Vasaras saulgrieži ir laiks, kad daba un cilvēki ir pilnbriedā – spēka, drosmes un darba
prieka pilni.

Lai izdodas līksmi
un skanīgi Līgo svētki!
Lai jāņuguns ir
mierīga un gaiša!
Jelgavas domes
priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
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Atjaunos ielu segumu
7 kilometru garumā

Tērvetes ielā pilnībā jauns asfalts tiks
uzklāts posmā no otrās dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas robežai.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

Visticamāk, jau līdz
1. oktobrim jauns
asfalts būs uzliets
Tērvetes ielas posmā
līdz pilsētas robežai,
kā arī Kalnciema ceļā
līdz tiltam pār Iecavas upi – to varēs
realizēt, pateicoties
ietaupītiem kredītlīdzekļiem no citiem
ielu remontiem, ko
pašvaldība bija iecerējusi īstenot šajā
gadā.

Šodien Jelgavas domes deputātiem jālemj par ielu rekonstrukcijai ņemto kredītu līdzekļu
pārdalīšanu – izrādās, ka 900 000
latu konkursa kārtībā izdevies
ietaupīt. «Gada sākumā, prognozējot nepieciešamo summu
vairāku ielu rekonstrukcijai,
bijām rēķinājušies ar lielākām
izmaksām, taču konkursa kārtā
firmas bija gatavas darbus paveikt
par mazākām summām. Līdz ar
to pašvaldība ietaupījusi kredīta
resursus 900 000 latu apmērā, ko
tagad iespējams pārkreditēt citām
ielām un veikt papildu darbus,»
skaidro pašvaldības aģentūras

«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns.
Kā svarīgākie ielu posmi, kuros
ieguldīt ietaupītos kredītlīdzekļus,
šoreiz izvēlēta Tērvetes iela un
Kalnciema ceļš. «Kopumā abās
ielās asfalta segumu būs iespējams atjaunot septiņu kilometru
garumā – Tērvetes ielā pilnībā
jauns asfalts tiks uzklāts posmā
no otrās dzelzceļa pārbrauktuves
līdz pilsētas robežai, bet Kalnciema ceļā – no Vecā ceļa līdz
tiltam pār Iecavas upi,» informē
A.Baļčūns.
Ja dome šodien atbalstīs kredītlīdzekļu pārdali, tad jau tūlīt

pēc tam tiks izsludināts konkurss
par šo ielu posmu seguma atjaunošanu. «Plānojam, ka līgumus
par darbu izpildi varētu noslēgt
līdz augusta vidum, bet darba
izpildes termiņš varētu būt 1.
oktobris, kad abos posmos jābūt
nomainītam ielu segumam,» tā
A.Baļčūns. «Pilsētsaimniecības»
direktors prognozē, ka plānotais
darbu izpildes termiņš ir reāls.
«Par šiem līdzekļiem diemžēl
nebūs iespējams veikt pilnu ielu
rekonstrukciju, taču posmos tiks
uzliets jauns segums – šie darbi ir
paveicami minētajos termiņos,»
spriež A.Baļčūns.

Aktuālas kļūst degvielas zādzības no auto bākām
 Zane Auziņa

Aizvadītajā nedēļā no
vairākām SIA «Ceļu būvniecības sabiedrības
«Igate»» automašīnām,
kas bija novietotas uzņēmuma stāvvietā Satiksmes ielā, nozagta
degviela.
Policija apstiprina, ka, ņemot
vērā degvielas cenu kāpumu,
zādzības no automašīnām Jelgavā
varētu kļūt aktuālas. To pieļauj
arī nupat no zagļiem cietušais
uzņēmums, kas jau sācis īstenot
vairākus pasākumus, lai līdzīgas
zādzības turpmāk nepieļautu.
Vienlaikus CBS «Igate» atzīst,
ka šajā gadījumā ātrāka policijas
rīcība zagļus, iespējams, būtu

ļāvusi notvert.
Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2. nodaļas priekšnieks
Andris Gromoļevs informē, ka
nav zināms precīzs zādzības izdarīšanas laiks, taču tas noticis līdz
9. jūnijam. Kopējais nozagtās dīzeļdegvielas daudzums ir 105 litri
– stāvlaukumā bija novietotas
vairākas automašīnas, bet degviela nozagta no divu «Mercedes
Benz» markas kravas pašizgāzēju
degvielas bākām. Pagaidām aizdomās turamās personas policija
nav noskaidrojusi, sākta izmeklēšana. A.Gromoļevs apstiprina,
ka Jelgavā arī iepriekš ir fiksēti
gadījumi, kad no mājas pagalmā
vai autostāvvietā novietotas automašīnas bākas nozagta degviela. Savukārt rajonā no degvielas

zagļiem visbiežāk cieš smagā
tehnika un traktori. Zādzību
vieglāk izdarāmu vērš fakts, ka
ir salīdzinoši daudz automašīnu
modeļu, īpaši kravas automašīnu,
kuriem degvielas bāka nav slēdzama. Tā tas bijis arī gadījumā
ar CBS «Igate» apzagtajām mašīnām. Tādēļ vienīgais, ko šādos
apstākļos cilvēks var darīt, lai no
apzagšanas pasargātu savu automašīnu, ir ierīkot tai slēdzamu
bākas vāku, taču arī tas pilnīgu
drošību nevar sniegt.
A.Gromoļevs atzīst, ka, turpinoties degvielas cenu kāpumam,
līdzīgas zādzības varētu kļūt aizvien aktuālākas, tādēļ iedzīvotājiem būtu vērts padomāt par sava
transportlīdzekļa nodrošināšanu
pret degvielas zagļiem.
Savukārt CBS «Igate» valdes

priekšsēdētājs Māris Peilāns «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka policijai par zādzību esot ziņots brīdī,
kad darbinieki teritorijā pamanījuši aizdomīgas personas, kas,
visticamāk, degvielu arī zagušas.
Taču, kamēr policija ieradusies,
vainīgie bija paguvuši aizbēgt.
«Neceram, ka policijai izdosies noskaidrot vainīgās personas, tādēļ,
lai sevi pasargātu turpmāk, jau
esam īstenojuši vairākus drošības
pasākumus, bet vēl citi tiek plānoti. Saprotu, ka degviela kļūst aizvien dārgāka, aizvien vairāk sevi
liek manīt ekonomiskā krīze un
bezdarbs, tādēļ līdzīgas zādzības
var kļūt par ikdienu. Vienīgais, kā
sevi varam pasargāt, ir visu teritoriju pilnībā izgaismot un apjozt ar
dzeloņdrātīm, taču arī tas diez vai
līdzēs,» spriež M.Peilāns.
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Lietus Jāņos esot mīts,
bet šogad no tā
neizvairīties
 Zane Auziņa

Neizbēgamais lietus
Jāņos esot mīts, jo īpaši Zemgalē un Jelgavā, kur lietus vasaras
saulgriežos pēdējo 47
gadu laikā esot fiksēts labi ja reizi trijos
gados. Taču vienlaikus
sinoptiķi prognozē,
ka šogad bez lietus,
visticamāk, Jāņos neiztikt.
Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas aģentūras
Meteoroloģisko prognožu daļas
vadītājs Andris Vīksna informē,
ka pēdējo 47 gadu laikā Līgo
vakarā, 23. jūnijā, no pulksten
21 līdz 24. jūnija pulksten 9
Jelgavā lietus fiksēts tikai 14
gadījumos, kas tik tikko veido
trešo daļu no visiem Līgo vakariem. «Skatot kopējos datus
par Latviju, esam secinājuši,
ka lietus neizbēgamība vasaras
saulgriežu svinībās ir stipri pārspīlēta – vidēji valstī tas līst labi
ja pusē gadījumu. Taču salīdzinoši sausajā Zemgalē, tostarp
arī Jelgavā lietus Līgo vakarā
ir vēl retāka parādība. Nedaudz
citādāka situācija ir ar Jāņu
dienu, 24. jūniju, kad nelieli
nokrišņi ir biežāk sastopami arī
Zemgalē, taču jebkurā gadījumā
meteoroloģiskie dati par gandrīz piecdesmit gadiem liecina,

ka lietus Jāņos ir cilvēku radīts
mīts. Visticamāk, tas saistāms
ar faktu, ka Līgo vakarā cilvēki
vairāk laika pavada brīvā dabā,
attiecīgi vairāk uzmanības pievērš arī laika apstākļiem. Taču
patiesībā jūnija beigās Latvijā
ne tuvu nav lielākie nokrišņu
rādītāji,» stāsta A.Vīksna, piebilstot, ka arī runas par lietu
Septiņu gulētāju dienā, kas
neizbēgami paredzot lietu arī
nākamajās septiņās nedēļās, ir
pārspīlētas.
Viņš min vairākus gadus, kad
23. jūnija vakarā Latvijā vispār
nav reģistrēta neviena lietus
lāse – tāds bijis arī 2005. gads.
Savukārt patiešām pamatīgu
lietu līgotāji arī Jelgavā piedzīvojuši 1997. gadā, kad nokrišņu
daudzums pārsniedzis 20 milimetrus jeb vienas dienas laikā
nolijusi trešā daļa no mēneša
normas.
Tiesa, lai arī dati par pagātni
liecina, ka lietus Līgo vakarā un
Jāņos ir mīts, šogad sinoptiķi
vasaras saulgriežus tomēr prognozē slapjus. «Gaisa temperatūra naktī uz 24. jūniju svārstīsies
robežās no 8 līdz 13 grādiem,
bet dienā pārsniegs 20 grādus.
Taču lietus iespējamība gan
23. jūnija vakarā, gan arī 24.
jūnijā ir augsta visā valstī – arī
Zemgalē un Jelgavā,» mudinot,
dodoties pie ugunskuriem, līdzi
paņemt arī lietussargu, saka
A.Vīksna.

Klāt veikalnieku un
krodzinieku konkurss
 Anna Afanasjeva

Klāt tradicionālā
konkursa «Jelgavas
labākais veikalnieks
un krodzinieks 2008»
laiks. Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācija (JRTA) un
pilsētas pašvaldība
līdz 11. jūlijam gaida
pieteikumus no tirdzniecības, ēdināšanas
un pakalpojumu uzņēmumu īpašniekiem.
Savus iecienītos uzņēmumus var pieteikt
arī iedzīvotāji.
Konkurss Jelgavā notiek
kopš 1995. gada. Laika gaitā
tā organizatori palikuši uzticīgi
sākotnējiem mērķiem – paaugstināt pircēju un klientu
apkalpošanas kultūru, veikalnieku un krodzinieku profesionalitāti, popularizēt labākos
tirdzniecības, ēdināšanas un

pakalpojumu uzņēmumus un
to darbiniekus, kā arī valsts labāko uzņēmumu kvalitatīvāko
preci un pakalpojumus.
Konkursantus, kā stāsta
žūrijas komisijas sekretāre
JRTA pārstāve Ligita Vitovska,
vērtēs trijās – tirdzniecības,
ēdināšanas un pakalpojumu
uzņēmumu – grupās. Katrā būs
vairākas apakšgrupas.
Konkursa komisiju tāpat
kā iepriekšējos gados vadīs
Sabiedrības veselības aģentūras Jelgavas nodaļas vadītājs
Juris Volostņikovs. Viņš atzīst,
ka dažkārt jūtama rutīna,
taču vēlāk, kādā uzņēmumā
ierodoties un konstatējot, ka
aizrādījumi ņemti vērā un
trūkumi novērsti, pārņem
gandarījums. L.Vitovska pasākumu vērtē kā lietderīgu, jo
konkurss ne vienam vien liek
sarosīties un katru gadu kāds
dalībnieks sagādā patīkamu
pārsteigumu.
(Turpinājums 3.lpp.)

No 18.jūnija līdz 15.augustam būs slēgta autobusa
pietura pie 4.pamatskolas Pulkveža O.Kalpaka ielā

siltumtrases remontdarbu dēļ.
Pagaidu pieturas tiks uzstādītas Rūpniecības ielā.
Aģentūra «Pilsētsaimniecība» atvainojas par sagādātajām neērtībām.
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Gaisā vibrē...

Komponiste un kora «Spīgo» diriģente Līga Celma
savām vārdamāsām, Jāņiem un visiem, visiem līgotājiem gadskārtu svētkos vēl labus cilvēkus apkārt, jauku
noskaņojumu un kārtīgu izlustēšanos. Bet viņai pašai
lielākie šīs vasaras svētki ir Dziesmu svētki.
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» ticis dziesmu jeb koru karu finālā. Tūlīt pēc Jāņiem sāksies lielā gatavošanās. Bet gaisā jau vibrē īpašā savas, koristu ģildes, kopības
sajūta. «Jauniešiem bez tās ļoti svarīgs arī sacensību gars,
dziesmu karu adrenalīns. Tas tiešām dod stimulu censties un
strādāt. Ar «Spīgo» meitenēm esam kopā izaugušas – es kā
diriģente, viņas kā dziedātājas un visas kopā kā personības.
Tas ir mīlestības darbs,» neslēpj Līga.
Viņa ir ne vien Līgo gaviļniece, bet arī šajā mēnesī dzimis
bērns. Uz jautājumu, kā tikusi pie vārda, tēvs Agris Celms
smejot atbild: «Tā kā nebija Jānītis, likām Līgas vārdu, lai ir
latvisks!» Pati gaviļniece teic, ka neesot jutusi greizsirdību
uz Līgo svētkiem, kas viņai «atņēmuši» vārda dienas svinības – tā kā vārda diena ir brīvlaikā, tāpat visus draugus
nekad neizdotos uzaicināt. Līga arī bilst, ka latvieši ir viena
no retajām tautām, kas svin vārda dienas, taču viņai nekas
nebūtu pretī cittautu atturībai.
Bērnībā ģimene allaž līgojusi pie vecmāmiņas netālu no
Smiltenes ar neiztrūkstošo ugunskuru, alu un sieru. Pēc

saulgrieži

tam līgots draugu lokā. «Kad dziedāju korī «Kamēr», Jāņus
svinējām kolektīvā. Arī pērn biju koristu Jāņos Latgalē pie
diriģenta Artūra Ancāna, kur bija vairāki kori. Koristu Jāņiem
neiztrūkstošas ir kora dziesmas, tās dzied vairāk nekā ziņģes.
Ja būtu jāizvēlas – ziņģu vai folkloras Jāņi, izvēlētos pēdējos,»
atklāj Līga, pie skaistākajiem Jāņiem atminoties vēl kādus
Jāņus Latgalē, kad saullēkts sagaidīts meža izcirtumā. «Bija
nenormāli daudz odu, bet ļoti arhaiska atmosfēra ar lielajām
bungām, akordeonu un muzicēšanu...»
Šogad Līga īsti vēl nezina, kur sagaidīs Līgo vakaru, iespējams, laivojot pa Gauju. Taču katrā ziņā kopā ar māsu Baibu,
kura tieši pirms Jāņiem atgriezīsies no mācībām Holandē.
Galvenais, lai labi cilvēki apkārt un jauks noskaņojums. Līgas
tēvs atzīst, ka Jāņa Jaunsudrabiņa «Puikas» Jāņus šodien
atdzīvināt var tikai speciāli sagatavoti cilvēki. «Cilvēkiem
nevar pārmest to, ko viņi nemāk. Jaunajai paaudzei nav
bijis, no kā to iemācīties. Jau manā bērnībā nosacīti varēja
runāt par līgošanu un aplīgošanu. Tolaik Jāņu aizliegumu
bargi nekontrolēja, Smiltenes pusē tad cilvēki vienīgi pulcējās
kopā un gāja no mājas uz māju. Ap pussimts cilvēku bariņš
salasījās, bet apdziedāšanās rituāla izdarības jau bija zudušas,» pēc A.Celma domām, Jāņiem un Līgām vajadzētu būt
iniciatoriem tradīciju saglabāšanā un rosināšanā. Arī Līgai
svarīgi, lai neiet zudībā dziedāšanas tradīcijas, tomēr gribot
negribot tās transformējas.

Atgriežas un prom vairs netaisās
«Pietika ar astoņiem mēnešiem, lai saprastu,
ka Jelgavā ir labāk, un atgriezos,» spriež Jānis
Lange, kas pēc mēģinājuma strādāt privātajā
sektorā nupat atgriezies Jelgavā un valsts
darbā.
Iepriekš J.Lange strādāja Jelgavas pašvaldības
aģentūrā «Pilsētsaimniecība», kur bija direktora
vietnieks un galvenais atbildīgais par pilsētas
ielām un ceļiem. Tad pēkšņi, neiedziļinoties
detaļās, viņš paziņoja par savu aiziešanu no
aģentūras. Arī tagad viņš lāgā nevēlas stāstīt
par to, kas bijis iemesls darba maiņai un kas vilinošāks bijis jaunajā piedāvājumā, atklājot vien
tik daudz, ka pārmaiņas pēc mēģinājis strādāt
privātajā biznesā, kas bijis saistīts ar būvniecību.
Taču nu viņš atzīst, ka pieticis ar astoņiem mēnešiem,
lai atgrieztos dzimtajā pilsētā: «Tā pa īstam jau prom
no Jelgavas nebiju aizgājis – manas mājas tāpat bija
te, un katru vakaru no darba Rīgā atgriezos Jelgavā.
Bet tagad te atkal ir arī mans darbs, un kaut kur skriet
projām nudien netaisos,» stāsta J.Lange, kas nupat
kļuvis par VAS «Latvijas valsts ceļi» Centra reģiona
Jelgavas nodaļas vadītāju.
Jautāts par to, cik labi viņš sadzīvo ar savu vārdu,
J.Lange, daudz nedomājot, atteic, ka ar to jūtas pat ļoti
apmierināts. «Jautājis to neesmu, bet šķiet, ka vecāki
savulaik man šo vārdu iedeva par godu vectētiņam, kas

arī bija Jānis, un, godīgi sakot, man grūti iedomāties vēl
labāku vārdu. Bet tas, ka Jānis Jāņos jūtas piemirsts, ir
muļķības – vismaz tik tālu, cik tas attiecināms uz mani,
– es vienkārši priecīgs svinu līdz ar citiem,» stāsta Jānis.
Līdzīgi citiem līgotājiem viņš Jāņu nakti pavada pie
ugunskura, dziedot dziesmas, ēdot sieru un neaizmirstot
arī par tradicionālo dzērienu – alu. Un to nespēj traucēt
arī lietus. Bet, kas dīvainākais, Jānis piefiksējis, ka parasti
vietās, kurp viņš dodas līgot, vakaram sākoties, lietus
nelīst, bet, ja tas arī kaut kad naktī uzlīst, tad nevienam
vairs netraucējot, tāpēc labs noskaņojums svētkos ir
vienmēr.

Īsti Jāņi un Līgas dejo
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Raženam vīram – ražens vārds
«Pasakām par papardes ziedu neticu, bet jāņuzāles
gan eju lasīt. Noteikti izpušķoju arī mašīnu, bet pie
dzīvokļa durvīm piespraužu pīlādža zaru – lai ļaunie
gari netiek iekšā. Jā, jā – esmu māņticīgs,» smej
«nieka» divus metrus «ar astīti» garais basketbolists
Jānis Bambis.

Viņš pārliecināts, ka raženais augums attaisno spēcīgo
vārdu. «Jānis. Skan labi! Tāds īsta vīra vārds!» prāto basketbolists, kurš savu vārdu «mantojis» no vecvectēva, un
piebilst, ka svētkos tiešām sajūtas kā īsts jāņubērns.
Tas, kā svētki izvērtīsies, nav paredzams – labākās
idejas rodas pēkšņi un ar rezultātu visi ir apmierināti. Arī
šis gads nav izņēmums – kur tiks plūktas jāņuzāles, viņš
vēl nezina, taču par to, ka pasākums būs īpašs, šaubu
nav. «Svētkos parasti visi esam kopā – ģimene, draugi,

radi –, tieši tādēļ katri Jāņi man īpaši, ļoti emocionāli
un reizē arī jautri.»
Kaut arī raženais augums ļautu pievārēt ne vienu vien
lielo Jāņu ugunskuru, Bambis neslēpj, ka «ar šo traumatisko
sporta veidu» jau sen kā nenodarbojas, toties citas senču
tradīcijas ir lielā cieņā, tostarp neatņemama svētku sastāvdaļa ir ozolzaru vainags, kas, mammas uzpīts, vienmēr
rotā raženā dēla galvu. «Viens vainags man ir noteikti, un
parasti jau kāds pamanās sarūpēt vēl un vēl vienu,» Jānis
atceras, ka vienu gadu viņam būtu vajadzīgas pat sešas
galvas, lai varētu salikt visus sadāvinātos vainagus. Izrādās,
Jānim savulaik bijusi «darīšana» arī ar Līgu. «Tas vēl bija
skolā – mēs, puiši, bijām tādi ļoti atraktīvi, tādēļ skolotāja,
lai mūs nomierinātu, allaž sēdināja pārī ar meiteni. Un man
tīši vai netīši «trāpījās» Līga,» smej Jānis, kuru, tiesa gan,
tikai retais mēdz uzrunāt vārdā.

Jānis, Jānis, Jānis
un Jānis Veidliņi
10. maijā jelgavnieku Jāņa un Rutas Veidliņu ģimene
sagaidīja savu pirmdzimto. Jaunie savējiem strikti apgalvoja – lai nu kas, bet Jānis jau nu dēls nebūs noteikti,
taču pēc pāris dienām viņi paziņoja: vārdiņš puikam
izvēlēts. Jānis!
Un kā gan citādi, ja mazā tētis ir Jānis, viņa vectēvs ir
Jānis un arī vecvectēvs ir Jānis, turklāt viņš pasauli ieraudzīja
tieši sava vecvectēva dzimšanas dienā. Un tā nu tagad kopā
saimnieko četri Jāņi Veidliņi. «Tā ir tradīcija, un nav divu domu
– ja Jānim piedzimst dēls, tad jāliek vārds Jānis,» teic Ginta
Lemkina Veidliņa, kas sevi dēvē par visu Jāņu vecomāti. Viņa
smej, ka tikt galā ar tik daudz Jāņiem ikdienā neesot grūti:
«Parādu ar pirkstu, kuru Jāni man vajag! Arī pasaukt kādu
no viņiem var itin viegli – man ir vecais, Jaņķelis, Jaņus un
Jānītis. Un galu galā var taču arī tā – pirmais, otrais, trešais un
ceturtais Jānis. Visi manējie!» smejoties klāsta Gintas kundze.
Viņas vedekla Vera atzīst, ka izšķirties, kādu vārdu dēlam likt,
bijis grūti. «Nu negribēju es to Jāni, bet mani vīrs piespieda.
Tieši tā – piespieda!» saka Vera, tomēr viņas acīs, par spīti
tai «piespiešanai», iemirdzas lepnums. «Galu galā mēs taču
esam īsti latvieši, tāpēc tas Jāņa vārds ir godā celts.»
Un tāds īstens latviešu sīkstums un pamatīgums Veidliņu
ģimenē manāms it visā – vecākie laulībā nodzīvojuši 52
gadus, viņu bērni – jau 28, bet viņu bērnu bērni precējušies
ir divus gadus. No paaudzes paaudzē visi Jāņi arī radināti
pie darba, un jaunākā Jāņa tētis atzīst, ka lauksaimniecība
ir viņa sirdslieta. «Man patīk tas, ko es daru. Esmu mēģinājis
strādāt arī citā jomā, bet ilgāk par pāris stundām uz vietas
nevaru nosēdēt. Bet te – katra diena ir citādāka,» teic Jānis,
kurš ik rītu no Jelgavas dodas strādāt ģimenes saimniecībā
Glūdas pagastā. Darbs nav no vieglajiem – ap pulksten
četriem visi Veidliņi jau rosās fermā, bet darba diena beidzas
ap deviņiem vakarā, dažkārt pat krietni vēlāk. «Bet es tikmēr

Tautas deju ansamblī «Diždancis» ir divi Jāņi un viena
Līga. «Viņi man visi ir forši!» atzīst kolektīva vadītāja
Ieva Karele, atklājot – tas garākais ir Jānis, savukārt tas
mazākais – Jancis. Tā bijis vienmēr. «Bet Līga – viņa mums
tāda ir vienīgā,» saka Ieva un savējos mudina iemēģināt
deju soļus – jaunieši gatavojas svētkiem.
«Visas Līgas ir trakas! Viņas ir dzīvespriecīgas, allaž smaidīgas – nu tādas tipiskas latviešu meitenes,» par savām
vārdamāsām teic «Diždanča» dejotāja Līga Rube. Viņa ir
lepna, ka vecāki izvēlējušies tieši šo vārdu – tas, viņasprāt, nu
jau kļūst par retumu. «Man patīk – vārdadienu varu atzīmēt
ar vērienu, kaut gan ne reizi vien ir gadījies, ka vecāku lauku
mājās sabrauc radi un draugi līgot, bet par mani – Līgu – aizmirst,» meitene gan par to nebēdā, jo svētku noskaņa gada
īsākajā naktī viņai ir vienmēr. Un vainadziņš galvā arī. Šogad
Līgo svētki viņai būs īpaši, jo aizritēs, gatavojoties Dziesmu
un deju svētkiem. «Mana mamma vienmēr ir dejojusi, un
dejoju arī es. Šie man būs jau piektie Dziesmu svētki, kuros
piedalīšos,» Līga pārliecināta, ka īstam latvietim vismaz reizi
mūžā šajos svētkos ir jāpiedalās.
Līdzīgi uzskata arī «Diždanča» Jānis un Jancis. Jānis Zvērs,
kuram māsa ir Līga, par sava vārda pamatīgumu nešaubās

audzinu Jancīti – mūsu mantinieku,» lepna, ka arī dēls būs
īsts saimnieks, saka Jāņa sieva Ruta.
Veidliņu ģimenes sievietes apgalvo, ka labākus vīrus par
Jāņiem nevar vēlēties – niķu viņiem neesot. Pat Jāņos alu
nedzerot – lai gan, kā pieklājas, tas galdā kopā ar sieru allaž
tiek celts, un svētki pie liela ugunskura tiek atzīmēti godam.
Parasti svinēšana notiek ģimenes lokā – jāņuzāles tiek lasītas
turpat «Putriņu» pļavās, vainagi Jāņiem pīti no netālu augošā
ozola zariem, siers siets no «Putriņu» govju piena...

Sagatavoja: Zane Auziņa, Sintija Čepanone,
Anna Afanasjeva, foto: Ivars Veiliņš

– tas ielikts par godu vectēvam. «Iespējams, kad man būs
dēls, arī viņu saukšu par Jāni. Jānis – tas ir forši!» atzīst
viņš un piebilst, ka savulaik klasē bijuši pat pieci vārdabrāļi.
Viņam tīri labi patīk arī tas, ka viņa vārdadienu svin visa
Latvija. «Un dzimšanas dienu arī. Tā man ir 1. janvārī,»
piebilst dejotājs ar divpadsmit gadu «stāžu», kas ik gadu
Līgo naktī sadedzina pērno ozolzaru vainagu un galvā liek
jaunu – noteikti māsas pīto.
«Visu mūžu esmu bijis Jancis, nevis Jānis,» smej Jānis Samušs. Un teju visu mūžu viņš arī dejojis. «Tas man iedzimts
no dejojošās ģimenes,» un viņš stāsta, ka teju vai dejojot
parasti Jāņos lec arī pāri ugunskuram, tiesa gan – tādam
mazākam, bet noteikti kopā ar meiteni. Par to, ka vārdadiena
iekrīt tik vērienīgos svētkos, viņš nebēdā: «Tas pat ir labi – visi
ir vienoti vienos svētkos, turklāt pasvinēt sanāk kā ar deju
kolektīvu un kolēģiem, tā ar ģimeni, radiem un draugiem.»
Un vismaz trīs vainagi svētkos viņam ir
noteikti, tāpat kā sieriņš un alutiņš.
Puiši neslēpj, ka vēl aizvien ir tā
noslēpumainā papardes zieda meklējumos. «Papardes jau esam atraduši,
bet ziedu gan vēl ne,» abi Jāņi ir apņēmības pilni to atrast šogad.
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«Zemgales
EKO»
paplašinās
 Kristīne Langenfelde

Ja dome šodien atbalstīs
sagatavoto lēmumprojektu, tad jau no 1. jūlija
daļu pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» funkciju pārņems
Jelgavas un Bauskas
pašvaldību kopīgi izveidotā aģentūra «Zemgales EKO» – tās visas būs
saistītas ar atkritumu
apsaimniekošanu un
sanitāro tīrību pilsētā.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
atzīst, ka tas ir likumsakarīgs solis. «Lai realizētu Eiropas projektu
par atkritumu apsaimniekošanu
un atkritumu poligona izveidi,
tapa aģentūra «Zemgales EKO».
Novembrī projekts noslēdzas,
taču aģentūru likvidēt nedrīkst
– pēc ES direktīvām tai jāpastāv
vēl piecus gadus. Taču, lai produktīvāk izmantotu aģentūras
resursus, tapa lēmumprojekts
par tās funkciju paplašināšanu,»
skaidro V.Ļevčenoks.
Paredzēts, ka «Zemgales EKO»
ar 1. jūliju no «Pilsētsaimniecības»
pārņems vairāku funkciju izpildi.
Tai būs jākoordinē un jārealizē
nelegālo sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšana pilsētā; ietvju
tīrīšana – gan mehanizētā, gan tā,
ko veic sētnieki; pārvietojamo tualešu un atkritumu konteineru īre
svētkos un pasākumos; jāuzrauga
sabiedrisko tualešu apsaimniekošana; jāorganizē algoto pagaidu
darbs; jānodarbina Probācijas dienesta klientus piespiedu darbā.
Tāpat aģentūrai būs jāorganizē
normatīvo aktu un citu dokumentu sagatavošana par atkritumu
apsaimniekošanu pilsētā, kā arī
jāsaskaņo atkritumu tvertņu
laukumu izvietošana un apsaimniekošana ar ēku īpašniekiem vai
apsaimniekotājiem.
«Tas gan nenozīmē, ka minētos
darbus pilnībā arī veiks «Zemgales
EKO» – jau «Pilsētsaimniecība»
ir slēgusi līgumus par šo darbu
izpildi ar virkni uzņēmumu, ko
pārņems «Zemgales EKO»: piemēram, mehanizēto ietvju tīrīšanu
veic «Aleja D», algotais pagaidu
darbs tiek organizēts sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru,
tāpēc aģentūrai galvenokārt būs
jāorganizē un jākontrolē darbu
izpilde,» piebilst V.Ļevčenoks.

ZIŅAS

JNĪP gādā par
vides pieejamību

Pieteikšanās konkursam

Īsi
 Par higiēnas normu neievērošanu Jelgavas lielveikalā «Maxima»,
kā rezultātā saslima 21 cilvēks, Pārtikas un veterinārais dienests
(PVD) tam vakar uzlicis 500 latu lielu naudas sodu. Lēmums par soda

apmēru pieņemts pēc PVD Jelgavas pārvaldes amatpersonu tikšanās ar lielveikala
pārstāvjiem. PVD Jelgavas pārvaldes vadītājs Arnolds Žilvinskis informē, ka maksimālais sods, ko dienests varēja piemērot, bija 1000 lati, taču, ņemot vērā uzņēmuma ātro rīcību jau pēc pirmajiem ziņojumiem par saslimšanas gadījumiem un
uzsākto nopietno darbu situācijas uzlabošanai, maksimālais sods nav piemērots.
Taču turpmāk higiēnas prasību ievērošanai lielveikala kulinārijas cehā tiks pievērsta
pastiprināta uzmanība. Jūnija sākumā pēc lielveikala «Maxima» kulinārijas cehā
Jelgavā, Rīgas ielā 11a gatavotās gaļas produkcijas lietošanas uzturā saslima 21
cilvēks. Saslimšanas gadījumi bijuši vidēji smagi un viegli. Sabiedrības veselības
aģentūra salmonellas baktērijas atrada paraugos no astoņiem saslimušajiem
jelgavniekiem, kā arī gaļas produktu plates nomazgājumos, kas veikti lielveikalā.
Precīzu infekcijas avotu gan pārbaudēs neizdevās noskaidrot.

 Otro reizi bez rezultātiem beidzies pašvaldības izsludinātais
konkurss par tiesībām ierīkot un apsaimniekot vasaras sezonas
tirdzniecības vietas Jelgavā. Tā kā arī pagarinātajā konkursa pieteikumu
iesniegšanas laikā neviens pretendents nav izrādījis interesi, Jelgavā arī šogad
vasaras kafejnīcu pašvaldības noteiktajās vietās nebūs. Izsludinot konkursu,
Jelgavas dome bija paredzējusi, ka šogad vasaras tirdzniecība varētu notikt
500 kvadrātmetru lielā laukumā skvērā aiz kultūras nama, Raiņa parkā, kur tam
varēja atvēlēt 150 kvadrātmetru platību, un divās vietās Pasta salā, kur kopumā
vasaras kafejnīcām bija plānoti 400 kvadrātmetri. Izsludinātajā konkursā varēja
pieteikties līdz 13. jūnijam, taču, tā kā neviens pretendents interesi par vasaras
tirdzniecību neizrādīja, konkurss noslēdzies bez rezultātiem un trešo reizi pagarināts vairs netiks.

 Zāļu valsts aģentūra (ZVA) aicina iedzīvotājus ziņot, ja aptiekās
tirgoto medikamentu cenas pārsniedz maksimāli pieļaujamās. ZVA
mājas lapā (www.zva.gov.lv) publicēts zāļu saraksts ar to maksimāli pieļaujamām
cenām aptiekās. Kā skaidro ZVA preses sekretāre Vija Berlande, zāļu cenas aptiekās
drīkst būt zemākas par sarakstā minēto, bet nedrīkst būt augstākas. Gadījumā,
ja iedzīvotāji konstatē, ka zāļu cenas ir augstākas, par to jāziņo ZVA vai Veselības inspekcijai. Zāļu saraksts ar to maksimāli pieļaujamām cenām aptiekās tiek
publicēts, lai nodrošinātu stingrāku zāļu uzraudzību. Informāciju zāļu sarakstā
ZVA interneta mājas lapā aģentūra sola regulāri aktualizēt. V.Berlande piebilst,
ka Latvijā esot viena no stingrākajām zāļu cenu uzraudzības sistēmām Eiropā.

Vērtējot šonedēļ pie JNĪP ēkas Pulkveža Brieža ielā 26 izbūvēto uzbrauktuvi, Jelgavas eksperts
konsultants vides pieejamības jautājumos Kārlis Rūba atzīst, ka tā ir pietiekami plata, lai būtu
ērta cilvēkiem ar kustību traucējumiem dažāda izmēra ratiņkrēslos, bet tās kritums ir lēzens,
tādēļ jaunā uzbrauktuve ir arī droša.
Foto: Ivars Veiliņš  Reģistrētā bezdarba līmenis valstī šī gada maija beigās bija 4,8
procenti, Jelgavā – 3,6 procenti, kas ir viens no zemākajiem valstī.
 Zane Auziņa
«Var jau cilvēks uzbūvēt labu Tā esam darījuši līdz šim, un, NVA informē, ka kopumā valstī bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir samazinājies
uzbrauktuvi, bet, ja ieejas dur- domāju, līdzīgu risinājumu par 684 cilvēkiem – NVA uzskaitē maija sākumā bija 52 897, bet maija beigās
«Tagad pie Jelgavas
vis ir tik milzīgas un smagas kā radis arī Sabiedrības integrā- – 52 213 bezdarbnieki. Vēl zemāks bezdarba līmenis ir tikai Rīgā un Ventspilī,
Nekustamā īpašuma
vecās JNĪP durvis, jēgas no tā cijas birojs.» J.Vidžis uzsver, ka kur reģistrēts attiecīgi 3,1 un 3,5 procentu bezdarba līmenis. Arī Jelgavas rajonā
pārvaldes (JNĪP) invalīmaz. Tāpēc prieks, ka šajā reizē, lifta izbūve ēkā būtu ārkārtīgi reģistrētais bezdarba līmenis ir zemāks nekā vidēji valstī fiksētais – 4,1 procents.
diem ratiņkrēslā nebūs
uzstādot automātiskās durvis, dārga un, ņemot vērā aizvien Tāds pats bezdarba līmenis maijā fiksēts arī Cēsu, Rīgas un Limbažu rajonā, bet
jālūdz garāmgājēju
kas arī ir pietiekami platas, pieaugošās izmaksas, finansē- zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts Tukuma un Valmieras rajonā, kur tas
palīdzība – vismaz tad,
vides pieejamības jautājums ir jumu lifta izbūvei JNĪP būtu ir trīs procenti. Augstākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts Rēzeknes rajonā
ja darīšanas kārtojatiešām labi atrisināts.»
sarežģīti atrast. Taču, ja tas – 17 procenti, Ludzas rajonā – 14,6 procenti, kā arī Balvu un Preiļu rajonā – 11
mas JNĪP ēkas pirmajā
Tiesa, joprojām pieejama būs patiešām būšot nepieciešams, procenti.
stāvā,» pārbaudot nuvien JNĪP Klientu apkalpošanas kopā ar citām ēkā izvietotām
pat izbūvēto invalīdu
daļa, kas atrodas ēkas pirmajā organizācijām risinājums tikšot  Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
nolēmusi septembrī rīkot vienas dienas brīdinājuma streiku un
uzbrauktuvi pie JNĪP
stāvā, kamēr līdz Sabiedrības meklēts.
ēkas, atzīst Jelgavas
integrācijas birojam, kas darboSavukārt K.Rūba, vērtējot paralēli gatavot prasību iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā
eksperts konsultants
jas ēkas otrajā stāvā, cilvēkiem situāciju kopumā, atzīst, ka ar pret Veselības ministriju. Streika diena vēl nav zināma, tas notiks septembra
vides pieejamības jauratiņkrēslā pašu spēkiem vēl katru dienu tā kļūstot aizvien otrajā pusē. Plānots, ka streikos ambulatorās iestādes, un arodbiedrība ziņo,
ka gatavību streikot pauduši 1350 mediķi. Veselības ministrijas ieteiktais darba
tājumos Kārlis Rūba.
nebūs iespējams nokļūt.
labāka un pilsētā ir maz iestāžu
samaksas variants atalgojumu ārstam šogad paredz palielināt līdz 686 latiem
JNĪP direktors Juris Vidžis, vai uzņēmumu, kas invalīdu uz- mēnesī, māsai – līdz 412, bet jaunākajam personālam – līdz 274 latiem mēnesī,
Šonedēļ pabeigts darbs pie in- stāstot, ka invalīdu uzbrauk- brauktuvi būtu izbūvējuši tikai aprēķinot pieaugumu, par pamatu izmantojot 2006. gada pēdējā ceturkšņa
valīdu uzbrauktuves un elektro- tuve izbūvēta par uzņēmuma «ķeksīša pēc». «Protams, vienas vidējās algas tautsaimniecībā apjomu. Taču tas joprojām ir mazāk nekā prasa
nisko durvju uzstādīšanas JNĪP līdzekļiem, bet precīzas iz- dienas laikā nevar savest kārtī- arodbiedrība.
ēkā Pulkveža Brieža ielā 26. maksas nenosaucot, atklāj, ka bā jomu, kas gadu desmitiem
Ritma Gaidamoviča un Zane Auziņa
Pārbaudot jauno uzbrauktuvi, pašlaik tiekot domāts arī par atstāta novārtā, taču Jelgava
Precizējums
Jelgavas eksperts konsultants to, kā cilvēkiem ar kustību patiesi kļūst cilvēkiem ratiņ12. jūnija «Jelgavas Vēstneša» materiālā «Kredīta nauda nav laimests
vides pieejamības jautājumos traucējumiem darīt pieejamu krēslā pieejamāka. No lielajām
loterijā. Tā ir jāatdod» rakstīts par nebanku sektora kreditēšanas komK.Rūba atzīst, ka tā ir pietieka- ēkas otro stāvu. «Klienti savus iestādēm varu minēt vien Valsts
pānijām. Pie tām vairs nepieder tekstā minētais uzņēmums «AmCredit
mi plata, lai būtu ērta cilvēkiem jautājumus var atrisināt ēkas ieņēmumu dienesta Jelgavas
Latvija». No šā gada februāra vidus tas ir «Allied Irish Banks, p.l.c.»
ar kustību traucējumiem dažāda pirmajā stāvā, bet, ja kādam nodaļu Lielajā ielā, kas joprojām
Latvijas filiāle. Arī kompānija «GE Money Bank» līdz ar bankas iegādi
izmēra ratiņkrēslos, bet tās tomēr ir nepieciešams tikties cilvēkiem ratiņkrēslā ir pilnīgi
vairs nav nebanku sektora kreditētājs un atrodas Finanšu un kapitāla
kritums ir lēzens, tādēļ jaunā ar administrāciju, cilvēks var nepieejama – bez apkārtējo
tirgus komisijas uzraudzībā.
uzbrauktuve ir droša. K.Rūba iepriekš piezvanīt un vienoties palīdzības savas darīšanas tur
uzsver, ka būtisks uzlabojums ar konkrēto darbinieku, lai nokārtot nav iespējams,» tā
ir automātiskās durvis ēkā: noteiktā laikā viņš nokāpj lejā. K.Rūba.

Klāt veikalnieku un krodzinieku konkurss
(No 1.lpp.)
Piemēram, centrā «K-rauta»
domā, lai nodrošinātu līmenim
atbilstošu un profesionālu klientu apkalpošanu. Palīgtelpās
darbiniekiem iespējams pat
izgludināt savu darba apģērbu.
Pārtikas lielveikalu vidū pārējos
pārspēj «Elvi» Rūpniecības ielā,
kas gan no dalības valsts līmeņa
konkursā pērn atturējās. Ne
viens vien uzņēmums parūpējies
par apkārtnes sakopšanu, un pagājušajā gadā šajā ziņā izcēlies
būvmateriālu veikals «Kurši».
Komisija arī ievērojusi, ka
tās domas ne vienmēr sakrīt ar
valsts mēroga komisijas vērtē-
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jumu. Tā restorāns «Stolovaja
Nr.5» lielāku atzinību izpelnījies
galvaspilsētas komisijas acīs. Ikreiz esot patīkami apmeklēt jaunus objektus. Dažkārt izrādījies,
ka ārējais iespaids ir mānīgs.
Piemēram, ārēji necilajā franču
restorānā izrādījusies patīkama
atmosfēra un garšīga virtuve.
Tiesa, ikdiena ievieš savas korekcijas un ik pa laikam kāds
konkursa dalībnieks nomaina
darbības profilu.
Arī šā gada konkursa «Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks 2008» uzvarētāji varēs
piedalīties konkursā «Latvijas
labākais tirgotājs 2008».

• Konkursam piesakās paši uzņēmēji vai dalībniekus izvirza iedzīvotāji
• Tas izdarāms līdz 11. jūlijam Jelgavas RTA Skolotāju ielā 3, tālrunis
63027404, 63022492, e-pasts: centrs@hotmail.com
• pašvaldības Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522, e-pasts: dome@
dome.jelgava.lv
• «Jelgavas Vēstnesī», tālrunis 63048800, e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv

Tirdzniecības uzņēmumu kategorijā vērtēs:

• veikalus, kuru tirdzniecības zāles nepārsniedz 200 kvadrātmetrus;
• lielveikalus;
• specializētos veikalus, kas piedāvā noteiktas preču grupas;
• tirdzniecības centrus;
• zemo cenu veikalus;
• degvielas uzpildes stacijas.
Atkarībā no preču klāsta veikali un vairumtirdzniecības bāzes tiek iedalīti
sīkāk pārtikas, nepārtikas un jaukto preču apakšgrupās.

Ēdināšanas uzņēmumu kategorijā vērtēs:

• restorānus ar plašu ēdienu un dzērienu klāstu, viesmīļu apkalpošanu,
dažādiem papildu pakalpojumiem (dzīvā mūzika, priekšnesumi);
• bārus, kur piedāvā kokteiļus un citus dzērienus, uzkodas, apkalpošana
notiek pie bāra letes, var būt izklaides programmas;
• krogus – ēdināšanas uzņēmumus, kas lielākoties darbojas atbilstoši nacionālajām īpatnībām (virtuve, noformējums, mūzika);
• ēdnīcas, bistro – ātrās ēdināšanas uzņēmumus, kuru galvenais uzdevums
ir ātri un kvalitatīvi paēdināt apmeklētājus;
• kafejnīcas, kafetērijas, kas piedāvā kafiju un citus karstos dzērienus plašā
sortimentā ar attiecīgiem ēdieniem.

Pakalpojumu uzņēmumu kategorijā vērtēs:
• skaistumkopšanas salonus;
• frizētavas;
• viesu namus, viesnīcas;
• sporta un atpūtas centrus;
• pārējo (solāriji, trenažieru zāles, masāžas saloni u.c.).
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atbildam

Iedzīvotāju
ierosinājumu ņems vērā
Aveņu, Viktorijas un Lāču ielas iedzīvotāji ir sašutuši par to,
ka šīs ielas ļoti bieži, īpaši rīta
stundās autovadītāji izmanto,
lai, piemēram, apbrauktu sastrēgumus vai ātrāk nokļūtu
kādā vietā. Un parasti šoferi
braucot ļoti ātri – vismaz uz 70
kilometriem stundā. «Grantēto
ielu segumi tiek ļoti labi uzturēti, taču autovadītāju lielā
pārvietošanās ātruma dēļ putekļi ir neizbēgami,» «Jelgavas
Vēstnesim» klāsta Edgara kungs
no Viktorijas ielas. Viņš lūdz
izskatīt iespēju tur izvietot ceļa
zīmi, kas braukšanas ātrumu
ierobežotu līdz 20 kilometriem
stundā.
«Jautājums par ātruma ierobežošanu Aveņu, Viktorijas

un Lāču ielā pēc Viktorijas
ielas iedzīvotāja iesnieguma jau
maijā tika izskatīts Satiksmes
drošības komisijā, taču tā neatbalstīja viņa iesniegumā minēto
lūgumu par ceļa zīmes «Kravas
automobiļiem braukt aizliegts»
nomaiņu pret ceļa zīmi «Dzīvojamā zona»,» pašvaldības aģentūras direktors Andrejs Baļčūns
skaidro – tas tādēļ, jo minētā
teritorija neatbilst noteikumu
prasībām, kas nosaka satiksmes
kārtību dzīvojamās zonās.
Taču A.Baļčūns sola, ka, pamatojoties uz atkārtotu Aveņu,
Viktorijas un Lāču ielas iedzīvotāju vēstuli, šis jautājums atkārtoti tiks izskatīts nākamajā
Satiksmes kustības drošības
komisijā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Citas ielas
bruģēt neplāno
«Pēdējās nedēļās Jelgavā auto
satiksmi bremzē «ceļu meistari»,
kas ar piķi un sīkiem akmentiņiem
nobārsta ceļu, uzskatot – darbs
padarīts, iela salabota. Bet, ja
nobrauc pa šo «salaboto» ceļu pēc
divām nedēļām, vairs nekas neliecina, ka iela remontēta – bedres
kādas bijušas, tādas arī palikušas,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta
jelgavnieks Māris, jautājot, vai
«acu mālēšanai» nepieciešams tērēt līdzekļus tikai divām nedēļām.
Viņaprāt, lietderīgāk būtu līdzekļus mazliet pataupīt un ielu salabot
«pēc pilnas programmas».
Māris vēstulē arī min, ka savulaik Ventspilī bijuši skandāli
par izbruģētām ielām, tomēr
ieguldītie līdzekļi simtprocentīgi
attaisnojušies. «Jelgavā bieži
plīst dažādas komunikācijas, līdz
ar to notiek jaunā asfalta pārrakšana un aizrakšana, kā rezultātā
atkal veidojas nekvalitatīvi ceļi.
Ja izmanto bruģi, tad to viegli
var izņemt un viegli atkal atlikt
atpakaļ – tieši tāpat kā ar jebkuru
bedri, kas izveidojas uz bruģa,»
viņš ierosina eksperimenta kārtā
vienu ielu nobruģēt, lai varētu
pārliecināties par tā piemērotību
vai, gluži otrādi, – nepiemērotību

Jelgavas ielu segumam.
Atbildot uz iedzīvotāja jautājumu, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns norāda: «Asfalta seguma
remonts ar bitumena emulsiju
un sīkšķembu iestrādi nebūt nav
lieka naudas izšķērdēšana un
izveidotie ielāpi saglabājas krietni
ilgāk par divām nedēļām – līdz
pat diviem gadiem. Sīkšķembu
iestrādi paredz ielās, kur ar asfaltbetona palīdzību nav iespējams
veikt ielas seguma uzlabošanu,
jo segumā nav izteiktu bedru,
taču ir plaisas, un, iestrādājot
sīkšķembas ar bituma emulsiju,
paildzinās asfaltbetona seguma
kalpošanas laiks.»
Savukārt, komentējot Māra
ierosinājumu eksperimenta kārtā Jelgavā nobruģēt kādu ielu,
A.Baļčūns, uzsver – Ventspilī var
pārliecināties, ka izbruģētās ielas
nebūt nav tik gludas, turklāt izbūvēt segumu no asfaltbetona ir nesalīdzināmi lētāk nekā no bruģa.
«Arī remontēt bruģa iesēdumus
ir dārgāk nekā asfaltbetona iesēdumus, jo to iespējams veikt, vien
izmantojot roku darbu,» paskaidro
«Pilsētsaimniecības» direktors.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ir varianti, kā atbrīvoties
no vecā dīvāna

Jelgavnieks Armands «Jelgavas Vēstnesim» lūdz noskaidrot,
kur mūsu pilsētā atkritumos
iespējams nodot veco dīvānu.

«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka iespējas, kā atbrīvoties no
vairs nevajadzīgā dīvāna, mūsu
pilsētā ir vairākas, un Armands
pats var izvēlēties sev pieņemamāko risinājumu.
SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» ražošanas direktors
Alvils Grīnfelds norāda, ka veco
mēbeli var nogādāt abos jaunajos
dalītās atkritumu savākšanas
laukumos – kā Salnas ielā 20, tā
Paula Lejiņa ielā 6 darba laikā.
Jāpiebilst, ka pirmdienās šie
laukumi ir slēgti, savukārt no
otrdienas līdz piektdienai strādā
no pulksten 12 līdz 19, bet sestdienās un svētdienās no pulksten
10 līdz 17. «Šajos laukumos nogādājot dīvānu, nekādas papildu
prasības nav – proti, mēbeli droši
var vest tādā stāvoklī, kādā tā
ir,» paskaidro A.Grīnfelds. Viņš
norāda arī uz citu iespēju, kā
atbrīvoties no vecā dīvāna. «Ja

cilvēks dzīvo privātmājā un ir
mūsu klients, reizi mēnesī organizējam lielgabarīta atkritumu
izvešanu. Vienīgais, kas klientam
būtu jādara, ir jāpiesaka šī pakalpojuma nepieciešamība, zvanot pa
tālruni 63026010, un jāvienojas
par piemērotāko laiku,» ražošanas
direktors akcentē, ka šis pakalpojums ir bez maksas. Savukārt
dzīvojot daudzdzīvokļu namā, nederīgo mēbeli var vienkārši izlikt
pie atkritumu konteinera. «Reizi
divās nedēļās mūsu darbinieki no
daudzdzīvokļu namiem izved pie
konteineriem noliktos lielgabarīta
atkritumus, tādējādi arī dīvāns
noteikti tiktu aizgādāts, ja vien
mājas apsaimniekotājs šajā ziņā
nav noteicis vai organizējis citas
aktivitātes,» tā A.Grīnfelds.
SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» ražošanas direktors
arī atgādina, ka ikviens iedzīvotājs šāda veida atkritumus ar
savu transportu var aizgādāt uz
sadzīves atkritumu izgāztuvi
«Brakšķos».
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Šogad tirgus vēl būs
vecajā vietā
Redakcija saņēma kādas
Sudrabu Edžus ielā dzīvojošas
pensionāres vēstuli, kurā viņa
pauž viedokli par to, ka pilsētā
netiek domāts par vecāka gadagājuma cilvēkiem un tiem,
kas nav tik turīgi. «Jelgavas
Vēstnesis» publicē vēstules
fragmentu.
««Jelgavas Vēstneša» 8. maija ziņa «Tirgus izveidei nolūko
jaunu vietu» kārtējo reizi pierāda, ka Jelgavā nedomā par
vecākā gadagājuma cilvēkiem,
pensionāriem un tiem, kuri
nebrauc ar spožajām mašīnām.
Vai kāds ir padomājis, kā kājāmgājējs tiks līdz «tukšajam
klajumam starp Ganību un
Atmodas ielu»? Vai pensionārs
varēs aiziet uz jauno tirgu pēc 2
kilogramiem kartupeļu un kilograma svaiga kāposta? Teiksiet
– brauciet ar autobusu?! Taču
autobuss izmaksās 0,60 santīmus, bet pirkums – tikai 0,40
santīmus. Pensionāri (ne visi)
ēšanai var atļauties atlicināt
tikai 50 – 60 santīmus, un, kad
ir nomaksāti visi komunālie
maksājumi, tad diez vai vairs
varēs atļauties iepirkties jaunajā tirgū, jo «ēdamais» būs
nobraukts ar autobusu.»
Pensionāres vēstuli komentē
Jelgavas pašvaldības izpilddi-

Pašmāju zemnieku audzētos dārzeņus, ogas un augļus jelgavnieki var iegādāties ne tikai tirgū,
bet arī vairākās tirdzniecības vietās pilsētā.
Foto: Ivars Veiliņš
rektora vietnieks Vilis Ļevčenoks. Viņš norāda: «Priecājos,
ka esat iecienījusi mūsu pašu
zemnieku izaudzēto produkciju. Taču jāatzīst, ka pilsētas
tirgus nav vienīgā vieta, kur
to var iegādāties. Arī Pasta
un Jāņa ielas krustojumā, kas
ir netālu no jūsu dzīvesvietas,

var nopirkt gan dārzeņus, gan
augļus. Vēl pašaudzēto produkciju pārdod tirdzniecības
vietās Driksas ielā, Lielajā
ielā, arī Satiksmes ielā (pie
pasta nodaļas) un Jēkaba ielas
sākumā. Jāpiebilst, ka pēdējos
gados Jelgavā ir atvērti vairāki lielveikali, kur dažkārt

pārtikas produktu cenas ir
pat zemākas nekā tirgū.»
V.Ļevčenoks arī atgādina, ka
jaunā tirgus izveide vēl ir
sākumstadijā un ka vēl šogad
tirgus turpinās darboties vecajā vietā.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Braucienam tālo reisu autobusos Jelgavā
biļeti vēl nevarēs iegādāties
Redakcija saņēmusi Jelgavā
strādājošas, bet Dobeles rajonā
dzīvojošas sievietes jautājumu
saistībā ar «Jelgavas Vēstnesī»
publicēto informāciju, ka turpmāk Jelgavas autoostā biļešu
tirdzniecību nodrošinās Rīgas
Starptautiskā autoosta. Proti,
sieviete interesējas, vai līdz ar Rīgas autoostas ienākšanu Jelgavā
turpmāk šeit varēs iegādāties
biļeti starppilsētu maršrutiem,
kam Jelgavā ir tikai pieturvieta,
bet galapunkts citā rajonā.
«Katru dienu no Dobeles rajona braukāju uz Jelgavu strādāt.
Braucienam visērtāk man ir
izmantot autobusus, kas kursē
maršrutā Liepāja – Rīga – Liepāja,
Saldus – Rīga – Saldus, arī Aizputes autobusus, kam pieturvieta
ir gan manā dzīvesvietā Dobeles
rajonā, gan arī Jelgavas autoostā.
Šos pašus autobusus izmantoju

arī braucieniem uz mājām, taču
neērtības vienmēr sagādājis fakts,
ka Jelgavas autoostā biļeti no
Rīgas uz Liepāju braucošajam
autobusam iegādāties nav iespējams. Iepriekš autoostā man
skaidroja, ka tas esot saistīts ar
biļešu tirdzniecības sistēmu, ko
apkalpo Rīgas autoosta un kas
man nesaprotamu iemeslu dēļ
nepieļaujot iespēju pārdot biļeti no
Rīgas izbraukušajam autobusam.
Tā nu katru reizi, braucot mājās,
man jāstāv uz perona, gaidot autobusu, un jācer, ka tajā būs vieta arī
man. Savlaicīgi iegādājoties biļeti
autoostā, es varētu izvairīties no
satraukumiem un neērtībām. Vai
ziņa, ka Jelgavas autoostā biļešu
tirdzniecību nodrošina Rīgas
Starptautiskā autoosta, nozīmē,
ka turpmāk vairs nebūs problēmu
Jelgavā pārdot arī biļetes uz Rīga
– Liepāja, Rīga – Saldus un citiem
tālajiem autobusiem?»

Rīgas Starptautiskās autoostas komercdirektors Jānis
Briedītis, atzīstot, ka problēma
ar biļešu tirdzniecību braucieniem tranzīta autobusos kādā
starppieturvietā patiesi pastāv,
norāda, ka pagaidām to neatrisina arī uzņēmuma ienākšana
Jelgavā. Taču perspektīvā gaidāmi būtiski uzlabojumi. «Biļešu
tirdzniecības sistēma vairs nav
Rīgas autoostas pārziņā – jau
pirms ilgāka laika sistēmu pārdevām valsts SIA «Autotransporta direkcija», kas apkalpo
biļešu tirdzniecības sistēmu visā
Latvijā. Gan iepriekš, gan arī
šobrīd galvenais šķērslis tam, lai
braucienam tālajos starppilsētu
maršrutu autobusos kādā no
starppieturvietām varētu pārdot
biļeti, ir saistīta ar datu apraides
nepilnībām. Proti, izbraucot no
Rīgas, ir zināms, cik biļešu ir
pārdots un cik vēl ir pieejamas.

Taču autobusos nav GPRS sistēmas, kas ļautu izsekot līdzi
tam, vai pa ceļam no Rīgas līdz,
piemēram, Jelgavai tajā nav
pārdotas vēl kādas biļetes. Tā nu
var izveidoties situācija, ka Jelgavā tiek pārdotas biļetes it kā
brīvajām vietām braucienam autobusā, kas fiksētas, reisam dodoties maršrutā, bet, piemēram,
Olainē tajā ir iekāpusi futbolistu
komanda un, piestājot Jelgavā,
patiesībā brīvo vietu nemaz
nav. Cilvēkiem nedrīkst tirgot
biļetes, par kurām nav drošas
informācijas, ka tās patiesi vēl
pieejamas. Taču problēma tiek
risināta, un ir dzirdēts, ka vēl
šī gada nogalē autobusi būs pieslēgti vienotai GPRS sistēmai,
kas arī kasierim Jelgavā ļaus
redzēt, cik reāli biļešu autobusā
vēl palicis, un tās arī tirgot,»
stāsta J.Briedītis.
Sagatavoja Zane Auziņa

Apkalpota lielākā daļa deklarāciju iesniedzēju
Jelgavniece Irēna jautā, kāpēc
gada sākumā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Jelgavas
nodaļā dokumentus, lai saņemtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem, naudas pārskaitījums jāgaida teju trīs mēnešus. Savukārt
gada beigās naudu pārskaitot tajā
pašā mēnesī. Nodokļu maksātāja
grib zināt, kāpēc vērojamas tādas
atšķirības. Viņa arī jautā, vai lielais termiņš nav saistīts ar naudas
apgrozīšanu.
Dace Pētersone-Gūtmane no
VID Zemgales reģionālās iestādes
biroja atbild, ka saskaņā ar likumu «Par iedzīvotāju ienākuma

nodokli» VID teritoriālajai iestādei nodokļa starpība atmaksājama
triju mēnešu laikā no deklarācijas
iesniegšanas dienas. Ilgāks atmaksas termiņš pavasarī saistīts
ar vairākiem objektīviem apstākļiem. Proti, līdz 1. aprīlim gada
ienākumu deklarācijas obligāti
jāiesniedz saimnieciskās darbības
veicējiem; fiziskām personām,
ja nodoklis nav ieturēts no visa
apliekamā ienākuma; fiziskām
personām, ja gūti ar nodokli
apliekami ienākumi ārvalstīs;
fiziskām personām, ja gūti ar
nodokli neapliekami ienākumi,
kuri pārsniedz četrkāršotu gada
neapliekamo minimumu.
Turklāt daudzi iedzīvotāji, kas
nav izmantojuši normatīvajos ak-

tos noteiktos atvieglojumus pilnā
apmērā, vai cilvēki, kam bijuši
attaisnotie izdevumi, gada ienākumu deklarācijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksai cenšas
iesniegt gada pirmajos mēnešos.
Gada laikā iesniegto deklarāciju
par attaisnotajiem izdevumiem
analīze liecina, ka VID Jelgavas
nodaļā 78 procenti no visām gada
ienākumu deklarācijām iesniegtas
pirmajā pusgadā. Ņemot vērā
minēto, atsevišķos gadījumos pat
veidojas rindas un darba apjoms
VID reģionālo iestāžu nodaļās
ievērojami pieaug. Līdz ar to nodokļu atmaksu nav iespējams
veikt tik ātri, kā tas ir mēnešos,
kad noslodze ir mazāka.
VID reģionālās iestādes birojs

papildina, ka vienlaicīgi jāņem
vērā likuma pārejas noteikumi.
Tie paredzēja, ka privātajiem
pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām informācija
par iemaksām privātajos pensiju
fondos un apdrošināšanas prēmiju
maksājumiem par 2007. taksācijas gadu VID bija jāiesniedz līdz šī
gada 1. martam.
Attiecībā uz attaisnoto līdzekļu
naudas izmantošanu VID birojs
uzsver, ka Valsts ieņēmumu dienestam atsevišķa nauda iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksai
netiek iedalīta, līdz ar to jautājums par naudas izmantošanu
VID ir nekorekts.
Sagatavoja
Anna Afanasjeva

veselība
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Veselības apdrošināšana:
bonuss vai ķeksītis
 Anna Afanasjeva

Lai darbinieks ar brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises
piedāvātajām iespējām
būtu apmierināts, darba devējam sadarbībā ar padotajiem un,
iespējams, pieaicinot
konsultantu, nopietni
jāizvērtē apdrošinātāju
piedāvājums.

Ko saka darba devēji?
Māris Peilāns, SIA «CBS «Igate»» valdes
priekšsēdētājs:
«Līdz šim darbinieku veselības apdrošināšanu
neesam praktizējuši. Esam runājuši ar cilvēkiem
un, iespējams, šajā ziņā kaut ko mainīsim. Līdz
galam vēl nav izstrādāts, kā to labāk izdarīt un
tādējādi strādājošos motivēt. Atturēšanās no
veselības apdrošināšanas nav saistīta ar papildu izmaksām. Drīzāk tāpēc, ka jautājums savā
ziņā ir divdomīgs. Mani interesē, lai darbinieki
patstāvīgi un savlaicīgi domātu par sevi – kā
darba devējs viņus varu motivēt ar atalgojumu.»
Pēteris Bila, Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas
valdes priekšsēdētājs:
«Gan Mašīnbūves rūpnīcas, gan SIA «Madara»
darbinieku veselība ir apdrošināta. Juristam
esmu devis rīkojumu nodrošināt vislabāko
polisi. Konkrēti nevaru pateikt, kādas polises
apdrošināšanas sabiedrībā «Balta» esam iegādājušies, jo pats to neizmantoju, nezinu arī,
kāda izskatās slimības lapa. Zinu, ka strādājošie
aptiekās ar atlaidi var iegādāties zāles. Vienam
strādniekam bija gūžas kaula operācija, arī tajā
gadījumā polisei bija būtiska nozīme.»

Pēdējos gados pie mums nostiprinājusies un gandrīz par normu
kļuvusi darba ņēmēju brīvprātīgā
veselības apdrošināšana. Taču ikdienā darbinieki atzīst, ka dažkārt
šī iespēja, ko darba devējs piedāvā
kā papildu bonusu, par tādu īsti
nav uzskatāma, jo apdrošināšanas
pamatlīmenis praktiski nesniedz
nekādas priekšrocības.

Nav jēgas no pakalpojuma,
ja nav labuma
vi, ir diezgan sarežģīti. Sevišķi, ja nav reāla labuma, labāk vispār
Ināra, kas strādā privātā ie
stādē, iepriekšējā gadā bijusi
ļoti apmierināta ar darba devēja
izvēlēto veselības polisi – līdztekus
ambulatorajai un stacionārajai
palīdzībai tā ļāvusi ar 50 procentu
atlaidi iegādāties medikamentus,
reizi gadā iziet masāžas kursu, kā
arī reizi gadā daļēji segusi maksas
rehabilitācijas pakalpojumus sanatorijā. Taču šogad polise sedz
tikai elementārāko – ambulatoro
un stacionāro palīdzību. «Tā
kā apdrošinātājam noslēgts ļoti
maz līgumu ar veselības aprūpes
iestādēm, tāda nav arī ar manas
ģimenes ārstes praksi, un praktiski no polises nav nekāda labuma.
Slimnīcas pakalpojumus neizmantoju, neesmu tik «knauzerīga», lai
ārstei katru reizi prasītu čeku par
samaksāto pacienta nodevu – 50
santīmiem. Turklāt ir reizes, kad
pati ārste aizmirst naudiņu paprasīt, bet es kā paciente – samaksāt,»
stāsta polises īpašniece.
Darba devēji parasti nevēlas
atzīt, ka viņu izvēlētā polise nevienam nav īsti derīga. Savukārt paši
apdrošinātāji un apdrošināšanas
brokeri nekautrējas piekrist, ka
standarta apdrošināšanas minimums ir ne šis, ne tas. Speciālisti
atzīst, ka darba devējam piedāvājumu apkopošana var izrādīties
visai darbietilpīga. Tā kā veselības apdrošināšanas programma
katrā apdrošināšanas sabiedrībā
ir visai plaša, atrast optimālo
variantu, kas gan finansiālā ziņā
ir pieņemams darba devējam, gan
apdrošinātie jūt pietiekamu atde-
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grib salīdzināt vairāku sabiedrību
piedāvājumu, jo katra kompānija
apdrošināšanas programmas
formulē atšķirīgi. Tāpat ir nianses, kas katru gadu programmās
mainās.
«No savas puses cenšos uzņēmumam izveidot piedāvājumu, lai
arī darbiniekiem no pakalpojuma
būtu jēga, nevis visiem izvēlos
vienādas papildprogrammas, piemēram, zobārstniecību vai optiku,
kas ne visiem būs pa prātam. Darba vietās ar strādājošo skaitu virs
50 cilvēkiem cenšos darbiniekus
vai nu sagrupēt, vai ar apdrošinātāju vienoties, ka darbinieki noteiktā naudas limita ietvaros var
izvēlēties sev nepieciešamo vienu
vai vairākas papildprogrammas.
Nav jēgas maksāt par apdrošināšanu salīdzinoši lielu naudu, ja
daļa dalībnieku nav apmierināti.
Jāmeklē kompromiss. Piemēram,
ja vienu gadu cilvēks izvēlējies
zobārstniecību, nākamajā gadā
tā viņam nebūs aktuāla, jāpiedāvā
kāda sporta programma vai kas
cits,» pieredzē dalās apdrošināšanas brokeris Oskars Dzalbs no
SIA «Alfa brokeri».
Evija Veitmane no SIA «Rīgas
polise» piebilst, ka ar apdrošinātājiem iespējams diskutēt un vienoties par izmaiņām, papildu iespējām, jo pakalpojuma sniedzējs
ieinteresēts uzturēt sadarbību ar
klientu ilgāku laiku nevis tikai
uz vienu apdrošināšanas periodu.
Savukārt, ja darbinieku veselības
apdrošināšana notiek formāli
– ķeksīša dēļ, ja no programmas

Uzziņai
• Privātās veselības apdrošināšanu veic piecas dzīvības un 12 nedzīvības
apdrošināšanas kompānijas.
• Pēc transportlīdzekļu un īpašuma apdrošināšanas privātā veselības
apdrošināšana ir trešais populārākais apdrošināšanas veids – aizņemot
15% visa apdrošināšanas tirgus.
• Eiropā šī apdrošināšanas veida apjoms ir 1 – 15% no kopējā valstī
iztērētā budžeta veselības aprūpei. Viszemākais rādītājs ir Itālijā – tikai
1%, bet visaugstākais – Nīderlandē (15,5%), pie mums tas ir 4,8%.
• Četri lielākie šī tirgus spēlētāji aizņem 78% tirgus: BTA – 25%, «ERGO
apdrošināšana» – 23%, RSK (agrāk – «Rīgas slimokase») un «Balta»
– katra pa 15%.
• Veselības apdrošināšanas polises ir apmēram 25% Latvijas darba
ņēmēju jeb ap 15% valsts iedzīvotāju. Tirgus palielinās. 2002. gadā
veselības apdrošināšanas prēmijās iekasēti 11,7 miljoni latu, 2006. gadā
jau 22 miljoni latu. Izmaksāto prēmiju apjoms audzis no deviņiem līdz
16,5 miljoniem latu.
• Privātās veselības apdrošināšanu piedāvā tikai darba devējiem (izņemot
RSK, kur var apdrošināties arī privātpersonas).
• Latvijā nav speciālu likumu, kas regulē privāto veselības apdrošināšanu.
Apdrošinātāji vadās pēc vispārīgiem apdrošināšanas jomu regulējošiem
normatīviem aktiem.
Pēc Latvijas Apdrošinātāju asociācijas veselības
apdrošināšanas nozares datiem

to nedarīt.

Galvenais, kam
jāpievērš uzmanība

Uz jautājumu, kam, izvēloties
polisi, jāpievērš lielāka uzmanība,
speciālisti norāda, ka faktoru ir
diezgan daudz. Galvenais ir polises segums, jāpārliecinās, kādi ir
polises cenrāža limiti, izņēmumi,
ko tā nefinansē (sevišķi medikamentu programmā). Parasti
klientiem cenrāži nav pieejami
pilnā apjomā, bet medikamentu
saraksti vispār nenonāk klientu
rīcībā. Ikdienā tas nereti izraisa
neapmierinātību. Ne vienā vien
darba vietā dzirdēts, ka apdrošinātāja sarakstā medikaments
gada sākumā bijis, bet drīz pēc
tam izņemts. Arī aptiekās cilvēkiem nereti nākas dzirdēt par
sarakstu neskaidrībām no apdrošinātāju puses. Ar laiku šīs runas
apaug ar jaunām versijām.
Tāpat klientiem parasti pieejami tikai saīsinātie medicīnas
pakalpojumu cenrāži. Pilnās versijas studēšana savu 30 lappušu
biezumā būtu pārāk sarežģīta.
Arī medicīnas iestādes to nereti
pielīdzina ķīniešu ābecei.
Apdrošināšanas konsultanti
lielāku akcentu iesaka veltīt
papildprogrammām, piemēram,
zobārstniecībai vai sporta programmām, optikai vai medikamentiem. «Ja nebūs būtisku
saslimšanu, šīs programmas
vairāk kalpos baudai. Jelgavas
cenu aspektā arī vidēja līmeņa
cenrāžu programmas var iekļauties limitos. Ja reizēm kāds lats,
piemēram, par medikamentiem
jāsamaksā, to var pieciest. Rīgā ir
citas cenas, tur medicīnas pakalpojumiem lietderīgāka izrādīsies
augstākas pakāpes, tātad dārgāka polise. Katrs gadījums savā
ziņā ir individuāls, tomēr jābūt
zināmai pieredzei, lai izvēlētos
pareizo. Jāpievērš uzmanība, cik
līgumiestāžu ir apdrošinātājam.
Nav jēgas ņemt pakalpojumu
sniedzēju ar mazu sadarbības
partneru skaitu, lai nav nemitīgi
jānodarbojas ar čeku kārtošanu,»
stāsta O.Dzalbs.
Saviem klientiem šo pakalpojumu veic brokeri, piedāvājot reizi
mēnesī paši nogādāt čekus pie
apdrošinātāja. Tas klientiem ir
ērtāk, citādi kāds čeku aizmirst,
citam nav laika, tādējādi rezultātā
pakalpojums izvēršas par kaitinošu pasākumu.

Dažkārt darba vietās ierasta
prakse, kad darba devējs piedāvā
standarta programmu, pārējo
izvēli par attiecīgu piemaksu
atstājot pašu darbinieku ziņā. Tā
rodas pretruna: pakalpojums domāts tikai juridiskām personām,
bet šajā gadījumā lielāko finansējuma daļu, atskaitot standarta
cenu pacienta iemaksas segšanai,
uzņemas nevis darba devējs, bet
darbinieks. Pakalpojuma sniedzēji
tam piekrīt, vienlaikus norādot,
ka tā ir laba iespēja gadījumos,
ja darbinieks vēlas kaut ko iegūt
papildus, jo uzņēmums parasti apdrošināšanai atvēl tik līdzekļu, cik
var atļauties. Tāpat katrs darbinieks var saņemt apdrošināšanas
polisi saviem ģimenes locekļiem.
Darba devējam lielāks cilvēku
skaits nāk par labu – polises gala
cena būs mazāka.
Kādā Jelgavas pakalpojumu
uzņēmumā stāstīja, ka par iespēju
ar apdrošināšanas polisi apmeklēt
baseinu un sporta zāli katram darbiniekam papildus būtu jāmaksā
130 latu. Darbinieki secinājuši,
ka šīs naudas viņiem baseina un
sporta zāles apmeklēšanai pietiks
tāpat un apdrošinātāju piedāvājums nav vajadzīgs.

Apdrošināšanas polises
ar un bez limitiem

Vidējā summa, ar ko jārēķinās,
apdrošinot darbinieku veselību,
atkarīga no izvēlētās programmas.
Pamatprogramma bez cenrāža
ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem un ambulatorās rehabilitācijas izmaksā 170
– 200 latus atkarībā no reģiona.
Jelgavā tā maksās lētāk nekā
Rīgā. Kopā ar papildprogrammām
jārēķinās ar kādiem 300 latiem.
Polise ar naudas limitu maksā no
80 līdz 110 latiem. Ar papildprogrammām cena ir līdzīga.
Populārākie apdrošinātāji jelgavnieku vidū ir «Balta», BTA,
«Ergo», «If» un «Seesam». Pēdējo
divu pakalpojumu sniedzēju programmas ir bez limitu ierobežojumiem, «If» paketei pievienota
čeku grāmatiņa, kur dakterim
fiksēt pakalpojumu un tā izcenojumu, ko darbinieki dažkārt
uztver kā apgrūtinājumu. Taču
tās nolūks ir, lai klienti pārliecinātos, cik par pakalpojumu ir
samaksāts, un nevarētu pierakstīt
papildu pakalpojumus, kas, nav
noslēpums, notiek, lai klients
varētu maksimāli izmantot visu
iespējamo.

Andris Drēska,
SIA «Aleja D» valdes loceklis:
«Mūsu darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polises. Apdrošinām otro gadu. Pirmo reizi
apdrošinātāju izvēlējāmies paši, šogad izmantojām apdrošināšanas brokeru pakalpojumus,
kas, vadoties pēc izmaksām un polises elastības
(lai tā ļautu izvēlēties dažādas programmas atkarībā no darbinieku vajadzībām), starp apdrošinātājiem izvērtēja mums izdevīgāko piedāvājumu. Šogad darbinieku veselība apdrošināta
sabiedrībā BTA. Strādājošie sagrupēti trīs dažādās grupās atkarībā no
katra vajadzībām. Šos pakalpojumus darbinieki izmanto samērā aktīvi,
sevišķi ziemas laikā, kad mazāk darba. Polise tiek izmantota arī, izejot
obligāto ikgadējo veselības pārbaudi un vakcinējoties.
Brokeru padoms un palīdzība izrādījās lietderīga, jo darba devējam
parasti nav tik daudz laika, lai pats organizētu apdrošinātāju aptauju
un profesionāli izvērtētu, kurš piedāvājums daudzo sabiedrību vidū ir
tas labākais.»

Slimnīca pati izstrādā
spēles noteikumus
 Anna
Afanasjeva
Savulaik SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» atteicās slēgt
līgumus ar apdrošināšanas sabiedrībām par privāto jeb
brīvprātīgo veselības
apdrošināšanu. Slimnīcas valdes loceklis
Andris Ķipurs atgā- SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes
dina, ka to izraisīja loceklis Andris Ķipurs atgādina, ka pašapdrošinātāju negod- reizējā privātā veselības apdrošināšana
prātīgā izturēšanās nav gluži tas pats, kas veselības apdropret slimnīcu. Tie, šināšana. Spēkā esošais pakalpojums
pirmkārt, atļāvās atbrīvo cilvēku no pacienta iemaksām, bet
savlaicīgi nemaksāt, nekompensē visu pamatārstēšanu, kā to
labākajā gadījumā izprot rietumos un kur tā ieviesta kā atsenorēķināties ar trīs višķs nodoklis vai kāds cits trešo personu
mēnešu nokavēša- maksājums, kas visu kompensē.
nos. Otrkārt, apdrošinātāji maksāja pēc pašu sagatavotiem rēķiniem, kur neviens nevarēja
tikt gudrs. Slimnīca no šādas sadarbības atteicās.
«Pēc laika nācām klajā ar saviem priekšlikumiem, iestrādājām
skaidrus spēles noteikumus. Proti, atzinām visas polises, kas kompensē
pacienta iemaksas, arī polises, kas paredz kompensēt maksas pakalpojumus. Paredzējām, ka apdrošinātāji maksā pēc mūsu sagatavotiem
rēķiniem. Ar apdrošinātājiem, kam šie nosacījumi bija pieņemami,
atkal esam noslēguši līgumus. Tādu ir vairums apdrošinātāju, ar
RSK esam vienojušies tikai sadaļā par pacientu iemaksām,» stāsta
A.Ķipurs, piebilstot, ka pašlaik norēķini tiek veikti korekti, atbilstoši
līgumam nauda tiek pārskaitīta mēneša laikā. «Mūsu mērķis bija nevis norobežoties no apdrošinātājiem, bet panākt kārtību. To esam arī
sasnieguši, tālab savulaik bija vērts līgumattiecības ar apdrošinātājiem
pārtraukt.» Slimnīcas vadītājs pieļauj, ka ģimenes ārstu praksēm un
citiem mazajiem medicīnas pakalpojumu sniedzējiem norēķinu ziņā
ar apdrošinātājiem joprojām varētu būt problēmas.
Uz jautājumu, vai arī mūsu pilsētas slimnīca pieder pie medicīnas
iestādēm, kam privātā veselības apdrošināšana ir izdevīga, jo ieņēmumi no tās veido ceturto daļu un pat pusi ieņēmumu no gada budžeta,
kā konstatēts pētījumā par veselības apdrošināšanu, A.Ķipurs atbild
noraidoši. Finansiālais izdevīgums galvenokārt raksturīgs privātajām
medicīnas iestādēm, kas lielākoties sniedz maksas pakalpojumus, ko
kompensē dārgās polises. Valsts finansētiem pašvaldības uzņēmumiem
no apdrošinātājiem saņemtie līdzekļi neveido nozīmīgu gada budžeta
daļu.
Slimnīcas vadītājam ikdienā nav nācies just, ka apdrošināšanas
kompānijas mediķus apdrošina nelabprāt, jo viņi zina, kā visu polisē
noteikto naudas limitu notērēt līdz pēdējam santīmam. Tas tāpēc, ka
nedz A.Ķipura, nedz padoto veselība nav apdrošināta. Toties koplīgumā
ar arodbiedrību ierakstīts, ka veselības aprūpes pakalpojumus darbinieki slimnīcā saņem par brīvu. Līdz ar to zūd apdrošināšanas jēga.
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smilšu skulptūras

Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs

Lūk, kas rodas, ja sajauc smiltis, ūdeni un līmi
Lai arī darba procesā māksliniekus pārsteidza pa Laps
kalna ielu braucošie autobusi, kas radīja vibrācijas,
lietus lāses un vējš tādā stiprumā kā pirms pāris gadiem, kad tika atcelts «Prāta vētras» koncerts Jelgavā,
aģentūras «Kultūra» darbinieki reaģēja operatīvi: 2.
Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls aizvadīts godam, un to trijās festivāla dienās apmeklējuši aptuveni
15 000 skatītāji no visas Latvijas. 14 smilšu skulptūras
no vairāk nekā 400 tonnām smilšu Uzvaras parkā oficiāli vēl apskatāmas līdz pat Līgo priekšvakaram, 22.
jūnijam, katru dienu no pulksten 10 līdz 20.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics, Smilšu
skulptūru festivāla pēcsvētku noskaņās vērtējot īstenoto, atzīst,
ka šis salīdzinājumā ar pirmo
bijis mākslinieciski kvalitatīvāks
un skulptūras – daudz profesionālākas. Izaugsme vērojama ne
tikai skulptūru apjomā, bet arī
mākslinieku darbā. «Domāju, ka

skaitīt apmeklētājus šobrīd vēl
ir pāragri – to, cik daudz cilvēku
kopumā būs apskatījuši smilšu
skulptūras, varēsim aplēst tikai
pēc 22. jūnija,» tā direktors.
Viņš atzīst, ka gan festivāla
organizēšanā, gan norisē vērojama izaugsme, taču jādomā, kā
neapstāties pie sasniegtā un ko
jaunu apmeklētājiem piedāvāt

1. Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla uzvarētājas Irinas
Čistjakovas (Krievija) skulptūra «Hercoga Jēkaba tosts»
«Hercogs Jēkabs, kurš ieradies uz pils 270 gadu jubileju uzsaukt
tostu,» tā smejoties savu skulptūru komentē Irina. Par to, kāds tad
izskatījies Hercogs Jēkabs, viņa informāciju meklējusi internetā, kur
arī lasījusi par mūsu jubilāres – pils – vēsturi. No visa pieejamā bilžu
klāsta izvēlējusies to, kas redzama arī skulptūrā, tikai tai apakšdaļā
veikti daži labojumi – pievienots āksts. Jāteic, ka Irina bija arī tā
māksliniece, kurai Zigmunds Vilnis palūdza pabeigt demo skulptūras
detaļu – uztaisīt lauvu. Tieši lauvas veidošanas vakarā viņa parkā
viena aizkavējusies ilgāk. Kad nakts vidū beigusi darbu, jautājusi
policistiem, cik droša nokļūšana uz viesnīcu. Pašvaldības policijas
darbinieki uz mākslinieces jautājumu atbildējuši ar rīcību – ar policijas
transportu nogādājuši viņu drošā vietā.

nākamgad. «Noteikti jāvērtē,
kur festivālu rīkot turpmāk, jo
Uzvaras parks atrodas pārāk
tuvu ielas braucamajai daļai, un,
braucot garām autobusiem un
mašīnām, rodas vibrācijas, kas
kaitē skulptūrām. Ir jādomā,
vai tās izvietot nedaudz dziļāk
parkā, vai tomēr mainīt norises
vietu atpakaļ uz Pasta salu, neskatoties uz dažādiem plusiem,
ko tomēr sniedz Uzvaras parks,»
tā M.Buškevics.

Apjoms audzis ne tikai
skulptūrām, bet arī
darbiem

Šogad festivāls no iepriekšējā
atšķīries ne tikai ar to, ka tas
mainījis norises vietu, bet arī ar
to, ka smilšu formas mākslinieku
vietā jau bija sagatavojuši ceļu
būvniecības sabiedrības «Igate»
darbinieki. Mākslinieki darbu
varēja sākt pie jau sagatavota
materiāla, līdz ar to katru skulptūru veidoja tikai viens tēlnieks,
tādējādi palielinot apskatāmo
skulptūru skaitu.
Apjoms šajā reizē audzis ne
tikai mākslinieku darbam, bet arī
skulptūrām, jo šajā gadā tās jau
kļuva par aptuveni 1,5 metriem
augstākas un platākas.
«Izmēģinājām tādu koncepciju, lai paskatītos, vai tas maz ir
iespējams, jo arī daudzviet pasaulē mākslinieki, veidojot savus
darbus, strādā pa vienam. Bieži
ir tā, ka mākslinieki komandā
nevar realizēt savas individuālās idejas, taču, protams, tam
visam ir savi plusi un mīnusi.
Piemēram, ja vienam kas notiek,
kāds negadījums, darbs apstājas,
taču, ja strādā pa diviem, otrs
mākslinieks var turpināt iesākto. Bet idejas realizēt un parādīt
savu varēšanu tāpat kā Ledus
skulptūru festivālā, gatavojot
mazās skulptūras, var tikai tad,
ja strādā viens,» stāsta aģentūras
«Kultūra» projektu vadītājs Ivars
Pirvics.

2. Starptautiskā smilšu
skulptūru festivāla
uzvarētāji
1. vieta un 1500 eiro no ģenerālsponsora «SEB bankas» – Taņa Kuzņecova «Vēstures rats» (Krievija).
2. vieta un 1000 eiro no ģenerālsponsora «SEB bankas» – Andrius
Petkus «Arhitektūra» (Lietuva).
3. vieta un 700 eiro no ģenerālsponsora «SEB bankas» – Zīle
Ozoliņa-Šneidere «Dzīru karalis»
(Latvija).
Skatītāju simpātija un 500 eiro
no ģenerālsponsora «SEB bankas» – Vilnis Bulavs «Amazone»
(Latvija).

1. vietas ieguvēja Taņa Kuzņecova no Krievijas ar skulptūru «Vēstures
rats»
Māksliniece festivālā Jelgavā piedalījās pirmo reizi, taču viņa ar savu
skulptūru izcīnīja žūrijas augstāko vērtējumu un saņēma godpilno 1.
vietu. Līdz šim vienu reizi Taņa piedalījusies smilšu skulptūru festivālā
Sanktpēterburgā, un jāteic, ka arī tur viņas darbs vainagojies panākumiem – plūkti uzvaras lauri. Parasti gan māksliniece strādājot ar ledu
un sniegu, taču nu iemēģinājusi ko jaunu. Un tas esot iepaticies.
Viņasprāt, ne jau tikai ar princesēm un karaļiem jāsaista tēma
«Galma dzīres», tāpēc pievērsusies kam simboliskākam – vēstures
ratam, kas aptver visu 270 gadu pils vēsturi, un uz tā sēž galma
āksts. Taujāta par atšķirībām darba vietā un materiālā salīdzinājumā ar Sanktpēterburgu, māksliniece atzīst, ka šeit bijušas labākas
smiltis – tās labāk lipušas kopā, tāpēc nebija jāsatraucas, ka jau
uzreiz pēc salikšanas kāda detaļa nokritīs. Tieši tāpēc arī viņa
vienīgā skulptūrā izveidojusi caurumus, kas nav bijis iespējams
Sanktpēterburgā veidotajā darbā.

Jelgavnieki piedāvā
nākt talkā

Blakus māju iedzīvotāji, kas
bieži vien gājuši pie māksliniekiem runāties, piedāvāja
nākt palīgā. Ja pietrūktu
ūdens, viņi bijuši gatavi māksliniekiem to nest no savām
mājām ar spaiņiem. Lai arī
nedēļas vidū organizatori bija
norūpējušies par pasākuma
norisi, jo vējš bija sasniedzis
tikpat lielu stiprumu kā dienā, kad pirms pāris gadiem
vēja dēļ atcēla «Prāta vētras»
koncertu, rezultātā bija gan
smilšu skulptūras, gan svētku
atklāšana, gan apbalvošanas
ceremonija.
Jāpriecājas gan, ka šeit māksliniekiem nebija jāpiedzīvo tāda
situācija kā Sanktpēterburgas
smilšu skulptūru festivālā, kur
katru dienu pulksten 12 netālu
no skulptūru veidošanas vietas
tika šautas lielgabala zalves,
kas šajā laikā sabrucināja pa
kādai skulptūrai. Mums nešāva
lielgabalus, taču māksliniecēm,
kas veidoja savas skulptūras
tuvāk Lapskalna ielai, ik dienu, braucot garām smagākiem
transportiem, sirds ietrīcējās,
jo vibrācija tomēr bijusi gana
spēcīga.

Skatītāju simpātija – skulptūra «Amazone», ko veidoja Vilnis Bulavs
Zem interesantā nosaukuma slēpjas
zirgs, kas daiļo dāmu ved uz galma
dzīrēm. Priecājoties par laikapstākļiem skulptūras veidošanas procesā,
vienīgā cerība māksliniekam bija
pagūt visu līdz atklāšanas brīdim,
tāpēc garās sarunās viņš neielaidās,
sakot – atliek vien rakt un rušināties.
Lai arī īsi pirms atklāšanas pasākuma
Vilnis vēl darbojās ap savu mākslas
darbu, beigās māksliniekam viss bija
izdevies. Par pārsteigumu viņam pašam atklāšanas dienā Uzvaras parka
apmeklētāji savā balsojumā tieši
«Amazoni» bija atzinuši par skaistāko
skulptūru. Mākslinieks pērn piedalījies
arī Liepājā rīkotajā smilšu skulptūru
festivālā un atzīst, ka Liepājā jau sen
šādam festivālam esot bijis jānotiek,
tomēr jelgavnieki viņus apsteiguši.

Pērnā gada uzvarētāja Andreja Molokova (Čuvašija) skulptūra
«Vēderdejas»
Pagājušā gada Smilšu skulptūru festivāla uzvarētājs šajā reizē bija
norūpējies par stipro vēju, kas nedaudz traucējis darba procesā.
«Labāk, ja spīdētu saule, tad būtu lielāks kaifs strādāt,» smejas
Andrejs. Uztraukumu strādājot radījis arī īsais laika periods, kurā
jāiespēj vienam uztaisīt daudz lielāku skulptūru nekā pērn. «Labāk, ja darbs tiktu paveikts divatā,» mākslinieks smejas, ka tad
arī atliktu laiks pastaigāt pa pilsētu. Taču trīs dienās mākslinieks
bija ticis galā ar savu garadarbu, un tajā vērojamas tikai dažas
nobīdes no iepriekš visiem izrādītās skices, kas bija publicēta arī
«Jelgavas Vēstnesī». Taujāts jau iepriekš par godalgotām vietām,
mākslinieks vien nosmēja, ka visiem jau savas skulptūras šķiet
visskaistākās, jo tajās ieguldīts daudz darba, dvēsele un spēki,
un katram ir vēlēšanās saņemt apbalvojumu, taču ne jau pašam
māksliniekam to lemt.

Pagājušā gada festivāla 2. vietas ieguvējas Andas Lieģes «Ēdienkarte gardēžiem»
Lai arī šajā gadā māksliniecei vairs nepalīdzēja skotiete Keita Robinsone, viņa viena darinājusi ģeometriski līdzīgu skulptūru tai,
kādu iepriekš abas kopā. «Zemeslode karotē, kur galvenā ideja ir: cilvēks sevi uzskata par radības kroni, taču tas īstais galms ir
pasaule, kas diktē savus noteikumus,» stāsta māksliniece. Strādāt vienai bijis ļoti liels izaicinājums. «Gribēju zināt, vai varu dabūt
to gatavu, ko var un ko nevar paveikt viens cilvēks,» smejoties teic Anda. Beidzot darbu pie skulptūras, māksliniece atzīst, ka tas
ir izdarāms, taču pie tik lielas skulptūras strādāt vienai bijis psiholoģiski grūtāk – ir lielāka atbildība.

Skulptūru kvalitāte aug

Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu projektu vadītājs atzīst, ka šā
gada skulptūru kvalitāte ir daudz
augstāka – pērn visas veidotas kā
abstrakti tēli, jo bija brīva tēmas
izvēle. Ņemot vērā, ka festivāla
nosaukums bija «Vasaras zīmes»,
mākslinieki paši veidoja savas
zīmes, bet šajā gadā par godu
Jelgavas pils 270 gadu jubilejai
visi pievērsušies vēsturiskai tēmai
«Galma dzīres».
Tie, kuri vēl nav paspējuši
apskatīt skulptūras, to var pagūt
izdarīt Uzvaras parkā līdz 22.
jūnijam katru dienu no pulksten
10 līdz 20.

Pēc plašās tērpu parādes un mākslinieku apbalvošanas līdz pat rīta gaismai Uzvaras parkā par atpūtu
gādāja grupa «SKA Pieces», izpildot populārus hitus
no ārzemju, kā arī pašmāju mūziķu repertuāra.
Nīderlandieša Maksima Gezendama
skulptūra «Mūzikas tiesnesis»
Liels vīrs, gariem matiem, kas spēlē klavieres, uztaisītas no lielā vīra matiem,
– tas viss redzams vienīgā nīderlandieša smilšu skulptūrā. Šāda ideja viņam
radusies, pārtulkojot smilšu skulptūru
festivāla nosaukumu savā valodā. Tad
nu sanācis tiesnesis, kas nepārtraukti
spēlē mūziku. Mākslinieks Jelgavā ir
pirmo reizi, tāpēc pauž lielu sajūsmu, ka organizatori viņu ielūguši un
dāvājuši tik lielisku iespēju piedalīties
Smilšu skulptūru festivālā. Jāteic, ka šis
ir viens no māksliniekiem, kuram darba
procesā krītošas detaļas raizes nav radījušas – visi darbi noritējuši pēc plāna.
Mākslinieks smejas – esot ļoti laimīgs,
ka viņam nav jābūt žūrijā: skulptūras
visiem kolēģiem izdevušās ļoti skaistas,
tādēļ grūti būtu noteikt, kura tad ir
vislabākā.

Modes mākslinieces Lienas Subatiņas tērpu kolekcijas «Leļļuki» demonstrējums, tapis sadarbībā ar
modes namu «Tēma». Tērpos izmantoti tikai dabīgi
materiāli, bet rotu elementi aizgūti no saktām.

Kultūras programmu kuplināja dažādi priekšnesumi, sākot ar raganu un slaucēju dejām, galma dāmu un kungu
parādi līdz pat krāšņiem un karstiem priekšnesumiem, ko
piedāvāja kustību studija «Es».

Smilšu skulptūru festivāla 2. vietas un 1000 eiro ieguvēja lietuvieša
Andriusa Petkusa skulptūra «Arhitektūra»
Šim māksliniekam smilšu skulptūru veidošana nedēļu ļāvusi atcerēties
bērnību un spēlēšanos smilšu kastē, kurā viņš realizējis savas fantāzijas. Ņemot vērā, ka šis festivāls piesaistīts Jelgavas pils jubilejai, viņš
savā skulptūrā mēģinājis attēlot pili. «Lielā māja pilsētā kā kubi salikti
kopā, protams, daudz mazākos izmēros. Veidoti arī dažādi pils elementi,» tā mākslinieks, kas atzīst – viņam Jelgavā patīk, taču dažādus
nepatīkamus pārsteigumus šoreiz radījis vējš. Mākslinieks teic, ka arī
vietas maiņa viņu pārsteigusi. Viņam šķitis, ka festivāls neapšaubāmi
ir izaudzis, jo notika plašākā vietā – parkā, kur viss skaisti sakopts un
ir daudz ērtāka strādāšana. Smejoties Andrius atzīst – žēl, ka smilšu
kaudzē neesot atradis ne zeltu, ne citus dārgumus, kaut gan racies
gana dziļi.

Pašiem mazākajiem
festivāla
apmeklētājiem
ģenerāl
sponsors
«SEB
banka» bija
ierīkojis
smilšu
kasti, kurā
bērni varēja
celt savas
pilis.
Pāvilostas smilšu skulptūru festivāla Hobiju grupas uzvarētājas
Sanitas Rāviņas skulptūra «Galma āksts»
Jāteic, ka šo skulptūru skatītājiem neizdevās redzēt, jo tieši
trīs stundas pirms pasākuma atklāšanas sabruka galma āksta
viena kāja, bet pēc brīža – arī pārējā skulptūra. Taču mums vēl
izdevās to iemūžināt darba procesā. Dažādas likstas Sanitu
piemeklēja visas nedēļas garumā – pirmajā dienā nobrukusi
skulptūras aizmugure, taču to viņai izdevās glābt un tas tikai
radījis vēlmi panākt vēl lielāku efektu un cīnīties pretī smilts
niķiem. Sanita atzīst, ka šī «smilšu slimība» skārusi arī viņu un
nu no tās vairs nevarot atteikties, tāpēc arī šogad ar prieku izveidojusi galma ākstu. Lai arī skulptūrā ieguldīts daudz darba,
tā sabruka, bet tas nemazinot viņas vēlmi festivālā piedalīties
arī nākamajā gadā.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto: Ivars Veiliņš
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Pirmdiena, 23.jûnijs
LTV 1
8.00 «Eþa kaþociòð».
Studijas Rija animâcijas filma.
8.15 «Poem pa kulðen». Filmu studijas AB
animâcijas filma.
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 548.sçrija.
9.25 «Neprâta cena». LTV seriâls. 345.sçrija.
9.55 «Jâòu nakts burvîba».
10.30 «Visu gadu dziesmas krâju».
11.05 «Kas var bût labâks par ðo?»*
11.35 «Pie Ventas ziedu laikâ...» Vasaras
saulgrieþu koncertuzvedums Kuldîgas
pilsçtas estrâdç.

tv programma
8.30 «Maugïa otrais piedzîvojums».
ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
10.20 «Saulessvece». Latvijas mâkslas filma.
11.40 «Kapteinis Rons».
ASV piedzîvojumu filma. 1992.g.
13.40 «Mâmiòu klubs».*
14.15 R.Paula koncerts Pasaule ir skaista.
Dzied L.Ðomase un J.Moisejs.
16.25 «Jâòu Dziesmu duelis».
17.35 «Melnâ vçþa spîlçs».
Rîgas kinostudijas komçdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 Lîgo Saulkrastos». Tieðraide.
1.45 «Zemes iedzîvotâju laulîbu paradumi».
ASV romantiska komçdija.
3.20 «Kaptenis Rons».
ASV piedzîvojumu filma. 1992.g.
5.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».

TV5

14.05 «Jâòi dzied Aizkrauklç».
14.10 «Mans draugs – nenopietns cilvçks».
Rîgas kinostudijas mâkslas filma.
15.45 «Jâòi dzied Aizkrauklç».
15.50 «Sieru sçju».*
16.20 Latvijas Radio 2 dzimðanas dienas
lielkoncerts.
17.52 «Jâòi dzied Aizkrauklç».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.10 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4799.sçrija.
18.30 «Klçts». Folkloras programma.
19.00 «Limuzîns Jâòu nakts krâsâ».
Rîgas kinostudijas komçdija. 1981.g.
20.30 «Panorâma».
21.00 «Jâòi dzied Aizkrauklç».
23.30 Nakts ziòas. Ziòas tiem, kas vçl neguï. Îsi
par vissvarîgâkajiem un aktuâlâkajiem
notikumiem Latvijâ un pasaulç.
23.35 «Cçsis – 800».
Dziedâðanas svçtki kopâ ar R.Paulu.

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. Jûtas Jazz
– Losandþelosas Lakers.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 102.sçrija.
10.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu
futbolâ spçïu apskats.
12.05 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 296.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Austrija – Polija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 102.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.00 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
19.50 «Francijas fauna».
Dokumentâla filma. 3. un 4.sçrija.
20.50 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 15.sçrija.
21.15 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 22.sçrija.
22.00 «Tavs auto».*
22.30 «Vella kalpi». Rîgas kinostudijas
piedzîvojumu komçdija. 1970.g.
23.55 «Vella kalpi Vella dzirnavâs». Rîgas kinostudijas piedzîvojumu komçdija. 1972.g.

LNT
6.05 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
7.00 «Aiz riska robeþas».
8.00 «Kliforda patieðâm lielâ filma».
ASV animâcijas filma. 2004.g.
9.20 «Toms un Dþerijs».
ASV animâcijas filma.
11.00 «Kaíi pret suòiem».
ASV piedzîvojumu komçdija. 2001.g.
12.35 «Gandrîz varoòi».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1998.g.
14.20 Lîgo Raiskumâ. Bçrnu ansambïa
Dzeguzîte koncerts.
14.50 «Misters Aukle».
ASV piedzîvojumu komçdija.
16.30 «Lîgo Çrgïos». Koncerts. 1.daïa.
18.15 «Limuzîns Jâòu nakts krâsâ». Rîgas
kinostudijas komçdija. 1981.g.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.35 «Lîgo Çrgïos». Koncerts. 2.daïa.
23.40 «Lîgo Raiskumâ». Koncerts.
0.50 «Eiss Ventura: Zvçru detektîvs».
ASV piedzîvojumu komçdija.
2.30 «Eiss Ventura: Dabas aicinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1995.g.
4.10 «Neiespçjamâ misija 2».
ASV spraiga siþeta filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 37.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.

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

Otrdiena, 24.jûnijs
LTV 1
7.30 «Jâòu nakti negulçju».
Dejo Dzirnas, Rotaïa, Teiksma.
8.25 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 549.sçrija.
9.20 «Lote no Izgudrotâju ciema». Latvijas un
Igaunijas animâcijas filma. 2006.g.
10.45 «Emîla nedarbi». Rîgas kinostudijas
ìimenes komçidja.
12.05 «Top-Shop piedâvâ...»
12.20 «Klçts». Folkloras programma.
12.50 «Aizezere». Muzikâla skatu filma.
13.05 «Ziòìu ziòìe». Prieks un jautrîba R.Paula
ziòìu festivâlos – Meþotnç, Lîèos,
Krâslavâ, Liepâjâ un Rîgâ.
14.40 R.Blaumanis. «Skroderdienas Silmaèos».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.10 «Klçts». Folkloras programma.
Pavadâm(i) Jâòu dienu.
18.25 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4800.sçrija.
18.50 Latvijas Radio 2 dzimðanas
dienas lielkoncerts.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Íîlnieks». Latvijas traìikomçdija.
22.30 Nakts ziòas.
22.35 «Siguldai – 800».
Koncerts Sveiciens no Siguldas.

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. Losandþelosas
Lakers – Jûtas Jazz.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 103.sçrija.
10.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.

12.05 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 297.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Itâlija – Rumânija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 103.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.00 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
18.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
19.50 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 1. un 2.sçrija.

20.50 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 16.sçrija.
21.15 «Olimpieða portrets 2008». J.Karlivâns.
21.30 Sporta studija.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
23.30 «Ðlâgermûzikas koncerts».*

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas».
7.30 «Misters Bîns».
Lielbritânijas animâcijas filma.
7.50 «Tvîtija lidojums». ASV animâcijas filma.
9.10 «Toms un Dþerijs uz Marsa».
Animâcijas filma bçrniem.
10.35 «Emîla nedarbi». Rîgas kinostudijas
ìimenes komçdija. 1985.g.
12.10 «Priekðpilsçtas desantnieks».
ASV komçdija. 1991.g.
14.00 «Amerikâòu dumpinieki». ASV vesterns.
15.55 «Vecâs pagastmâjas mistçrija». Latvijas
traìikomçdija.
18.00 «Denisa bieds».
ASV piedzîvojumu komçdija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.35 Vislatvijas alus âtrdzerðanas
èempionâts. Finâls.
21.20 R.Pauls un L.Vaikule piedâvâ...
Jaunâ viïòa laureâtu koncerts.
23.20 «Eross». Itâlijas, Honkongas un
ASV erotiska drâma.
1.25 «Lielceïð». ASV kriminâldrâma.
3.15 «Apreibusî rîtausma».
ASV kriminâldrâma.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 38.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
7.10 «Pieradînâtais lauva». Francijas
piedzîvojumu filma ìimenei.
9.20 «Ûdensbumba resnajam runcim». Latvijas un Igaunijas ìimenes komçdija.
10.50 «Es un mana çna». ASV ìimenes komçdija.
12.55 «Atklâti par Dejo ar zvaigzni».
14.30 «Dejo ar zvaigzni». Koncerts.
17.15 «Tâs dullâs Paulînes dçï».
Latvijas komçdija.
17.40 «Vella kalpi».
Latvijas piedzîvojumu komçdija.

12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
15.40 «Fantadroms 4»; «Puíes». Filmu studijas
Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Pie Otto». Kino.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 550.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4801.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».

19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 346.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Jaunieðu koru koncerts». 2003.g.
Dziesmu svçtki Skonto stadionâ.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Vella kalpi Vella dzirnavâs».
Latvijas piedzîvojumu komçdija.
22.10 «Tçrners un Hûès». ASV kriminâlkomçdija.
0.10 «Ûdensbumba resnajam runcim». Latvijas un Igaunijas ìimenes komçdija.
1.45 «SMS èats».
4.20 «Pelnruðíîtes noslçpums». Kanâdas un
Luksemburgas komçdija.

6.50 NBA play-off spçle. Klîvlendas Cavaliers
– Bostonas Celtics.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 104.sçrija.
10.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
12.05 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 298.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Francija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 104.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.00 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
20.10 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
21.00 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Pusfinâls. Tieðraide.
23.50 «112 hronika».*

TV5

LNT

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

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 39.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Misters Bîns».
Lielbritânijas animâcijas filma.
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 56.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 36.sçrija.
10.05 «Droðîbas patruïa».
ASV ìimenes komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 16.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 2.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 22.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 94.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 165.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 28.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma.
22.00 «Zvaigþòu lietus spoþâkie mirkïi».
0.10 «Draugi 6». ASV komçdijseriâls. 2.sçrija.
0.40 «Renegâts». ASV seriâls. 20.sçrija.
1.40 «Ðausmas Gobu ielâ 6: Fredija nâve».
ASV ðausmu filma. 1991.g.
3.25 «Amerikâòu dumpinieki».
ASV vesterns. 2001.g.

Treðdiena, 25.jûnijs
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 550.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4800.sçrija.
10.20 «LTV portretu izlase». Diriìents M.Sirmais.*
10.50 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
11.20 «Ziemeïu stils».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...»
K.Ieviòa grâmatas Pie teiksmotâ ezera
prototipu vietas.

Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs

5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 39.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 150.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 86.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 21.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 68.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 2.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 180.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 76.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Jaunâs Sasisto lukturu ielas 3»
(ar subt.). Krievijas detektîvseriâls.
8.sçrija.
21.20 «Aizsargs». ASV trilleris.
23.15 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 19.sçrija.
0.15 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
0.55 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 2.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 76.sçrija.

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

Ceturtdiena, 26.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 551.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4801.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 346.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 Latvijas meistarsacîkstes standartdejâs.
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Partitûra». L.Vîgners.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
15.40 «Fantadroms 5»; «Piens». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.

20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 347.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Abi labi».
21.50 Discovery piedâvâ... «Senâs civilizâcijas.
Çìiptieði». Dokumentâla filma.
22.50 Nakts ziòas.
23.05 «Ðeit un tagad».
23.45 «Manas tiesîbas».*
24.00 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA play-off spçle. Losandþelosas
Lakers – Sanantonio Spurs.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 105.sçrija.
10.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ spçïu
apskats. Pirmâs pusfinâla spçles
apskats, spraigâkâs epizodes, gûtie
vârti, pçcspçles komentâri.
12.05 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 299.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Zviedrija – Spânija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 105.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.00 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
20.05 «Íîna mostas».
Francijas dokumentâla filma. 1.sçrija.

21.00 «Uz meþa takas».
21.30 Eiropas meistarsacîkstes
futbolâ. Pusfinâls.
23.50 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 40.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 57.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 37.sçrija.
10.05 «Flipers un Lopaka». Austrâlijas
animâcijas filma. 2001.g.
11.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 17.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 3.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2». Seriâls. 23.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 95.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 166.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
22.05 «Atriebîba» (ar subt.). Krievijas
kriminâldrâma. 2006.g.
0.10 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12. un 13.sçrija.
2.15 «Piektdiena». ASV komçdija. 1995.g.
4.05 «Haoss». ASV un Vâcijas kriminâldrâma.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 98.sçrija.

TV3
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Pie Otto».
Ko darît, ja esi apmaldîjies.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 551.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4802.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 40.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 151.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 58.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 87.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 22.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 69.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 3.sçrija.

tv programma
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15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 181.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 77.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 92.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 13.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Nemirsti viens».
0.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 3.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 77.sçrija.

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

12.05 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 300.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Krievija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 106.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.00 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 11.sçrija.
20.55 «Pârdroðâs derîbas».
Lielbritânijas komçdija.
22.35 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.05 «24 stundas 3». ASV seriâls. 19.sçrija.
23.50 «Zootrops».*
0.20 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
1.05 NBA spçïu apskats.
1.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 41.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 58.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 38.sçrija.
10.05 «Nebçdòi». Kanâdas ìimenes
piedzîvojumu komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 18.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 4.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Divarpus vîri 2».
ASV komçdijseriâls. 24.sçrija.

Piektdiena, 27.jûnijs
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 552.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4802.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 347.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...»
Dzjniece M.Asare. 1995.g.
12.15 «Abi labi».*
12.55 «Slepkavîba pilî».
LTV iestudçjums. 4.sçrija.
13.50 «Dabas grâmata».
14.20 No LTV videofondiem. «Valmieras
rokfestivâls 2000». Grupa Lîvi.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 No LTV videofondiem. «Klçts». Pçterdiena.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
15.40 «Fantadroms 6»; «Saldçjums». Filmu
studijas Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 552.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4803.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Krimu.
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 1.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 23.sçrija.

22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Kegnija un Leisija. Atkal kopâ».
ASV detektîvfilma.

LTV 7
6.50 NBA spçle. 1.finâlspçle.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 106.sçrija.
10.25 «Eiropas piekrastes».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.

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

15.35 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.00 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 96.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 167.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Slçptâ kamera». Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zirnekïa tîklos». ASV, Vâcijas un
Kanâdas kriminâldrâma.
23.00 R.de Niro vakars. «Aplaupîðana».
ASV kriminâldrâma.
1.25 «Durvis grîdâ». ASV drâma. 2004.g.
3.30 «Atriebîba» (ar subt.).
Krievijas kriminâldrâma.
5.35 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 41.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 152.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 88.sçrija.
11.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 23.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 70.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 182.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 78.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 93.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Viòa ir viòð». ASV romantiska komçdija.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Ierocis manâs mâjâs».
ASV melnâ komçdija.
2.40 «Nogalinât prezidentu».
Kanâdas un ASV spraiga siþeta filma.
4.15 «Septîtâs debesis 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 78.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.

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

Sestdiena, 28.jūnijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Murrgi»; «Orhidejas».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Aprîïa pilieni».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 34.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 67. un 68.sçrija.
12.05 II Latvijas olimpiâde.
Atklâðanas ceremonija.*
14.40 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 49.sçrija.
15.05 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Kâ mçs tagad dzîvojam». Daudzsçriju
mâkslas filma. 2.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Sçjâni.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»*
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 51.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilî.
Ðlâgeraptauja 2008». Pusgada finâls.
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Peldot pret straumi». Austrâlijas drâma.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Íîna mostas». Francijas dokumentâla
filma. 2007.g. 1.sçrija.
13.10 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
13.20 «TV motors».
13.50 «Dabas taka».
14.20 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Ðveice – Portugâle.*
16.20 «Tavs auto».
16.50 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
17. un 18.sçrija.
17.45 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
17.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. SK Liepâjas
metalurgs – FK Ventspils. Tieðraide.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Neparastâs lietas».*
21.00 «Ja mirusî varçtu pateikt». ASV trilleris.
22.35 «Nana». Francijas drâma.
0.10 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas».
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
8.00 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 23.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 2.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
10.30 «Andrç». ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
12.25 «Amulets 8». ASV seriâls. 21.sçrija.

13.25 «Sveiks, Skubij Dû!» ASV animâcijas filma.
14.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.10 «Dzimis, lai brauktu».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1991.g.
17.00 «Vecmeita 3».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 65.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Elviss ir prom!»
ASV romantiska komçdija.
23.00 «Ja vien». ASV un Lielbritânijas
romantiska komçdija.
0.50 «Íermeòa drudzis». ASV kriminâldrâma.
3.05 «Zirnekïa tîklos». ASV, Vâcijas un
Kanâdas kriminâldrâma.
4.55 «Lîgavas tçvs». ASV komçdija. 1991.g.

TV3
5.45 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 14.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 5.sçrija.
9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Viòa ir viòð». ASV romantiska komçdija.
12.05 «Smieklîgâkie videokuriozi».
12.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.55 «Gribi tici, gribi netici». Seriâls. 11.sçrija.
15.55 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 19.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 3». Seriâls. 1.sçrija.
18.55 «Kobra 9». Seriâls. 15.sçrija.
19.50 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15. un 16.sçrija.
20.55 «Kurð nu runâtu 3». ASV komçdija.
22.50 «Jaunais vilnis 2007» (ar subt.). Ðovs.
1.30 «Panikas cçlâjs». Mâkslas filma.
3.10 «SMS èats».
5.00 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 35.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Medline info» (krievu val.). *
11.30 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
15.00 «24 stundas» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.). *
19.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Noslçguma koncerts. Tieðraide.
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.). *
23.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.*
24.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls.
1.05 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 29.jûnijs
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
«Pilsçta labâkajos gados» Daugavpils.
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
9.05 «Superpuika 2008».
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 35.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
Praktiski padomi ne tikai dârzkopjiem.
11.00 Dievkalpojums. Sv.Pçtera dienai veltîts
dievkalpojums. Tieðraide no Sv.Jçkaba
katedrâles.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «400 sitienu».
Francijas kriminâldrâma. 1959.g.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.

16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Teodors».
Dokumentâla filma. 2006.g.
17.00 Redzes atmiòa. «Sâbri».
Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts».
Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.00 Ziòas.
18.10 Nedçïa izklaidç.
18.30 «Ielas garumâ». Silmaèu, Indrânu, Etnas
un Kaspara ielas.
19.00 «Latgales deviòas puíes Latvijai».
Stacijas pamatskolai – 90.
19.30 «Dziesmu svçtkus gaidot...»

9
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ... «Brâïi
un mâsas». ASV seriâls. 7.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 «Mans Dziesmu svçtku stâsts». Elkðòu
ìimenes stâsts. «Ðis ir tas pats
Staburags, uz kuru devâs ïaudis gan no
Vidzemes, gan no Kurzemes kâ uz kâdu
brînumu. Ðeit bija arî estrâde, kurâ
notika skaisti Dziesmu svçtki, uz tiem
dziedâtâji un skatîtâji no malu malâm
brauca ar zirgu pajûgiem un nâca ar
kâjâm. Diemþçl unikâlâ Staburaga
klints tika appludinâta un pârvçrsta
Pïaviòu jûrâ,» tâ Dziesmu svçtkus
atceras deviòdesmitgadnieki Dzidra un
Jânis Elkðòi.
21.05 «Jâòi dzied Aizkrauklç».*
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 16.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.
13.25 «Sporta studija».*
14.10 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Turcija – Èehija.*
16.10 «Nâkotnes parks».*
16.40 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
19. un 20.sçrija.
17.35 Eiropas meistarsacîkðu futbolâ
spçïu apskats.*
17.45 Speedway Grand Prix izcîòa Kârdifâ.
Tieðraide. Pasaules klases spîdvejs
– atkal LTV7, un lîdzjutçjiem bûs tâ
iespçja skatît daudzus aizraujoðus
braucienus.

20.00 «Krçjums... saldais».
20.30 «Bekhems: jauns sâkums». Dokumentâla
filma. 2007.g. Tikðanâs un nopietna
saruna ar vienu no pasaules
vispopulârâkajiem futbolistiem Deividu
Bekhemu. Viòð stâsta par savâm
gaitâm sportâ, par sadarbîbu ar
diviem lielâkajiem pasaules futbola
klubiem, par notikumiem aizvadîtajâs
sezonâs Spânijas klubâ Real Madrid,
par dramatiskâkajâm spçlçm. Saruna
risinâs sakarâ ar to, ka Deivids Bekhems gatavs jaunam izaicinâjumam.
Viòð nolçmis padarît futbolu populâru
arî ASV. Bekhems jau gatavojas
pirmajai spçlei La Galaxy komandâ.
Lîdz ar to filmas centrâlais notikums ir
ðîs pârmaiòas – Deivids Bekhems ar
visu ìimeni pârceïas uz ASV.
21.30 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Finâls.
Tieðraide. Ðovakar Vînç Euro 2008
finâlspçlç tiksies divas labâkâs turnîra
komandas, un mçs gaidâm aizraujoðu
spçli par Eiropas èempionu titulu!
0.30 «NBA spçïu apskats».*
1.00 «TV motors».*

20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Racçji». Dokumentâla filma
par Austrumu robeþas izbûvi.
21.20 «Ostins Pauerss. Spiegs, kurð mani iz...»
ASV piedzîvojumu komçdija. 1999.g.
Lomâs: M.Maierss, H.Grçma, M.Jorks,
R.Veigners, R.Lovs, E.Hçrlija.
23.15 «Nikita». ASV seriâls. 3.sçrija.
0.15 «Asmens 2».
ASV un Vâcijas trilleris. 2002.g.
2.25 «Citâ rindâ». ASV trilleris.
2002.g. Lomâs: B.Afleks, S.L.Dþeksons,
T.Kolete, S.Pollaks, T.Slouna, A.Pîta.
4.20 «Elviss ir prom!» ASV romantiska
komçdija. 2004.g.

TV3
5.50 «Zona» (ar subt.). 36.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Leìenda par
pandâm». 18.sçrija; «Trakais trusis un
Vaukundze». 23.sçrija; «Bruòurupuèi
nindzjas 3». 6.sçrija; «Jugio GX».
17.sçrija.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 15.sçrija.
9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.30 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Stepene un A.Veldre.
11.00 «Bratz mazulîðu piedzîvojumi».
Animâcijas filma.
12.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.05 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 17. un 18.sçrija. Lomâs:
S.Þigunovs, A.Zavorotòuka, B.Smolkins,
O.Prokofjeva.
14.10 «Gribi tici, gribi netici». 12.sçrija.
15.10 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.
16.10 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls.
10.sçrija.
17.10 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 20.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
18.10 «Doktors Hauss 3».
ASV seriâls. 2.sçrija.
19.10 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 19. un 20.sçrija. Lomâs:
S.Þigunovs, A.Zavorotòuka, B.Smolkins,
O.Prokofjeva.
20.20 «Cietais rieksts 3». ASV spraiga siþeta
filma. 1995.g. Lomâs: B.Villiss,
Dþ.Aironss, S.L.Dþeksons u.c.
22.55 «Purpura upes». Francijas
detektîvtrilleris. 2000.g. Lomâs:
Þ.Reno, V.Kasels, N.Faresa u.c.
1.00 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 10.sçrija.
5.00 «Kobra 9». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
15.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.*
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).* Raidîjums
par jaunumiem autoindustrijâ, kas
piedâvâ lakonisku informâciju par
autotirgus jaunumiem. Netiek aizmirsts
arî par “sapòu auto” kategoriju un
autosportu, kâ arî par satiksmes
droðîbas aktualitâtçm un nâkotnes
auto tehnoloìijâm.
12.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.

LNT
6.45 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 19. un 20.sçrija.
7.35 «Maska». ASV animâcijas filma. 3.sçrija.
8.00 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 3.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 22.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.40 «Stulbs un vçl stlbâks». ASV
piedzîvojumu komçdija. 1994.g.
Lomâs: Dþ.Kerijs, Dþ.Denielss, L.Holija.
12.45 «Gatavi cîòai». ASV sporta komçdija.
2000.g. Lomâs: D.Ârkete, O.Plats,
S.Kâns, R.Makgovena, K.Ouens,
Dþ.Pontoliâno, M.Landau.
14.50 «Raíeðvîrs». ASV piedzîvojumu filma.
1991.g. Lomâs: B.Kembels, A.Ârkins,
Dþ.Konelija, P.Sorvino, T.O’Kvinns,
T.Daltons.
17.00 «Vecmeita 3».
ASV realitâtes ðovs. 4.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 66.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.

14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
14.55 «12 mçneði» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.*
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Trîs vîri laivâ, neskaitot suni» (ar subt.).
Krievijas komçdija. 1979.g. Lomâs:
A.Mironovs, A.Ðirvints, M.Derþavins,
L.Golubkina.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
1.05 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Jelgavas tirgus
24. un 25. jūnijā
būs slēgts!

Izīrē telpas

no 50 līdz 150 m²

Jelgavas centrā –
Lielajā ielā!

Atsevišķa auto stāvvieta.
Cena 14 eiro/m² + PVN

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

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

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Rīgas slimnīca «Bikur Holim»
mūsdienu etapā

Rīgas slimnīca «Bikur Holim», viena no vecākajām ārstniecības
iestādēm Latvijā, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pacientiem
savas durvis atkal vēra 1992. gadā. Šajā periodā vairāk nekā
300 tūkstoši pacientu ar visdažādākajām saslimšanām saņēmuši
augsti kvalificētu medicīnisko palīdzību. Šodien slimnīcai ir
ārstnieciska – diagnosticējoša bāze, kura nodrošināta ar mūsdienu medicīniskajām iekārtām, saziņas līdzekļiem, informāciju
tehnoloģijas programmām. Slimnīcā strādā augsti kvalificēti
profesionāļi, vairāk nekā 20 speciālisti, tajā skaitā terapeiti, kardiologi, ķirurgi, ginekologi, ortopēdi, stomatologi, rehabilotogi,
anesteziologi un citi. Šo gadu laikā mūsu speciālisti vairākkārt
pilnveidojuši savas zināšanas un praktiskās iemaņa labākajās
klīnikās ASV, Šveicē, Itālijā, Izraēlā, Krievijā un citviet. Daudzi
no viņiem ir piedalījušies un turpina piedalīties starptautiskos
projektos.
Tas viss ļauj sniegt medicīniskos pakalpojumus augstā kvalitātē
un atbilstoši Eiropas standartiem.
Pārvaldot labu diagnosticējošo bāzi, slimnīcas darbinieki
neaizmirst par pacientu komfortu. Slimnīcā ir vienvietīgas un
divvietīgas palātas ar visām ērtībām, internetu, starpvalstu sakariem, satelīttelevīziju, garšīgu un veselīgu pārtiku.
Daudzveidīgu medicīnisko pakalpojumu klāstu Rīgas slimnīcā
«Bikur Holim» var saņemt ne tikai rīdzinieki, bet arī citu Latvijas
pilsētu un rajonu iedzīvotāji. Šeit sniedz gan ambulatoriski
diagnosticējošu palīdzību, gan veic stacionāru izmeklēšanu un
ārstēšanu.
Medicīniska palīdzība var tikt sniegta kā pēc līgumiem ar
Valsts veselības aģentūru (ar ģimenes ārsta nosūtījumu), tā arī
pēc fizisko personu, firmu un apdrošināšanas aģentūru maksājumiem (esot garantijas vēstulei).
Tālrunis: 67144514, 67365973. 67144530, 67144532
E-pasts: bikur@yandex.ru, Bikur.VIP@latnet.lv
Adrese: Maskavas iela 122/128, Rīga, www.bh.lv

SIA «WALDBRUDER» iepērk
Jelgavas rajonā par augstām cenām

briestaudzes un ciršanas vecumu sasniegušas
audzes īpašumā.

Nodrošinām dokumentu formēšanu un garantējam likumdošanas
normu ievērošanu.Izskatīsim visus piedāvājumus.
Tālr. 26526687 vai 29421164.

Konkurss
«Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks 2008»

Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar Ražotāju un tirgotāju asociāciju aicina
iedzīvotājus un uzņēmumus pieteikt kandidātus konkursam «Labākais
veikalnieks un krodzinieks 2008». Konkursa mērķis – paaugstināt pircēju
un klientu apkalpošanas kultūru, veikalnieku un krodzinieku profesionalitāti, popularizējot labākos pilsētas uzņēmumus.
Kandidātus līdz 11. jūlijam var pieteikt
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijā pa tālruni 63027404 vai
e-pastu: centrs@hotmail.com, Jelgavas domes Informācijas aģentūrā
pa tālruni 63005522 vai e-pastu: dome@dome.jelgava.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, kur iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu.

Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs
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No Latvijas II Olimpiādes Jelgava
atved 36 medaļas

Latvijas II Olimpiādes laureāti Jelgavas komandā
Zelta medaļas
Gatis Pranks/Turans Manafovs – kanoe divnieks 500 metru distancē;
Gatis Pranks/Turans Manafovs – kanoe divnieks 1000 metru distancē;
Viktors Vovruško – peldēšanā 200 metros brasā;
Viktors Vovruško – peldēšanā 400 metros kompleksajā peldējumā;
Ilona Badune – peldēšanā 800 metros brīvajā stilā;
Agnese Ozoliņa-Batlere – peldēšanā 100 metros brīvajā stilā;
Māris Lencēvičs – peldēšanā 50 metros brīvajā stilā;
Pāvels Belouss, V.Vovruško, Jaroslavs Orbidāns, Ģirts Ģīrupnieks – peldēšanā kombinētajā stafetē.

 Lauris Daukšte

Svētdienas vakarā
Ventspils Olimpiskā centra stadionā svinīgi nodzēsa Olimpisko lāpu.
Trīs sacensību dienās
Jelgavas atlēti Latvijas II
Olimpiādē bija izcīnījuši
36 medaļas.
Aizvadītā olimpiāde bija zīmīga
arī ar to, ka tiesības pārstāvēt
pilsētu finālturnīrā bija izcīnījušas
trīs sporta spēļu komandas – basketbolisti, futbolisti un meiteņu
volejbola komanda.
Neoficiālajā komandu kopvērtējumā mūsu delegācijai sestā
lielākā medaļu kolekcija. Visvairāk
godalgas nopelnījuši rīdzinieki
– 197, tālu aiz sevis atstājot mājiniekus (70) un Daugavpili (47).
Iespaidīgu devumu Jelgavas
statistikai sagādāja peldētāji, kā
arī smaiļotāji un kanoisti. Kopīgiem spēkiem minēto sporta veidu
meistari sapelnīja 22 medaļas.
Iepriecināja Jelgavas bokseri,
kuru kontā ir astoņas godalgas.
Diemžēl zeltu šoreiz tā arī neizdevās iegūt, tomēr redzētais
Ventspils ringā vieš pamatotas
cerības, ka nākamajā olimpiādē
ja ne gluži čempionu, tad finālistu
Inese Jermīļina, Jeļena Feņuka,
būs daudz vairāk.
Kopumā uz starta izgāja 119 Jel- Vita Stročenova un Viktorija
Kurda.
gavas sportisti.
S i m t Tie atlēti, kuri
Trešā Latvijas Olimprocentīgi
līdz medaļām
piāde notiks 2012. e f e k t ī v a
neaizsniedzās,
aiarī uzrādīja
gadā, un uz tās izrādījās
rēšanas deatzīstamus reorganizēšanu pre- legācija, jo
zultātus – vievienītas pirmajā
tendē arī Jelgava. mūsu
gās dalībniesešiniekā bija
praktiski visu
Sīvākie konkuren- ces – dāmu
divnieks
sporta veidu
ti sacensībā par Laila Rozīte
pārstāvjiem.
Tatjana
Šajā ziņā nebūt
olimpiādes rīkoša- un
Smirnova
neveiksmīgs
nu visdrīzāk būs – abus starnav vieglatlētitus noslēdza
kas komandas
Liepājas pilsēta
ar sudraba
sniegums. Lai
medaļām.
arī izceļama ir
Neiztikām arī bez sāpīgām
tikai viena medaļniece – Dace Šteinerte –, līderu sešiniekos bijuši vēl neveiksmēm. Pirms boksa sapieci sportisti: Andrejs Romaņivs, cīkšu svara kategorijā līdz 75

Sudraba medaļas
Raitis Sinkēvičs – boksā svara kategorijā līdz 75 kilogramiem;
Gatis Pranks – kanoe 500 metros;
Gatis Pranks – kanoe 1000 metros;
J.Orbidāns – peldēšanā 200 metros tauriņstilā;
Rolands Jaunzems, Ģ.Ģīrupnieks, J.Orbidāns, M.Lencēvičs – peldēšanā
brīvā stila stafetē;
Jana Kudrjavceva, A.Ozoliņa-Batlere, Viktorija Paegle, I.Badune – peldēšanā brīvā stila stafetē;
V.Vovruško – peldēšanā 100 metros brasā;
R.Jaunzems – peldēšanā 50 metros brīvajā stilā;
I.Badune – peldēšanā 400 metros brīvajā stilā;
Laila Rozīte, Tatjana Smirnova – airēšanā 2000 metros;
Laila Rozīte, Tatjana Smirnova – airēšanā 1000 metros;
Jelgavas basketbola komanda.

Jelgavu olimpiādē pārstāvēja 119 sportisti, to skaitā
arī trīs sporta spēļu komandas basketbolā, futbolā un
sieviešu volejbolā.
Foto: JV
kilogramiem fināla saslima
Raitis Sinkēvičs. Cīņas gaitā
sportista ļoti sliktā pašsajūta
mazināja tik svarīgos spēkus,
ātrumu un reakciju. Tiesa,
pretinieks arī bija ļoti nopietns un
vismaz «uz papīra» daudz pārāks,
tomēr divkaujas aculiecinieki
varēja pārliecināties par sportista
cīņassparu un vēlmi uzvarēt,
kaut arī pēc punktiem nācās piekāpties rīdziniekam Jevgeņijam
Smirnovam.
Vēl vienu smagas nopūtas vērtu
mirkli piedzīvoja smaiļotāji. Mūsu
dāmu četrinieks – Inga Staņuna,
Anita Staņuna, Dace Mauliņa un
Žanete Valentīna – distances beigu
daļā atradās trešajā pozīcijā, bet
pēdējos metros gadījās misēklis,
un laiva apgāzās.
Vilšanos sagādāja arī mūsu futbolistu sniegums, kuri olimpiādes
finālturnīrā nespēja gūt vārtus
nevienā no trim aizvadītajām
spēlēm. Jāatzīst gan, ka olimpiādē
varēja startēt tikai daži spēlētāji
no FK «Jelgava» pamatsastāva,

Basketbolisti izcīna sudrabu
 Artis Liepiņš

Latvijas II Olimpiādes
basketbola finālturnīrā piedalījās četras
komandas – Ventspils,
Jelgavas, Liepājas un
Gulbenes pilsētu izlases. Jelgavu olimpiādes kvalifikācijas un
finālturnīrā pārstāvēja
BK «Zemgale» trenera
Vara Krūmiņa vadībā.
Sestdien, 14. jūnijā, komandas aizvadīja pusfināla spēles.
Jelgavas komanda sava pusfināla spēlē spraigā cīņā pārspēja
liepājniekus ar rezultātu 94:84,
izšķirošo pārsvaru panākot
spēles trešajā ceturtdaļā. Otrajā
pusfināla spēlē tikās Ventspils
ar Gulbenes komandu. Ļoti
pārliecinošu uzvaru izcīnīja
Ventspils basketbolisti, kuri
gulbeniešus apspēlēja ar rezultātu 90:59.
Savukārt svētdien, 15. jūnijā, tikās abu pāru uzvarētāji,
kuri spēlēja par pirmo vietu,
bet pusfināla zaudētāji sadalīja
bronzas medaļas. Spēlē par

Vienā no prestižākajām disciplīnām – vīriešu basketbola
sacensībās – olimpiādes finālturnīrā mūsu BK «Zemgale»
pusfinālā pieveica Liepājas
komandu, bet finālā ventspilnieku «rieksts» izrādījās par
cietu.
trešo vietu Liepājas komanda
sīvā cīņā pārspēja Gulbenes
vienību, tādējādi izcīnot bronzas medaļas. Finālspēlē jelgavnieku cīkstēšanās ar ventspilniekiem ļoti sīva bija līdz pat
trešās ceturtdaļas vidum, bet
tad mājinieki veica izrāvienu,

un pirms pēdējām desmit spēles minūtēm viņiem bija desmit
punktu pārsvars.
Spēles pēdējās piecpadsmit
minūtes diemžēl tika aizvadītas «tiesnešu» zīmē. Brīžiem
radās iespaids – lai kā spēlētu
mūsu basketbolisti, viņi nedrīkst šo spēli uzvarēt. Soģi
mūsējiem deva vienu piezīmi
pēc otras gandrīz jebkurā spēles epizodē. Tiesnešu konsekvento darbību laukumā spilgti
raksturo mūsu spēlētājiem piešķirtās trīs tehniskās piezīmes
un M.Berķa noraidījums. Līdz
ar to finālspēles liktenis bija
izšķirts un jelgavnieki vairs nespēja apdraudēt ventspilnieku
uzvaru šajā mačā – 85:63, izcīnot sudraba medaļas Latvijas
II Olimpiādē basketbolā. Jelgavnieku treneris V.Krūmiņš
pēc spēles atzina, ka, neskatoties uz piedzīvoto zaudējumu,
kopumā izcīnītās sudraba
medaļas vērtējams kā ļoti labs
panākums. To apliecina arī tas,
ka aiz jelgavniekiem palikušas
tādas LBL 1. divīzijas komandas kā Liepāja, Valmiera un
Gulbene.

jo līdzīgi kā lielajā olimpiādē bija
noteikts vecuma ierobežojums
un spēlēt drīkstēja tikai spēlētāji
līdz 21 gada vecumam. Pirmajā
spēlē mūsu puiši piekāpās Liepājas komandai (0:3), kura vēlāk
izcīnīja sudraba medaļas. Otrajā
spēlē pēc sīvas spēkošanās nācās
atzīt Rēzeknes pārākumu (0:1),
bet pēdējā apakšgrupas spēlē
futbolisti kapitulēja Rīgas vienībai
(0:3). Rezultātā gūto un zaudēto
vārtu attiecība – 0:7 un septītā
vieta turnīrā, jo Gulbenes komanda pēc apakšgrupas spēlēm jau
bija devusies mājup, neuzskatot
par vajadzīgu aizvadīt spēli par
septīto vietu.

Bronzas medaļas
Modris Okmanis – boksā svara kategorijā līdz 57 kilogramiem;
Artūrs Āboliņš – boksā svara kategorijā līdz 91 kilogramam;
Sergejs Soldatenoks – boksā svara kategorijā līdz 91 kilogramam;
Deniss Šamiļins – boksā svara kategorijā līdz 75 kilogramiem;
Asifs Aļijevs – boksā svara kategorijā virs 91 kilograma;
Artūrs Trumsiņš – boksā svara kategorijā līdz 64 kilogramiem;
Sergejs Kudinovs – boksā svara kategorijā līdz 54 kilogramiem;
Andrejs Šudeiķis, Romāns Astapovs – kanoe divniekā 500 metros;
Sergejs Nemņaševs, Jānis Geidāns – smailīšu divniekā 500 metros;
S.Ņemnaševs, J.Geidāns, Sergejs Švāģers, Ervīns Vēveris – smailīšu četriniekā 1000 metros;
Romāns Homenko – brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 66 kilogramiem;
Ivans Ivanovs – brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 84 kilogramiem;
Dace Šteinerte – diska mešanā;
A.Ozoliņa-Batlere, V.Paegle, J.Kudrjavceva, I.Badune – peldēšanā kombinētajā stafetē;
J.Orbidāns – peldēšanā 100 metros tauriņstilā;
V.Vovruško – peldēšanā 200 metros kompleksajā peldējumā.

Sudraba godalgu izcīnīja
boksa kluba «Madara»
pārstāvis Raitis Sinkēvičs.
Kopumā boksa sacensībās piedalījās 13 Jelgavas
sportisti, Raita sudrabam
pieplusojot arī septiņas
bronzas medaļas.

Emocijas izšķir visu
 Artis Liepiņš

aizvadītajās divās spēlēs pret Rī- gaitu, uzvarot ne tikai trešo setu,
gas rajona un Daugavpils rajona bet arī spēli (2:3). Grūti spriest,
Iespēju startēt sieviešu
komandām nebija izcīnījušas ne- kāpēc jau gandrīz pie izcīnītām
volejbola finālturnīrā
vienu uzvaru pat setā. Faktiski tā medaļām trešajā setā meitenes
priekšsacīkstēs izcīnīja
bija cīņa par bronzas godalgām. pazaudēja koncentrēšanos, bet
četras komandas – RīSpēles sākums labāk padevās jel- ir skaidrs, ka zaudējuma iemesls
gas pilsētas, Daugavpils
gavniecēm, kas izvirzījās vadībā noteikti nav meistarības trūrajona, Rīgas rajona un
pa setiem ar rezultātu 2:0. Spē- kums. Drīzāk tā ir psiholoģiskā
Jelgavas pilsētas koles trešajā setā līdz rezultātam nenoturība vai trenera nespēja
manda trenera Jāņa
18:11 (par labu jelgavniecēm) motivēt cīnīties par katru bumbu
Leiša vadībā.
šķita, ka bronzas medaļām nekur no spēles pirmā seta līdz finālsvilnesprukt, bet tā nedomāja Rīgas pei. Kopumā turnīru varētu
Izspēles kārtība paredzēja apļa pilsētas meitenes. Izmantodamas uzskatīt par neveiksmīgu, jo bija
turnīru, kurā katra komanda jelgavnieču paviršo spēli, viņas reāla iespēja uzvarēt pat divās no
tikās ar katru un uzvarētājs tika saņēmās un spēja lauzt spēles trim spēlēm.
noteikts pēc uzvaru skaita. Pirmajā spēlē jelgavnieces piekāpās
Daugavpils rajona komandai
(1:3). Pirmo setu mūsu volejbolistes uzvarēja, bet, iespēlējoties
pretiniecēm, pretargumenti nākamajos vairs neatradās. Otrajā
spēlē jelgavniecēm nāca pretī
Rīgas rajona komanda. Šajā spēlē cīkstēšanās starp meitenēm
bija ļoti, sīva, un spēles liktenis
izšķīrās tikai piektajā setā, kurā
mūsējās kapitulēja bez ierunām
(2:15), tādējādi piekāpjoties visā
spēlē ar rezultātu 2:3. Trešajā
spēlē mūsu meitenēm pretī stājās Volejbola finālsacensībās pievīla psiholoģiskā noturība, jo pat spēRīgas pilsētas komanda, kura lēs, kuru gaitu kontrolēja jelgavnieces, uzvaras izcīnīt neizdevās.
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Kultūras pasākumi
 Līdz 22. jūnijam – Uzvaras
parkā apskatāmas 2. Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla
«Galma dzīres» laikā tapušās
smilšu skulptūras, ko darinājuši
mākslinieki no Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Čuvašijas un Nīderlandes. Biļešu cena – Ls 1, bērniem
un pensionāriem – Ls 0,50, bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez
maksas (Uzvaras parkā).
 21. jūnijā no pulksten 9 līdz
14 – Zāļu tirgus (skvērā aiz kultūras nama).
 Pulksten 11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
pasniedz piemiņas karotītes jaundzimušajiem jelgavniekiem.
 Pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts»
laureātu apbalvošana.
 21. jūnijā pulksten 19 – kluba
«Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 22. jūnijā pulksten 12 – Klaipēdas Etnokultūras centra un
kultūras biedrības «Mazoji Lietuva» bērnu un jauniešu kopas «Vorusnele» koncerts. Vadītāja Dalia
Kiseļūnaite. Programmā Prūsijas
lietuviešu protestantu dziesmas
(Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 23. jūnijā pulksten 20.30
– Līgosim Jelgavā kopā ar Gunti
Skrastiņu un grupu «No pusvārda». Jāņubērni – Valts Pūce ar etnogrāfisko ansambli, Zane Gudrā, Viktors Lapčenoks, Uģis Roze,
Ieva Pļavniece un Ivo Fomins. Ieeja
– bez maksas (Pils salā).
 28. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra
brīvdabas izrāde «Mucenieks un
Muceniece» (Uzvaras parkā).
 Līdz oktobrim – par godu Latvijas valsts 90. dzimšanas dienai
tiek dota iespēja Latvijai paust
savu vēlējumu, uzrakstot to vienotības jostā. Līdz 30. jūnijam tas
izdarāms bibliotēkā «Pārlielupe»,
no 1. jūlija – Miezītes bibliotēkā,
no 1. augusta līdz 30. oktobrim
– Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā.
Vēlējumu ierakstīt jostā var arī
Jelgavas kultūras namā.

Izstādes
 Līdz 6. jūlijam – «Pasteļu izstāde», piedalās Latvijas labākie
pasteļgleznotāji (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja Izstāžu zālē).
 No 30. maija – muzeja
pastāvīgā ekspozīcija «Jelgava 19.
– 20. gadsimtā» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 20. jūnijam – Ulda Rogas
zīmēšanas studijas audzēkņu
darbu izstāde (kultūras nama 2.
stāvā).
 No 22. līdz 29. jūnijam – portāla «Delfi» izsludinātā fotokonkursa 30 labāko darbu izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 23. jūnijam – Jelgavas
Mākslinieku organizācijas mākslinieku darbu izstāde «Jelgavas Pils
mākslinieku darbos» (Jelgavas pils
Sudraba zālē).
 Līdz 23. jūnijam – fotogrāfiju
izstāde «Mana pils» (Jelgavas pils
aulas foajē).
 Līdz 27. jūnijam – Jelgavas
mākslinieka Valerijana Dadžāna
gleznu izstāde. Apskatāma darbdienās no pulksten 10 līdz 15, bet
otrdienās līdz pulksten 19 (Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā
13 – 15, ieeja no sētas puses).

Sporta pasākumi
 19. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2008» 10. kārta (Vilcē).
 22. jūnijā pulksten 12 –
«Līgo» jahtu regate (Jelgavas
Jahtkluba bāzē).
 5. jūlijā pulksten 16 – 1. līgas
čempionāts futbolā «Metta/LU»
– FK «Jelgava» (Ķekavā).

svētki

Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs

Arī šogad līgosim kopā!
 Sintija Čepanone

priekšnesumu sniegs jauniešu
kamerkoris «Mītava» un bērnu
vokālais ansamblis «Rotiņa».
Un tad jau Līgo svētki mūsu
pilsētā būs ieskandināti – pilsētniekiem vien atliks kārtīgi
izgulēties, lai nomodā varētu
sagaidīt Jāņu rītu.

Vasaras saulgriežos
– 21. jūnijā – Jelgavā
sāks smaržot jāņuzāles un skanēt lustīgas līgodziesmas, jo
skvērā aiz kultūras
nama norisināsies
tradicionālais Zāļu
tirgus. Taču gada īsāko nakti jāņubērni
aicināti pavadīt Pils
salā, kur līdz pat pēdējam odam varēs
līgot kopā ar Gunti
Skrastiņu un grupu
«No pusvārda».
Zāļu tirgus skvērā aiz kultūras nama 21. jūnijā sāksies
pulksten 10, un veselas četras
stundas ikviens varēs baudīt
daudzveidīgu kultūras programmu, kā arī «nodrošināties»
ar visu Līgo svētkiem nepieciešamo, tostarp jāņuzālēm
vasaras smaržas radīšanai un
dažādiem gardumiem svētku
galdam. Pašvaldības aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle stāsta,
ka tirdziņā varēs iegādāties
arī dāvanas Jāņiem un Līgām
– par šo iespēju gādās amatnieki no visas Latvijas un pat
Lietuvas.

Vērtības, kas nezūd

Jaundzimušo jelgavnieku
sveikšana, konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts»
laureātu apbalvošana, Līgu
un Jāņu sumināšana – tās ir
tradīcijas, bez kurām Zāļu
tirgus mūsu pilsētā vairs nav
iedomājams, tieši tādēļ jelgavnieki arī šogad aicināti tikties
skvērā aiz kultūras nama, lai

Jāņu dziesmas skanēs
Pils salā

Arī šajā Zāļu tirgū jau no pulksten 10 ikviens līdztekus andelei varēs baudīt pašdarbnieku kolektīvu
Foto: JV
priekšnesumus.
visi kopā sagatavotos gaidāmajiem svētkiem.
Jau no pulksten 10 ikviens
tirdziņa apmeklētājs līdztekus
andelei varēs baudīt Jelgavas
amatierkolektīvu priekšnesumus. Kā pirmie skvērā dančus griezīs vidējās paaudzes
dejotāji no kolektīva «Laipa»
un seniori no «Ozolniekiem»,
savukārt pēc tam savu dejotprasmi atrādīs dejotāji no «Liel
upes» un senioru deju grupas
«Rudens roze». S.Sīle informē,
ka 19. jūlijā Uzvaras parkā
norisināsies Latvijas Senioru
deju grupu festivāls «Sveiks,
vecais Ādolf! Lai top...» un,
sniedzot priekšnesumu Zāļu
tirgū, «Rudens rozes» dejojošās
dāmas jelgavniekus ieintriģēs

un aicinās apmeklēt arī viņu
festivālu.

Sveiks bēbjus,
Līgas un Jāņus

Pulksten 11 skvērā aicinātas pulcēties ģimenes, kuras
sagaidījušas mazuļus. Tad
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, pasniedzot piemiņas
karotītes, sveiks jaundzimušos
jelgavniekus. Kopumā jelgavnieku saimē tiks uzņemti 189
bērniņi, tostarp dvīņi, kas
dzimuši šogad laikā no marta
līdz jūnijam. Īpašs prieks būs
arī divām Līgām un septiņiem
mazajiem Jāņiem, kas piedzimuši no pagājušajiem līdz
šiem Jāņiem, – viņi tiks sveikti
gaidāmajā vārdadienā.

Pulksten 11.30 ikviens aicināts līgot kopā ar folkloras
kopu «Dimzēns». «Tās būs Līgo
svētku izdarības īsti latviskā
garā, un «Dimzēns» gādās par
to, lai mēs neizmirstu tradīcijas,» S.Sīle vien piebilst, ka
netrūks nedz dziesmu, nedz
deju, nedz rotaļu un atrakcijās
«Dimzēns» iesaistīs arī sanākušos jāņubērnus.
Savukārt pulksten 12 paldies
par ieguldīto darbu un laiku
teiks saimniekiem, kas kļuvuši
par konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātiem.
Savukārt no sirds izsmieties
ļaus Ādolfa Alunāna teātra
aktieri, izrādot un izdziedot humoristiskas kuplejas.
Visbeidzot pulksten 13.40

23. jūnijā Jelgavā līgot varēs
Pils saliņā – tur uz jautrības
pilnu nakti jau no pulksten
20.30 gaidīs Guntis Skrastiņš
ar grupu «No pusvārda» un veselu pulku jāņubērniem. Viņš
sola, ka jautras un nopietnas
dziesmas mīsies ar blēņām,
pļāpām un vēlējumiem, tādēļ
kaut ko tieši sev varēs atrast
kā veci, tā jauni līgotāji.
Piemēram, Valta Pūces etnogrāfiskais ansamblis septiņu
cilvēku sastāvā muzicēs ar
senajiem mūzikas instrumentiem, dziesmas izpildot senlatviskās noskaņās, savukārt
nostalģiskākus jelgavniekus
priecēs Viktora Lapčenoka
balss. Uģis Roze un Zane Gudrā izpildīs iemīļotās Imanta
Kalniņa dziesmas, muzikālu
priekšnesumu būs sagatavojuši
arī Ivo Fomins un Ieva Pļavniece. Visam pa vidu – rātni un
nerātni pantiņi – G.Skrastiņš
solās skandēt mīlas un papardziedu dzeju un, protams,
dziedāt kopā ar savu ansambli
«No pusvārda». Pēc pusnakts
māksliniekus nomainīs dīdžejs, līdz pat pēdējiem odiem
un pirmajiem gaiļiem spēlējot
iemīlētus dziedamus un dancojamus gabalus.
Jāpiebilst, ka visi pasākumi
kā Zāļu tirgū, tā Pils salā būs
bez maksas.

Jelgavnieki veido pils gadskaitli
 Ritma Gaidamoviča

Vairāk nekā mēnesi
ilgušais Jelgavas pils
270 gadu jubilejas
svinību maratons
noslēdzies, aiz sevis
atstājot atmiņas par
šajā laikā piedzīvoto, galma dāmu un
kungu portretus, ierakstus viesu grāmatā, dažādas izstādes,
kas pilī vēl aplūkojamas līdz 21. jūnijam,
un izgaismotu pils
dienvidu daļu, kas
ikvienu priecēs diennakts tumšajā laikā.
Pils dzimšanas dienas svin ī b ā s L a t v i j a s L a u k s a imniecības universitātes rektors Juris Skujāns atzina,
ka garais svētku maratons
ir izdevies, sākot ar pilsētnieku fotoizstādi un Lauku
inženieru fakultātes topošo
arhitektu maketu vīzijām par
to, kāda pils varētu izskatīties
nākotnē, Jelgavas Mākslinieku organizācijas dalībnieku
darbu izstādi, kuros atainota
Jelgavas pils un tās apkārtne,
un beidzot ar vērienīgu pasākumu programmu nedēļas nogalē. Kā svarīgāko notikumu
rektors min pils pārtapšanu
par «gaismas pili» jeb dienvidu daļas izgaismošanu, par ko
liels paldies jāsaka Jelgavas
pašvaldībai, akciju sabiedrībai «Latvenergo» un teju 400
ziedotājiem, kas palīdzējuši

pilij tikt pie šādas rotas.
Nu 270 gadus seno pili tagad apdzīvo studenti teju no
visiem Latvijas reģioniem,
kas simtiem gadu veco celtni
aizvien uztur jaunu un ik
dienu ienes tajā dzīvību un
gaišumu.
Svētku laikā jelgavniekiem
un pilsētas viesiem tika dota
iespēja iejusties galminieku
lomā, atbilstoši tērpjoties, lai
uz svinībām dotos saskaņā
ar seno pils etiķeti. Savukārt tie, kam pārģērbšanās
negāja pie sirds, varēja kalt
pils monētu, ierakstīt novēlējumu pils viesu grāmatā,
vērt pērļu rotas, gatavot stabules, cept pīrāgus, apgleznot
piparkūkas vai iesaistīties
citās aktivitātēs. Bet Pils
salā ciemiņi varēja novērtēt
Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi. Tepat
bija iespējams arī noskatīties pils šodienas saimnieka
– Latvijas Lauksaimniecības
universitātes – pašdarbnieku
koncertu. Paralēli pie Liel
upes ar koncertprogrammu
viesus priecēja Jelgavas 4.
vidusskolas orķestris, bet pils
pagalmā uzstājās Nacionālo
bruņoto spēku štāba orķestris un dejoja galma dāmas un
kungi no Kuldīgas jauniešu
teātra «Facus».
Bet pagalmā, skanot Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēkņu klasiskās mūzikas
koncertam, varēja paviesoties
pils pagraba cietumā un tikties ar pašu lielo komediantu

Lai arī visus svinētājus negaidīti pārsteidza lietus, tas neizjauca svētku kulminācijas pasākumu
– pils fotografēšanu no putna lidojuma. Tās laikā pagalmā cilvēki veidoja pils gadskaitli – 270
–, ko no Nacionālo bruņoto spēku helikoptera piemiņai iemūžināja pilsētas fotogrāfi.
Džakomo Kazanovu. Šo fragmentu no Anšlava Eglīša lugas «Kazanovas mētelis» piedāvāja LLU Studentu teātris
un režisore Astra Kacena.
Jau atnākot uz svētkiem,
ikviens varēja zirga ratos ap
pili apbraukt goda apli, bet
vēlāk noraudzīties LLU Zirgkopības mācību centra «Mušķi» zirgu figurālās jāšanas
paraugdemonstrējumos.
Taču ar šo svētki nebeidzas
– r e k t o r s J. S k u j ā n s m i n ,
ka aizvadītie notikumi bijis
lielisks starts tam, lai vēl
vairāk uzpostu pili un nākamajā gadā svinētu apaļo LLU
jubileju.

Pils parkā bija vairākas radošās darbnīcas, kurās varēja kalt
monētas, gatavot stabulītes vai vērt pērļu rotas.
Foto: Ivars Veiliņš

