jānodrošina darba vieta, bet atlīdzību par darbu stipendijas veidā
maksās pašvaldība. Tāpēc mēs īpaši ceram uz uzņēmēju, pašvaldības
iestāžu un aģentūru atsaucību, lai
veiksmīgi varētu īstenot šo programmu,» uzsver I.Škutāne.
Skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem (arī 19 gadus veci, ja turpina
izglītošanos vidējā vai profesionā-

Pašvaldība cilvēkiem,
kuri pagājušajā piektdienā ugunsgrēkā
zaudēja savas mājas
Jāņa Asara ielā 3, jau
ir ierādījusi jaunas dzīvojamās telpas. Daļa
saņēmuši arī sociālo
pabalstu, tomēr cietušajiem ir nepieciešamas dažādas sadzīves
lietas, ko pilsētnieki
aicināti ziedot.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne norāda, ka daļa nelaimē cietušo vērsušies pārvaldē
pēc palīdzības un speciālisti noformējuši viņu vajadzību saraks-

tu. Tajā ir tādas lietas kā bērnu
gulta, zīdaiņu gultiņa, skapji,
galdi, krēsli, kā arī ledusskapji,
veļas mašīnas, televizori. Ja kādam ir iespēja uzdāvināt šīs lietas,
apģērbu vai citas saimniecības
mantas, lūgums vērsties Sociālo
lietu pārvaldes 115. kabinetā
vai zvanīt pa tālruni 63007224.
«Diemžēl ne mums, ne cietušajiem, ne dāvinātājiem nav tāda
transporta, lai varētu pārvest
lielākas mantas, tāpēc būsim pateicīgi, ja savus pakalpojumus un
palīdzību piedāvās kāda transporta pakalpojumu firma,» piebilst
R.Stūrāne. Īpašas vajadzības ir
ģimenēm ar bērniem, no kuriem
jaunākais ir pusotru gadu vecs.
Jelgavas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvalde visiem

ugunsgrēkā cietušajiem, kas vērsās pašvaldībā, ierādījusi jaunu
dzīvojamo platību. «Gandrīz visi
jau ir ievākušies jaunajās mājvietās,» situāciju raksturo Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja.
Ugunsgrēks, kas divstāvu ēkā
izcēlās pagājušajā piektdienā pēc
pulksten pieciem rītā, paņēma
arī divas dzīvības. Policija joprojām noskaidro nelaimes cēloņus.
Asara ielas mājā bija 14 dzīvokļi,
kuros dzīvesvietu deklarējušas
39 personas. Pašvaldībai pieder
divi no šiem dzīvokļiem.
Cietušajiem pienākas arī vienreizējs sociālais pabalsts līdz 45
latiem katram ģimenes loceklim.
R.Stūrāne informē, ka šobrīd
pabalstu saņēmušas jau 19 personas.

Uzņemšana vidusskolās vēl turpinās
 Ilze Knusle-Jankevica

ka šogad Jelgavā plānots uzņemt
20 desmitās klases, pavisam 516
Šonedēļ Jelgavas viskolēnus. Vislielākā atsaucība
dusskolas aktīvi uzņem
bijusi pirmajā uzņemšanas
audzēkņus 10. klasē.
dienā, bet skolēni, kas ieguvuši
Šodien un rīt pamatpamatizglītību, vidusskolā vai
skolu absolventi vēl var
arodskolā dokumentus var iepaspēt iesniegt dokusniegt vēl visu šo nedēļu.
mentus kādā no vidējās
Skolas dokumentus pieņems
vai profesionālās izglītīarī tad, ja nepieciešamais skolēbas mācību iestādēm.
nu skaits klašu nokomplektēšanai jau ir pieteicies. Gadījumā,
Jelgavas Izglītības pārvaldes ja pieteikušies būs vairāk nekā
vadītāja Gunta Auza informē, var uzņemt, tiks rīkoti konkursi

 Apmeklētājiem durvis slēdzis restorāns un boulinga
zāle «Crash», tā teikt, devies
vasaras brīvlaikā. Plānots,
ka klubs darbu atsāks septembrī. «Crash» interneta mājas

lapā ievietots paziņojums, kas
vēsta – no 14. jūnija restorāns
un boulinga zāle apmeklētājiem
ir slēgta. «Esam devušies vasaras
garajās brīvdienās. Tiksimies 1.
septembrī!» teikts paziņojumā.
«Crash» Komercdaļas vadītāja
Antra Tomase apstiprina, ka mājas
lapā ievietotā informācija atbilst
patiesībai. «Jā, vasarā nestrādāsim.
Esam ievietojuši paziņojumu mājas
lapā un pielikuši pie restorāna
durvīm,» papildina A.Tomase. Viņa
skaidro, ka šāds lēmums pieņemts,
izanalizējot iepriekšējo gadu pieredzi, kas liecina – vasaras periodā
ievērojami samazinās apmeklētāju
skaits un strādāt kļūst nerentabli.
Līdz rudenim darbu pārtraucis gan
restorāns, gan boulinga zāle.

 Budžeta līdzekļu samazinājuma dēļ piektdien, 19. jūnijā,
visā Latvijā nebūs pieejami
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) pakalpojulajā izglītības iestādē) darbam pie- mi, tostarp Jelgavā, jo pārvalteikties varēs, sākot no 25. jūnija de būs slēgta. No maija pārvalde
Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22, strādā nepilnu darba laiku, tādēļ tā
ir pilnībā slēgta divas piektdienas
202. un 205. kabinetā. 25. un 26
katrā mēnesī, izņemot jūniju, kad
jūnijā bērnu pieteikšanās notiks PMLP pilnībā nestrādā tikai vienu
no pulksten 8 līdz 17, bet 27. jūnijā piektdienu – 19. jūnijā. Pārvaldes
– no pulksten 8 līdz 14.
pakalpojumi visā Latvijā nebūs pie«Katru jaunieti reģistrēsim ejami arī 10. un 24. jūlijā, 7. un 28.
– viņa vārds, uzvārds, izglītības augustā, 11. un 25. septembrī, 9.
iestāde, kurā mācās, kā arī kon- un 23. oktobrī, 13. un 27. novembrī,
takttālrunis – un jau 29. jūnijā 11. un 18. decembrī. Savukārt pārēpaziņosim par konkrētu darba jās piektdienās atbilstoši jau februārī
vietu, ko jaunietim piedāvājam,» izstrādātajam grafikam būs slēgtas
skaidro Izglītības pārvaldes vadī- atsevišķas PMLP struktūrvienības un
teritoriālās nodaļas, kuru darbinieki
tāja Gunta Auza.
šajās dienās atradīsies bezalgas atTāpat G.Auza īpaši aicina at- vaļinājumā. Šajās piektdienās PMLP
saukties darba devējus – viņi pie- pakalpojumus iespējams saņemt
teikumus par piedāvātajām darba jebkurā citā nodaļā.
vietām var sūtīt uz e-pastu: gunta.
auza@izglitiba.jelgava.lv, kā arī  Viens no jaunākajiem Latpaziņot pa tālruni 63012461.
vijas ražotājiem un modernāJau tagad ir skaidrs, ka aktīvi kais polimēra cauruļu ražoiesaistīsies arī pašvaldības iestādes šanas komplekss Eiropā SIA
un aģentūras. G.Auza min, ka daļu «Evopipes», saņēmis «Bureau
bērnu noteikti varētu nodarbināt Veritas Certification Latvia»
izglītības iestāžu apkārtnes sakār- starptautisko kvalitātes vatošanā, tāpat darba vietas varētu dības sistēmas ISO 9001:2008
atrasties bibliotēkās, pašvaldības sertifikātu. Tas apliecina, ka
aģentūrā «Pilsētsaimniecība», uzņēmums piedāvā gan kvalita«Zemgales Eko» un citviet.
tīvu produktu, kas atbilst klientu

Ugunsgrēkā cietušajiem nepieciešama palīdzība
 Ilze Knusle-Jankevica

Īsi

– pārrunas vai testi. Turklāt
skolēniem ar labākām atzīmēm
sekmju izrakstā ir lielākas iespējas tikt uzņemtam kārotajā
mācību iestādē, pat ja viņš pieteicies vēlāk.
Atsaucība šogad ir samērā
liela, un skolu pārstāvji cer, ka
visas desmitās klases tiks nokomplektētas. Gadījumā, ja līdz
nedēļas beigām kādā no skolām
nebūs pieteicies nepieciešamais
skolēnu skaits, tiks izsludināta
papildu uzņemšana.

vēlmēm un spēj konkurēt tirgū,
gan arī efektīvu kvalitātes vadības sistēmu un kontroli, kas ļauj
organizēt uzņēmuma darbību atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes
standartiem. Sagatavošanās posms
ISO sertifikāta saņemšanai prasījis
nopietnu darbu, un SIA «Evopipes»
valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins
ir lepns, ka uzņēmums sakārtots
atbilstoši ISO 9001:2008 standartiem salīdzinoši neilgā laika posmā
– uzņēmums ražošanu uzsāka tikai
pagājušā gada beigās.

 Sabiedrības veselības aģentūras Zemgales reģionālā filiāle peldūdens monitoringa
programmas gaitā veikusi
peldūdens kvalitātes izmeklējumus dažādās ūdenskrātuvēs. Dati apliecina, ka šajās
vietās peldēties ir atļauts.

Izmeklējumi veikti šādās ūdenskrātuvēs: Ānes ciemata ūdenskrātuvē
(Viesturu dīķī) Jelgavas rajonā,
Lielupes kreisajā krastā pie tilta
Staļģenes ciematā, Ozolnieku dīķī
Ozolnieku novadā, Lielupē pie airētāju bāzes Pasta salā, Svētes upē
pie Vītolu ielas, Ruļļu karjerā Svētes
pagastā, karjerā «Igate» Vilces
pagastā, Apguldes ezerā Naudītes
pagastā, Dobeles rajonā, Svētes
upē «Mežmuižas parks», Augstkalnes pagastā, Dobeles rajonā, Auces
upes Kroņauces ūdenskrātuvē,
Tērvetes pagastā, Dobeles rajonā.
Pēc izmeklējumu rezultātiem var secināt, ka peldūdens kvalitāte visās
paraugu ņemšanas vietās atbilst
prasībām. Ir atļauts peldēties.
Ritma Gaidamoviča
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Āfrikā vēlētājus atpazīst pēc
melniem pirkstiem...
 Sintija Čepanone

Vēlēšanu iecirkņa vietā – laukums pie skolas, zīmoga vietā
– ar tinti nosmērēts pirksts,
vēlēšanu kabīnes vietā – vienkāršas kartona kastes, kur
aizklāti nobalsot var tikai nosacīti. Tādas vēlēšanas vairums
mūsu valsts iedzīvotāju pat
iedomāties nespēj, vēl jo vairāk, ja atmiņā atsauc 6. jūnijā
Latvijā piedzīvotās peripetijas
pašvaldību un Eiroparlamenta vēlēšanās. Un tomēr arī tā
notiek. Tiesa gan – Malāvijas
Republikā, Āfrikā.
Jelgavnieks Mārtiņš Pundors bija viens
no tiem, kam, pateicoties ES organizētajai
novērošanas misijai, bija iespēja nedaudz
vairāk kā divas nedēļas pavadīt Malāvijā,
lai novērotu prezidenta un parlamenta
vēlēšanu norisi. Jāpiebilst, ka pirmās
demokrātiskās vēlēšanas šajā valstī notika
1994. gadā.

Pirmo reizi Āfrikā

Mārtiņš, piebilstot, ka prezidenta vēlēšanas tur notiek reizi piecos gados un arī
šogad notikušajās uzvarēja tas pats, kas
valsti vadīja iepriekšējos piecus gadus.
Uzvara bijusi nepārprotama – balsu attiecība par labu iepriekšējam prezidentam
Bingam va Mutarikam – 1:2. Turklāt šajās
vēlēšanās bijusi patiesi augsta malāviešu
aktivitāte – savu izvēli izdarījuši apmēram
65 procenti balsstiesīgo.

Pārliecība par labklājību

Taujāts par mūsu valstī ierastajām
vērienīgajām priekšvēlēšanu kampaņām,
Mārtiņš stāsta, ka neko tādu tur nav nācies piedzīvot. «Jā, bija redzami plakāti ar
kandidāta fotogrāfiju un aicinājumu viņu
atbalstīt, taču tas nebija pārāk uzbāzīgi.
Jāņem arī vērā, ka vairums tur dzīvojošo
neprot ne lasīt, ne rakstīt, tādēļ arī izsmeļošām priekšvēlēšanu programmām
nebūtu lielas nozīmes. Gan līdzšinējais
prezidents, gan viņa partija savā kampaņā
nepārprotami izmantoja administratīvo
aparātu – tieši viņu fotogrāfijas bija redzamas pārsvarā. Priekšvēlēšanu kampaņas
laikā prezidents pat veica izbraucienus
ar valdības helikopteru, lai tiktos ar vēlētājiem,» iespaidos dalās Mārtiņš. Jāņem
vērā arī fakts, ka valstī, kur ir ap 14 miljoni iedzīvotāju, lielākais laikraksts iznāk
tikai 50 tūkstošos eksemplāru, televizoru
lielākā daļa vienkārši nevar atļauties, bet
valsts radiostacija pārraidēs sniedz informāciju, protams, tikai pozitīvu, vienīgi
par esošo prezidentu. «Arī parlamenta

Kaut arī vēlēšanu iecirkņi tika atvērti pulksten 6, rinda
pie tiem veidojās jau no trijiem naktī. Viens no komisijas locekļiem – rindas kārtotājs – gādāja, lai grūtnieces,
invalīdi, veci cilvēki, cilvēki ar bērniem un albīni varētu
nobalsot ārpus kārtas.
bija ārā, izveidoti galvenokārt pie skolām.
Vēlēšanu kabīnes – primitīvi kartona aizslietņi, vēlēšanu urna – plastmasas kaste,
kas pēc novērotāju pārliecināšanās, ka tā
ir tukša, tika «aizzīmogota» – rokturi abās
malās sakļauti ar plastmasas savilcējiem.
«Šķiet, viens otrs tā īsti neizprata šī savilcēja darbības principu, tādēļ gadījās redzēt
arī tādas urnas, kur savilcējs vienkārši
bija iesprausts rokturī,» Mārtiņš teic, ka
tādējādi pacelt «aizzīmogotās» urnas vāku
dažā iecirknī nemaz nav bijis
grūti. «Bet tur tiešām nevienam neradās šaubu par to,
ka vēlēšanas nebūs godīgas
un kāds ļaunprātīgi centīsies
mainīt vēlēšanu rezultātus,»
nosaka Mārtiņš. To apliecina
arī tas, ka nevienam no ap
piecpadsmit ES novērotājiem
nebija iebildumu par vēlēšanu
norisi. Būtiskus pārkāpumus
nefiksēja arī vietējie novērotāji. Tomēr pēc vēlēšanām tika
saņemtas atsevišķas sūdzības
no viņiem.

Šīs nebija pirmās vēlēšanas, kurās
Mārtiņš piedalījās kā starptautiskais novērotājs, – pirms tam viņš bijis Krievijā un
divas reizes arī Baltkrievijā. «Kad saņēmu
uzaicinājumu pieteikties par novērotāju
Malāvijas prezidenta un parlamenta
vēlēšanās, nešaubījos, ka šo iespēju izmantošu. Jāatzīst gan, ka iepriekš par
šo valsti praktiski neko nebiju
dzirdējis, tādēļ uzreiz arī sāku
meklēt pieejamo informāciju par
to,» Mārtiņš atceras, ka pirmais,
ko uzzinājis par Malāviju, – viena
no nabadzīgākajām un viena no
draudzīgākajām Āfrikas valstīm.
Tagad viņš pats pārliecinājies, ka
tas atbilst patiesībai.
«Būs interesanti,» tādas bija
viņa pirmās emocijas, nolaižoties Malāvijas lidostā. Tā, lai
gan starptautiska, bija vien
pārdesmit kvadrātmetrus liela
divstāvu ēka. Ielās netīrība,
neskaitāmi tirgotāji, nabadzība.
«Zīmogs» –
«To visu ieraugot, īpašas cerības
nosmērēts pirksts
par mūsu platuma grādos ierasto
Vēlēšanu komisijā Malāvijā
komfortu viesnīcā neloloju,» tā
galvenokārt darbojās skolotāji
Mārtiņš, kurš sākumā apmetās
– cilvēki, kas prot lasīt un
otrā lielākajā Malāvijas pilsētā
Blaintairē, kur ES novērotāji tika Apliecinājums tam, ka iedzīvotājs patiesi ir piedalījies rakstīt. Līdztekus komisijas
priekšsēdētājam par vēlēšanu
iepazīstināti ar norisēm valstī. vēlēšanās, – ar tinti nosmērēts rādītājpirksts.
norisi gādāja arī citi komisijas
Savukārt vēlāk viņš pārcēlās uz
Neno – apgabalu, kurā viņam vairākos vēlēšanās manas atbildības apgabalā locekļi, piemēram, rindas kārtotājs jeb ciliecirkņos jānovēro vēlēšanu process. «Tur uzvarēja sieviete no valdošās politiskās vēks, kurš rūpējās par to, lai grūtniecēm,
apmetos «viesnīcā»: istaba bija aptuveni partijas – tā, kura bija izvērsusi aktīvāko veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar bērniem,
četrus kvadrātmetrus «plaša», duša, kas kampaņu, klātienē tiekoties ar iedzīvotā- invalīdiem un albīniem nebūtu jāstāv garā
rindā un viņi savu izvēli varētu izdarīt
jau bija ekstra, un tualete ārā. Uzturs – pa- jiem,» tā Mārtiņš.
matā augļi un kola, kas pieejama jebkurā
«Malāvijā ļoti izteikta ir sekošana ārpus kārtas; vēl viens pārbaudījis vēlēlauku veikalā,» tā Mārtiņš.
līderim. Vairums politiķu laika gaitā arī tāju reģistru. «Pirms vēlēšanām katram
«Kad 1964. gadā valsti pameta briti, pieslejas tai partijai, kas tobrīd ir ietek- balsstiesīgajam tika izsniegta reģistrācijas
nekāda attīstība tajā vairs nav notikusi. mīgākā. Un arī iedzīvotāji to atbalsta apliecība, un katrs bija reģistrēts noteikLīdz 1994. gadam tajā valdīja diktators, un – tomēr neesmu pārliecināts, ka malāvieši tā iecirknī. Kad rinda bija izstāvēta un
tajā gadā notikušajās pirmajās demokrā- pilnībā izprot demokrātiskās vērtības vēlētājs reģistrā atrasts, viņam tika dota
tiskajās vēlēšanās arī uzvarēja diktatora – viņi vienkārši balso par cilvēku, kas, pēc atļauja balsot. Kā apliecinājumu tam,
partijas cilvēks,» norises Malāvijā ieskicē viņu domām, tautai nesis labklājību, un ka balsotājs tiešām piedalījies vēlēšanās,
to viņi dzird ik dienu,» pieļauj Mārtiņš, viņam pārbaudīja, vai pirksti tīri, un rāgan norādot, ka rietumnieku izpratne par
labklājību krietni atšķiras no malāviešu.
Viņi, piemēram, uzskata – ekonomiskais
uzplaukums ir pat tad, ja iekšzemes kopprodukts pieaug kaut par nulle komats
pavisam dažiem procentiem. «Starp citu
– Malāvijā aptuveni 40 procentus valsts
budžeta veido starptautiskā palīdzība
un pat lielu daļu vēlēšanu organizēšanas
izdevumu sedza ES,» viņš papildina.

dītājpirkstu lika iemērkt burciņā ar tinti
– par piedalīšanos prezidenta vēlēšanās
tintes traukā lika iemērkt vienas rokas
pirkstu, par piedalīšanos parlamenta
vēlēšanās – attiecīgi otras. Ja kādam
nebija vienas vai otras rokas pirksta vai
pat visa roka, atzīme tika izdarīta uz
kādas ķermeņa daļas attiecīgajā pusē,»
rietumnieku izpratnē zīmoga iespiešanu
pasē atklāj Mārtiņš. Katram vēlētājam
individuāli, pasniedzot vēlēšanu biļetenu
A4 lapas izmērā, pamatīgi tika izskaidrota
arī balsošanas kārtība – piemēram, prezidenta vēlēšanās uz biļetena bija katra
kandidāta fotogrāfija, kā arī rakstīts vārds
un uzvārds un atvēlēta vieta balsotāja atzīmei. Šāda kārtība izdarīt izvēli ļāva pat
lasītnepratējam, jo savu favorītu varēja atpazīt pēc bildes. «Un vēlētājam vien atlika
atzīmēt izvēlēto kandidātu – to darīja, gan
ievelkot krustiņu, gan uzspiežot ar tinti
nosmērēto pirkstu pretī viņa vārdam,»
balsošanas kārtību paskaidro Mārtiņš.
Pēc tam biļetenu iemeta urnā. Mārtiņš
teic, ka vēl pāris dienu pēc vēlēšanām
ciemā netrūka cilvēku ar nosmērētiem
pirkstiem...

Balsis saskaita operatīvi

Saskaņā ar reglamentu tiesības nobalsot bija ikvienam, kurš rindas galā nostājies līdz pulksten sešiem vakarā, un pēc
tam, kad pēdējais nobalsojis, iecirknis tika
slēgts, urnas atvere aizzīmogota un ienesta skolā. «Ap sešiem tur jau bija iestājusies
tumsa, un pirmo reizi vēlēšanu vēsturē
obligāts nosacījums bija katru vēlēšanu
iecirkni apgādāt ar ģeneratoru, lai balsis
nebūtu jāskaita tumsā,» tā Mārtiņš. Tiesa,
dažās vietās nebija piegādāta degviela...
Balsu skaitīšana, pēc viņa novērojumiem, noritējusi raiti, īpaši jau prezidenta
vēlēšanās, jo tur atlika vien sašķirot biļetenus, un kaudzīšu attiecības nepārprotami
liecināja par līdzšinējā prezidenta Binga va
Mutarika uzvaru. Pēc balsu skaitīšanas
un rezultātu atzīmēšanas īpašā tabulā
ar transportu visas vēlēšanu zīmes no
katra iecirkņa tika nogādātas uz apgabala

Ievēro godīguma principus

Jelgavnieks Mārtiņš Pundors, kurš novēroja vēlēšanas Malāvijā, Āfrikā, kopā
ar vietējās skolas direktora dēlu. Starp
citu – arī viņa vārds ir Mārtiņš...

Prezidenta un parlamenta vēlēšanas
Malāvijā norisinājās vienu dienu – 19.
maijā. Visi iecirkņi atvērti no pulksten
sešiem rītā līdz sešiem vakarā, bet rindas
pie tiem veidojās jau no trijiem naktī.
Jāpiebilst gan, ka vēlēšanu iecirkņi krasi
atšķīrās no mūsu valstī ierastajiem, – tie

Tāds, lūk, izskatās viens no vēlēšanu iecirkņiem, kurā iedzīvotāji balsoja
Malāvijā notikušajās prezidenta un parlamenta vēlēšanās. Iedzīvotāju
aktivitāte bijusi patiesi augsta – nobalsoja ap 65 procenti balsstiesīgo.

Vēlēšanu urna gan Malāvijas prezidenta,
gan parlamenta vēlēšanu biļeteniem.
centrālo iecirkni, kur notika rezultātu apkopošana. Mārtiņš atceras, ka par līdzšinējā prezidenta uzvaru arī šajās vēlēšanās
paziņoja jau tad, kad bija saskaitīts ap 93
procenti balsu. Jau nākamajā dienā viņš
atkārtoti tika pasludināts par prezidentu,
bet vēl pēc dienas jau notika inaugurācijas
ceremonija, uz kuru sveikt bija ieradušies
arī kaimiņvalstu prezidenti. Pēc rezultātu paziņošanas vietējās radiostacijās
bija dzirdami valsts lielāko uzņēmumu
vadības un pat valsts iestāžu apsveikumi
ievēlētajam prezidentam.
Kārtējās demokrātiskās vēlēšanas Malāvijas Republikā bija notikušas. Labi, ka
vēlēšanu dienā bija saulains laiks, nevis
lietus. Citādi – Dievs viens zina, kas būtu
noticis, piemēram, ar balsošanas kartona
kabīnēm...
***
Kā liecina publiskotā informācija, «ES
atzinīgi vērtē 19. maijā notikušo Malāvijas prezidenta un parlamenta vēlēšanu
mierīgu norisi, kā arī gatavošanos tām, un
pauž gandarījumu par Malāvijas iedzīvotāju plašo līdzdalību vēlēšanās, tādējādi
vēlēšanu dienu padarot par demokrātijas
liecību. ES pauž gandarījumu un atzinīgi
vērtē ES vēlēšanu novērošanas misijas un
citu vēlēšanu novērošanas misiju atzinumus, ka līdz šim vēlēšanas ir notikušas
tādā vidē, kurā principā ievērotas tādas
pamatbrīvības kā pulcēšanās, vārda un
pārvietošanās brīvība, tādējādi garantējot
vispārējas vēlēšanu tiesības, tomēr tās arī
norāda uz dažiem trūkumiem – viens no
svarīgākajiem ir saistīts ar visu politisko
partiju vienādu piekļuvi valsts plašsaziņas
līdzekļiem. (..) ES mudina vēlēšanu komisiju, valdību, politiskās partijas un citas ieinteresētās personas iesaistīties turpmāku
uzlabojumu veikšanā, lai nākotnē pilnībā
izpildītu Malāvijas saistības attiecībā uz
vēlēšanu starptautiskiem un reģionāliem
standartiem, it īpaši nodrošinot vienādu
piekļuvi valsts plašsaziņas līdzekļiem,
atturoties no valsts līdzekļu lietošanas
kampaņu vajadzībām, kā arī kampaņām
nodrošinot līdzvērtīgus apstākļus».

Ceturtdiena, 2009. gada 18. jūnijs

sabiedriskās organizācijas

Mūžīgo vērtību –
patriotisma un Dzejas dienu –
monopolisti
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan Jelgavas Latviešu biedrība pastāv jau 129 gadus, nav
pamata uzskatīt, ka tā sevi
būtu izsmēlusi – tagadējais
vadītājs Paulis Rēvelis ir pārliecināts, ka biedrībai priekšā
vēl ilgs mūžs. «Biedrībai ir jāpastāv, jo būs gan idejas, gan
cilvēki, kas tās īstenos. Ja ideja
interesē trīs četriem cilvēkiem,
tad tā dzīvos. Turklāt patriotiskā audzināšana ir mūžīgā
tēma, jo paaudzes mainās un
tā no jauna aktualizējas. Tāpat
mums pieder monopols Dzejas dienu rīkošanā – šajā jomā
mums konkurentu Jelgavā
nav,» pārliecināts P.Rēvelis.

un pašvaldība darbu pie Uzvaras parka
atjaunošanas turpināja. Aktīvi gatava
līdzdarboties bija arī biedrība – tās telpās
pat tika izstādīti visi iesniegtie parka
projekti, lai gan paši biedri, gan pilsētas
iedzīvotāji varētu tos apskatīt un izteikt
savu viedokli.
«1895. gadā Jelgavā notika IV Vispārējie dziesmu svētki (tolaik Vispārējie
latviešu dziesmu un mūzikas svētki),
vienīgie dziesmu svētki ārpus Rīgas. No
Uzvaras parka sākās svētku gājiens, tāpēc
mūsu biedrības biedri ierosināja, ka parkā
jāuzstāda piemiņas zīme, kas vēstītu par
šo ievērojamo notikumu. Nevienā no
skicēm tādas nebija, jo jaunie arhitekti
laikam šādu vēstures faktu nezināja,» tā
biedrības priekšsēdētāja vietnieks. Tomēr
biedri mierā nelikās – izraudzītais projekts tika pārskatīts un vietu «Dziesmu
vainagam» atrada.
Tomēr tā pa īstam process beidzās pēc
piemiņas zīmes uzstādīšanas. ««Dziesmu
vainagu» uzstādīja, bet nelaime tā, ka
neviens nesaprata, kas tas par pieminekli
un kāpēc tur atrodas. Tāpēc jauki, ka beidzot ir uzlikta arī informatīva piemiņas
plāksne,» atzīst V.Azevičs.
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Jelgavas Latviešu biedrība
ir viena no vecākajām sabiedriskajām organizācijām
mūsu pilsētā. Tā dibināta
tālajā 1880. gadā un pastāv joprojām. Tās dibinātāju vidū bija arī slavenās
Alunānu dzimtas pārstāvis
Pēteris. Tiesa, laika gaitā
biedrības darbība ir mainījusies. Pirmsākumos tai bija
vairākas – rakstniecības,
zemkopības, rūpniecības un
amatniecības, riteņbraucēju
– nodaļas, kas rūpējās teju
par visa reģiona iedzīvotāju
labklājību. Tagad Jelgavas
Latviešu biedrība galvenokārt orientējas uz savu
biedru – 150 cilvēku – brīvā
laika aizpildīšanu. Vienīgais,
kas laika gaitā nav mainījies,
– patriotiskais gars un savas
tautas vēstures un kultūras
vērtību celšana saulītē.
Biedru viedokļi

Uzvaras parkā uzstādītais «Dziesmu vainags» ir Jelgavas Latviešu biedrības lepnums. Biedrības priekšsēdētājs Paulis Rēvelis pārliecināts – IV Vispārējie dziesmu
svētki, kas Jelgavā notika 1895. gadā, ir ievērības cienīgs notikums.

Talko «Billītēs»

Viena no Jelgavas Latviešu biedrības
tradīcijām ir talkošana Edvarta Virzas
un Elzas Stērstes mājās «Billītes», kas
atrodas Sidrabenes pagastā. Dzejnieku
pēctece un tagadējā māju saimniece Anna
Žīgure ir biedrības goda biedre. «Pēc
Annas Žīgures uzaicinājuma braucam
talkā sakopt «Billītes». Biedrības biedri
A.Žīguri apciemojot arī ik gadu uz Annām, 26. jūlijā.

Vecākos neaizmirst

Par vecāko biedrības biedru tikšanās
Varētu teikt, ka Jelgavas Latviešu
vietu kļuvis klubs «Sendienas». Tas
biedrības ilggadības pamatā ir iešana līdzi
dibināts pirms 17 gadiem, un tajā pārlaikam jeb, kā Rainis teiktu, pastāvēs, kas
svarā pulcējas pensijas vecuma cilvēki.
pārvērtīsies. To apliecina arī biedrības
Sākotnēji bijusi doma saistīt kopā tikai
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs,
tos jelgavniekus, kas līdz 1940. gadam
kurš laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
dzimuši vai dzīvojuši Jelgavā. Vēlāk pēc
norāda: «To, ko darījām iepriekš, vairs
V.Azeviča kunga iniciatīvas šis nosacījums
nedarām. Ja agrāk rīkojām ielu, pagalmu
izmainīts. «Tas nosacījums veda tikai
svētkus, tagad nu tādus nerīkojam. Tādus Čakstes līnija
uz iznīcību – tik, cik to biedru ir, tik ir,
pasākumus var rīkot divus trīs gadus,
Biedrība ģenerē idejas un izstrādā gada
turklāt klāt vairs neviens nenāktu, bet
pēc tam cilvēkiem zūd interese. Viss jau pasākumu plānu, tomēr ir viens notikums, Dzeja – dāvana sev un citiem
esošie pamazām viens pēc otra aizietu
mainās.»
ko atzīmē ik gadu. Tā ir pirmā Latvijas
Viena no biedrības aktivitātēm ir dzej- aizsaulē. Tagad klubiņā var iestāties
Valsts prezidenta un ilggadēja biedrības nieku klubiņš «Pieskāriens», kas darbojas ikviens, kurš vēlas,» norāda A.Azevičs,
Galvenais darbs – ģenerēt idejas vadītāja Jāņa Čakstes dzimšanas diena. kopš 2004. gada un ko vada profesore Ras- «Sendienu» vadītājs. Šobrīd klubiņā ir
Lai gan lielākā daļa biedrības biedru ir «Čakstes līnija ir tā, kas caurstrāvo mūsu ma Urtāne. Lielākais klubiņa sasniegums 76 biedri, no kuriem vecākajām dāmām
cilvēki gados, par viņiem noteikti nevar biedrību. Viņš tik mazai tautai kā latvieši ir dzejas krājums, kas jau divus gadus ir 85 un 86 gadi.
teikt, ka viņi dzīvo pagātnē, kavējas atmi- ir būtiska personība,» uzsver P.Rēvelis. izdots uz Dzejas dienām un gaidāms arī
Klubiņa biedri no septembra līdz
ņās, ir vecmodīgi. Jelgavas Latviešu bied- Tieši Jelgavas Latviešu biedrība ieviesa šogad. Dzejoļus, kas tiks iekļauti izlasē, maijam tiekas pasākumos reizi mēnesī,
rības biedri ir diezgan progresīvi domājoši tradīciju J.Čakstes jubilejā
mēneša pirmajā svētdienā.
un aktīvi cilvēki, kam rūp ne tikai savas cept kliņģeri. To izdevās izPasākuma pirmajā daļā ir
garīgās pasaules pilnveidošana, bet arī darīt, izstrādājot un īstenojot
tikšanās ar māksliniekiem,
visas pilsētas un tās iedzīvotāju liktenis. projektu kopā ar Jelgavas
koncerts vai priekšnesums,
Turklāt biedri darbojas brīvprātīgi, nesa- Amatu skolu.
ko sniedz Mūzikas skolas,
ņemot par savu ieguldīto darbu un laiku
Jāpiebilst, ka šā gada sep«Jundas» audzēkņi, vīru kone santīma. «Mūsu galvenā nodarbošanās tembrī apritēs 150 gadi, kopš
ris «Ozols», zemessargu anir ideju ģenerēšana,» teic V.Azevičs. «Mēs dzimis J.Čakste.
samblis «Junda», dzejnieki.
izstrādājam pasākumu plānu. Parasti
Otrajā daļā – dejas, rotaļas,
tas tiek pakārtots kādu Jelgavas novada Atbalsta savējos
dziedāšana.
ievērojamu cilvēku apaļajām jubilejām.
Viena no pēdējām biedrīMēs izdomājam idejas un tad meklējam, bas aktivitātēm ir zemnieku
Veselā miesā –
kas varētu palīdzēt tās īstenot.» Biedrībai produkcijas tirdziņa organivesels gars
laba sadarbība izveidojusies gan ar pilsē- zēšana pilsētas centrā, pie
Piedalīšanās talkās un
tas vadību, gan ar dažādām pašvaldības kafejnīcas «Silva». P.Rēvelis
došanās ekskursijās ir labs
iestādēm un skolām.
šo pasākumu vērtē kā jaunu
iemesls izkustēties, bet tikun interesantu pieredzi, jo
pat labs vai pat vēl labāks
Lepnums – Uzvaras parks
tas tomēr nav īsti Jelgavas Viena no pēdējām biedrības aktivitātēm ir zemnieku pro- iemesls ir sporta diena. JelViena no skaistākajām idejām, kuras Latviešu biedrības lauciņš. dukcijas tirdziņa organizēšana pilsētas centrā, pie kafejnī- gavas Latviešu biedrības
īstenošanā līdzdarbojusies Jelgavas Tomēr pēc šīs akcijas ra- cas «Silva». Tā bija lieliska iespēja atbalstīt savējos.
biedi ik gadu jūlija pēdējā
Latviešu biedrība, ir Uzvaras parka at- dušies arī daži secinājumi.
vai augusta pirmajā svētjaunošana. Ideja atjaunot parku radusies, Skarbākie no tiem – zemnieki nebija izvērtē speciāla komisija, kurā galavārds dienā brauc uz Enguri, kur jūras malā
jo agrāk tieši Uzvaras parkā notikuši visi gatavi, turklāt latviešiem nav ķēriena pieder pazīstamajam dzejniekam novad- aktīvi izsportojas, bet pēc tam sarīko
lielākie pilsētas svētki. Biedrības pārstāvji uz andelēšanos. «Manuprāt, zemnieki niekam Aivaram Eipuram.
pikniku. «Kad dāmas bija jaunākas, mēs
vērsušies pilsētas domē, lai apspriestu nebija pienācīgi sagatavojušies. Tā bija
Dzejnieku klubiņa biedri, kuru vidū skrējām un lēcām. Tagad visiem ir ap 80
iespējas atjaunot parku. «Sākām sarunas, iespēja, kad varēja iztirgot, piemēram, ir arī daudz jaunu cilvēku un pat ve- – mums ir citas nodarbes. Viss sākas ar
bet tad uz laiku viss iesprūda, jo bija jā- tonnu piena, bet vairums ieradās ar selas ģimenes, ne tikai paši rīko dzejas ievada vingrošanu, pēc tam kādas divas
pārdomā divas nopietnas lietas. Pirmkārt, simts litriem. Turklāt latviešiem nav pēcpusdienas, bet piedalās arī dažādos stundas sportojam – metam šautriņas,
bija jāizdomā, kur novietot automašīnas. tirgotāju ķēriena, īpaši runājot par gas- pasākumos, tostarp pagastos, skolās un izpildām basketbola soda metienus
Otrkārt, tas ir privāto māju rajons un tronomiskajiem produktiem. Uzņēmēji visur, kur viņus uzaicina.
un futbola soda sitienus. Tad jūrmalā
tā iedzīvotāji varētu iebilst pret to, ka par maz Latvijā izmanto iespējas pārdot
sarīkojam pikniku,» stāsta V.Azevičs,
vakaros parkā notiek skaļi pasākumi,» pašu primitīvāko – pārtiku –, piemēram, Dāmu darīšanas
piebilstot, ka neiztrūkstoša šī pasākuma
atceras V.Azevičs. Taču ideja neapsīka dažādos dabas parkos.»
Jelgavas Latviešu biedrības dāmām ir daļa ir akordeonists.
pašām savas nodarbes. Viena no tādām
ir senioru deju klubs «Rudens roze», Jaunieši par biedriem nekļūst
ko vada Ruta Liepa. Kundzes apgūst
Biedrības pārstāvji atzīst, ka viena
Eiropas tautu dejas un aktīvi iesaistās no lielākajām problēmām ir jauniešu
Senioru
dažādos pasākumos, kā arī sadarbojas piesaistīšana. Viens no veidiem, kā to
deju klubs
ar līdzīgiem deju kolektīviem citur izdarīt, ir projektu rakstīšana un realizē«Rudens
roze» apgūst Latvijā. Viens no deju kopas grandiozā- šana. P.Rēvelis atceras, ka liela skolēnu
Eiropas tautu kajiem sasniegumiem ir pagājušajā gadā atsaucība bijusi pagājušajā gadā īstenotajā
Jelgavā, Uzvaras parkā, noorganizētais projektā, kura mērķis bija noskaidrot
dejas un
Vislatvijas sadancis, kurā piedalījās 20 skolotāju, kas iedvesmo. Jā, jaunieši
aktīvi iesaisdeju kolektīvi.
darbojas dzejnieku klubiņā, piedalās datās dažādos
Smalkuma un mākslas caurstrāvotas žādos Jelgavas Latviešu biedrības rīkotos
pasākumos
ir arī Dāmu klubiņa tikšanās reizes, kad pasākumos, bet par pastāvīgiem biedriem
ne tikai Jelgavā, bet visā pie kafijas tases un klātiem galdiem tiek tā arī nekļūst. «Jaunieši pie mums nāk,
pārrunātas izlasītās grāmatas, redzētās daži pat kļūst par biedriem. Bet, tiklīdz
Latvijā.
izrādes, dzirdētie koncerti. Par kopā pabeidz 12. klasi, tā kā sputņiki pazūd,»
Foto: Ivars
turēšanos gādā Ināra Egle.
rezumē V.Azevičs.
Veiliņš

Mārīte Joksta:
«Kāpēc es kļuvu par
Jelgavas Latviešu biedrības biedri? Pirmkārt,
tāpēc, ka esmu jelgavniece. Otrkārt, tāpēc,
ka esmu latviete. Treškārt, tāpēc, ka gribējās
būt kopā ar cilvēkiem.
Un nu jau desmit gadus, ja ne vairāk, darbojos
biedrībā. Pamazām sāku ņemties ar papīriem
un tagad kārtoju biedrības grāmatvedību.
Pie mums viss notiek uz entuziasma pamata.
Cilvēki, kuri šeit apgrozās, ir aktīvi un pretimnākoši. Tiesa, tie, kas darbojas, ir neliela grupa, jo,
lai gan mums ir visai daudz biedru, lielākoties
tie ir krietni novecojuši un viņu darbība nav
tik aktīva kā varbūt gribētos. Darbojamies
i pilsētas labā, i apzinām kultūras vērtības.
Citas biedrības manī ne toreiz, ne tagad
neizraisa interesi. Turklāt skaidri apzinos, ka
nevar iesaistīties vairākās grupās, biedrībās
un neko nedarīt.»
Vija Zelmene:
«Es biedrībā iestājos,
kad bija Atmodas
laiks. Man tas sakrita
ar laiku, kad iestājās
pensijas vecums. Tā kā
visu mūžu biju aktīvi
darbojusies, biedrībā
stājos ar domu aizpildīt
vecumdienas. Tā kā padomju laikos daudzas
latviešu kultūras vērtības tika slēptas, Jelgavas
Latviešu biedrība sākumā cēla tās gaismā. No
šī procesa arī es pati daudz ko esmu ieguvusi,
piemēram, par latviešu literatūras vēsturi
esmu uzzinājusi daudz ko tādu, ko, beidzot
augstskolu, nezināju.
Viens no vērtīgākajiem biedrības darbiem
ir Dzejas svētku rīkošana. Mēs cenšamies
sadarboties ar skolu jaunatni, vadām skolās
dzejas stundu, apzinām jaunos dzejniekus un
aicinām viņus publicēties. Raiņa dzimšanas
dienā pulcējamies pie dzejnieka pieminekļa,
autori, tostarp arī cittautieši, lasa savu dzeju,
bet pēc tam visi interesenti pulcējas dzejas
grāmatas atvēršanas svētkos. Esam izdevuši divus dzejoļu krājumus – «Skaņa pār Lielupi» un
«Zemgales vācelīte». Šogad iznāks trešais.
Nākotnē, lai latvieši nosargātu latvietību, tādām biedrībām kā mūsējā būs daudz darba,
jo Latvijā būs liels tautu sajaukums.»
Modris Ziemelis:
«Aizejot pensijā, es
pievērsos Jelgavas senatnes saglabāšanai,
jo biju redzējis pilsētu
gan pirms, gan pēc
kara. Mans lielākais
ieguldījums biedrības
labā varētu būt tas,
ka es atradu un atjaunoju tās karogu. Man
tas prasīja vairāk nekā trīs gadus. Oriģinālais karogs darināts 1892. gadā, bet, tā kā
okupācijas vara pašu biedrību aizliedza, tas
bija pazudis. Pēc vairākiem apmeklējumiem
un neatlaidīgas tirdīšanas man Rīgā muzejā
darbinieces atrada fotogrāfiju, kurā redzams
biedrības karogs. Tad es ar to fotogrāfiju
devos uz tagadējo Rakstniecības, teātra un
mūzikas muzeju, kur man darbiniece divu
dienu laikā atrada pašu karogu. Tas fondā
bija iereģistrēts kā «karogs: sieviete ar kokli
rokā». Iespējams, tieši šis ieraksts karogu
paglāba no iznīcināšanas, bet, ja es būtu
bijis pielaidīgāks, tā arī to neatrastu. Meistari
uztaisīja mūsu biedrībai identisku karogu,
bet oriģināls joprojām glabājas muzejā, jau
sairis, sabiris.»

6., 7.

sakoptākie pilsētvides objekti

Ceturtdiena, 2009. gada 18. jūnijs

20. jūnijā, Zāļu tirgus laikā, kas notiks ar devīzi «Ielīgosim Saulgriežus
Jelgavā!», pulksten 12 Hercoga Jēkaba laukumā tiks sumināti vairāki
desmiti pilsētas māju un iestāžu saimnieki, kas gādājuši, lai viņu īpašums
priecētu ne tikai pašus un draugus, bet arī katru garāmgājēju. Jāpiebilst,
ka tradicionāli konkursa laureātu vidū ir arī daudzdzīvokļu māju labākie
sētnieki, kurus šoreiz pieteikuši paši iedzīvotāji. Tāpat konkursa noslēgumā
izlozes kārtā tiks sveikts kāds no pilsētniekiem, kurš pieteicis sakoptākos
objektus. «Jelgavas Vēstnesis» jau pirms svētkiem un skaistāko namu
saimnieku sumināšanas lasītājiem piedāvā ieskatīties dažās no sakoptākajām sētām, kuras to kaimiņi, draugi vai vienkārši garāmgājēji pieteikuši
konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts», tādējādi atzīmējot, ka šīs
mājas, balkoni un uzņēmumi būtu jāredz visai pilsētai un īpaši jāuzteic.

«Pati izdomāju, pati sēju un audzēju. Tā teikt – mokos, jo krāmēties ar
puķēm nav viegli, taču šajā dižķibelē
tomēr gribas kaut ko skaistu. Tas
ir patīkami, īsta bauda,» teic Arāju
ielas 6 saimniece Zita Zeidmane,
kuras veikums uzslavēts nominācijā
«Zaļākās lodžijas vai balkona noformējums». Saimniece atzīst, ka viņas
audzētās petūnijas uz palodzēm un
pie ieejas vēl ir tikai augšanas stadijā,
tā pa īstam ko redzēt būšot vasaras
vidū, kad krāšņās puķes pastiepsies
un krietni nokarāsies no palodzēm uz
leju. «Man jau pašai patīk lilijas, taču
ar tām man kaut kā ne sevišķi sokas
– sapērku sīpolus, bet tad tie neizaug. Kaimiņi izvēlējušies pelargonijas,
kas esot izturīgākas, taču man gribas
kaut ko košāku, tāpēc izvēlējos petūnijas,» stāsta Z.Zeidmane. Jāpiebilst,
ka saimniece skaisti iekārtojusi arī pagalmu, taču tas diemžēl visiem no ielas nav ieraugāms. Tāpat Z.Zeidmane
šobrīd kopā ar meitu iekopj viņas
īpašumu, kas atrodas blakus mājā.
«Meitai draudzenes ir dizaineres,
viņas mūs te pakoriģē, bet mēs – īstenojam,» atzīst Z.Zeidmane.

Sešu gadu laikā īstenots viss, kas pašlaik 1200 kvadrātmetros redzams Sprieguma ielas 20. mājas pagalmā. Tas šajā
gadā pieteikts nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija». Saimnieks Jānis Zviedris stāsta, ka to, kas un kur būs,
lielākoties diriģē sieva Zane, taču ideju īstenošanā piedalās abi. «Teikšu godīgi – skaisti jau tas ir, taču tas ir arī liels
darbs. Kā izej laukā pulksten astoņos no rīta, tā tikai ap pulksten astoņiem vakarā ienāc iekšā, protams, ar nelieliem
pārtraukumiem. Mums te ir daudz skatītāju un apbrīnotāju, kas arī kaut ko tādu vēlētos, taču, uzzinot, cik daudz darba
ieguldīts, kļūst domīgi. Piemēram, mauriņa nopļaušanai aiziet viena diena un tas jādara ik pēc septiņām dienām. Viss
apgūts pašmācības ceļā, un tā noteikti ir tāda kā mīlestība,» stāsta J.Zviedris. Tāpat pagalmā acis priecē pašu izveidota
strūklaka un dīķītis, saimnieks strazdiem uzlicis trīs būrīšus, bet garāmbraucēju skatu, dodoties pa Tērvetes ielu, priecē krāšņi petūniju puķu podi, mazi ozoliņi, eglītes un ceriņi. «Jā, tās petūnijas mēs vaktējam, jo gadās, ka kādam tās
savajagas vairāk. Garlaicīgi mums te nav!» smaidot teic saimnieks.
Viņas darbs novērtēts un saņemti vairāki diplomi laikā, kad Gunta Jurēvica vēl
strādājusi Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldē, taču tagad par viņas veikumu
nu jau kādu laiku priecājas Asteru ielas
14.a mājas, ko apsaimnieko SIA «Vidzemes
nami», iedzīvotāji un garāmgājēji. «Mani
šeit atvilināja! Gribas, lai viss būtu skaisti.
Es darbojos pa vienu mājas pusi, bet iedzīvotāji – pa otru. Liels paldies par palīdzību
un šeit baudāmo noteikti jāsaka arī manām
palīdzēm – mājas apkopējai un iedzīvotājām Gaidai un Elfrīdai, kuras nereti palīdz
ravēt un paveikt citus darbiņus,» stāsta
G.Jurēvica, atklājot, ka pašai mīļākās puķes
esot samtenes, jo tās smaržojot un ilgi
ziedot. Jāpiebilst, ka G.Jurēvica arī mājas
celtniecības procesā atstāto bedri šobrīd
iekārtojusi kā puķu dobi, kas, tiesa gan, vēl
esot tapšanas stadijā.

Par sakoptāko privātmājas teritoriju šogad iedzīvotāji atzinuši arī īpašumu Dambja ielā 76, kas iekopts jau pirms vairākiem gadiem un ne vienu reizi vien pārveidots. «Māju nopirkām pirms 15 gadiem, bet divus gadus cīnījāmies, lai paplašinātu teritoriju. Izdevās, tāpēc tagad pagalms kļuvis daudz plašāks. Protams,
līdz ar to arī darba vairāk. Teritorijas iekopšana un veidošana ir mana sirds lieta, kurā, ja palūdz, palīdz arī pārējie mājinieki. Taču skaidrs gan, ka īpaši tas viņiem
nepatīk. Nevaru pateikt, kas man ir tas mīļākais, – te ir pa bišķītim no visa, jo man daudz kas patīk. Esmu pārliecināta – ja man piešķirtu vēl kādu hektāru, arī
to es aizpildītu,» atzīst skaistā pagalma saimniece Indra Dombrovska. Te jāpiebilst, ka saimnieces pagalms ir īpašs ne tikai ar to, ka skaisti iekopts, – to rotā arī
pašas pīti grozi no bērzu zariem, kas veiksmīgi izmantoti kā puķu podi, un iekopti ir arī abi grāvji otrpus sētai – tajos sastādītas puķes, kas priecē ikvienu garāmgājēju. Taču diemžēl pa reizei viņi mēdzot kaut ko sabojāt. Konkursa žūrijas komisijas loceklis ainavu arhitekts Andrejs Lomakins uzsver, ka uzteicams ir arī
šīs mājas žogs – veiksmīga sēta un vārtiņi, lai arī no ielas varētu novērtēt to, kas ir pagalmā. «Tieši to mēs vērtējam, lai ne tikai paši mājinieki redzētu iekopto
skaistumu, bet arī garāmgājēji varētu priecāties un gūt jaunas idejas,» uzsver A.Lomakins.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš un JV
«Interesantākais žoga risinājums» – šogad šajā nominācijā
uzteikts arī Kalnciema ceļa 102b privātmājas žogs, kuru
projektējis pats saimnieks Lauris Lazdiņš. «Gan māja, gan
pagalms, gan viss pārējais ir manis paša projektēts, jo pēc
profesijas esmu arhitekts un tā ir mana sirds lieta. Tas viss
– māja un tās apkārtne – izveidots aptuveni divos gados.
Veidojot žogu, vēlējos, lai garāmgājēju skats neatduras
pret lielu sētu, gribējās, lai tā būtu viegla un sniegtu papildu skatu arī iekšpagalmā,» atzīst L.Lazdiņš. Jāpiebilst,
ka tieši tas – caurredzamība no ielas puses – ir viens no
noteicošajiem faktoriem konkursā. Saimnieks atzīst, ka
liels palīgs ikdienas darbos ir sieva Līga. Interesants arī
fakts, ka projektēta ne tikai sava māja, bet palīdzēts arī
kaimiņiem, kas vēl tikai ceļ savu mitekli.

Taciņas, kas izbūvētas no akmeņiem, kurus jūras krastā lasījuši iemītnieki, lapenītes, kur patverties no karstās saules, jau Jāņu lielais ugunskurs – tie ir tikai
daži skati, kas paveras vienā no sakoptākajām iestādēm mūsu pilsētā – sociālās
aprūpes centrā «Jelgava» Kalnciema ceļā 109. Jau ieejot redzams, ka teritorijas
sakopšanai savu roku pieliek arī iestādes iemītnieki, jo arī viņi vēlas, lai vide
būtu skaista, un no darba nebaidās. «Noteicēja mums ir dārzniece Velga, kura
rada idejas. Mēs tās kopīgi apspriežam un pēc tam īstenojam. Neatsverami
palīgi visos darbos, protams, ir mūsu klienti, kuri vienmēr gatavi strādāt. Īpaši
uzteicama mūsu Vaļiņa, kas jau no paša rīta ziemā šķūrē sniegu, vasarā rušinās
pa puķu dobēm. Viņa ir īsts darba rūķis. Protams, arī pārējie dara un vēlas,
lai šeit būtu skaisti,» paslavē iestādes direktors Gaismonis Žilinskis, atzīstot,
ka teritorija šeit iekopta desmit gadu laikā, taču ir vēl idejas par ziemas dārzu
palīgēkas otrajā stāvā un citi neīstenoti sapņi. Šobrīd jau iestādes darbinieki
un klienti gatavojas Jāņiem – iekārtojuši ugunskura vietu, drīz sāks sliet nojumi
un iekārtos danču placi, taču līdz tam vēl esot jāiespēj nopļaut zāliens, izravēt
puķu dobes un apdarīt citus darbiņus. Direktora vārdiem runājot, darba rūķis
Valentīna Aleksandrova atzīst, ka mīlestību pret darbu viņa iemācījusies jau
no mazām dienām bērnunamā. «Es nemaz nevaru iedomāties savu dienu bez
darba, jo tas ir mans prieks, un nu jau esmu te kļuvusi par tādu kā brigadieri,
kas uz darbu paskubina arī citus,» atzīst Valentīna. Uzteicami arī tas, ka centra
iedzīvotāji sakopuši ne tikai savu teritoriju, bet nesen iekārtojuši arī puķu dobi
pie Jelgavas robežzīmes.

Īpašu paldies pašvaldība šajā gadā izsaka pērnā gada uzvarētājai Zvejnieku
ielas 15 – 5 krāšņā balkona saimniecei Ernai Krēģerei, kuras balkonu šajā gadā
novērtējuši kā skaistāko un konkursam pieteikuši teju 20 jelgavnieki. Taču diemžēl divu iepriekšējo gadu uzvarētāji konkursā netiek vērtēti, tāpēc šī balkona
krāšņumu var baudīt visi garāmgājēji un braucēji.

Nominācijai «Zaļākā lodžija vai balkona noformējums» jelgavnieki pieteikuši
arī Tērvetes ielas 136 saimniecības ēkas balkonu (pa kreisi) un Agroķīmiķu
ielas 15 ieeju.

«Grūti jau, bet cilvēki beidzot sāk saprast un sadarboties, tas ir liels pluss,»
teic Asteru ielas 16 mājas vecākā Laima Persidska (no kreisās), kura kopā
ar sētnieku Nazariju Šalajevu (centrā) un viņa sievu Ņinu (no labās) strādā, lai šīs mājas pagalms vienmēr būtu sakopts un acij tīkams. Idejas, ko
kā un kur vajagot, esot mājas vecākās, bet tās īstenot palīdz sētnieks un
viņa sieva, ar kuriem laba sadarbība veidojusies jau vairākus gadus. Tagad
jau esot tā, ka viņi spējot pat nolasīt Laimas kundzes domas. «Protams,
šajā procesā iesaistās arī iedzīvotāji – 18. aprīlī rīkojām talku, lai sakoptu
apkārtni, nomazgātu logus, sienas, pastkastes un paveiktu citus darbus.
Saprotam, ka Laimes lācis no pasakas nenāks un mūsu vietā neko nedarīs
– jārīkojas pašiem. Gan jāpiebilst, ka puķes sastādītas par mūsu līdzekļiem,
jo mājas nauda jātaupa remontiem, kas, mūsuprāt, ir svarīgāk. Taču arī šajā
grūtajā laikā gribas, lai apkārt ir skaisti,» atzīst mājas vecākā.

«Cīnāmies mēs 13 gadus!
Kad ienācām, šeit bija tikai
brikšņiem aizaudzis lauks,
kuru sākām kopt, uzcēlām māju un nu jau sešus
gadus šeit arī dzīvojam,»
stāsta nominācijas «Sakoptākā privātmājas teritorija»
kandidāte 3. līnijas 26c
saimniece Irēna Dominiece. Izrādās, krāšņā koka
pils celta uz saimnieka vecvectēva mājas guļbaļķiem,
kas sanumurēti atvesti no
Aknīstes, bet trešais stāvs
un mājas pagarinājums «uzaudzis» pēc jaunā projekta. «Tas pamats sākās ar apkārtnes
iekopšanu, un tās bērzu birzs vecums liecina par to, cik ilgi mēs jau šeit saimniekojam,»
stāsta I.Domniece, atzīstot, ka vīrs gādā par materiālo pusi, bet sieva – par estētisko.
Saimniekiem priecīgs notikums, pēc kura grasās vēl lielus darbus veikt, ir tas, ka pagājušajā nedēļā pasaulē nākusi viņu meitiņa. «Mēs noteikti turpināsim attīstīt vidi pēc
projekta, ko esam iecerējuši, piestrādāsim pie mājas vizuālā tēla un noteikti uzsliesim
arī sētu, kas sniegtu drošības sajūtu. Tā noteikti nebūs kā cietoksnis, bet gan norobežojoša, lai naktīs ļaundari nesabojātu to, ko esam iekārtojuši, un arī mūsu biežie ciemiņi
– meža dzīvnieki – visu neapskādētu. Mīļš mums te ir viss, jo pašu rokām darīts un
veidots, palīgos aicinot vecākus, radus un draugus,» atzīst saimniece.

Nominācijā «Sakoptākā privātmājas
teritorija» šajā gadā pieteikta arī māja
Vārpu ielā 22.

Sakopta apkārtne, gaumīgi apstādījumi
– tās ir lietas, ko pie ēkas Meiju ceļā 2,
kur atrodas skaistumkopšanas salons
un veikaliņi, pamanījuši pilsētnieki,
piesakot to sakoptības konkursam.
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22. jūnijs, pirmdiena
LTV1
7.55 «Spēlēju, dancoju». Filmu studijas
Dauka animācijas filma.
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 801.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 107.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5091.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Mātes instinkts plēsoņām». Dokumentāla filma.
11.40 De facto.*
12.15 «Ielas garumā».*
12.45 «Zvērinātie». Francijas seriāls. 5.sērija.
13.30 «Cukura nams». LTV iestudējums. 4.sērija.
14.10 «100. pants».*
14.40 «Kas te? Es te!»*
15.10 «Man vienai māsiņai».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
15.25 «Vedam danci šovakar!
Rīgas dejotāju svētki 2009».*
17.00 «100 g kultūras». Speciālizlaidums. R.Blaumaņa
dzimtajās mājās Brakos.
17.30 «Skroderdienas Silmačos. Brīdi pirms izrādes».
Tiešraide no Latvijas Nacionālā teātra.

18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 R.Blaumanis. Skroderdienas Silmačos.
Tiešraide no Latvijas Nacionālā teātra.
20.30 «Panorāma».
21.10 R.Blaumanis. Skroderdienas Silmačos. Tiešraide no
Latvijas Nacionālā teātra. Izrādes turpinājums.
22.50 «Zini vai mini!» TV spēle.
23.25 «Nakts ziņas».
23.30 «Čikāgas piecīši». Koncerts Mežaparkā 1989.gadā.

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 43.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Zviedrija. 2006.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 43.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 LMT virslīgas spēle futbolā.
Liepājas metalurgs – Ventspils. Tiešraide.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Krējums… saldais».
22.40 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.30 «24 stundas 2». Seriāls. 22.sērija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Misters Bīns».
Lielbritānijas animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
7.00 «Dzīvnieku instinkti». 21.sērija.
8.00 «Ekstrēms tuvplānā».
9.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
9.30 «Skubijs Dū un Meksikas briesmonis».
ASV animācijas filma.
11.00 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Neticamā misija». Vācijas piedzīvojumu komēdija.
16.05 «Ekstrēms tuvplānā».
16.45 «Lampūni: Vegasas atvaļinājums».
ASV piedzīvojumu komēdija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
22.50 «Nikita». ASV seriāls. 3.sērija.
23.45 LNT ziņu Top 10.*
0.35 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 11.sērija.
1.40 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 24.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.40 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
3.30 «Neticamā misija». Vācijas piedzīvojumu komēdija.
5.10 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 6. un 7.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 44.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
7.00 «Bratz mazulīšu piedzīvojumi».
Lielā animācijas filma.
8.15 «Knauķu piedzīvojumi».
ASV ģimenes animācijas filma.
9.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
10.35 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.10 «Pusmāsa no dīvainas planētas».
ASV un Austrālijas ģimenes filma

tv programma
13.00 «Vecāku ādā». ASV komēdija.
15.40 «Tēvocis Baks». ASV komēdija.
17.35 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Latvijas komēdija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 53.sērija.
21.00 «Vella kalpi». Latvijas komēdija. 1970.g.
22.50 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija.
0.25 «Nekā personīga». Raidījums.
1.10 «Sievietes smarža». ASV drāma. 1992.g.
3.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas seriāls.
9. un 10.sērija.
7.00 «Dzīvnieku instinkti».
8.00 «Ekstrēms tuvplānā».
9.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
9.30 «Sapnis vasaras naktī». Spānijas animācijas filma.
11.00 «Rekša bērnība».
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei. 1997.g.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Trīs nindzjas». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
15.40 «Gandrīz varoņi». ASV piedzīvojumu komēdija.
17.20 «Līgo Ērgļos 2006. Līgo tradīcijas».
18.30 «Emīla nedarbi».
Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1973.g.
22.10 «Līgo Ērgļos 2006. Koncerts».
23.50 «R.Pauls, A. Daņiļenko un draugi».
Jubilejas koncerts.
1.00 «Līgo Raiskumā 2007. Koncerts».
2.25 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 25.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.25 «Vismeklētākais Malibu». ASV kriminālkomēdija.
4.45 «Zu kareivji». Honkongas un Ķīnas spraiga sižeta
fantāzijas piedzīvojumu filma.

TV3
5.00 «Dubultspēle 5». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Bratz: vienkārši dejas». Animācijas filma.
8.00 «Knauķi Parīzē». Animācijas filma.
9.35 «Tēvocis Baks». ASV komēdija. 1989.g.
11.30 «Punktiņa un Antons». Vācijas ģimenes komēdija.
13.40 «Brūstera miljoni». ASV komēdija.
15.40 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija.
17.30 «Melnā vēža spīlēs».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1974.g.

23. jūnijs, otrdiena
LTV1
7.55 «Neparastie rīdzinieki».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.25 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 802.sērija.
9.20 «Neprāta cena». LTV seriāls. 108.sērija.
9.50 «Jāņu nakts burvība».*
10.30 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma.
11.55 «Dziedošais pagasts». Dokumentāla filma.
12.45 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
13.25 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
14.00 «Jāņi dzied Siguldā».
14.05 «Līgo!» Horeogrāfisks uzvedums.*
14.50 «Pie Ventas ziedu laikā…» Vasaras saulgriežu
koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.*
17.00 «Jāņi dzied Siguldā».
17.05 «Pie Ventas ziedu laikā…» Vasaras saulgriežu
koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.*
17.30 «Klēts». Folkloras programma.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Cēsis – 800».
Dziedāšanas svētki kopā ar Raimondu Paulu.*
19.00 «Jāņi dzied Siguldā».
19.05 «Cēsis – 800».
Dziedāšanas svētki kopā ar Raimondu Paulu.*
20.30 «Panorāma».
21.00 «Jāņi dzied Siguldā».
23.35 «Nakts ziņas».
23.40 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Tautas sadziedāšanās Mežaparkā.*

LTV7
7.30 Labākās latviešu mūzikas izlase.
Mikrofona dziesmas.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 44.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Īslande. 2006.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 44.sērija.

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Es mīlu jūsu meitu». Latvijas komēdija. 2004.g.
22.00 «TV3 Līgo Saulkrastos». Koncerts.
0.30 «Ūdensdzīve ar Stīvu Zisū».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
2.45 World Music Awards 2008.
Balvu pasniegšanas ceremonija.
4.10 «Neparastie desmitgadnieki». Dokumentāla filma.

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

24. jūnijs, trešdiena
LTV1

16.50 «SeMS».
18.10 «Likteņa līkloči» (ar subt.).
Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ceļā ar kameru». *
20.00 «Dabas tehnoloģija». Materiālu pasaulē.
Austrijas dokumentāla filma.
20.55 «Pa melnā stārķa pēdām».
Dokumentāla filma.
22.20 Labākās latviešu mūzikas izlase.
Mikrofona dziesmas.
23.50 Mikrofona dziesmas.

8.05 «Klēts». Folkloras programma.*
8.20 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 803.sērija.
9.15 «Neprāta cena». LTV seriāls. 109.sērija.
9.45 «Velniņi». Filmu studijas Rija animācijas filma.
10.15 «Kirikū un burve». Animācijas filma.
11.30 TDA «Zelta sietiņš»
50 gadu jubilejas koncerts. 2.daļa.*
12.25 «Ziņģu ziņģe». Prieks un jautrība R.Paula ziņģu
festivālos Mežotnē, Līčos, Krāslavā,
Liepājā un Rīgā.*
13.55 «Melnā vēža spīlēs».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
15.30 R.Blaumanis. No saldenās pudeles. Latvijas
Nacionālā teātra izrāde.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5092.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 147. un 148.sērija.
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19.30 «Nebridis nezināsi, cik dziļš. E.Melngailis».
Videofilma par komponistu E.Melngaili.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Likteņdzirnas».
Rīgas kinostudijas melodrāma. 1997.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.05 «Vides fakti».*
23.35 «Zaļais īpašums».*
23.50 «Dzied Inga un Normunds».*

LTV7
8.15 «SeMS».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 45.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.30 F-1 pasaules meistarsacīkstes uz ūdens.*
12.00 Labākās latviešu mūzikas izlase.
Mikrofona dziesmas.
13.30 «TV motors».
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Spānija. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 45.sērija.
16.50 «SeMS».
17.50 «olimpiade.lv»
18.10 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 7.sērija.
19.55 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 31.sērija Krievijas
atomzemūdenes «Kursk» bojāeja, 2000.g.
20.45 «Ātruma cilts».
21.15 «Nākotnes parks».
21.45 «Supervaroņu skola». ASV piedzīvojumu komēdija.
23.25 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Ыeriāls. 10.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Misters Bīns».
Lielbritānijas animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
7.00 «Dzīvnieku instinkti».
8.00 «Ekstrēms tuvplānā».
9.00 «Toms un Džerijs». ASV animācijas seriāls.
10.30 «Pērku jūsu vīru». Latvijas komēdija. 2002.g.
12.15 «Misters Labais».
Honkongas spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija.
13.55 «Mīts». Ķīnas un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
16.00 «Superdeiva ekstrēmie piedzīvojumi».
ASV piedzīvojumu komēdija.
17.50 «Rozā Panteras dēls». ASV un Itālijas komēdija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.05 «Rozā Panteras dēls».
ASV un Itālijas komēdija. 1993.g. Turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Vislatvijas alus ātrdzeršanas meistarsacīkstes».
Fināls.
21.10 «No šūpuļa līdz kapam». ASV spraiga sižeta filma.
23.10 «Draugi 5». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
0.10 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 12.sērija.
1.15 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 26.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.15 «Lampūni. Vegasas atvaļinājums».
ASV piedzīvojumu komēdija.
3.45 «Misters Labais».
Honkongas spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija.
5.15 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 8. un 9.sērija.

TV3
5.00 «Dubultspēle 5». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 7.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.20 «Bratz lellīšu pidžamu ballīte».
9.50 «Mežonīgie knauķi». ASV animācijas filma. 2003.g.
11.30 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija. 2003.g.
13.20 «Mana pamāte citplanētiete».
ASV fantastikas komēdija.
15.25 «Nīlas dārgakmens». ASV piedzīvojumu filma.
17.30 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1972.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 54.sērija.
21.00 «Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts».
ASV piedzīvojumu filma.
23.50 «Laimīgie skaitļi».
ASV un Francijas kriminālkomēdija.
1.45 «Mirušo dzejnieku biedrība». ASV drāma. 1989.g.
3.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
0.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).

25. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
8.00 «Sprīdītis». Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.20 «Zaķīšu pirtiņa».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 804.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 110.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5092.sērija.
10.20 «Uzticamais draugs Sančo».
Rīgas kinostudijas drāma.
11.45 «Lai dzīvo bērni 4!» Dokumentāla filma.
12.15 «Province».*
12.45 «Šoka tūrisms Kalifornijā». Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «Rullē droši!»
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 67.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 804.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5093.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 149. un 150.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Savvaļas rozes».
Daudzsēriju mākslas filma. 1. un 2.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 46.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.30 «Dabas tehnoloģija».
Materiālu pasaulē. Dokumentāla filma.
12.25 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Dānija. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 46.sērija.
16.45 «Neparastās lietas».
1.sērija Liepājas karaostas cietums.*
17.15 «Neparastās lietas». 10.sērija Burtnieku ezers.
17.45 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 8.sērija.
18.10 «Likteņa līkloči» (ar subt.). seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «SeMS».
20.40 «Kastro revolūcijas 50 gadi».
Francijas dokumentāla filma.
21.40 «Uz meža takas».
22.10 «Kalnu mājas atraitne». ASV un Kanādas drāma.
23.40 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Skubija Dū 13 spoki».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 27.sērija.
10.00 «Labs puika!» ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 28. un 29.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 26.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Lazlo nometne».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
15.15 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Ыeriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Medību sezona» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.

15.40 «Nopirktā mīla». ASV un Venecuēlas seriāls.
5.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 89.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 66.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 66.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.10 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 3.sērija.

tv programma
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23.10 «Nelieši» (ar subt.). Krievijas kara drāma.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 253. un 254.sērija.
2.00 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 27.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.00 «No šūpuļa līdz kapam».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
4.40 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 10.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 89.sērija.

TV3
5.00 «Dubultspēle 5». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 15.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.35 «Bratz: supermazulītes». Lielā animācijas filma.
10.05 «Nīlas dārgakmens». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 8». Seriāls. 4.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 129.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 384. un 385.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 4» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 55.sērija.
21.20 «Zvaigžņu kuģa kareivji». ASV fantastikas filma.
23.55 «Lasvegasa 2». Seriāls. 10.sērija.
0.50 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 8.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

26. jūnijs, piektdiena
LTV1
8.00 «Balāde par Kurbadu».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 805.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 111.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5093.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Zudušo lidmašīnu meklējumos».
13.45 «Galva. Pils. Sēta».
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 68.sērija.
15.25 «Tu esi Latvija!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 805.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5094.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 151. un 152.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Vasaras saulgrieži».
Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «R.Pilčeres filmu kolekcija». «Vasaras saulgrieži».
Filmas turpinājums.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 47.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
11.35 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 25.sērija Dirižabļa
«Hindenburg» avārija, 1937.g.
12.25 «SeMS».*
13.30 NBA spēļu apskats.
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Ziemeļīrija. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 47.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.45 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 9.sērija.

18.10 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «SeMS».
20.40 «Mutanti X». Seriāls. 7.sērija Īssavienojums.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Specvienība 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.50 «Likteņa līkloči» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.(noslēguma) sērija.
23.40 «112 hronika».*
23.50 F-1 pasaules meistarsacīkstes uz ūdens.*
0.20 NBA spēļu apskats.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Skubija Dū 13 spoki».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 28.sērija.
10.00 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Honkongas spraiga sižeta filma. 1996.g.
12.05 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 30. un 31.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 27.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.15 «Detektīvmeitenes 4».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 6.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 90.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 67.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 67.sērija.

20.05 «Laikmeta anekdotes: Jeļcins» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Izsole» (krievu val.).
0.35 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
Dokumentāls seriāls.

27. jūnijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 38.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 52.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Vasaras saulgrieži». Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma. 2.sērija.
12.40 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī (2009)».*
14.20 «272 Rundāles pils mirkļi». LTV videofilma.
15.15 Projekts «Vizuālā Latvija».
Latvijas pilsētas. Bauska.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 80. un 81.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Šoka tūrisms Kalifornijā». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Vienības gatve. 2.daļa.
19.05 «Īsa pamācība mīlēšanā».
Rīgas kinostudijas komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Georgs». Igaunijas, Somijas un
Krievijas biogrāfiska drāma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.10 «Jāņi dzied Siguldā».*

LTV7

18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Notikuma degpunktā».
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.45 «Džejs un Klusais Bobs». ASV komēdija.
23.45 S.Sīgala filmu vakars.
«Nenotveramais». ASV trilleris.
1.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 28.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
3.25 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 3.sērija.
4.20 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 11.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 90.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 16.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
9.00 «Bratz maģiskās lellītes». Lielā animācijas filma.
10.35 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
11.05 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
12.05 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.05 «Kobra 8». Seriāls. 5.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 130.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 386. un 387.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 16.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 4» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
23.35 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 29.sērija.
24.00 «Kas ir Harijs Krambs?» ASV komēdija. 1989.g.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «K-19» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Medību sezona» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).

7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Krējums… saldais». *
13.00 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Lihtenšteina. 2007.g.*
15.30 «Likteņa zīmes» (ar subt.).
Ukrainas kriminālmelodrāma.
17.15 «Kastro revolūcijas 50 gadi». Dokumentāla filma.
18.10 «Kad sieviete raud» (ar subt.).
Ukrainas melodrāma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 17.sērija.
21.15 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā.
23.45 «Bikini meitenes». 13.sērija.
0.15 «Emanuēla pret Drakulu».

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 24.sērija.
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 8.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 12.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 11.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Māsas Olsenas Romā». ASV ģimenes komēdija.
11.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
12.00 «Policijas stāsts 2».
Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1987.g.
14.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
14.40 «Vislatvijas alus ātrdzeršanas meistarsacīkstes».
Fināls.
15.10 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
15.40 «Jaunais vilnis 2008». 2.koncerts.
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 68.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Atgriezties». Spānijas melodrāma. 2006.g.
23.25 «Planēta K-Pax». ASV fantastikas filma. 2001.g.
1.25 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 29.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.25 «Džejs un Klusais Bobs». ASV komēdija.
4.10 «Nenotveramais». ASV trilleris.
5.40 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 10.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
7.25 «Betsijas Bablgamas dēkas».
Lielā animācijas filma.
8.20 «H2O». Seriāls. 52.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Raidījums. 2.sērija.
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
13.00 «Ādamsoni». Humora seriāls.
14.05 «Seši kadri» (ar subt.). Raidījums. 14.sērija.
14.35 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.

9
16.10 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija.
17.50 «Slepenā nometne». ASV piedzīvojumu komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kapteinis Āķis». ASV komēdija. 2004.g.
23.10 «Saglabājot ticību». ASV romantiska komēdija.
1.45 «Ģimenes saites». Mākslas filma.
3.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
Kristīgā programma.
13.30 «Likvidācija» (ar subt.). Seriāls. 1.–7.sērija.
19.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Čarters» (ar subt.).
Krievijas katastrofu filma.
22.30 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss. Fināls.
24.00 «Dāvida šovs».*; SMS ar iepazīšanos.
1.15 «Erotiskie stāsti – cita paaudze (Playboy)».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

28. jūnijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 39.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 53.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā».
Latvijas TV seriāls. 11. un 12.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 82. un 83.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls ceļojumu seriāls.
Vides filmu studija, 2006.g. 2.sērija.
17.00 «Zudušo lidmašīnu meklējumos».
Dokumentāla filma. Holgers Šteinle meklē un
atjauno senas lidmašīnas. Šī aizraušanās liek viņam gan kāpt augstu kalnos, gan būt klāt, kad no
ezera dzelmes tiek izcelti tur 60 gadus nogulējuši
lidaparāti. Entuziasta mērķis ir atjaunot aviācijas
vēsturei veltītu kolekciju, kas gājusi zudumā Otrā
pasaules kara laikā.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».*
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
19.20 «Valsis mūža garumā».
Rīgas kinostudijas drāma. 1990.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Patiesība par Enron». ASV drāma.
22.35 «Nakts ziņas».
22.40 «Zvērinātie». Francijas seriāls. 6.sērija.
23.30 «Kabīrijas naktis. Ielūdz Raimonds Pauls».*

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Ekstrēmā eksotika». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 Pasaules 10 deju meistarsacīkstes
2008.gadā Berlīnē.
13.25 «olimpiade.lv».*
13.40 F-1 pasaules meistarsacīkstes uz ūdens.

14.10 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 9.sērija.
14.35 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Grieķija. 2008.g.*
16.35 «Kad sieviete raud» (ar subt.).
Ukrainas melodrāma. 2006.g.
18.25 «Likteņa zīmes» (ar subt.).
Ukrainas kriminālmelodrāma. 2007.g.
20.15 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 20.sērija
21.05 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 20.sērija.
21.50 «Dolmens». Francijas seriāls. 6.(noslēguma) sērija.
23.25 «Specvienība 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
0.20 «TV motors».*
0.50 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 25.sērija.
7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 13.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».

10.00 «Sirmā Latvija ‘07». 1.sērija.
10.40 «Betmens». ASV piedzīvojumu filma. 1989.g.
13.05 «Bagātību sala». Vācijas piedzīvojumu filma.
15.05 «Pilsētas meitenes».
ASV romantiska komēdija. 2003.g. Lomās:
B.Mērfija, D.Feninga, Dž.Spensers, H.Loklīra,
M.Šeltone. Mollija arvien ir dzīvojusi bezrūpīgu un
vieglprātīgu princeses dzīvi – vienmēr dabūjusi
visu, ko vien vēlējusies. Par tādu dzīvi sapņo
katra meitene. Katra, izņemot mazo Reju – pārāk
nopietnu, pārāk pieaugušu savam vecumam.
Kad pēkšņi atklājas, ka Mollijas greznajai dzīvei
pienākušas beigas un ka princesei, kura neko
neprot, jāmeklē darbs, viņa kļūst par neciešamās
Rejas auklīti!
16.55 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 8.sērija.

17.50 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 69.sērija.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Ridika hronikas».
ASV fantastikas filma.
23.10 «Akmens brālība».
Francijas, Itālijas un Vācijas trilleris.
1.05 «Policijas stāsts 2».
Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1987.g.
2.50 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 30.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Pilsētas meitenes».
ASV romantiska komēdija.
5.15 «Teksasas reindžers 8».
ASV seriāls. 17.sērija.

TV3
5.00 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 16.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts». «Savādā ģimenīte».
44.sērija; «Amuleta mednieki». 7.sērija.
7.30 «Mazuļu lielie piedzīvojumi». Lielā animācijas filma.
8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 1.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.30 «Seši kadri» (ar subt.).
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 55.sērija.
12.05 «Sirds mūzika». Indijas romantiska filma. 1999.g.
15.40 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
15.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 21.sērija.
16.50 «Kobra». Seriāls. 45.sērija.
17.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 7.sērija.
Caur anomāliju iznāk viduslaiku bruņinieks, kurš,
viņaprāt, dzenas pakaļ pūķim. Komandai ir jātiek
galā ne tikai ar ievainotu dinozauru brīvsolī, bet
arī ar bruņinieku, kurš uzskata, ka mūsdienu pasaule ir elle un ka vienīgais veids, kā viņš varētu
atgriezties mājās, ir nogalināt pūķi.
18.50 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības. 8.sērija.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Ātrums 2». ASV spraiga sižeta filma.
22.30 «Ieslodzīto dumpis».
ASV spraiga sižeta filma.
0.20 «Saulainais štats».
Zviedrijas drāma. 2002.g.
2.45 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
3.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika».
Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).* Raidījums par
jaunumiem autoindustrijā, kas piedāvā lakonisku
informāciju par autotirgus jaunumiem. Netiek
aizmirsts arī par sapņu auto kategoriju un
autosportu, kā arī par satiksmes drošības aktualitātēm un nākotnes auto tehnoloģijām.
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Par Sarkangalvīti» (ar subt.). Baltkrievijas pasaku
filma. 1977.g. Režisors L.Ņečajevs. Lomās:
J.Poplavska, R.Zeļonaja, J.Jevstigņejevs, V.Basovs.
Jau zināmās pasakas par Sarkangalvīti turpinājums. Vilcene nolemj atriebties meitenei par
dēlu, kuru ir nogalinājuši malkascirtēji, un pavēl
diviem vilkiem noķert Sarkangalvīti. Bet gudro un
atjautīgo meiteni tik viegli nevar sagūstīt.
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.*
17.00 «Autoziņas» (ar subt.).
17.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 1972.g. 1.–5.sērija.
Režisors S.Govoruhins. Lomās: V.Konkins,
V.Visockis, S.Jurskis, V.Pavlovs. Pati slavenākā
S.Govoruhina filma un populārākais televīzijas
detektīvs par Maskavas kriminālmeklēšanas
darbinieku darbu pēckara gados.
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atbildam

Pensijas saņemšanas
jautājumu var atrisināt
bez VSAA apmeklējuma
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās
vairāki pensionāri, paužot
satraukumu par gaidāmajām
izmaiņām pensiju piegādē mājās. «Visi ir neziņā, kā tagad
būs, ko darīt, un šī iemesla dēļ
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrā veidojas rindas,»
novēroto atklāj kāda kundze,
lūdzot citiem atgādināt, ka uz
VSAA, lai nokārtotu jautājumus par pensiju saņemšanu,
nav jādodas.
Kaut arī iepriekš izskanējis,
ka pensiju bezmaksas piegāde
dzīves vietā būs jāpārtrauc no
1. augusta, tas tomēr tiks darīts jau no 1. jūlija. Tieši tādēļ
Labklājības ministrija aicina jau
savlaicīgi izvērtēt visas alternatīvas, kas tiek piedāvātas līdztekus
pensijas saņemšanai mājās. Proti, ir arī iespēja to saņemt bankas
kontā vai Latvijas Pasta Pensiju
kontā. Taču, lai veiktu šīs izmaiņas, pensionāram uz VSAA nav
jādodas. Uz VSAA nav arī jāiet,
lai saglabātu iespēju pensiju
saņemt mājās, kas turpmāk būs
maksas pakalpojums.
Kā informē Labklājības ministrijas Komunikācijas no-

daļas sabiedrisko attiecību
speciāliste Liene Zvereva, ja
pensionārs vēlēsies saņemt
pensiju dzīvesvietā arī turpmāk, tad šogad katru mēnesi
no pensijas VSAA atvilks 1,22
latus, lai samaksātu Latvijas
Pastam par pensijas piegādi
dzīvesvietā. Līdz ar to cilvēks
savā dzīvesvietā saņems par šo
summu mazāku pensiju.
«Prakse liecina, ka lielai daļai
pensiju saņēmēju ir iespējams
izmantot citu pensijas saņemšanas veidu. Ikvienam ir iespēja
to saņemt bankas kontā vai
Latvijas Pasta Pensiju kontā.
Ko tas nozīmē? Lai saņemtu
pensiju bankas kontā, jādodas
uz izvēlēto banku un jāatver
konts. Pēc tam tikai jāpaziņo
par to VSAA, iesniedzot iesniegumu, lai turpmāk pensija tiktu
pārskaitīta uz kontu,» norāda
Labklājības ministrijas Sociālās
apdrošināšanas departamenta
direktore Jana Muižniece.
Ja pensija tiks izņemta no
bankomāta, apkalpošanas maksa nebūs jāmaksā, bet, ja pensija tiks izņemta bankā, tad
skaidras naudas izņemšana
jau būs par bankas noteikto

Aicina darbā
frizieri un manikīri
ar darba pieredzi,
klientūru.
Raiņa iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63025322; 20220533.

Lasi internetā!

www.jelgavasvestnesis.lv

Radošā mākslas studija

Jelgavas Mākslas skolā aicina
pieteikties bērnus
no 5 līdz 7 gadiem vasaras nodarbībām.
Tālrunis uzziņām – 28857845.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Saulītes rakari»
uzņem 1,5 – 7 gadus vecus bērnus
grupās ar latviešu valodas apmācību.
Pieteikšanās Skautu ielā 1a, Jelgavā.
Tālrunis 29379286, e-pasts: p.i.i.rakari@inbox.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
Pērnavas ielā 16, Jelgavā,

uzņem 2003. – 2007. gadā dzimušos bērnus grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Tālrunis 63021591, 26078270, 26448426.

Ar 15.06.2008. sākam izglītojamo uzņemšanu
Jelgavas Amatniecības vidusskolā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
2009./2010. mācību gadā pēc pamatizglītības uzņemam

Profesionālās vidējās izglītības programmās
Izglītības programma
Iegūstamā kvalifikācija
Autotransports
Automehāniķis
Kokizstrādājumu izgatavošana Mēbeļu galdnieks
Sekretariāta un biroja darbs
Sekretārs
Ēdināšanas pakalpojumi	Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Būvdarbi
Apdares darbu tehniķis
Datorsistēmas	Datorsistēmu tehniķis
Mācību ilgums – četri gadi.
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Izglītojamie saņem stipendiju (Ls 7 – Ls 50).
Tālrunis informācijai – 63025605; 63027410; 63025620.
E-pasts: sekretare_jav@apollo.lv, mājas lapa: www.jav.lv

cenrādi. «Jāuzsver, ka bankas
piedāvā atsevišķus piedāvājumus senioriem un ir pretimnākošas šīs jomas apgūšanā,» tā
L.Zvereva.
Kā vēl viena alternatīva pastāv iespēja doties uz tuvāko
Latvijas Pasta nodaļu, lai atvērtu Pensiju kontu. Tas nozīmē, ka turpmāk pensiju būs
iespējams izņemt jebkurā pensionāram izdevīgā dienā pasta
nodaļā. Latvijas Pasts piedāvā
šo kontu atvērt bez maksas,
taču par skaidras naudas izņemšanu būs jāmaksā Ls 0,20
(summai līdz 200 latiem).
Ja ir izvēlēts kāds no šiem
pensijas saņemšanas veidiem,
tad par to ir jāpaziņo VSAA,
iesniedzot iesniegumu. Ja šis
iesniegums saņemts līdz 10. datumam, tad nākamās pensijas
izmaksa tiks ieskaitīta bankas
vai Latvijas Pasta Pensiju kontā. Taču L.Zvereva akcentē,
ka šobrīd VSAA ir noslēgusi
līgumu ar a/s «Swedbank»,
a/s «Norvik Banka», a/s «PrivatBank», «Nordea Bank»,
a/s «Latvijas Krājbanka», VAS
«Latvijas Hipotēku un zemes
banka», a/s «GE Money Bank»,

Kā «Jelgavas Vēstnesim» norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns, jauna saimnieciskā kanalizācija tiks izbūvēta vien posmā no Māras līdz Atmodas ielai.
«Realizējot būvprojektu «Lielās

Meklē darbu

Aizsaulē aizgājuši

Sieviete (37) auklītes darbu. Ir
pieredze. Var piedāvāt veca cilvēka
aprūpēšanu vai citu. Tālrunis
25935092.

ILMĀRS ZILĒVIČS
(dz. 1933. g.)
ANNA TIMOŠENKO (dz. 1915. g.)
DAINA JAUTRĪTE REKŠŅA
(dz. 1923. g.)
ANATOLIJS BRESKIS (dz. 1948. g.)
REINIS KĻAVIŅŠ (dz. 1987. g.)
GAĻINA KONOPACKA
(dz. 1944. g.)
MATILDE ČEVERE (dz. 1919. g.)
JULIJANS MILEIKO (dz. 1924. g.)
VITĀLIJS BUHARINS (dz. 1940. g.)
VALĒRIJS IVANOVS (dz. 1960. g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.12 Bērzu
kapsētā.
JĀNIS KURLOVIČS (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.14 Baložu
kapsētā.

Mīksto mēbeļu tapsētājs, restaurators, galdnieks. Var piedāvāt arī
gabaldarbus. Tālrunis 29659962,
63027358.
Sieviete (26). Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29749238.
Santehniķis ar pieredzi. Apkures
sistēmas montāža, ūdens apgādes
sistēmas, kanalizācija. Tālrunis
29681585.

a/s «DnB NORD Banka», a/s
«SMP Bank», a/s «Parex banka», kā arī ar Latvijas Pastu,
un tas nozīmē, ka uzreiz pēc Piedāvā darbu
konta atvēršanas ir iespēja
aizpildīt iesniegumu par pen- Mājskolotājai matemātikā no 8.
sijas pārskaitīšanu uz norādīto līdz 9. klasei vienu reizi nedēļā.
kontu. Līdz ar to klientam Tālrunis 20074324.
atsevišķi uz VSAA vispār vairs
Jelgavas
nav jādodas.
Vienlaikus iespējams pilnvarot
Zinātniskajā bibliotēkā
arī kādu citu cilvēku, piemēram,
(Akadēmijas ielā 26)
radinieku, kaimiņu, saņemt pensiju ar bankas vai Latvijas Pasta
piedāvājam izmantot
starpniecību. «Apgalvojums, ka
LURSOFT datu bāzes.
šis pakalpojums ir dārgs, ir tikai
Tālr. 63046713,
mīts, jo, piemēram, Latvijas Pase-pasts: info@jzb.jelgava.lv
ta pilnvaru var saņemt bez maksas, kā arī pilnvaru var izsniegt
bāriņtiesa, kur valsts nodeva,
kas maksājama bāriņtiesai par
pilnvaras sagatavošanu, ir 3 lati
un par pilnvaras apliecināšanu
– 2 lati,» skaidro J.Muižniece,
aicinot ikvienu izvērtēt, vai turpmāk nepieciešams katru mēnesi
noteiktā dienā gaidīt pastnieku
mājās un par šo pakalpojumu
maksāt, jo sevišķi tiem pensionāriem, kuriem ir pieejams banku
vai Latvijas Pasta pārklājums.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Pagaidām pieslēgties
pilsētas kanalizācijai nevarēs
«Vai, izbūvējot Dobeles šoseju,
posmā no Austrumu ielas līdz 1.
līnijai iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja savas mājas pieslēgt
pilsētas kanalizācijai?» vēlas noskaidrot tās apkaimes iedzīvotāji.

Ceturtdiena, 2009. gada 18. jūnijs

ielas rekonstrukcija no Dambja
ielas līdz Māras ielai un Dobeles
šosejas posma rekonstrukcija no
Māras ielas līdz Atmodas ielai»,
jauna saimnieciskā kanalizācija
tiks izbūvēta posmā no Māras līdz
Atmodas ielai, bet projekta «Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas
pilsētā (no Pūra ceļa līdz 5. līnijai)»
realizācijas laikā saimnieciskās
kanalizācijas izbūve nav iekļauta,»
norāda A.Baļčūns.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Uzņēmumiem un
iedzīvotājiem!

Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus,
kā arī licencētas izglītības iestādes
savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

var iesniegt pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» birojā
Pasta ielā 47 – 214
pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

Sports

Ceturtdiena, 2009. gada 18. jūnijs
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Bokseri pārved medaļas

Turpina uzvaru sēriju

Cīņa kļūst sīvāka

No starptautiska boksa turnīra Čehijas pilsētā Trebonā atgriezušies Jelgavas boksa kluba «Olimpiskais rings»
audzēkņi. Viņu kontā – viena zelta
un četras bronzas medaļas. Zelta
medaļu izcīnīja Kristaps Zuļģis, kurš
startēja junioru grupā svara kategorijā līdz 69 kg. Pie bronzas medaļām
tika pārējie četri kluba audzēkņi, kas
bija devušies uz Čehiju, – Artjoms
Haņēvičs (jaunākajā grupā līdz 48
kg), Ņikita Farjons (līdz 52 kg), Eliars
Nasirovs (līdz 64 kg) un Helmuts Lietiņš (līdz 54 kg). «Olimpiskais rings»
bija vienīgais Latvijas boksa klubs,
kas pārstāvēja mūsu valsti sacensībās
Čehijā. Vēl tajās piedalījās mājinieki,
slovāki un poļi.

Futbola klubs «Jelgava» izcīnījis kārtējo uzvaru, ar 1:0 izbraukumā pieveicot Jēkabpils
komandu. «Atkal kliboja realizācija. Vienīgos
vārtus pirmā puslaika
beigās guva pussargs
Artjoms Lonščakovs.
Jēkabpils komanda bija ļoti aktīva un
cīnījās līdz beigām – mača beigās nācās
nervozēt. Mums pašiem bija iespējas
– pirmajā puslaikā bumba trāpīja gan pa
vārtu stabu, gan pārlikni. Tomēr nevaru
kādam pārmest par sliktu spēli,» tā treneris Dainis Kazakēvičs. Šobrīd mūsējie
turnīra tabulā ieņem 2. vietu, atpaliekot
vien no «Liepājas metalurga 2».

Šodien izšķirsies pilsētas strītbola
vasaras čempionāta liktenis. Divas
kārtas jau aizvadītas, tāpēc cīņa par
galveno balvu kļuvusi spraigāka.
Puišu, kas dzimuši 1995. gadā un
jaunāki, konkurencē līderpozīcijās ir
komandas «Nē» un «Urlas.lv». Starp
puišiem, kas dzimuši 1994. gadā un
vecāki, par pirmo pozīciju kopvērtējumā cīnās «Zutis» un «8 Inches». Par
dominanti MIX grupā spēkojas «Sexy
un Vivita» un «Abi divi», savukārt
meiteņu grupā divām komandām
– «Dullās» un «Pieci» – ir vienāds
punktu skaits.
Sacensību trešā kārta un uzvarētāju
apbalvošana – šodien no pulksten 17
pie Jelgavas Sporta halles.

Sveic aprīļa
un maija labākos
Jelgavas domē
par labiem rezultātiem aprīlī
un maijā apbalvoti divpadsmit
sportisti. Par panākumiem aprīlī godināti divi
kluba «Milons» sportisti, kuri izcīnīja 1.
vietu Latvijas meistarsacīkstēs brīvajā
cīņā kadetiem. Aprīlī spīdējuši arī trīs
boksa kluba «Madara» sportisti. Maijā
savukārt pieci «Apolona» audzēkņi tika
pie laureāta nosaukuma, jo kļuva par
Eiropas čempioniem pauerliftingā. Sveica
vēl divus apoloniešus, Latvijas čempionus
pauerliftingā.

Uzvarētājs jau zināms
Noslēgusies pilsētas minifutbola vasaras čempionāta otrā kārta. Lai gan
priekšā ir vēl pēdējā, čempionāta
uzvarētājs jau zināms. Sacensību organizators Dainis Kazakēvičs norāda,
ka šoreiz gandrīz droši var prognozēt
turnīra uzvarētājus, jo iespēja viņus
apsteigt pastāv vien teorētiski. Šobrīd
līderpozīcijā atrodas «Power Puff
Boys», bet par otro un trešo vietu
cīnīsies «Jelgavas aļņi», «Žukovka» un
«Apenītis». Visas šīs komandas spēlē
grupā ar 1994. – 1997. dzimšanas
gadu. Jaunākajā grupā (dzimuši 1998.
gadā un jaunāki) nav piedalījusies
neviena komanda. Pēdējā kārta notiks
22. jūnijā stadionā pie Sporta halles no
pulksten 14 līdz 18.

Izpelnās tiesības uz jaunu laivu
 Ilze Knusle-Jankevica

Ātrumlaivu pilots Uģis Gross
atgriezies no Somijas pilsētas Lahti, kur aizvadīja otro
Ūdens motosporta pasaules
čempionāta posmu. Viņš
abos braucienos finišēja
pirmajā desmitniekā un savus rezultātus vērtē kā ļoti
labus.
Pirmajā braucienā U.Gross, kurš
startē komandā «Zepter Team», finišēja septītais, bet otrajā braucienā
– desmitais. «Es izdarīju visu, ko varēju. Diemžēl otrajā braucienā dažas
minūtes pirms sacensību beigām laivas
motoram salūza hidraulika, un tas ļoti
apgrūtināja braukšanu. Ar komandas
tehniķiem sazinoties pa rāciju, pat
vienojāmies, ka stāšos malā, ja nevarēs
pabraukt. Bet pamēģināju vēl, piešāvos
pie neērtībām un tomēr izturēju līdz
beigām. Tiesa, tehniskā defekta dēļ
man nācās zaudēt trīs vietas – kādu
laiku braucu sestais, tad astotais, bet

finišēju desmitais,» par braucienu
stāsta sportists un piebilst, ka viņam
kā iesācējam čempionāta sākums – gan
pirmais posms Portugālē, gan šis Somijā – ir izdevies.
Pirmajā braucienā triumfēja Uģa
komandas biedrs itālietis Gvido Kapelīni. Otro vietu ieņēma zviedrs Jonass
Andersons no «Team Azerbaijan»
komandas, bet trešais finišēja itāliešu pilots Fabio Komparato no «800
Doctor». Jāpiebilst, ka pašreizējais
pasaules čempions Džejs Praiss šajā
braucienā palika aiz mūsu U.Grosa. Savukārt otrajā braucienā viņš revanšējās
un izcīnīja uzvaru, aiz sevis atstājot
Tani al Kamzi no «Abu Dabi Team»
un Sāmi Sēlio no «Mad Croc F1 Team
Woodstock». U.Grosa komandas biedrs
finišēja ceturtais.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
čempionāta pirmajā posmā, kas notika
aprīlī Portimao, Potugālē, U.Gross
finišēja tikai pirmajā braucienā, tomēr
neslikti – sestais. Pēc abiem posmiem
jelgavnieks kopvērtējumā ieņem 10.
vietu. Lielisku sniegumu uzrādījis arī

Šobrīd Uģis Gross vēl
sacensībās brauc ar
šo laivu, bet jau jūnija
beigās dosies uz Itāliju,
kur iemēģinās jaunu. Ja
viņam laiva patiks un
padosies ar to braukt,
iespējams, jau Krievijas
posmā augustā Uģis
brauks ar to, kas ir
daudz konkurētspējīgāka par tagadējo un
ļaus cīnīties par vietu
desmitniekā.
Foto: no sportista arhīva
Uģa komandas biedrs G.Kapelīni, kurš
iesaistījies cīņā par čempiona titulu.
Nākamais čempionāta posms notiks
Krievijā 8. un 9. augustā. Mūsu sportists jau jūnija beigās dosies uz Itāliju,
kur aizvadīs kārtējos treniņbraucienus.
«Paredzēts, ka jūnija beigās Itālijā
izmēģināšu jaunu laivu. Ja man tā
patiks un padosies ar to braukt, tad jau
Krievijas posmā startēšu ar laivu, kas

ir konkurētspējīgāka nekā tā, ar kuru
tagad braucu. Varu teikt, ka tur, kur
esmu šobrīd, esmu, pateicoties savai
prasmei un meistarībai, jo mana tagadējā laiva ir tāda, ar kādu var cīnīties
par 15. vietu un uz leju. Savukārt jaunā
laiva būs tāda, ar kuru es reāli varēšu
cīnīties par desmito vietu, kuru šobrīd
arī ieņemu,» laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» norāda U.Gross.

Atjaunots amatieru futbola turnīrs Olimpiādei
gatavi

 Ilze Knusle-Jankevica

Visu vasaru amatieru futbola komandas mērosies
spēkiem, lai augusta beigās noskaidrotu Jelgavas
futbola amatieru čempionāta uzvarētājus. Šobrīd rit
čempionāta trešais etaps
un turnīra tabulas augšgalā ir divas komandas
– «LDZ» un «Olimps».
Ideja par turnīra rīkošanu pieder
futbola fanam Andrejam Pereliginam. «Mums ir domu biedru grupa,
kas amatieru līmenī spēlē futbolu.
Ilgi gaidījām, kad kāds Jelgavā noorganizēs amatieru futbola sacensības,
bet nekas nekustējās, tāpēc nolēmu pats ķerties pie lietas,» stāsta
A.Pereligins. Šis ir jau otrais viņa
organizētais turnīrs, pirmās bija
sacensības telpu futbolā šoziem. Ja
ziemā sacensībās piedalījās sešas
komandas, tad tagad piedalās 13,
tomēr sacensību organizators cer,
ka nākamajās sacensībās atsaucība
būs vēl lielāka, vismaz 20 komandas.
Andrejs pauž gatavību arī turpmāk
divas reizes gadā – vasarā un ziemā
– rīkot amatieru futbola turnīrus un
piebilst, ka iespēju robežās palīdz arī
Sporta servisa centrs.
Pēdējā dalību turnīrā pieteica
apvienība «Slow Moution», kas pavasarī izcīnīja uzvaru Sporta dienas
minifutbola turnīrā. Komandas treneris Viktors Folkmanis uzteic to, ka
šāds turnīrs notiek. «Šis amatieru
futbola čempionāts notiek pēc 13
gadu pārtraukuma – pēdējā pilsētas
čempionātā, kas notika Daugavas
stadionā, vēl spēlēju pats vienā
komandā ar futbola treneri Daini
Kazakēviču,» piebilst V.Folkmanis.

Lai gan «Slow
Moution» (sarkanajā kreklā) spēlē pret «FK.87»
atklāja rezultātu,
ar vieniem gūtajiem vārtiem
nepietika, lai
uzvarētu. Spēlē
ar 2:1 pārāki
bija «FK.87», kas
labus rezultātus
uzrādīja arī ziemā telpu futbola
sacensībās.
Foto: Ivars Veiliņš
Viņa trenētā komanda cer iekļūt
astoņniekā.
Čempionāta uzvarētājs saņems
diplomus, medaļas un kausu. Tomēr tiks pasniegtas arī vairākas
individuālās balvas, piemēram, labākajam vārtu guvējam, labākajam
vārtsargam, labākajam spēlētājam.
Jāpiebilst, ka čempionāta gaitā pēc
SMS balsojuma tiks noteikts arī la-

bākais futbolists. A.Pereligins atzīst,
ka pagaidām balsotāju atsaucība
nav tik liela kā cerēts, tomēr pirmie
rezultāti jau manāmi. Šobrīd līderis
ir Artūrs Barsegjans no komandas
«Olimps». Viņam seko A.Pereligins
(arī «Olimps») un Ojārs Kārkliņš
(«LDZ»). Balsojuma rezultāti tiks
apkopoti ik nedēļu, un tas noslēgsies
līdz ar čempionātu.

Turnīra tabula
Komanda
LDZ
Olimps
JSFB-RAF
Jelgavas Blice
Olaine
Ozolnieki
Blice
Slow Moution
Pārlielupe
Batoniņi
FK.87
TPRNN
Brankas

Spēles
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3

Uzvaras
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Neizšķirts
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Zaudes
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
2
2
3

+
16
7
8
14
8
6
7
5
8
10
8
3
11

–
6
3
4
7
9
3
6
5
9
14
12
10
20

Punkti
9
6
7
5
4
3
3
3
3
3
3
0
0

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau nākamās nedēļas nogalē
jaunieši no visas Latvijas tiksies Latvijas Jaunatnes olimpiādē Valmierā, lai rādītu savus
šīs sezonas sportiskos sasniegumus. Par ceļazīmēm uz
Eiropas Jaunatnes olimpiādi
cīnīsies arī vairāki Jelgavas
jaunie sportisti.
Jelgavu olimpiādē pārstāvēs ap 100
sportistu. Jaunieši ir gatavi cīnīties gan
par medaļām, gan par ceļazīmi uz Eiropas Jaunatnes olimpiādi, kas notiks no
21. līdz 28. jūlijam Serbijas galvaspilsētā
Belgradā.
Šobrīd ir skaidrs, ka uz Valmieru dosies
95 sportisti, savukārt vēl 13 puiši gaida
izšķirošo lēmumu. Tā kā pārpratuma
dēļ mūsu basketbola komanda neieradās
Ķekavā uz sacensību otro kārtu un viņiem
tika piešķirts tehniskais zaudējums, tiek
lemts, vai jelgavnieki varēs piedalīties
finālsacensībās. «Lemsim, vai finālturnīrā
spēlēs četras komandas, kas ieguva 1.
un 2. vietu savā apakšgrupā, vai tas tiks
paplašināts līdz sešām komandām. Ja
finālturnīrs tiks paplašināts, tad komandām, kas jau ir nodrošinājušas ceļazīmi
uz Valmieru – Gulbenes rajona, Tukuma
rajona, Valmieras rajona, Ventspils –,
piepulcēsies arī Jelgavas un Rīgas rajona
zēni,» laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
skaidro Olimpisko sacensību aģentūras
valdes loceklis Juris Titovs. Viņš norāda,
ka lēmums tiks pieņemts šodien.
Jāatgādina, ka Jaunatnes olimpiāde
notiks Valmierā no 26. līdz 28. jūnijam.
Mūsu komanda uz Ziemeļvidzemes galvaspilsētu dosies 26. jūnijā.
Sportistu startiem seko līdz
portālā www.jelgavasvestnesis.lv

Sporta pasākumi
 18. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 11.
kārta (Vilcē).
 18. jūnijā pulksten 17 – strītbola
sacensības, 3. kārta (Jelgavas Sporta
halles auto stāvlaukumā).
 18. jūnijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 4. etaps. Pulksten
19 – «Olaine» – «FK.87»; pulksten
20.20 – «LDZ» – «JSFB-RAF» (stadionā
Ānē).
 20. jūnijā pulksten 18 – Latvijas
jaunatnes futbola līgas čempionāta
spēle U-18: BJSS – «Brocēni» (Daugavas stadionā).
 21. jūnijā pulksten 13 – Jelgavas
atklātais zolītes čempionāts, 3. kārta
(bārā «Quattro» Driksas ielā 1).
 22. jūnijā no pulksten 14 līdz 18
– minifutbola sacensības, 3. posms
(Jelgavas Sporta halles stadionā).
 22. jūnijā – Jelgavas amatieru
futbola čempionāta 4. etaps. Pulksten 17.40 – «TPRNN» – «Slow
Moution»; pulksten 19 – «Olimps»
– «Batoniņi»; pulksten 20.20 – «Jelgavas Blice» – «Blice » (stadionā Ānē).
23. jūnijā pulksten 12 – jahtu Līgo
regate (Jahtkluba bāzē Pils salā).
26. – 28. jūnijā – Jelgavas pilsētas
komandas dalība Latvijas Jaunatnes
olimpiādē (Valmierā, Limbažos).
 28. jūnijā pulksten 18 – Latvijas
jaunatnes futbola līgas čempionāta
spēle U-18: BJSS – «Bauska» (Daugavas stadionā).
 29. jūnijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 4. etaps. Pulksten
17.40 – «LDZ» – «Slow Moution»;
pulksten 19 – «Blice» – «Brankas»;
pulksten 20.20 – «Ozolnieki» – «Pārlielupe» (stadionā Brankās).
 30. jūnijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 5. etaps. Pulksten
19 – «Jelgavas Blice» – «TPRNN»; pulksten 20.20 – «Ozolnieki» – «Batoniņi»
(stadionā Ānē).

Jelgavas sportisti olimpiādē
Sporta veids

Sportistu
skaits
Bokss
19
Cīņa
3
Džudo
11
Peldēšana
13
BMX
1
Smaiļošana un kanoe airēšana 23
Teniss
1
Vieglatlētika
13
Basketbols
13

12

notikumi

Es lepojos, ka esmu jelgavniece

Ceturtdiena, 2009. gada 18. jūnijs

Jāņi var atnākt ļoti dažādi

Asnāte Strīķe, Latvijas Universitātes studente, ķīniešu un angļu valodas
skolotāja:
«Es lepojos, jo man patīk dzīvot Jelgavā.
Mīlestība pret Jelgavu vēl vairāk aug brīžos,
kad ne tikai mani Latvijas, bet arī ārzemju
draugi teic, ka viņiem mūsu pilsēta tik tiešām patīk un vienmēr ir gatavi atgriezties
šeit vēl un vēl. Mīlestība pret pilsētu vai
dzīve tā iekārtojusi? Man šķiet, ka abi, jo
Jelgava man nav ne par lielu, ne par mazu,
tā – pa vidam. Te ir kaut kāda burvība,
kas nav sajūtama citās pilsētās. Protams,
dzīve jau varēja mani iekārtot arī, teiksim,
Saldū, taču, redz, esmu Jelgavā. Jā, varbūt
pret kādu Eiropas pilsētu gan es to varētu
samainīt, jo ir dažas, kas man īpaši patīk,
taču... Jā, es studēju Rīgā, tāpēc būtu naivi
teikt, ka tā mani nav vilinājusi uz dzīvi tur. Kādu brīdi pat dzīvoju galvaspilsētā, taču
nu esmu atpakaļ. Protams, Jelgavai ir pāris mīnusu, lielākais no tiem – transports.
Tobrīd Jelgavu pret Rīgu iemainīju, jo vilcienu grafiks nav saskaņots ar autobusu
grafiku. Lai taupītu laiku, izdevīgāk dzīvot Rīgā, bet citi labumi... Varbūt vilina, bet ne
katru dienu, turklāt pa reizei jau var ļauties tai lielpilsētai, arī tur nedzīvojot. Runājot
par lietām, kas man Jelgavā patīk, tas noteikti ir tās zaļums. Patīk, ka ir dzīva daba,
it kā esi pilsētā, bet zied puķes, zaļa zāle jūtama. Miers. Cilvēku daudz, bet to nevar
just, tāda harmoniska tā mūsu pilsēta. Dzīvība, kā nekā studentu pilsēta, un to tik
tiešām var just. Tā padomājot – ko gan es vēlētos šeit mainīt? Ja es izvilktu no Lielupes zelta zivtiņu un man būtu trīs vēlēšanās, pirmā būtu padarīt Jelgavu drošāku,
lai nebūtu «jāraustās», ejot pa pilsētu vakarā. Otrā – mūždien sāpīgie saimniecības
jautājumi – ceļi, īres maksas, komunālie jautājumi – tos varētu atrisināt. Un trešā
– saulaināku laiku vai vairāk darba vietu, grūti izvēlēties, jo abi, šķiet, darītu cilvēkus
smaidīgākus. Ja tas viss piepildītos, šī būtu idilliska pilsēta. Pati gan zinu, ka pilsētas
politikā neietu, bet, ja būtu iespēja, kultūras dzīvē vai izglītībā padarbotos un darītu
tā, lai vēl vairāk cilvēku teiktu, ka viņiem šeit patīk dzīvot.»
Folkloras kopas «Dimzēns» dalībnieki pārliecināti, ka Jāņi ir svētki, kad jābūt visiem kopā, kaut arī tā nebūtu ģimene vai radu saime, jo galvenais ir kopības sajūta. Viss pārējais atnāks pats no sevis.
Foto: Ivars Veiliņš
Kultūras pasākumi
 20. jūnijā no pulksten 10 līdz 14 – «Ielīgosim Saulgriežus Jelgavā!».
Amatnieku tirdziņš, kultūras programma. Pulksten 11 – Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus. Pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu apbalvošana (Hercoga
Jēkaba laukumā).
 20. jūnijā pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 20. un 21. jūnijā pulksten 16 – Ādolfa Alunāna teātra studijas izrāde
R.Blaumanis «No saldenās pudeles». Režisori A.Matisons un A.Bolmanis.
Biļešu cena – Ls 1,50 (kultūras namā).
 No 6. līdz 12. jūlijam – 3. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls.
(Uzvaras parkā).
 27. jūnijā pulksten 18 – labdarības koncerts, kura laikā saziedotie līdzekļi
tiks izlietoti Baptistu draudzes jauniešu grupas instrumentu papildināšanai.
Koncertā piedalās Artūrs Rižeščonoks, Alise Vdova, Agnese Erharte, Jevgēnijs
Markēvičs un Marks Markēvičs (Baptistu baznīcā Mātera ielā 54).

11. jūlijā – «Baltica 2009» diena Jelgavā

 Pulksten 12 – bērnu un jauniešu folkloras konkurss «Teci, teci, valodiņa»,
«Anekdošu virpulis», «Dziesmu dziedu, kāda bija» un Klaberjakte laureātu
koncerts «Es mācēju, es mācēju, ko tie citi nemācēja jeb Kā mežā sauc, tā
atskan». Scenārijs, režija – Māra Mellēna, koncertu vada – Gita Lancere.
 Pulksten 14.30 – svinīgā «Baltica 2009» Jelgavas dienas atklāšana pie
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
 Pulksten 15 – koncerti Jelgavas parkos un skvēros – Jelgavas pils parkā,
Jelgavas Pils saliņā, Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz kultūras nama,
gājēju ielā pie kafejnīcas «Silva», Raiņa parkā, pie muzikālās kafejnīcas
«Cepuri nost».
 Pulksten 15.30 – koncerts Uzvaras parkā.
 Pulksten 18 – dižkoncerts Uzvaras parkā. Scenārija autore – Helmī
Stalte, režisore – Anna Jansone.
 Pulksten 20.30 – danči un dalībnieku vakars.
 Pulksten 20.30 – Kurzemes un Skotijas stāstnieki (muzikālajā kafejnīcā
«Cepuri nost»).
Koncertus dažādās vietās Jelgavā visas dienas garumā sniegs vairāk nekā 60
folkloras ansambļi un kopas no Latvijas un ārzemēm.

Izstādes
 Līdz 28. jūnijam – Edvīna Kalnenieka pasteļu izstāde «Klusā daba»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz augusta beigām – izstāde «Jelgavas rātsnama stāsts» jeb «Hercoga Jēkaba laukums no pagātnes uz nākotni». Izveidojis muzeja galvenais
krājuma glabātājs Andrejs Dābols (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Jūnijā – gleznotāja Ulda Zutera izstāde «Astoņas bildes astotajā gadā».
Apskatāma katru darba dienu no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu
biedrībā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 22. jūnijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(Jelgavas Mūzikas skolā).
 Līdz 29. jūnijam – fotogrāfiju izstāde «Skaties Jelgavu» (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 Jūnijā – Ulda Rogas vadītās Zīmēšanas studijas audzēkņu darbu gada
noslēguma izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Jūnijā – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (a/s «Swedbank» filiālē Pasta ielā 47).
 Jūnijā – Haralda Smilgas fotogrāfiju izstāde «Par prieku sev» (kultūras
nama 1. stāvā).
 Jūnijā – Harija Liepiņa fotogrāfiju izstāde «Jelgava. Pilsēta diennakts
tumšajā laikā» (kultūras nama 1. stāvā).
 Jūnijā – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu grafikas darbu izstāde (JRPIC).
 Jūnijā – Jelgavas Mākslas skolas 30 audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Mākslas skolas Izstāžu zālē).
 Jūnijā – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (modes namā
«Tēma»).
 Līdz 29. jūnijam – izstāde «Latvija mums vienmēr ir bijusi tuva…»
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
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«Man ir tāda sajūta, ka šogad Jāņi jāsvin visiem kopā.
Ne velti saka – visa laba jāņuzāle, smaržīga, gatava, godā
ceļama. Tas pats arī ar cilvēkiem – visi labi Jāņa bērni.
Nepieciešamība caur dziesmu pateikt labu vārdu – te
ir tā vajadzība būt kopā,» tā
par Vasaras saulgriežu svinēšanu teic Jelgavas folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja
Velta Leja.
Jāņi ir tautas svētki – vieni no retajiem, kuros tiek godinātas tēvu tēvu
tradīcijas. «Nevar aizmirst, ka ģimene
ir pirmā skola. Kopā pīt vainagus un
darīt citas lietas – tā ir tā tradīcija. Ģimenē bērnam iemāca, kas ir jāņuzāles,
mamma iemāca, ka Jāņos jācep pīrāgi.
Ideāli, ja sien arī Jāņu sieru. Es nedomāju, ka iemāca kā skolā, bet ģimenē
iemāca, to darot. Tās ir tradīcijas, kas
tiek koptas gadu gadiem, tā tiek pārmantotas,» uzskata V.Leja, piebilstot,
ka ir jau arī tādas tradīcijas un rituāli,
kas veicami vienatnē. Piemēram,
vienatnē var pavadīt un sagaidīt sauli,
sacept pīlādžus, burties. Tomēr nereti
gadās tā, ka cilvēks pirms svētkiem
sēž viens, varbūt pat nozvērējies Jāņus
nesvinēt, bet pēdējā brīdī uzrodas
kompānija, un svinēšana var sākties.
«Pīrāgus izcept viens var, bet apēst –
nevar,» smaidot piebilst folkloras kopas
dalībniece Irēna Vilciņa. Un, protams,
viens nevar tā izdziedāt dziesmas, kā
var bariņā. «Vilcējs, saucējs, atlocītāji
– viens to nevar izdziedāt. Turklāt dziedot rodas pozitīva enerģija,» norāda
Velta. Viņa ir pārliecināta, ka tradīcijas
dzīvo tāpēc, ka katru gadu ikviens tajās
atrod sev ko jaunu.

Uz Jāņiem aizliegums
nedarbojas

Latvijai ir bijuši arī tādi laiki, kad
padomju vara aizliedza svinēt tautas
svētkus, tostarp Jāņus un Ziemassvētkus. Tolaik Jāņu nebija, vien 23.
jūnijā – kolhoznieku balle. Tik un tā
cilvēki atrada veidu, kā godināt savas
tradīcijas. «Atceros kādus Hruščova
laika Jāņus Mežotnes Selekcijas stacijā.
Toreiz neviens nezināja, vai Jāņi tiks
svinēti. Neoficiālas runas klīda, ka
parka galā būs kāda sanākšana. Beigās
tur sanāca visi, kas gribēja svinēt, – ne
aicināti, ne pazīstami cilvēki no visas
apkārtnes. Bija sanācis viens bars vīru
un viens bars mutīgu sievu. Cik tas bija
labi! Neatceros, ko ēda, ko dzēra, bet

tas nebija svarīgi. Tā kopā būšana bija Bez alus un siera – nekādi
galvenais. Tā kopības sajūta,» teic vieRunājot par ēšanu un dzeršanu,
na no vecākā gada gājuma dimzēniem Vasaras saulgrieži nevar iztikt bez alus
Guna Sīle.
un siera. «Tradīcijas ir pa slāņiem, un
to zemāko zina visi – alus un siers ir
Svētku scenārijs
katros svētkos. Ja skatāmies filosofiski,
Lai gan svētku tradīcijas laika gaitā tad alus un siers ir rituālie ēdieni. Alu
mainās – dažas izzūd, citas nāk klāt –, gatavo no graudiem – no cieta ir radies
ir lietas, ko tomēr vajadzētu izdarīt. šķidrs. Savukārt sieru gatavo no piena
Jāizravē dārzs, jāsakopj pagalms, jāiz- – no šķidra ir radies ciets. Būtiska ir
pušķo māja un pašam jārotājas. «Tam, pāriešana citā stāvoklī, mainīšanās, un
ka uz Jāņiem jābūt izravētam dārzam, tieši to simbolizē alus un siers,» skaidro
ir pavisam praktisks izskaidrojums. Velta. Ja bez alus un siera nevar iztikt
Līdz tam laikam visam jābūt sasētam, neviens, tad pārējais, ko likt uz galda, ir
sastādītam, bet, ja dārzs nav izravēts, katra paša ziņā – cik nu katrs var atļautad nekas neizaugs,» stabili ar kājām ties. Ja tradicionāli Jāņos tika ēsti piena
pie zemes ir Dace Kroģere. Tomēr produkti, jo ne jaunās ražas, ne kaujamu
lielākā daļa dimzēniešu tic, ka Jāņi ir lopu uz to brīdi nebija, tad tagad cilvēki
tāds brīdis, kad kosmiskais dominē pār galdu klāj tādu, kādu atļauj rocība, un
laicīgo. Teju par leģendu kļuvis kādas netrūkst ne gaļas ēdienu, ne pīrāgu, ne
agronomes stāstītais – viņa iestādījusi rasola, salātu un citu ēdamlietu. Dace
kartupeļus pirms Jāņiem un nedēļu vē- vēl piebilst, ka dziedot un dejojot ēšana
lāk – pēc Jāņiem. No tiem kartupeļiem, paliek otrajā plānā.
ko iestādīja pēc Jāņiem, nekas nav
«Jāņi nav izēšanās laiks, un to apizaudzis. «Jānis Jaunsudrabiņš savos liecina tautas dziesma – Badu, badu
darbos ir pieminējis Jāņu starpu starp Jānīts nāca/Vēl badāks Pēterītis./Jēkavecajiem un jaunajiem Jāņiem. Tās biņš labs vīriņš,/Tas ar savu maizi nāca.
būtu divas nedēļas pēc Jāņiem, ko svi- Jēkaba dienā jau ir jaunā raža – maize,
nam. Ja šajā starpā sētais un stādītais kartupelīši. Pa vidu – no Jāņiem līdz
vēl kaut cik auga, tad vēlāk – neparko. Jēkabiem – ir tukšais laiks,» domu
Vien melnie rutki,» stāsta Velta un pabeidz «Dimzēna» vadītāja.
piebilst: «Labāk sīvu rutku ēdu/Nekā
saldu burkāniņu.»
Mūsu
Istaba noteikti jāpušJa skatāmies laiku vēsture
ķo ar meijām – pīlāLaika gaitā mainās
filosofiski, tad arī paražas. Svētku
džiem, ozoliem –, jo tas
rada īpašu noskaņu.
alus un siers ir galdā senos latviešu
Vāzēs jāsaliek zāles,
ēdienus nomainījis
rituālie ēdieni. rasols un šašliki. Uz
jāsapin vainagi, ko var
likt ne tikai galvā, bet
vietu brauAlu gatavo no svinību
arī izmantot kā dekocam automašīnā, nevis
rus. «Ideāli, ja zina
graudiem – no pajūgā. Ja galīgi nav
dziesmas. Es nevaru
dziedamais, var uzlikt
cieta ir radies mūzikas disku. Tās ir
iedomāties, kā var Jāņi
aiziet nedziedot,» nošķidrs. Savukārt tikai dažas laikmeta ierāda folkloras kopas
zīmes. Viens no pēdējo
sieru gatavo laiku jauninājumiem
vadītāja. Viņa stāsta,
ka Zemgalē tiek lietots
masu Jāņi. Vieno piena – no irnosarītādos
tāds vārds kā «daupabijis arī
dzināt» – daudzināt
šķidra ir radies «Dimzēns». «Pirms
Jāni. Tas ir reti liedaudziem gadiem Zociets.
tots un nozīmē – daudz
sēnos piedalījāmies
labu runāt. «Dziedot
Jāņu vakara operas
un labu sakot, tiek vairots labais,» «Baņuta» brīvdabas izrādē ar masu
Velta piebilst.
skatiem, solistiem. Masu svētkus izbauRunājot par citām izdarībām un dījām pirmo reizi. Tie bija ļoti interesanti
tradīcijām, Velta saka tā: «Katrs no svētki, jo Zosēnos vienā naktī kā stabs
visiem rituāliem un izdarībām paņem nolija visas Latvijas norma. Elektrība
to, kas viņam vajadzīgs, un veic tos atslēdzās, bet mēs salīdām šķūnī, spērituālus, kas tobrīd atbilst vajadzī- lējām un dancojām basām kājām. Tās
bām.» Tas attiecas arī uz papardes bija kolosālas sajūtas! Pirmais darbs, ko
zieda meklēšanu. «Es pagājušajā dāmas izdarīja, atgriežoties Jelgavā un
nedēļā mežā redzēju reto ķekaru pa- pulklsten sešos rītā izkāpjot no autobusa,
pardi. Tā bija izdzinusi ziedkātiņu...» – laistīja dārzus,» stāsta Velta un smaidot
smaidot piebilst Dace.
piebilst, ka ļoti dažādi Jāņi var atnākt.

