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Rīgu pieskandinās vairāk
nekā 1000 jelgavnieku

Ar vēstījumu noslēgs
«Dziesmu vainaga»
kompozīciju
 Sintija Čepanone

«1895. gada 15. jūnijā šeit sākās IV Vispārējo latviešu dziesmu
un mūzikas svētku
gājiens. Godinot vienīgos Dziesmu svētkus, kas notika ārpus
Rīgas, 2008. gadā
atjaunotajā Uzvaras
parkā tika uzstādīta piemiņas zīme
«Dziesmu vainags».»

Jauni un krāšņi tērpi uz svētkiem sarūpēti ne vienam vien kolektīvam – arī mūsu «lielupiešiem», kas noteikti
palīdz «turēt» vēl raitāku deju soli. Jāpiebilst, ka tautas deju ansambļa «Lielupe» un folkloras kopas «Dimzēns»
Foto: Ivars Veiliņš
jaunie tautas tērpi izvirzīti arī laureātos tautas tērpu skatē.
 Ritma Gaidamoviča

Ar laba vēlējumiem vakar uz XXIV Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XIV
Deju svētkiem pavadīti
pilsētas pašdarbības kolektīvi – daži no tiem uz
svētku mēģinājumiem
devušies jau šodien,
rīt uz palikšanu Rīgā
brauc tie, kas piedalīsies
atklāšanas koncertā un
dažos pirmajos deju
uzvedumos, bet pārējie
pievienosies svētdien.
Kopumā no mūsu pilsētas svētkos piedalīsies 32 mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi ar 1088 dalībniekiem – to skaitā 15 tautisko
deju kolektīvi, 12 kori, Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātris, folkloras
kopa «Dimzēns», ansamblis «Da
capo», pūtēju orķestris «Jelgava»

un arī tautas lietišķās mākslas
studijas «Dardedze» audējas.
Aģentūras «Kultūra» mākslinieciskās daļas vadītāja Liāna
Krūmiņa stāsta, ka aptuveni 900
dalībnieki no Jelgavas līdz pat 12.
jūlijam dzīvos Rīgas 86. vidusskolā, bet pārējie galvaspilsētā
ieradīsies uz mēģinājumiem vai
uzstāšanos.
Jau svētdien, 6. jūlijā, Jelgavas
kolektīvi, pilsētas un izglītības
iestāžu vadītāji, kā arī aģentūras «Kultūra» kolektīvs dosies
tradicionālajā svētku gājienā. Tā
maršruts: 11. Novembra krastmala – Rātslaukums – Brīvības
piemineklis – Dailes teātris. Svētku gājiens sāksies pulksten 11, bet
mūsējie pēc svētku režijas pa galvaspilsētas ielām dosies pulksten
14. «Aicinām ikvienu piebiedroties
atbalstītāju pulkam Rīgā,» piebilst
L.Krūmiņa.
Diemžēl šogad dalībnieku, kas

gājienā pārstāvēs pilsētu, būs nedaudz mazāk nekā kopumā piedalās svētkos, jo pieci deju kolektīvi,
kas svētdienas vakarā uzstāsies
koncertā «Deju svētkiem 60», ies
gājiena priekšgalā. Šajā koncertā «Arēnā «Rīga»» pulksten 17
uzstāsies labākie Latvijas deju
kolektīvi un izpildīs par klasiku
kļuvušās 28 latviešu horeogrāfu
dejas, tostarp arī divu jelgavnieku – leģendārā horeogrāfa Viļa
Ozola un Jelgavas pilsētas deju
kolektīvu virsvadītājas Guntas
Skujas dejas.
Starp citu – vairāki jelgavnieki
ir iesaistīti arī svētku organizēšanā: G.Skuja ir viena no šo svētku
virsvadītājām, Vilis Ozols – goda
virsvadītājs, Raitis Ašmanis – pūtēju orķestru virsdiriģents, Velta
Leja – Folkloras dienu norišu scenārija un režijas autore. Savukārt
Deju svētku lieluzveduma «Izdejot laiku» Daugavas stadionā un

Pašvaldība izraugās dzīvokļus
 Anna Afanasjeva

būtu jāgaida rindā, šogad pilsētas
budžetā dzīvokļu iegādei atvēlēti
Pašvaldības darba gru300 tūkstoši latu. Nesen darba
pa par iegādei piemēgrupa apskatījusi vairāk nekā
rotiem atzinusi septidesmit labiekārtotus un nelabieņus dzīvokļus. Pēc tam,
kārtotus vienistabas un divistabu
kad dzīvokļu pirkšanu
dzīvokļus. Tie, kā skaidro Īpašuatbalstīs dome un damu konversijas pārvaldes vadītārījums tiks noformēts,
jas vietnieks un Dzīvojamā fonda
Dzīvokļu komisija lems
sektora vadītājs Edijs Mercs, izvēpar to, kuriem iedzīvolēti gan pēc iedzīvotāju rakstiski
tājiem tie tiks izīrēti.
iesniegtiem piedāvājumiem, gan
izskatot publiskajā pārdošanā noLai jelgavniekiem, kam ir tie- nākušos mitekļus. Iedzīvotāji, kas
sības pretendēt uz pašvaldības pretendē uz pašvaldības dzīvokli,
piešķirtu dzīvokli, pārāk ilgi ne- galvenokārt pieder maznodroši-

nāto kategorijai. Viņus visvairāk
interesē nelabiekārtoti divistabu
dzīvokļi, taču to piedāvājums
ir neliels. Šoreiz izskatīti divi
varianti, bet darba grupa pārāk
lielās cenas dēļ no to pirkšanas
atturējusies.
Par pirkšanai piemērotiem
atzīti septiņi dzīvokļi. To vidū ir
labiekārtoti vienistabas un divistabu mitekļi, kā arī nelabiekārtoti
vienistabas dzīvokļi. Pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Vilis
Ļevčenoks stāsta, ka dzīvokļu
cenas svārstās no nepilniem 600
latiem par nelabiekārtota mitek-

Šādu vēstījumu jau drīzumā varēs lasīt Uzvaras parkā
– plāksne ar to tiks piestiprināta pie akmens sienas
iepretim pērn uzstādītajai
skulptūrai, tādējādi it kā
noslēdzot «Dziesmu vainaga»
kompozīciju.
«Sākotnēji bija iecerēts, ka
atgādinājums par svarīgo norisi Uzvaras parkā – IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem – tiks iekalts
pērn uzstādītajā, mākslinieka
Ģirta Burvja veidotajā akmens
skulptūrā «Dziesmu vainags»,

taču, meklējot kompozicionāli
izteiksmīgāko risinājumu, tika
nolemts izgatavot un uzstādīt
atsevišķu plāksni,» atklāj pilsētas galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis. Viņš stāsta,
ka tā būs aptuveni 1,20 x
0,40 metrus liela, darināta no
anodēta metāla, un to rotās
ne tikai tekstuāla informācija,
bet arī piktogramma, kurā
attēlots «Dziesmu vainags»,
tādējādi apliecinot piemiņas
akmens un plāksnes ciešo
saistību.
Nepieciešamību arī ar teksta
palīdzību iedzīvotājiem atgādināt par 1895. gadā Uzvaras
parkā notikušo aktualizēja
Jelgavas Latviešu biedrība, un
tā izskatīšanai bija iesniegusi
trīs teksta variantus. «Tie visi
tika izmantoti, veidojot gala
versiju,» paskaidro G.Svikulis
un norāda, ka kopīga darba rezultātā arī tapa šis vēstījums.
Jau tuvākajā laikā sāksies
darbs pie plāksnes izgatavošanas un uzstādīšanas. Kopējās
izmaksas pilsētas galvenais
mākslinieks lēš ap 500 latu.

Vecpilsētā grib
sakārtot ielu, ietves
un apgaismojumu

kokļu mūzikas koncerta Lielajā
Ģildē scenogrāfs ir jelgavnieks
Mārtiņš Vilkārsis.
Jāpiebilst, ka līdztekus lieliem
un maziem koncertiem svētku
laikā trīs mūsu kolektīvi izpelnījušies žūrijas augstāko vērtējumu un  Anna Afanasjeva
startēs arī finālkonkursos: koru
konkursā – «Spīgo» un «Zemgale»,
Jelgavas pašvaldība
bet vokālo ansambļu konkursa
pretendēs uz Eiropas
finālā – «Da capo».
Reģionālās attīstības
Kā jauninājums šogad jāmin arī
fonda (ERAF) atbal18 Latvijas amatierteātru dziesmu
stu mūsu vecpilsēspēles Vērmanes dārzā, kuras 9.
tas atjaunošanai un
jūlijā pulksten 12.30 uzsāks tieši
pielāgošanai tūrisJelgavas Ādolfa Alunāna teātris ar
ma attīstībai. Ja tas
pirmo latviešu opereti «Mucinieks
izdosies, vecpilsētā
un Muciniece».
atjaunos J.Asara un
L.Krūmiņa uzsver, ka jelgavnieK.Barona ielas poski pēc vēlajiem vakara koncertiem
mus, sakārtos ietves
ērti varēs nokļūt arī mājās, jo uz
un apgaismojumu
Jelgavu kursēs nakts vilcieni. PaVecpilsētas ielā, kā
pildus vilciens Rīga – Jelgava būs
arī veiks tūrisma pie6., 7., 10., 11., 12., 13. jūlijā un no
saistīšanas pasākuRīgas aties pulksten 1.25 naktī.
mus.

ļa kvadrātmetru līdz 800 latiem
par labiekārtota dzīvokļa kvadrātmetru. Praktiski visiem cenu
izdevies nokaulēt par vairākiem
tūkstošiem latu. Vienam dzīvoklim saimnieks cenu pazeminājis
pat par 5000 latu. Rudenī, kad
cenas varētu vairāk pazemināties,
pašvaldība vēlas iegādāties vēl
vairākus dzīvokļus.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka lēmums par dzīvokļu
iegādi pieņemts, jo pašvaldībai
nav brīva dzīvojamā fonda, ko piešķirt dzīvokļu rindā gaidošajiem
jelgavniekiem.
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Pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs stāsta, ka
vecpilsētas projektu iesniegs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā infrastruktūras un
pakalpojumu programmas
projektu konkursā, kas paredz atbalstīt valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļu
saglabāšanu, atjaunošanu un
infrastruktūras pielāgošanu
tūrisma produktu attīstībai.
Iespēju saņemt ERAF atbalstu
pašvaldība nolēmusi izmantot,
jo plānotās aktivitātes atrodas
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Jelgavas

vēsturiskā centra – teritorijā.
Projekta mērķis ir atjaunot
Vecpilsētas ielas, K.Barona
ielas posma no J.Asara līdz
Vecpilsētas ielai un J.Asara
ielas posma no Vecpilsētas
līdz K.Barona ielai vēsturisko
veidolu. Tā tiktu veicināta
nacionālās nozīmes kultūras
tūrisma produktu attīstība,
nodrošinot valsts kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu.
Vienlaikus tiktu uzlabota arī
satiksmes drošība.
Pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes
attīstības plānošanas sektora galvenā speciāliste Ļena
Štrausa papildina, ka apstiprināšanas gadījumā projektu
paredzēts īstenot nākamgad.
Darbu gaitā sakārtos vecpilsētas teritorijas infrastruktūru, saglabājot teritorijas
vēsturisko autentiskumu un
izveidojot tūristiem pievilcīgu
vidi. Minētajā teritorijā tiks
izvietotas mazās arhitektūras
formas, apgaismes ķermeņi un
informācijas stendi.
Projekta kopējās izmaksas
pārsniedz 818 885 latus. No
šīs summas 85 procentus jeb
695 971 latu veido ERAF
finansējums, bet pašvaldības finansējums pārsniedz
122 914 latu.
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Očko
un viņa
saimniecība

Pilsētnieks vērtē

Cik lielu
uzmanību
pievēršat
higiēnai
salonos?

 Sintija Čepanone

Augusta beigās apritēs gads, kopš par Lielupes
palienes pļavu «uzturēšanu kārtībā» gādā savvaļas
zirgi. No Nīderlandes uz Pils salu kopumā tika atvesti
16 «strādnieki», bet nu viņu pulkam pievienojušies
vēl trīs – pavasarī atskrējuši kumeliņi. Kādam, apciemojot savvaļniekus, var šķist, ka viņu ikdiena ir
rimta un pat garlaicīga, taču, izrādās, Pils salā laiku
pa laikam uzbango īstas kaislības...
Par savvaļnieku dzīvi Jelgavā
vislabāk zina stāstīt Einārs Nord
manis – pērn Latvijas Dabas fonds
viņam uzticēja uzraudzīt ne tikai
Pils salu, bet arī tās jaunos iemītniekus, tādēļ «Jelgavas Vēstnesis»
kopā ar viņu devās apraudzīt
savvaļas zirgus un izzināt, kā
mainījusies viņu ikdiena kopš
pirmajiem biklajiem soļiem savā
jaunajā mājvietā.

Saimnieko trīs kompānijas

kas kompānijas. «Redz, tur pie
tā koka jau viņi ir!» ieskatīties
binoklī aicina Einārs, atklājot,
ka apraudzīt iesim lielāko baru
– viņu pārziņā ir visplašākā Pils
salas teritorija. Otra kompānija
– divi kungi un jaunā māmiņa ar
savu atvasi – saimnieko iepretim
«Tonusam», savukārt trešā, kurā
ir vien divi brašuļi – pusbrāļi Gioss
un tumšais zirdziņš Opinars –, labprātāk uzturas iepretim viesnīcai
«Jelgava».

Izrādās, savvaļnieku ierašanās
Pils salā izmainījusi arī Eināra dzī- Jelgavā pirmās
vi. «Beidzot esmu ieguvis mieru, dzimst meitenes
par kādu allaž esmu sapņojis. To,
Lielāko baru, kurā likumus
ka visu pasaules naudu nopelnīt nosaka desmitgadīgais ērzelis
nav iespējams, sapratu jau sen, Očko, satiekam, rāmi graužam
tieši tādēļ esmu laimīgs, ka savu zāli koku paēnī. Einārs atklāj, ka
ikdienu nesteidzīgi varu pavadīt tā ir viņu mīļākā vieta, kur tad
dabas tuvumā un uz Rīgu aiz- viņus arī visbiežāk var satikt. Sābraukt labi ja reizi mēnesī,» saka kumā šķiet, ka visi savvaļnieki ir
Einārs un ieskatās binoklī, lai vienādi, taču Einārs teic – nav vis.
zinātu, kur plašajā ap 70 hektāru «Tāpat kā cilvēkiem, arī zirgiem
lielajā Pils salas teritorijā pašlaik katram ir sava seja, tikai tā atklāmeklējami tās «saimnieki». Viņš jas spalvas, krēpju krāsojumā, arī
gan neslēpj, ka rūpes, salīdzinot ar auguma izmēros,» un viņš norāda
laiku, kad darbojās reklāmas biz- uz miesās brangāko – tas ir Očko.
nesā, mazumā nav gājušas, taču Savukārt tā lapsas rudumā ir Oleprioritātes neapšaubāmi mainīju- na. «Viņa jau no paša sākuma bija
šās. «Man tagad
visdraudzīgākā
prātā tehnika,
visiem, tāpēc
M a z i e , c e n - no
ar ko appļaut
iemantojusi ne
palienes pļavas,
šoties noturēt tikai manu, bet
jo no 1. augusta
arī citu cilvēku
līdzsvaru, grīļo- mīlestību,» pato varēs darīt,
jāgādā siens, lai
Einārs.
jās, katrs solis skaidro
nepieciešamības
Tas blakus ir
gadījumā ziemā
viņiem prasīja Gorans. Jaunais
varētu piebarot
par visām
milzīgu koncen- ērzelis
zirgus,» darāmo
varītēm cenšas
ieskicē Einārs.
trēšanos, savu- apliecināt savu
Pērn, iepazīs«varonību» – te
kārt mammas kādam savam
toties ar savvaļas
zirgiem, Einārs
it kā
viņiem kaut ko biedram
vēlējās, lai ar laistarp citu iekož
ku starp viņu un
ciskā, te kādai
ausī bubināja
savvaļniekiem
dāmai izrāda
izveidotos cieša
nepārprotamus
draudzība. Uz jautājumu, vai tas uzmanības apliecinājumus. «Viņš
izdevies, E.Nordmanis pasmaida: visā barā ir visdraiskākais un
«Jā. Mēs esam kļuvuši par drau- vienmēr izstrādā kādu numuru.
giem. Šķiet, es viņiem tīri labi Piemēram, pavasarī viņš izlikās
patīku.» Un viņš atklāj, ka tam par beigtu – gulēja un vien viltīgi
bija nepieciešams kāds mēnesis skatījās apkārt. Jā... pagaidām
divi un tas prasījis ne mazums «šefs» viņa gājienus pacieš, taču
pacietības kā no viņa, tā savvaļnie- nez vai tā būs vienmēr,» Einārs
kiem. Tagad jau Einārs nešaubīgi pieļauj, ka jauneklis Gorans vazina nosaukt katra vārdu, stāstīt rētu būt nākamais, kurš tiks
par viņa niķiem un stiķiem un to, patriekts no bara lielajā dzīvē, un
kāpēc Pils salā saimnieko nevis tad būs interesanti pavērot, kā
viena liela, bet gan trīs mazā- brašulis centīsies sadraudzēties

Skaitļi runā

Latvijā

ar citiem, lai atkal kādam baram
justos piederīgs.
Einārs teic, ka grūtāk ir atšķirt
divas ķēves – tas pašlaik vien
iespējams pēc viņu pēcnācējiem
– Goa ir mazās Godaivas māte,
savukārt Talija – Tērvetes. «Kumeliņi atskrēja aprīlī – pirmo
uzgāju vēl slapju, tikko dzimušu,
savukārt par otrā nākšanu pasaulē uzzināju pāris stundu vēlāk.
Ķēves pašas tika galā, un es varēju
vien novērot, kā viņas mazos māca
staigāt,» viņš stāsta, ka skats bijis
aizkustinošs: mazie, cenšoties
noturēt līdzsvaru, grīļojās, katrs
solis viņiem prasīja milzīgu koncentrēšanos, savukārt mammas
viņiem kaut ko ausī bubināja.
Kad mazais slinki apstājās, ķēve
it kā vienaldzīgi gājusi prom, un
kumeliņam nekas cits neatlika
kā sasparoties un viņai sekot. Izrādās, jau sešas stundas pēc dzimšanas kumeliņam jāprot turēties
līdzi lielajam baram. Tādu pašu
«mācībstundu» piedzīvoja arī otra
lielākā bara jaunākais kumeliņš
Tīna, kas atskrēja Tobijai.
Einārs atklāj, ka ar vārda domāšanu jaunākajiem Pils salas
iemītniekiem nav bijis problēmu
– tam jāsākas ar mātes vārda
pirmo burtu, un pie vārda mazie
tikuši ātri vien: «Ar vārdiem ir tā
– kas pirmais iešaujas prātā, tas
arī ir tas piemērotākais.»

– veikalā izraudzījies veselīgāko
kliju maizi. «Kā cilvēki nesaprot,
ka Pils salā zirgi nav badā – viņiem
ēdamā ir gana! Nu nedrīkst piebarot, citādi viņi vairs neattaisnos
savu ierašanos,» Einārs atgādina,
ka savvaļnieki šeit atvesti ne jau
prieka pēc, bet gan lai noganītu
palienes pļavas.
Uz jautājumu, kā «strādnieki»
tiek galā ar savu uzdevumu,
Einārs viņus paslavē. Lielākais
veikums manāms ziemas ganībās, kas izmēros ir ievērojamāki
mazākas par vasaras, un pašlaik
tur izauguši jauni mīksti zāles
stiebri. «Vasarā viņi vispirms
noēd mīkstāko zāli, piemēram,
āboliņu, bet ziemā nesmādē arī
garākos stiebrus un kārklus,» saka
E.Nordmanis. Tiesa gan – šogad
teritoriju nāksies arī appļaut, jo
deviņpadsmit zirgi vien ar pļavu
nograušanu vēl galā netiek. Einārs
lēš – lai noganītu visu aptuveni
70 hektārus plašo teritoriju, būtu
vajadzīgi 35 – 40 zālēdāji.
Staigājot pa Pils salu, visapkārt
dzirdamas putnu balsis, pavisam
netālu staigā stārķis, bet mazliet
tālāk no takas zālē iešaujas lapsa.
Izrādās, tas nav nekas īpašs – dzīvības applūstošajās pļavās nekad nav
trūcis, taču savvaļas zirgi noteikti
veicinās putnu, dzīvnieku un augu
sugu daudzveidības palielināšanos.
«Pļavu putni daudz lielākā skaitā
zirgu noganītajā teritorijā varētu
Zirgi strādā čakli
atgriezties pēc gadiem trim četPamanījuši Eināru, zirgi nāk riem,» prognozē Einārs.
ar viņu sasveicināties. Viņu savvaļnieki pazīst vislabāk – un kā Kurš te ir «šefs»?
nu ne, ja Einārs viņus cenšas apViņš atklāj, ka zirgi allaž mēdzot
ciemot vismaz divas reizes dienā. stāvēt ar asti pret vēju, tieši tādēļ
«Tad es vismaz zinu, kas notiek. pēc tā var noteikt vēja virzienu.
Piemēram, pirms kāda laika pa- Taču pēkšņi zirgi, kas līdz šim
manīju, ka Očko klibo – izrādās, stāvējuši, pagriezuši dibenu, nāk
viņam nagā kaut kas bija iedūries. sasveicināties un dodas prom.
Jau biju gatavs nepieciešamības Einārs vēl pagūst paskaidrot, ka
gadījumā sniegt pirmo palīdzību, stāvam uz zirgu takas, tādēļ labāk
bet viņš, par laimi, pats tika galā.» būtu, ja paietu nostāk un savvaļSavukārt kādu citu reizi, ejot pie niekiem nestāvētu ceļā. Zirgi prom
zirgiem, viņš saticis kādu puisi, dodas stingrā ierindā. Pirmais,
kurš apņēmīgi stiepis maisu, pilnu iedvešot bijību, garām paiet Očko,
ar maizes kukuļiem, un, Eināra bet viņam pamazām pievienojas
uzrunāts, lepni paziņojis, ka maizi arī pārējā kompānija. ««Šefs»
nes zirgiem: neesot jau šāda tāda dodas ieviest kārtību savā saim-

niecībā – pārējiem zirgiem lieku
reizi atgādināt, kurš šajās pļavās ir
noteicējs,» nosmej Einārs, atklājot,
ka Očko un viņa bars to dara trīsreiz dienā. Hierarhija ir pavisam
vienkārša – Očko ir priekšnieks ne
tikai savam baram, bet arī diviem
pārējiem, savukārt četru zirgu
kompānija ir tādi kā mazie «šefiņi»
atlikušajiem diviem jauniešiem.
«Visi savvaļnieki parasti satiekas
krustcelēs, sazviedzas, noskaidro
apstākļus, un, no malas raugoties,
šīs tikšanās izskatās pēc tādām
īstenu džentlmeņu sarunām.
Protams, pavasarī jau cits citu arī
patrenkā, noskaidro attiecības, bet
tad atkal katrs bars dodas uz savu
pusi,» stāsta Einārs.

No zirgiem nav jābēg

Atpakaļceļā satiekam divas
meitenes, kas apvaicājas, vai vēl
tālu jāiet, lai satiktu zirgus. Einārs
viņām norāda virzienu. Viņš teic,
ka par interesentu uzmanību
savvaļnieki nevar sūdzēties, lai
gan būtu gribējies, lai to, kuri vēlas izzināt viņu dzīvi, tomēr būtu
vairāk. «Iespējams, ka daudzi pie
zirgiem dodas paši uz savu galvu,
taču diez vai tādējādi cilvēki gūst
priekšstatu, cik patiesībā interesantas ir norises Pils salā. Viņi jau
zirgus redz tikai ganāmies, bet par
viņu ikdienu tā arī neko neuzzina,» Einārs atgādina, ka tieši tādēļ
jau viņš ir šeit, lai interesentiem
stāstītu par visām peripetijām
savvaļnieku dzīvē.
Atvadoties Einārs vēlreiz steidz
atgādināt, ka zirgus nedrīkst barot, savukārt, ja cilvēkam gadījies
ieinteresēt savvaļniekus un savu
uzmanību viņi apliecina, droši
tuvojoties, nedrīkst bēgt. «Zirgi ir
ļoti miermīlīgi, lai gan neadekvāta
cilvēka uzvedība viņus var izsist
no līdzsvara, taču arī ziņkārīgi.
Tieši tādēļ, ja savvaļnieki pienākuši pavisam tuvu, labāk ir vienkārši
stāvēt un saglabāt mieru, līdz viņi
paiet garām. Zirgi arī baidās no
plaukšķināšanas, tādēļ, ja citādi
viņi neatkāpjas, tad var pāris reižu sasist plaukstas vai pavicināt
zaru,» pamāca Einārs.

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā Latvijā un
Latvijas lielajās pilsētās, Ls
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Rīgā
Daugavpilī

Einārs Nordmanis diendienā ar savvaļas zirgiem ir jau teju gadu. Šajā laikā viņš paguvis apzināt katra niķus un stiķus, kā arī pieredzēt to, kas pēc grāmatām bija iespējams vien teorētiski
– proti, visiem par lielu pārsteigumu veselīgs kumeļš Tīna atskrējis divgadīgajai ķēvei Tobijai,
kas, rēķinot cilvēka mūžā, ir vēl tikai pusaudža vecumā. «Tagad mums te ir arī mazgadīga
māmiņa,» gādīgi noteic Einārs.
Foto: Ivars Veiliņš

559
477

Jelgavā
Jūrmalā
Liepājā

453
411

Rēzeknē
Ventspilī

394
473

408
Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati

Sintija Uršte,
skolniece:
– Tam uzmanību nepievēršu,
jo uzticos tai
vietai, uz kuru
aizeju. Esmu
pārliecināta,
ka tur viss ir
tīrs un es neko «nesaķeršu». Pilsētā
apmeklēju vairākas frizētavas, kur
varu tikt bez iepriekšēja pieraksta.
Liene Šmate,
grāmatvede:
– Higiēnas
prasībām
pievēršu lielu
uzmanību, jo
esmu diezgan
bieža viešņa
frizētavās.
Man ir ļoti svarīgi, lai šī vieta būtu
tīra, lai ķemmē nebūtu kāda cita
klienta mati. Ļoti svarīgi ir arī tas,
lai friziere, kas mani apkalpo, būtu
sakopta un glīta. Manikīra pakalpojumus gan neizmantoju.
Nastja
Lovke, vidusskolniece:
– Protams,
vienmēr palūkojos, lai visi
priekšmeti,
kurus meistare
izmanto, būtu
notīrīti un labā kārtībā. Īpaši skatos
uz to, vai manikīra piederumi ir
dezinficēti.
Einārs
Lazdiņš,
skolnieks:
– Godīgi sakot
– nepievēršu
gan, jo man
galvenais, ka
mati nogriezti
un es apmierināts izeju no frizētavas. Parasti
esmu frizētavā jau laicīgi un pats
redzu, ka friziere saslauka iepriekšējā klienta matus un viss ir atstāts
kārtīgi, pirms es sēžos krēslā.
Mārīte, sporta
metodiķe:
– Skaistumkopšanas salonus apmeklēju
reti, taču domāju, ka katrs
higiēnai tajos
pievērš uzmanību, it sevišķi mūsdienās, kad
dažādas slimības ir ļoti izplatītas
un katrs satraucas par savu veselību. Arī pakalpojuma sniedzējiem
obligāti šīs prasības ir jāievēro, jo tā
ir nepieciešamība. Pati zinu, kā tas
ir, – es agrāk strādāju skolā, un arī
mēs visas prasības ievērojām.
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10. klasēs vēl ir
brīvas vietas
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētas skolu 10.
klasēs patlaban no
568 vietām aizpildītas 535, vēl ir iespēja
pieteikties mācībām
4., 5. un 6. vidusskolā. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza gan
vienlaikus mudina
vecākus un skolēnus
labi pārdomāt, vai vidusskola tiešām būs
jaunietim pa spēkam
– varbūt labāk izvēlēties kādu no Jelgavas profesionālajām
skolām.
2008./2009. mācību gadā
sešās pilsētas skolās plānots
izveidot divdesmit 10. klases
ar kopumā 568 skolēniem.
Oficiālā uzņemšana visās
skolās ir noslēgusies, taču
trijās izglītības iestādēs vēl
palikušas brīvas vietas – 4.
vidusskola vēl var uzņemt astoņus, 5. vidusskola – 19, bet
6. vidusskola – sešus skolēnus.
Papildus uzņemšana skolās
notiks augustā. G.Auza pēc
iepriekšējo gadu pieredzes atzīst, ka brīvās vietas noteikti
tikšot aizpildītas, jo augustā
pilsētā atgriežas tie jaunieši,
kas mēģinājuši iestāties pro-

fesionālo izglītības iestāžu
četrgadīgajā mācību kursā,
bet, ja tas nav izdevies, izvēlas
mācīties vidusskolā.
Vienlaikus gan jāuzsver, ka
visās ģimnāzijās un vidusskolās klases ir nokomplektētas
un skolēnu pieprasījums bijis
liels – dažkārt varbūt pat
nepārdomāti jaunieši vēlējušies mācības turpināt tieši
ģimnāzijā vai vidusskolā, lai
gan atsevišķos priekšmetos
pamatskolā viņu vērtējums
bijis zemāks par 4 ballēm.
«Gribu mudināt gan skolēnus, gan vecākus pārdomāt,
vai šādā gadījumā izvēlēties
mācīties vidusskolā. Pieredze
rāda, ka vidusskolas programma skolēnam bez stabilām
priekšzināšanām ir sarežģīta,
papildu daudz jāstrādā, taču
ne vienmēr pietiek vēlēšanās
un apņēmības to darīt. Tāpēc
vajadzētu domāt par kādas
profesionālās izglītības programmas apguvi, kur jaunietis
iegūst profesionālo un arī
vidējo izglītību, kas vēlāk ļauj
turpināt mācības arī augstskolā,» atzīst vadītāja.
Pieredze apliecina arī to, ka
skolēni, saskaroties ar pirmajām grūtībām vidusskolā, no
tās izstājas. Un tad situācija
ir vēl sarežģītāka, jo mācību
gada vidū mainīt skolu ir ļoti
problemātiski.
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Rekonstruēs Filozofu
ielas 46. namu
 Sintija Čepanone

Jau vasaras beigās tiks
sākta mājas Filozofu ielā
46 rekonstrukcija, kas
paredz ēku modernizēt
un pārveidot atbilstoši
mūsdienu prasībām.
Lielākā daļa dzīvokļu
pieder pašvaldībai, un
tā turpina darbu pie
savu īpašumu sakārtošanas. Līdz šim būtiski
remontdarbi ēkā nav
veikti, un tās iedzīvotāji
aicināti uz laiku sev atrast citu dzīvesvietu.
«Koka māja Filozofu ielā 46 būvēta 1910. gadā. Būtiski remontdarbi tai nav veikti, tieši tādēļ tā
ir krietni nolietojusies, turklāt
bez ērtībām,» teic SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) tehniskais direktors Uldis
Lazdiņš. Lai turpmāk tās iemītnieki varētu dzīvot mūsdienu
prasībām atbilstošā mājā, tika
nolemts veikt pilnīgu tās rekonstrukciju, tostarp ierīkot kanalizāciju. «Izmaiņas piedzīvos kā mājas
fasāde, tā arī iekštelpas. Līdz šim
iedzīvotājiem bija jāsamierinās
ar neērtībām, piemēram, sausā
tualete bija ārā, taču saskaņā ar
projektu pēc rekonstrukcijas katrā
dzīvoklī tiks izbūvēta tualete, duš-

kabīne, būtiskas izmaiņas skars
arī apkures sistēmu,» skaidro
U.Lazdiņš.
Ēkas rekonstrukcijas projektu
konkursa kārtībā izstrādāja Hipotēku bankas Nekustamā īpašuma
aģentūra. U.Lazdiņš projektu vērtē kā ļoti pārdomātu. «Lielākoties
tur ir mazi dzīvokļi, piemēram,
19 kvadrātmetru plaša istaba,
un projektētājiem vajadzēja rast
risinājumu, kā tādā platībā atrast
papildus vietu arī tualetei un dušai. Tādējādi dzīvokļu platība nemainīsies, bet tā plānojums gan,»
stāsta JNĪP tehniskais direktors.
Turklāt mājas bēniņos plānots
izbūvēt vēl vienu jaunu dzīvokli.
Savukārt pagalmā saskaņā ar

Jau augustā sāksies
Filozofu ielas
46. nama renovācija. Tās
laikā plānots
ne vien būtiski uzlabot
komfortu dzīvokļos, bet
arī sakārtot
apkārtni,
tostarp atjaunot šķūnīšus
un izveidot
laukumu
Foto: Ivars Veiliņš automašīnu
novietošanai.
projektu – izveidot bruģētu lau- nama iemītniekiem nevar ierādīt
kumu, kur būs iespējams novietot pagaidu dzīvesvietu, tādēļ par to
četras automašīnas. Paredzēts, viņi aicināti parūpēties paši. Proka rekonstrukcijas darbus sāks tams, iespēju robežās centīsimies
augustā un tie ilgs līdz novembra palīdzēt,» tā E.Mercs.
sākumam.
U.Lazdiņš piebilst, ka teju visi
Kā norāda pašvaldības Īpašumu mājas iedzīvotāji izprot situāciju
konversijas pārvaldes vadītāja un vairāki jau pašlaik atraduši
vietnieks un Dzīvojamā fonda pagaidu mājvietu, piemēram, viņi
sektora vadītājs Edijs Mercs, Fi- rekonstrukcijas laikā mitināsies
lozofu ielas 46. namā pašlaik ir 12 pie radiem. «Priecē, ka cilvēki
dzīvokļi un kopumā tajos deklarēti apzinās rekonstrukcijas nepiecie20 iedzīvotāji. Lai rekonstrukcijas šamību un ir gatavi pāris mēnešu
laikā neapdraudētu viņu dzīvību pieciest neērtības, lai pēc tam
un darbi varētu ritēt bez aizķer- varētu dzīvot jau labiekārtotos
šanās, iemītnieki uz laiku aicināti dzīvokļos,» tā U.Lazdiņš. Kopējās
atrast citu dzīvesvietu. «Diemžēl mājas rekonstrukcijas izmaksas
pašvaldība ierobežotā dzīvojamā tiks atklātas, kad konkursa rezulfonda dēļ visiem Filozofu ielas 46. tātā taps zināms darbu veicējs.

Iesvētīts hercogienes Sofijas Amēlijas atjaunotais sarkofāgs
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Kurzemes hercogu
kapenēs Jelgavas pilī
iesvētīts un apskatei
nodots divu gadu garumā restaurētais hercogienes Sofijas Amēlijas
sarkofāgs.
Rīgas un Latvijas arhibīskaps
Jānis Vanags savā svētrunā uzsvēra, ka piecu bērnu mātes un
slavenā hercoga Jēkaba dēla prinča Frīdriha Kazimira sievas Sofijas
Kurzemes bruņniecība jau otro reizi atbalsta sarkofāga atjau- Amēlijas sarkofāgs ir pats greznānošanu – 2005. gadā iesvētīts hercoga Vilhelma sarkofāgs, bet kais no šobrīd Kurzemes hercogu
kapenēs esošajiem, iespējams, tas
pagājušajā nedēļā – hercogienes Sofijas Amēlijas.

liecinot par to, ka šo sievieti kāds
ļoti mīlējis.
Kurzemes bruņniecības priekšsēdētājs barons Oto fon Grothuss
no Vācijas savā runā akcentēja,
ka apvienība segusi lielāko daļu
atjaunošanas izdevumu 7000 eiro
apmērā, pārējie līdzekļi ir Rundāles pils muzeja ieguldījums.
«Divus gadus ilgusī sarkofāga
atjaunošana bija ļoti sarežģīta,
jo tā barokālais veidojums ir ļoti
māksliniecisks. Darbus veica pieci
restauratori un tehniskie darbinieki,» tā, pateicoties saviem darbiniekiem, teic kapeņu saimnieka
Rundāles pils muzeja direktors
Imants Lancmanis.

Sofija Amēlija dzimusi 1650.
gadā kā Nasavas – Zīgenas (tagadējā Dienvidfestfālene) princese.
Princis troņmantinieks Frīdrihs
Kazimirs, slavenā hercoga Jēkaba dēls un tobrīd pulkvedis
holandiešu kavalērijā, princesi
apprecēja 1675. gadā un mājās
atveda 1676. gadā. Pēc 13 gadu
ilgas laulības viņa no karstuma drudža mira 1688. gadā, 11
dienas pēc meitas Kristīnes piedzimšanas. Hercogienes Sofijas
Amēlijas sarkofāgs tika oficiāli
atvērts un pārbaudīts 1913. gadā.
Ekspozīcija Jelgavas pilī skatāma
līdz 31. oktobrim katru dienu no
pulksten 9 līdz 16.

Projekts pirmo reizi ļāvis apmaksāt
prakšu vadītāju darbu
Jelgavas Amatu vidusskolā šajā mācību
gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstītu
projektu pirmo reizi
bija iespēja nodrošināt
atalgojumu prakšu
vadītājiem.
Skolas direktore Edīte Bišere skaidro, ka atbalstīti tika
četri prakšu projekti – pavāru,
frizieru, drēbnieku un atslēdznieku. «Katras specialitātes
mācību grupai 3. kursā jāiziet
kvalifikācijas prakse, kas ilgst
no janvāra līdz maijam. Neapšaubāmi, gadu gaitā mums
izveidojusies ļoti laba sadarbība
ar Jelgavas uzņēmumiem, kas
gatavi nodrošināt kā prakšu
vietas mūsu audzēkņiem, tā arī
prakšu vadītājus, kuri nesavtīgi
savas zināšanas vairāku mēnešu
garumā nodod topošajiem speciālistiem, taču līdz šim viņi par
savu ieguldījumu atalgojumu

nesaņēma,» tā E.Bišere.
Projekts pavēra iespēju prakšu
vadītājiem nodrošināt atalgojumu 90 latu mēnesī. «Protams, tā
nav liela summa, jo finansējuma
apjoms projektā tika iestrādāts
tā tapšanas gaitā jau 2005. gadā,
kad ekonomiskā situācija valstī
bija mazliet cita, taču tas tik un
tā ir ievērojams atbalsts,» spriež
E.Bišere.
Jāatzīst, ka projekta ieguvums
bija ne tikai prakšu vadītāju no
drošināšana ar atalgojumu, bet
arī tas, ka tapa jauni prakšu plāni,
kurus kopīgi veidoja kā pedagogi,
tā uzņēmēji. «Līdz ar to prakšu
plāns nedaudz mainījās, tika uzlabots, jo pirmo reizi tā izstrādē
savus priekšlikumus izteica arī
uzņēmēji,» tā E.Bišere.
Tāpat projekta gaitā iesaistītajiem pedagogiem bija iespēja
apmeklēt 36 stundu kursus,
kuros viņi papildināja zināšanas
psiholoģijā, saskarsmē, darba
drošībā, dokumentu kārtošanā

un citās jomās.
Arī uzņēmēji projekta realizāciju atzīst par izdevušos.
Tā uzņēmēja Edīte Krūmiņa
neslēpj, ka finansiālais atbalsts
bijis stimuls vēl sekmīgākai
sadarbībai. «Protams, katra
audzēkņa apmācīšana, prasmju
nostiprināšana prasa gan laiku,
gan enerģiju,» tā E.Krūmiņa.
Arī salona «Karmena» īpašniece Marina Hrustaļova atzīst,
ka prakses laikā jau pa nedēļām
var vērot, kā audzēknis izaug.
«Skolas uzdevums ir ielikt pašus
specialitātes pamatus, bet bez
praktiskām nodarbībām izaugsme nav iedomājama. Mēs savā
salonā ļoti izjūtam, kā prakses
laikā topošās frizieres patiesi
mainās – un tad jau ir skaidrs,
vai tur sanāks kārtīgs meistars,»
spriež M.Hrustaļova.
Kopumā projekta gaitā vairāk
nekā 70 četru specialitāšu au- Pēc trīs mēnešu prakses Jelgavas uzņēmumos pagājušajā nedēļā
dzēkņi apguva praksi aptuveni Amatu vidusskolas topošie frizieri kārtoja gala eksāmenu, lai
50 pilsētas uzņēmumos.
Foto: JV
iegūtu kvalifikāciju.

Īsi
 Jelgavnieki pensionāri, kas
vecāki par 80 gadiem, kartes
bezmaksas braucieniem pilsētas autobusos jūlijā Sociālo
lietu pārvaldē varēs saņemt
tikai pirmdienās. Braukšanas kartes
Sociālo lietu pārvaldē, uzrādot nepieciešamos dokumentus, var saņemt
katru pirmdienu no pulksten 9 līdz
12 un no pulksten 15 līdz 19. Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne
informē, ka šādas īslaicīgas pārmaiņas
saistītas ar darbinieku atvaļinājumiem
un klientu skaita samazināšanos vasaras periodā. Jau augustā tiks atjaunota
iepriekšējā kārtība.

 Vēl ir iespēja bērnus vecumā
no pieciem līdz 13 gadiem,
kuri jau aktīvi nodarbojas ar
mūziku, pieteikt mūzikas un
mākslas skolotāju apvienības
«Vide Intra» rīkotajā mūzikas
darbnīcā «Vasaras raibumiņi»
visās grupās. Piecgadīgajiem bēr-

niem nodarbības ir stundu garas ar
pārtraukumu pēc pirmajām 30 minūtēm, bet vecākiem bērniem nodarbību
ilgums ir 80 minūtes ar pārtraukumu
pēc pirmajām 40 minūtēm. «Vide
Intra» vadītāja Tamāra Gžibovska
informē, ka bērni var strādāt četrās
darbnīcās – Mūzikas, Dziedāšanas,
Mūzikas klausīšanās un Instrumentu
spēles darbnīcā. Pieteikties vasaras
mūzikas darbnīcām var, zvanot pa
tālruni 26301941 vai sūtot e-pastu uz
adresi: videintra@navigator.lv.

 Lai cīnītos pret plastmasas
atkritumiem mežā, VAS «Latvijas valsts meži» kampaņas
«Nemēslo mežā!» galvenais
varonis Cūkmens Vislatvijas
aģitācijas tūres gaitā 9. jūlijā
pulksten 12 gaidīs visus interesentus uz tikšanos pie Jelgavas domes. «Ja, nododot tukšās

plastmasas pudeles, pretī varētu
saņemt kaut vai pāris santīmu, mūsu
mežos atkritumu daudzums jūtami
samazinātos,» tādu domu paudīs
Cūkmens, aicinot parakstīties par
šādas sistēmas ieviešanu Latvijā.
Jāpiebilst, ka šāda kārtība jau pāris
gadus veiksmīgi darbojas Igaunijā.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Ausekļa ielu sola
rekonstruēt līdz
gada beigām
Kāds lasītājs «Jelgavas Vēstnesim» lūdz noskaidrot, kad pilnībā tiks pabeigta Ausekļa ielas
atjaunošana posmā no Pulkveža
Brieža ielas līdz Blaumaņa ielai.
«Man interesē, kad tiks atjaunotas ietves abās ielas pusēs, kā tas
bija līdz ūdensvada remontdarbiem,» norāda jelgavnieks.
«Atbildot uz jautājumu par
Ausekļa ielas renovāciju posmā
no Pulkveža Brieža ielas līdz
Blaumaņa ielai, informējam,
ka pašlaik notiek projekta izstrāde,» pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns atklāj, ka sa-

skaņā ar līgumu projektēšanas
darbus veic SIA «Rotherm» un
plānotais projekta nodošanas
un saskaņošanas termiņš ir 13.
jūlijs.
A.Balčūns papildina, ka Ausekļa ielas renovācija, tajā skaitā
arī ietvju rekonstrukcija plānota
līdz šā gada beigām. «Provizoriskais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir jūlija beigas vai augusta
sākums – pēc cenu aptaujas un
būvdarba līguma noslēgšanas,»
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors informē, ka plānotais
būvdarbu izpildes termiņš ir divi
trīs mēneši.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Par potēm jāmaksā
jaunajam saimniekam
Jelgavas patversmē, kas atrodas Latvijas Lauksaimniecības
universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes paspārnē,
katru dienu nonāk pa kādam pamestam mājdzīvniekam. Cilvēki
tiek aicināti paņemt kādu uz
mājām un parūpēties par viņu,
ja jau iepriekšējais saimnieks
nav pildījis savu pienākumu.
«Ne jau tie bagātākie no patversmes ņem dzīvniekus – rūpes
par tiem visbiežāk uzņemas pensionāri, kuriem pašiem ir grūti,
taču viņi vēlas iegūt sev draugu,
to starpā esmu arī es. Vēlos noskaidrot, kāpēc man, paņemot
šo dzīvnieku no patversmes, vēl
ir jāmaksā 20 lati par vizīti veterinārajā klīnikā, kuru noteikti
uztur valsts, jo tā taču piesaistīta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātei un tajā praktizējas jaunie veterinārārsti. Domāju, ka
patversmē nonākušo dzīvnieku
ņēmējiem tomēr vajadzētu šos
dzīvniekus atdot bez maksas,
turklāt vakcinētus,» «Jelgavas
Vēstnesim» pauž no patversmes
paņemtā suņa saimnieks Oļģerts Opincāns.
Klīnika «Veterinārmedicīnas
izglītības centrs» ir sabiedrība
ar ierobežotu atbildību un tā
nav LLU pakļautībā, tādējādi
to nefinansē valsts. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
Klīniskā institūta vecākā laborante Unda Ģēģere stāsta, ka
tādi ir klīnikas izcenojumi un
zināma naudas summa tomēr
ir jāatvēl, ja grib, lai mīlulis
būtu vesels un saņēmis visas
nepieciešamās potes. «Par to,

ka no patversmes paņem suni
vai kaķi, jāmaksā nav – dzīvnieciņu mēs ļaujam adoptēt
par ziedojumiem, piemēram,
barību, kas noder pārējiem,»
stāsta U.Ģēģere. Ja suns pa
tversmē ir padzīvojis ilgāku
laiku, viņš tur tiek attārpots,
bet tie, kas sasnieguši vecumu, kad var saņemt poti pret
trakumsērgu, tiek vakcinēti.
Viņa atzīst, ka ne jau visas
potes var segt patversme un
pašvaldība, kas dzīvnieka uzturēšanas izdevumus atmaksā
pirmās 14 dienas. Bez maksas
tiek veikta sterilizācija, un
visi šie dati tiek ierakstīti
adopcijas protokolā, taču ir
vakcīnas, ko patversmei par
saviem līdzekļiem veikt ir finansiāli neiespējami. «Domāju,
ka mums būtu jāpriecājas, jo
Rīgā arī par dzīvnieka paņemšanu no patversmes un visām
procedūrām, kas viņam tur
veiktas, ir jāmaksā nākamajam
saimniekam, un tas nav lēti,»
stāsta laborante. Patversme ir
pretimnākoša jaunajiem saimniekiem un piedāvā pēc mīluļa
paņemšanas divu nedēļu laikā
vienu reizi saņemt veterinārārsta konsultāciju bez maksas,
taču vakcinācija un zāles gan ir
maksas pakalpojums. U.Ģēģere
rosina cilvēkus tomēr izvērtēt,
vai viņi var uzturēt dzīvnieku,
jo kompleksā vakcinēšana ir
obligāta, turklāt jebkurā gadījumā tas būs maksas pakalpojums, lai gan dažādās klīnikās
cenas var atšķirties.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča
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Kad TV beidzot būs
skaidra «bilde»?
«Jelgavas Vēstnesī» vērsušies
vairāki jelgavnieki, paužot
neapmierinātību par to, ka jau
ilgāku laiku nav iespējams kvalitatīvi skatīties Latvijas Televīzijas 1. kanālu. Viņi stāsta, ka
situācija periodiski mainoties
– ja kādu brīdi «bilde» televizora ekrānā ir puslīdz skaidra,
tad jau pēc pāris dienām to
atkal nomāc «migla», šņākoņa,
un iemīļoto raidījumu skatīšanās prieka vietā sagādā vien
galvassāpes.
Kā liecina iedzīvotāju informācija, viskritiskākā situācija
ir Jelgavas centrā – jau iepriekš pēc palīdzības «Jelgavas
Vēstnesī» vērsās kāda Pētera
ielas iedzīvotāja, taču sūdzības vairākkārt saņemtas arī
no Svētes, Raiņa, Pasta ielas
iemītniekiem, kā arī citiem
centrā dzīvojošajiem. Kāda
lasītāja izsaka minējumu, ka
kvalitatīvu LTV 1 pārraidīšanu
kavē uzslietais tornis pie policijas ēkas, cita pauž, ka «miglu»
rada daudzās satelītantenas, ko
iedzīvotāji pašrocīgi piestiprinājuši pie daudzdzīvokļu māju
ārsienām. Līdztekus vēl citiem
minējumiem jelgavnieki akcentē, ka situācijā vainojama par
antenām atbildīgā uzņēmuma
SIA «Elektrons» neizdarība.
«Par ko es maksāju septiņus
latus gadā, ja man tiek nodarīts
vienīgi kaitējums – Latvijas
Televīzijas 1. kanālu neredzu
vispār, bet milzīgā trokšņa dēļ
plīst pušu bungādiņas! Meistari
tikai atrunājas, paužot, ka pastiprinātāji uz antenām ir veci,»
klāsta kāda kundze.

Traucējumus novērš
iespēju robežās

Komentējot situāciju, SIA
«Elektrons» vadītāja Ramona
Virziņa pauž, ka arī uzņēmums
ir saņēmis vairākas sūdzības.
«Visbiežāk iedzīvotāji sūdzas
par to, ka traucējumi skar
Latvijas Televīzijas 1. kanālu,»
viņa norāda, ka ikviena iedzīvotāju sūdzība tiekot izskatīta
un traucējumi iespēju robežās
novērsti. Taču dažkārt noteikt,
kas rada traucējumus, ir teju
neiespējami – tam esot nepieciešama speciāla aparatūra, kādas Jelgavā nav. Uz jautājumu,
kādēļ radusies tāda situācija
tieši ar šo kanālu, R.Virziņa pieļauj: «Tajā, visticamāk, vaino-

Pasta ielā 57 tā ir ikdiena – ja kādu brīdi «bilde»
televizora ekrānā ir puslīdz skaidra, tad jau pēc
pāris dienām to atkal nomāc «migla», šņākoņa,
iemīļoto raidījumu skatīšanās prieka vietā sagāFoto: Ivars Veiliņš
dājot vien galvassāpes.
jams fakts, ka LTV 1 pārraidītā
signāla līmenis jau vēsturiski
bijis par zemu, tas periodiski
mainās, tieši tādēļ nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu tā
pārraidi.» Viņa apgalvo, ka šim
jautājumam pēdējā laikā uzņēmums pievēršas īpaši nopietni
un jau tuvākajā nākotnē plāno
uzstādīt citu sistēmu.
Tiesa gan – līdz šim «Elektronam» dažviet pilsētā jau
izdevies novērst traucējumus.
Piemēram, Pētera ielas 13.
nama iedzīvotāja apstiprina, ka
speciālisti «miglu» Latvijas Televīzijas 1. kanālam novērsuši.
«Šajā gadījumā izdevās atklāt,
ka traucējumus rada barošanas
bloks,» paskaidro R.Virziņa.
Tiesa gan – tas prasīja vairākus
mēnešus. Viņa teic, ka pašlaik
šī problēma tiek risināta arī
Pasta ielas 57. namā, taču novērst traucējumus tur kavējot
fakts, ka meistari netiek klāt
pastiprinātājiem: «Tie atrodas
Zemgales prospektā 2, taču
ir nošķirti ar režģiem un mēs
īpašnieces prombūtnes dēļ
tiem netiekam klāt,» atrunājas «Elektrona» vadītāja un
norāda, ka, visticamāk, meklēs
citu risinājumu, kā novērst
traucējumus kā šajā, tā arī citos
namos, no kuru iedzīvotājiem
saņemtas sūdzības.
Taču pēc sarunas ar R.Virziņu
šķiet, ka uzņēmums izvairās no
atbildības par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un traucējumu
novēršanu kavē apzināti. «Saprotiet paši – no mājas Pasta
ielā par pakalpojumu mums
maksā vien trīs četri cilvēki, un

mēnesī par LTV1 no šīs mājas
mēs saņemam tikai 75 santīmus. Tad jau izdevīgāk mums
ir no šī pakalpojuma sniegšanas
atteikties vispār, jo uzlikt jaunu
antenu uzņēmumam neatmaksājas – tas ir dārgi,» taču viņa
atkal sola darīt visu iespējamo,
lai situāciju mainītu. Tiesa gan
– solījuma pildīšana ievilkusies
jau vairāku mēnešu garumā,
turklāt viņa iedzīvotājus mierina, ka traucējumi skar vien
LTV 1. kanālu – par pārējiem
pretenziju nav.

Par Jelgavu
sūdzas arī ESD

«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka par televīzijas uztveršanas traucējumiem var ziņot arī
VAS «Elektronisko sakaru direkcija» (ESD), tāpēc situāciju
mūsu pilsētā lūdzām komentēt
arī ESD pārstāvei.
«Pēdējo reizi pieteikums par
TV uztveršanas traucējumiem
Jelgavā ESD Radiotraucējumu
kontroles dienestā (RTKD)
saņemts šā gada marta sākumā
– tas bija par Raiņa ielas 23.
namu,» Radiokontroles departamenta sakaru analītiķe Inese
Stučka norāda, ka toreiz pārbaudes rezultātā RTKD speciālisti noskaidroja, ka traucējumu
iemesls bija bojāts kolektīvās
uztveršanas sistēmas 3. kanāla
pastiprinātājs Pētera ielas vienā no daudzdzīvokļu namiem.
Bojātā iekārta tika izslēgta, kā
rezultātā traucējumi televīzijas
uztveršanai vairs netika novēroti. Kā parasti šādās situācijās,
par notikumu RTKD speciālisti

Paziņojums dzīvojamās mājas FILOZOFU IELĀ 46,
JELGAVĀ dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.
Jelgavas dome informē, ka 2008.gada augustā sāksies dzīvojamās mājas
Filozofu ielā 46, Jelgavā rekonstrukcija. Lūdzam visus minētās mājas dzīvokļu
īpašniekus un īrniekus līdz 2008.gada 1.augustam atbrīvot dzīvokļus un nodot apsaimniekotāja SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (Pulkveža
Brieža ielā 26, Jelgavā) rīcībā. Dzīvokļi, kuri līdz minētajam termiņam netiks
atbrīvoti, tiks atvērti un tajos esošās mantas izvestas un uzglabātas līdz mājas
rekonstrukcijas pabeigšanai. Tuvāka informācija Jelgavas domē Lielajā ielā
11, 109.kabinetā (kontakttālrunis 63005470).

informējuši arī SIA «Elektrons»
Jelgavā, kura viena no darbības
jomām ir kolektīvo daudzdzīvokļu namu uztveršanas antenu sistēmu apkalpošana un
uzturēšana kārtībā.

Nepieciešams
traucējumu pieteikums

I.Stučka atklāj, ka ESD veic
uztveršanas apstākļu pārbaudi,
pamatojoties uz saņemtajiem
pieteikumiem. «No marta sākuma līdz šim brīdim ESD
RTKD nav reģistrēts neviens
individuālais televīzijas apraides uztveršanas traucējumu
pieteikums, līdz ar to RTKD
nav informācijas par situāciju Jelgavā un patreizējām
televīzijas programmu uztveršanas problēmām, ja tādas
pastāv. Mēs noteikti veiksim
pārbaudes Jelgavā, ja mūsu
rīcībā būs minimālā darbam
nepieciešamā informācija: informācija par traucējumu, tā
izpausmēm, laikiem, pieteicēja vārds un kontakttālrunis.
Pārējie neskaidrie jautājumi,
kā arī pārbaudes laiks parasti
tiek precizēts, sazinoties ar
pieteicēju pa telefonu,» teic
Radiokontroles departamenta
sakaru analītiķe.
Viņa piebilst, ka pašlaik informācija par LTV 1. kanāla
traucējumiem Jelgavā ir vispārīga, tādēļ konkrētus problēmas
risinājumus vēl nevar piedāvāt.
«ESD ar laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» starpniecību aicina
jelgavniekus par traucējumiem
TV programmu uztveršanā informēt ESD Radiotraucējumu
kontroles dienestu, zvanot pa
tālruni 67224870 vai rakstot epastu: esd@esd.lv, vai sūtot pa
pastu uz adresi: Elizabetes iela
41/43, Rīga, LV-1010. Obligāti
lūdzam norādīt kontaktinformāciju,» aicina I.Stučka.
Viņa atgādina – ja iedzīvotāji uztveršanai izmanto
kabeļtelevīzijas (KTV) pakalpojumus, tad gan nepieciešams
vērsties pie KTV operatoriem,
savukārt, izmantojot kolektīvo
uztveršanas sistēmu, vispirms
jāvēršas pie organizācijas, kas
to apkalpo.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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sabiedriskais transports

Biļešu kāpuma bums!
 Zane Auziņa

Otrdien Jelgavā un Latvijā bija paaugstināto
biļešu cenu diena, kad
vienlaikus dārgāks kļuva brauciens Jelgavas
pilsētas autobusos,
valsts starppilsētu autobusos, kā arī dīzeļvilcienos – Jelgavā gan
tādi pietur tikai divi:
uz Reņģi un uz Liepāju
braucošie. Tiesa, tiek
prognozēts, ka vēl līdz
gada beigām noteikti
palielināsies arī maksa
par braucienu SIA «Jelgavas Autobusu parks»
mikroautobusos, kuros
pagaidām par braucienu līdz Rīgai vēl ir
spēkā gada sākumā
noteiktā maksa 1,50
lati. «Jelgavas Vēstnesis» skaidro, cik ļoti
cenu kāpums ietekmē
pilsētniekus, kas to
izjūt visvairāk un cik
būtisks rezultātā cenu
kāpums izrādījies.

nebrauc ar ūdeni, bet to, ka
naftas cenas pasaulē ceļas, mēs
katru dienu dzirdam ziņās, tāpēc
ir saprotams, ka arī autobusos
brauciens kļūst dārgāks. Jau
līdz šim centos maksimāli daudz
staigāt kājām, tagad to darīšu
vēl centīgāk – tomēr brauciens
uz abiem galiem tagad sanāks
par desmit santīmiem dārgāk
vienā dienā, bet nedēļā tie jau
ir 70, un tas man nav maz,» teic
jelgavniece Mirdza Vītola. Tiesa,
viņa piebilst, ka ne visur kājām
iespējams aiziet. «Pa Rīgas ielu
līdz pat RAF masīvam eju kājām
– tur ir labas ietves un mašīnas
virsū nebrauc, bet uz 1. līniju,
kurp braucu arī tagad, kājām
iet ir pārāk bīstami – Dobeles
šoseja ir nedroša un gājējam
nepiemērota, tādēļ jābrauc ar
autobusu,» stāsta jelgavniece.
Viņai piekrīt arī citi aptaujātie
sabiedriskā transporta pasažieri,
kaut ir arī tādi, kam piecu santīmu sadārdzinājums nešķistu
tik nepatīkams, ja vien algas vai
pensijas būtu lielākas.

šim – 1,50 lati, bet ar Dobeles
Autobusu parka mikroautobusu
– 1,30 lati. Tiesa, JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» izteica
prognozi, ka, visticamāk, līdz
gada beigām cena braucienam
mikroautobusos tiks paaugstināta. To nosakot gan degvielas
cenas pieaugums, gan arī fakts,
ka daudz ērtākie un ātrākie mikroautobusi tomēr ir paaugstināta
komforta pakalpojums, tādēļ
būtu loģiski, ja tā cena būtu vairāk nekā 15 santīmus augstāka
nekā autobusā.

Tarifs vienāds,
bet biļetes maksā dažādi

Tiesa, lai arī vienotais tarifs,
kam, loģiski spriežot, vajadzētu
nozīmēt arī vienādas biļešu
cenas vienā maršrutā dažādiem
pasažieru pārvadātājiem, otrdienas rītā stājoties spēkā, rādīja
pavisam citu reālo situāciju.
Proti, kamēr Jelgavas, Saldus
un Dobeles autobusu parku
noteiktā maksa braucienam no
Jelgavas līdz Rīgai bija 1,35 lati,
Liepājas autoostā «Jelgavas VēstDārgāki būšot arī
nesim» sacīja, ka brauciens ar
mikroautobusi
Vienkāršākā situācija ir ar pilSavukārt šīs nedēļas lielākās Liepājas autobusu šajā maršrutā
sētas sabiedrisko transportu, kur izmaiņas sabiedriskā transporta maksājot 1,52 vai 1,68 latus – daiepriekšējo 30 santīmu vietā kopš izmaksās saistāmas ar valsts žādos autobusos esot atšķirīgas
otrdienas, 1. jūlija, par biļeti jā- pieņemto vienoto braukšanas cenas. Autoostas darbiniece
maksā 35 santīmi, savukārt par tarifu visos Latvijas starppilsētu neiedziļinājās jautājumā par to,
mēnešbiļeti iepriekšējo 20 latu maršrutos. Saskaņā ar to visos kā šāda maksa aprēķināta, bet ar
vietā tagad jāmaksā 24. Spēkā tālsatiksmes autobusu maršru- autobusu parka administrāciju,
palikušas arī iepriekš noteiktās tos Latvijā noteikts 2,2 santīmu kas varētu sniegt skaidrojumu,
atlaides – bērniem līdz desmit braukšanas tarifs par kilometru, «Jelgavas Vēstnesim» līdz dienas
gadu vecumam braukšana auto- kā arī papildus 40 santīmu mak- beigām neizdevās sazināties.
T a č u VA S
busā ir bez mak«Latvijas Ausas, skolēniem
toceļu direkcino desmit gadu
ja» Sabiedriskā
vecuma līdz 12.
transporta daļas
klasei mācību
vadītājs Adrians
gada laikā – 12
Ļubļins, izdzirlati, bet politisdējis par šādu
ki represētajiem
cenu atšķirību,
jelgavniekiem,
uzsvēra, ka tas
kā arī pensionānav iespējams
riem, kam Jelun kā tā nedrīkst
gavā deklarēta
būt. Pēc situācidzīvesvieta un
jas noskaidropensija mēnesī
šanas otrdienas
nepārsniedz 140
pēcpusdienā
latus – 6 lati.
viņš apgalvoja,
Savukārt tiem
ka arī Liepājas
jelgavniekiem,
Jelgavas
Autobusu
parka
šoferis
Sergejs
Marčenko
1.
jūlijā
brauca
Autobusu parka
kas sasnieguši
80 gadu vecu- maršrutā Jelgava – Bauska. Viņš atzīst, ka visvairāk pretenziju noteiktā makmu, braukšana saņēmis no pasažieriem, kas braukuši līdz Elejai. Viņiem līdzšinējo sa braucienam
Foto: Ivars Veiliņš no Jelgavas līdz
s a b i e d r i s k a j ā 70 santīmu vietā jāmaksā lats.
Rīgai esot tāda
transportā tāpat
pati kā citiem pārvadātājiem
kā līdz šim ir bez maksas – viņi sa par iekāpšanu autobusā.
kartes bezmaksas braucieniem
Līdz ar to kopš 1. jūlija paaug- – 1,35 lati. Vienlaikus A.Ļubļins
pilsētas autobusos var saņemt stināta arī braukšanas maksa uzsvēra, ka vienotā tarifa neievēSociālo lietu pārvaldē.
visiem JAP autobusiem, kas rošana ir pārkāpums, tādēļ iedzīkursē uz Rīgu, Dobeli, Auci, Tu- votāji, kas pamanījuši novirzes
Pilsētā vairāk
kumu, Bausku, Vecumniekiem no noteiktās cenas, aicināti par
staigās kājām
un Ventspili. Kopš otrdienas to nekavējoties ziņot Latvijas
Sarunā ar «Jelgavas Vēstne- brauciens ar autobusu līdz, pie- Autoceļu direkcijai.
si» pilsētas autobusu pasažieri mēram, Rīgai maksā 1,35 latus,
Visvairāk cieš mazo
lielākoties atzina, ka ziņa par līdzšinējo 95 santīmu vietā.
biļešu cenu pieaugumu neesot
Savukārt brauciens ar JAP attālumu braucēji
Skaidrojot jauno vienoto tarifu,
liels, toties nepatīkams pār- mikroautobusiem līdz Rīgai pasteigums. «Diemžēl autobusi gaidām paliek tāds pats kā līdz A.Ļubļins teic, ka iepriekš pārva-

dātāji saviem pakalpojumiem
mēdza izmantot ļoti atšķirīgus
maksas aprēķināšanas principus
un tarifus, tādēļ būtiski atšķīrušās biļešu cenas, kas nosaka arī
uzņēmuma izdevumus, ienākumus un dotāciju apmēru, kas vēlāk tiek prasīta no valsts. «Tarifs
dažādiem pārvadātājiem līdz šim
svārstījās no 1,6 līdz pat 3,4 santīmiem par kilometru, turklāt
lielākoties visi pārvadātāji jau
līdz šim tarifā bija paredzējuši arī
maksu par iekāpšanu – vidēji tā
bija 20 santīmi. Protams, būtiskās atšķirības tarifos ievērojami
ietekmē ne tikai biļešu cenas, bet
arī zaudējumus, ko uzņēmumi
lūdza valstij dotēt. Lai situāciju
sakārtotu, tika pieņemts lēmums
par vienotā tarifa ieviešanu,
kas tagad ir 2,2 santīmi par
kilometru un 40 santīmu maksa
par iekāpšanu. Lielākoties tā dēļ
braukšanas maksa palielinās,
taču valstī ir arī maršruti, kur
tagad brauciens būs lētāks, piemēram, tāds ir Ogre – Sigulda,»
skaidro A.Ļubļins.
Savukārt visvairāk sadārdzinājumu izjutīs tie pasažieri, kas
starppilsētu maršrutu autobusus
vēlēsies izmantot īsam braucienam. Piemēram, vienas pieturas
brauciens no Nākotnes līdz Šķibei turpmāk maksās 45 santīmus
– iepriekš tas bija vairāk nekā uz
pusi mazāk.
Tāpat būtiski pieaugusi arī
maksa braucienam ar starppilsētas autobusiem no Jelgavas
uz Eleju, Līvbērzi, līdz Auces
pagriezienam un daudzām
citām vietām. Pārvadātāji un
sistēmas ieviesēji uzsver, ka
ar lielo cenas pieaugumu viņi
cer pasažierus, kam iespējams
izmantot pilsētas vai rajona
autobusus, neaizņemt vietas tālajos reisos, kur «īso» braucēju
dēļ kādam var nepietikt vietas
braucienam līdz, piemēram,
Liepājai.

Jaunās cenas dēļ
no brauciena atsakās

«Jelgavas Vēstneša» aptaujātie pasažieri un autobusu šoferi
atzīst, ka daudziem jaunais tarifs ir smags sitiens pa kabatu.
«Man bija vairāki cilvēki, kas
vēlējās iekāpt pie Auces pagrieziena un braukt līdz Jelgavai,
bet, izdzirdējuši, ka tagad biļete
maksā 65 santīmus, šausmās
saķēra galvu un autobusā nekāpa,» stāsta no Saldus uz Rīgu
braucošais a/s «Nordeka» šoferis Osvalds Kanišauskis. Līdzīgi
novērojumi ir arī Jelgavas Autobusu parka šoferiem, kas 1.
jūlijā devās reisos uz Dobeli un
Bausku – cilvēki bijuši burtiski
šokā, ka līdzšinējo 40 santīmu
vietā tagad līdz Nākotnei biļete
maksā 80 santīmus, bet līdz
Elejai iepriekšējo 70 santīmu
vietā jāmaksā lats.
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Cik būtiski izjūtat biļešu
sadārdzinājumu
starppilsētu autobusos?
Natālija, katru dienu no Līvbērzes
brauc uz Jelgavu strādāt:
«Lai brauktu uz darbu un atpakaļ, varu
izmantot praktiski tikai starppilsētu autobusus uz Tukumu un Ventspili. Vēl no
rīta uz Jelgavu atbraucu par ierastajiem
40 santīmiem, bet nu man tiek prasīti 75
– es esmu vienkārši šokā! Kā var pēkšņi
biļetes cenu dubultot?! Es nezinu, ko
tālāk darīt, katru dienu papildu maksāt
70 santīmus es vienkārši nevaru atļauties.»
Dzintra, priecājas, ka ar autobusu nav
jābrauc katru dienu:
«Jau iepriekš biju dzirdējusi, ka biļetes
cena kļūs dārgāka, bet, ka tik ļoti, tomēr
neticēju. Braucu uz Līvbērzi un šobrīd
varu būt vien priecīga par to, ka man
nav jābraukā katru dienu. Vistrakāk noteikti būs skolēniem un tiem, kas strādā
Jelgavā, bet dzīvo rajonā. Ja viņi tik ļoti
paaugstina biļetes cenas starppilsētu
maršrutos, lai cilvēki mazākus attālumus
tajos nebrauktu, kāpēc vienlaikus nenoorganizē arī pietiekamu skaitu parasto
autobusu šajos reisos?»
Maira, sākšot «stopēt» mašīnas, jo
autobuss ir par dārgu:
«Skatos uz savu biļeti, un grūti noticēt,
ka tagad līdz Šķibei man jāmaksā nevis
45, bet 85 santīmi. Laikam sākšu daudz
intensīvāk «stopēt» mašīnas. Līdz mājām
varu aizbraukt tikai ar starppilsētu autobusiem – Dobeles, Liepājas un Saldus.
Ja tiem visiem cenas ir vienādas, cita
varianta man nav.»

Maija, no Tukuma uz Jelgavu brauc
katru dienu:
«Vēl no rīta braucu ar Ventspils autobusu. No Tukuma līdz Jelgavai biļete
maksāja 1,40 latus, tagad pēcpusdienā tas
pats ceļš tikai pretējā virzienā maksā 1,60
– sadārdzinājums ir šausmīgs.»

Vislētāk – ar vilcienu

 Zane Auziņa

No 1. jūlija maksa par
braukšanu paaugstināta arī dīzeļvilcienos,
līdz ar to brauciens
no Jelgavas līdz Rīgai
nu maksā 95 santīmus – tāpat kā pirms
mēneša paaugstinātā
maksa braucienam
elektrovilcienos šajā
maršrutā.
A/s «Pasažieru vilciens» informē, ka maksa dīzeļvilcienos
paaugstināta atbilstoši Valsts
Autotransporta direkcijas norādījumiem. Līdz ar sadārdzinājumu šobrīd brauciens līdz
Rīgai ar dīzeļvilcienu maksā

tik pat, cik ar elektrovilcienu
– 95 santīmus.
Izņēmums ir vien ekspresis
«Kurzeme», kas jau iepriekš
paaugstinātā komforta un ātruma dēļ bija dārgāks – iepriekš
brauciens ekspresī maksāja
1,83 latus, tagad – 1,95.
Dzelzceļa stacijā gan sastaptie pasažieri atzīst, ka pirms
mēneša notikušais elektrovilcienu biļešu sadārdzinājums,
kas tagad noteikts arī dīzeļvilcieniem, nav pārāk liels un
vilciens tāpat esot ērtākais un
lētākais pārvietošanās līdzeklis.
Arī biļešu kasieres «Jelgavas
Vēstnesim» sacīja, ka pretenziju
vai sūdzību no pasažieriem saistībā ar biļešu sadārdzinājumu
neesot.
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veselības inspekcija

Ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs

Trīs inspektores uzrauga
vairāk nekā 600 objektu
 Anna Afanasjeva

Veselības inspekcijai ir
nozīmīga loma higiēnas
prasību iemiesošanā ikdienā. Lielāks progress
vērojams jomās, kam
pievērsta pastiprināta
uzmanība, piemēram,
kā savulaik sanitārajām
grāmatiņām vai apkaklītēm frizētavās. Uzraugi
gan rēķinās, ka jāpaiet
zināmam laikam, kamēr uzņēmēji un citas ie
stādes pielāgojas spēkā
esošo likumu izmaiņām.
Pārbaudēs viņi ne vien
akli vadās no likuma
burta, bet arī no faktiskās situācijas. Problēmu
reizēs ņem vērā nodarījuma smaguma pakāpi,
nevis orientējas tikai uz
sodiem.
Veselības inspekcija valstī izveidoja pagājušā gada oktobrī,
apvienojot Sanitāro inspekciju,
Farmācijas inspekciju un Medicīnas
aprūpes un darbaspējas ekspertīzes
kvalitātes kontroles inspekciju. Ie
stādes struktūra liecina, ka Jelgavas
kontroles un uzraudzības daļa, kas
ietilpst Zemgales kontroles nodaļā,
ir iekļauta inspekcijas Sabiedrības
veselības kontroles departamentā.
Līdz ar to trīs Jelgavas daļas darbinieces pilnīgi visas inspekcijas
funkcijas neveic. «Tā kā Veselības
aprūpes kontroles daļā vēl nav
neviena darbinieka, darbiniekiem
ar augstāko medicīnisko izglītību
pagaidām jāveic arī ārstniecības ie
stāžu plānveida kontroles,» skaidro
inspekcijas Jelgavas kontroles un
uzraudzības daļas vadītāja Airisa

Tālruņi iedzīvotāju
uzziņām

Veselības inspekcijas Jelgavas kontroles un uzraudzības
daļa darbojas virknē uzraudzības programmu:

• Veselības aprūpes jomā (medicīniskās aprūpes un darbspējas
ekspertīzes kvalitātes jautājumi)
– 67221244
• Sabiedrības veselības kontroles
jautājumos (epidemioloģiskā drošība, vides higiēna, dzeramais ūdens,
trokšņi) – 67819685
• Kosmētikas līdzekļu, ķīmisko vielu
un produktu uzraudzības jomā
– 67507991
• Zāļu kontroles jautājumos –
67357811

• higiēnas prasību ievērošana dienesta viesnīcām un obligātās veselības
pārbaudes;
• higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošana frizētavās un
kosmētiskajos kabinetos un obligātās veselības pārbaudes;
• publiskā dzeramā ūdens apgādes sistēmu higiēniskās situācijas, aizsargjoslu ievērošanas un dzeramā ūdens nekaitīguma prasību ievērošana un
obligātās veselības pārbaudes;
• epidemioloģiskās drošības pasākumu uzraudzība un kontrole;
• higiēnas prasību ievērošana izglītības iestādēs;
• higiēnas prasību ievērošana publiskas lietošanas peldbaseinos.

UAS neatbilstības noteikumu prasībām 2007. gadā.

% no kontrolēto UAS skaita

Salonos, kur domā par reputāciju, tostarp «Skaistuma servisā» ir
piederumu sterilizatori.

Veselības inspekcija
• Dežūrtālrunis – 7819671
• Uzticības tālrunis (automātiskais
atbildētājs) – 67819696
• Jelgavas uzraudzības un kontroles daļa atrodas Raiņa ielā 34,
tālrunis 63083193

Lapiņa. Pēc reorganizācijas daļas
uzraudzībā vairs nav kosmētikas
līdzekļu un ķīmisko produktu ražotāji un vairumtirgotāji – izveidota
atsevišķa šo produktu kontroles
nodaļa. Vajadzības gadījumā vietējie speciālisti pārbauda minēto
«Vasarā sabiedrības veselības jomā aktuāli ir divi virzieni – cenproduktu mazumtirgotājus.
tralizētās ūdens apgādes sistēmas un vasaras bērnu nometnes,»
uzsver Veselības inspekcijas Jelgavas kontroles un uzraudzības
Pirtis, baseini,
daļas vadītāja Airisa Lapiņa.

viesnīcas, saloni...

Neraugoties uz to, ka vietējie
speciālisti nenodarbojas ar visiem
jautājumiem, vienalga darbības
spektrs ir visai plašs – viņu kompetencē ir tīrības un sanitāro normu
uzraudzība frizētavās, kosmētiskajos kabinetos, skaistumkopšanas
salonos, pirtīs, dienesta viesnīcās,
baseinos un virknē citu objektu,
tostarp bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes iestādēs, bērnudārzos,

vispārizglītojošās un profesionālās
izglītības iestādēs. Pērngada dati
liecina, ka uzraudzībā esošo objektu skaits pārsniedz 600. Līdz
šim gada laikā higiēnas prasības
tajos izdevies pārbaudīt, jo ne uz
visiem tās vienlīdz apjomīgi attiecināmas.
Objekti sadalīti, lai orientētos
plašajā klāstā. Šogad plānota 441
pārbaude, pērn notika 493 plānveida kontroles un 114 atkārtotas
pārbaudes. Tajās speciālisti pārliecinās par konstatēto pārkāpumu novēršanu. Atsevišķi notiek
sūdzību pārbaude. Tāpat pastāv
neplānotas kontroles, saņemot
informāciju no kādas citas uzraudzības iestādes, preses vai citiem
avotiem. «Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, sūdzības iet mazumā,
bet ģeogrāfiskā ziņā jelgavnieki ir
vieni no aktīvākajiem neapmierinātības izteicējiem. Pērn pārbaudījām
15 sūdzības,» uz iepriekšējā gada
bilanci atskatās iestādes vadītāja.
Jautāta par tendencēm, viņa
atzīst, ka konstatēto pārkāpumu
skaits samazinās. Daudzie ar skaistumkopšanu saistīto pakalpojumu
sniedzēji sapratuši, ka radniecīgu
objektu ir pietiekami daudz, un
Pie personīgajām mājām izvietotās pirtis inspektori īsti pārbaudīt visi ir ieinteresēti ne vien piesaistīt,
nevar, jo saimnieks parasti uzsver, ka tā ir viņa personīgā pirts, uz bet arī noturēt savus klientus, lai
kuru brauc atpūsties draugi, lai gan faktiski to regulāri izmanto viņi neaizietu pie konkurentiem.
papildus ienākumu gūšanai.

Tāpēc higiēnas prasības jāievēro.
Arī sabiedrība kļuvusi zinošāka
un prasīgāka, kas nekautrējas
izteikt pretenzijas. Trūkumu skaitu ietekmē arī tas, ka saloni un
frizētavas ietilpst to kategorijā, ko
inspekcija pārbauda pat vairākas
reizes gadā.
A.Lapiņa atklāj, ka gan pakalpojumu, gan citās jomās prasību
ievērošanā progress vērojams tur,
kur inspekcija pievērš pastiprinātu uzmanību. Savulaik nopietnu
darbu un sankcijas prasīja sanitāro
grāmatiņu ieviešana, kas tagad ir
pašsaprotama. Tāpat frizētavās pēdējos gados apritē kā obligātas parādījušās apkaklītes klientiem. Arī
tas lielā mērā ir uzraugu nopelns, jo
tām pievērsta īpaša uzmanība.

Vasarā – dzeramais
ūdens un nometnes

Vasarā aktuālas ir centralizētās
ūdens apgādes sistēmas un bērnu
nometnes. Dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību
izpildē publiskajos dzeramā ūdens
apgādes objektos pārbauda visu,
sākot ar ūdens ņemšanas vietu
un beidzot ar patērētāju, kā arī
dokumentāciju par uzņēmumu
veiktajām analīzēm u.c., kā arī
aizsargjoslas – vai tās ir ierobežotas
un uzturētas, vai tajās aizliegts uz-

Ar matu savākšanai domāto slotu uzkopjot grīdu, tie iznēsātos pa visu telpu. Ikdienā humors meistarēm netraucē marķēt slotu arī
kā likuma autoru fantāzijas lidojumiem domātu.
Foto: Ivars Veiliņš
turēties nepiederošām personām.
Izplatītākais trūkums ir ūdens
neatbilstība kvalitātes prasībām
– paaugstinātais dzelzs saturs un
līdz ar to arī duļķainība.
Kopumā uzraudzībā ir 63 ūdens
apgādes sistēmas. Plānveida kontrolēs šovasar konstatēts, ka pērn
ne visur dzeramā ūdens sistēmās
dezinfekcija veikta divas reizes.
Šie pārkāpumi raksturīgi rajonā,
Jelgavā pirms kāda laika termiņš
nebija ievērots, bet pēc sodīšanas
nekas tāds vairs nav atkārtojies.
Savukārt bērnu un pusaudžu
darba un atpūtas nometnes pēdējās
vasarās bijušas bez pārkāpumiem.
Tā kā prasības tām stājušās spēkā
pirms laba laika, organizatori tās
perfekti apguvuši un nepilnības
nepieļauj – darbinieki ir izgājuši
veselības pārbaudes, arī nometnes
dalībniekiem ir ārstu izziņas par
veselības stāvokli.
«Ik reizi, kad spēkā stājas jauni
noteikumi, paiet laiks, kamēr tos
apgūst un pielāgojas. Jo noteikumi
ilgāk ir spēkā un nav mainīti, jo
pārkāpumu īpatsvars samazinās,»
ievērojuši speciālisti.

Biežāk konstatētie
pārkāpumi

Sociālās aprūpes iestādēs ne
vienreiz vien konstatēts, ka trūkst
margu pie sienām, lai cilvēki varētu pieturēties. Otra raksturīgākā
iezīme ir tā, ka aprūpes iestādes ir
pārpildītas – tajās uzturas vairāk
cilvēku nekā ļauj ēkas platība.
Savukārt pirmsskolas izglītības
un vispārizglītojošajās mācību

Plānveida kontroļu skaits un konstatētie pārkāpumi 2007. gadā
(salīdzinot ar 2003., 2004., 2005., 2006. gadu)

iestādēs, internātskolās, interešu
izglītības un profesionālās izglītības iestādēs mēdz gadīties, ka nav
uz vietas visu medicīnisko grāmatiņu – tā kā šeit ir lieli darbinieku
kolektīvi, tās dažkārt izsniegtas
veselības pārbaudes iziešanai.
«Noteikumi prasa, lai tās atrastos
kontrolētājiem pieejamā vietā, tāpēc iestādei tiek fiksēts pārkāpums,
bet darbiniekam tā noteiktā laikā
jāuzrāda. Ar citām sankcijām pret
objektu nevēršamies. Vēl – cilvēkiem, kas strādā vairākās vietās,
katrā vajadzīgs savs sanitārās
grāmatiņas eksemplārs,» stāsta
A.Lapiņa, uzsverot, ka bērnudārzu
darbinieki Jelgavā ir ļoti apzinīgi
– viņiem prasības jau gadu gadiem «iegājušas asinīs». Tāpat
šeit saglabājušās medmāsas, kas
vadītājām palīdz higiēnas prasību
nodrošināšanā. Arī pilsētas skolās
ir medmāsas. Rajonā, kur viņu nav,
problēmas parādās.

Pilsētas peldbaseinos
būtisku trūkumu nav

Inspekcijas pārraudzībā ir arī
pirtis pie viesu namiem un publiskās pirtis. Tajās tvaika un karstuma dēļ krāsojums jāatjauno samērā
bieži, kas ne vienmēr notiek. Reizēm kāds interesējas par pirti, kas
pie publiskās kategorijas nepieder.
Pie personīgajām mājām izvietotās
pirtis inspektori īsti pārbaudīt
nevar, jo saimnieks parasti uzsver,
ka tā ir viņa personīgā pirts, uz
kuru brauc atpūsties draugi, lai
gan faktiski to regulāri izmanto
papildus ienākumu gūšanai. «Šādā
situācijā neko nevaram darīt. Vienīgi izteikt priekšlikumus savai
vadībai, kas arī tiek darīts, par

• veiktas 170 kontroles (118 plānveida, 28 ārkārtas
situāciju – gripas epidēmijas laikā veikta kontrole, kā ārstniecības
iestādes ievēro pretepidēmiskos pasākumus –, 24 priekšlikumu izpildes
kontroles)
• 41 kontrolē konstatēti pārkāpumi
• vienā kontrolē piemērotas sankcijas – administratīvs sods
• pirmajā pusgadā sastādīti seši administratīvā pārkāpuma protokoli, ar
naudas sodu sodītas sešu objektu atbildīgās amatpersonas, to vidū viens
skolas direktors, viens internātskolas direktors, divi sociālās aprūpes iestāžu
vadītāji un divi ūdens apgādes sistēmu apsaimniekotāji

likumdošanas normu izmaiņām. Tā
ir gara ķēde, bet bijuši gadījumi, ka
ierosinājums ņemts vērā. Izdarot
grozījumus, iestāde tos novērtē no
praktiskā viedokļa,» ikdienu atklāj
kontrolētāji.
Pēdējos gados pārkāpumi nav
konstatēti kosmētiķiem. No skaistumkopšanas speciālistiem gan
dzirdēts, ka dezinfekcijas jomā
daudzi, sevišķi frizieri, grēkojot.
Taču šī ir lieta, ko pārbaudes reizē
nevar tik labi izkontrolēt. Kamēr
speciālisti stundu pusotru uzturas salonā, viss ir kārtībā. Pārējā
laikā piederumu dezinfekcija ir
uz frizieru un manikīra meistaru
sirdsapziņas. Jāņem gan vērā,
ka dezinfekcijas līdzekļi ir mainījušies, tāpēc daudz mazāk redz
obligātos traukus ar šķidrumu,
kur mērcēt instrumentus. Tagad
ir ātras iedarbības dezinfekcijas līdzekļi, ko uzpūš virsū, un
pēc pusminūtes minūtes instrumenti ir notīrīti. Savukārt sevi
cienošos salonos, kas domā par
savu reputāciju, ir sterilizatori.
«Kopumā situācija uzlabojas. Lai
gan varbūt ir arī meistari, kas ne
visu strikti ievēro, bet pārbaudes
brīdī viņi nav pieķerti, tāpēc nav

Sūdzību iemesli 2007. gadā
• Dzīvojamo namu un apdzīvoto teritoriju uzturēšana – 4
• Higiēnas noteikumu pārkāpumi objektos – 3
• Dzeramā ūdens neatbilstība nekaitīguma un kvalitātes prasībām – 5
• Grauzēju un insektu esamība – 1
• Komunālās saimniecības sistēma (kanalizācija) dzīvojamās telpās – 1
• Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu neatbilstība drošuma prasībām – 1

Kontroles rezultāti 2007. gadā

Salīdzinot ar kādreizējo, situācija LLU dienesta viesnīcu koplietošanas telpās jūtami uzlabojas. Katru gadu kaut kas tiek paveikts,
bet darāmā vēl netrūkst.

Paši meistari higiēnas prasības vērtē kā vajadzīgas. Arī citviet viņi
pievēršot uzmanību tīrībai un instrumentu dezinficēšanai.

2008. gada 1. ceturksnī

• Kopējais uzraudzībā esošo objektu skaits 2007. gadā – 610
• Plānveida kontroles – 493
• Priekšlikumu izpildes kontroles – 114
• Kontroles, saņemot sūdzības – 12
• Kontroles, saņemot informāciju – 8
• Kontroles ar pārkāpumiem – 183
• Kontrolēs piemērotās sankcijas – 6
• Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu veikalos izdoti 6 akti par preču izplatīšanas apturēšanu, izdotas 3 atļaujas preču izplatīšanas atsākšanai

iemesla cilvēkam neticēt,» vērtē
A.Lapiņa.

Pārbaudāmie uztver
kā birokrātus

Skaistumkopšanas salonu pārstāvji dažkārt inspekcijas prasības
raksturo kā birokrātiskas vai
neizprotamas. Piemēram, kādā
frizētavā kā pārkāpums fiksēts
no grīdas atlobījies linolejs. «Nav
saprotams, kā tas traucē klientu
apkalpošanu un apdraud higiēnu?»
vaicā pakalpojuma sniedzēja. Viņa
neizprotot arī, kāpēc uz manikīra meistara rīcībā esošās nagu
lakas pudelītēm jābūt norādītam
izplatītāja tālrunim. Tāpat salonā
smīkņājuši par to, ka jābūt vismaz
divām marķētām slotām – vienai
matu slaucīšanai, bet otrai – grīdas
uzkopšanai. Frizieres humora pēc
iegādājušās arī trešo slotu, ko marķējušas kā likuma autoru fantāzijas
lidojumiem domātu.
Meistare Evija savukārt higiēnas
prasības vērtē kā pieņemamas, bet
kontroli – kā vajadzīgu. Arī pati,
izmantojot pakalpojumus citviet,
tīrībai un tam, vai instrumentus
dezinficē pēc katra klienta, pievēršot uzmanību. Turklāt labi, ja šo
procesu redzot pats klients. Dažas
prasības gan izraisot neizpratni
un esot formālas. «Nezinu, kā jāstrādā, lai trauku ar dezinfekcijas
šķīdumu pasargātu no kaut viena
mata iekrišanas. Faktiski šis mats
neietekmē dezinfekcijas procesu
un tā klātbūtne ir vairāk piekasīšanās. Tāpat kā kokapstrādes
cehs ir piepildīts ar putekļiem,
arī frizētava nav iedomājama bez

Iespējamās soda sankcijas
• Veselības inspekcijas vadītājs un
viņa vietnieki var uzlikt naudas
sodu līdz 10 000 latiem un piemērot mantas konfiskāciju
• Inspektori var uzlikt naudas sodu
līdz 1000 latiem

neviena mata, jo tie rodas darba
procesā. Ar fēnu žāvējot, ne viens
vien lidinās pa gaisu...» novērojusi
friziere ar stāžu.

Dienesta viesnīcās
nespēj visu ievērot

Tā kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
pārraudzībā ir veselas desmit
dienesta viesnīcas, augstskola
pilnā apmērā nespēj nodrošināt atbilstību visām higiēnas
noteikumos iekļautajām prasībām, sevišķi daļā, kas saistīta
ar dušu un virtuvēm. Proti, uz
15 iemītniekiem jābūt vienai
dušas vietai. Parasti to trūkst.
Tāpat vērojama izlietņu skaita
neatbilstība iemītnieku skaitam
– uz desmit iemītniekiem virtuvē
jābūt vienai izlietnei. «Ja stāvā
mīt 70 studentu, virtuvē jābūt
septiņām izlietnēm. Ikdienā to
varētu uzskatīt par pārāk bargu
prasību, tomēr noteikumi paliek
noteikumi,» inspektoru stāvokli
raksturo A.Lapiņa.
Protams, LLU pakāpeniski
viesnīcas remontē. Salīdzinot ar
kādreizējo, situācija koplietošanas
telpās jūtami uzlabojas. Katru gadu
kaut kas tiek paveikts, bet darāmā
joprojām ir daudz.
Objektos, kur konstatēts pārkāpums, inspektori pēc zināma
laika atgriežas atkārtoti, lai pārliecinātos, kā nepilnības novērstas.
«Ja tas nav izdarīts, vērtējam, cik

kavēšanās iemesli ir attaisnojami.
Lai gan kontroles institūcijas
parasti respektē, tomēr citreiz
termiņu pagarinām. Gadās arī,
ka trūkumi paliek nenovērsti un
piemērojam sodu. Pēdējā laikā ar
sodīšanu neaizraujamies. Ne tādēļ,
ka būtu pielaidīgi, bet iemesls nav
tik nozīmīgs, lai sodītu,» klāsta
A.Lapiņa.
No pakalpojumu sniedzējiem
dzirdēts, ka viņi prasību nodrošināt apmeklētājiem domātas
tualetes ievēro «gariem zobiem»,
jo tajās gadās atrast izlietotas šļirces, dažkārt telpas ir piemēslotas
vai šis tas aizceļojis nezināmā virzienā. Inspekcijai par to neviens
pretenzijas neesot izteicis.

Visvairāk sūdzas
par dzeramo ūdeni

Visvairāk sūdzību – piecas – bijis
par dzeramā ūdens neatbilstību
nekaitīguma prasībām. Pamatotas
izrādījušās pretenzijas par dzeramā
ūdens kvalitāti Ozolniekos un Jelgavā. «Noņemam ūdens paraugus,
ko Pārtikas un veterinārā dienesta
Zemgales reģionālā laboratorija
pārbauda. Bijuši gadījumi, kad liekas – neapmierinātība ir pamatota,
bet atbildē norādīts, ka dzeramais
ūdens ir atbilstošs prasībām. Tas
vairāk saistīts ar organoleptiskajām
ūdens īpašībām – smaržu un garšu.
Mikrobioloģiskais piesārņojums
nav apstiprinājies. Dzeramā ūdens
kvalitāte uz zināmu laiku uzlabojas

Iedzīvotāji Veselības inspekcijai sūdzas arī par nekārtībām dzīvojamo namu pagrabos, koplietošanas telpās un pagalmos.
pēc ūdensvada skalošanas.
Jelgavā un visā Latvijā ūdens
neatbilstību rada paaugstinātais
dzelzs saturs. Arī privātmājās dzeramajam ūdenim raksturīgs liels
dzelzs saturs, tāpēc iedzīvotājiem
jādomā par ūdens attīrīšanu un
iekšējo sistēmu uzturēšanu.
Jelgavā, kamēr nav jaunās atdzelžošanas stacijas, dzeramajam
ūdenim ir īpašās normas. Arī rajonā ne vienā vien vietā šīs normas
piešķirtas. «Uzņēmumus rosinām
ātrāk rīkoties, bet iedzīvotājus,
kas sūdzējušies, informējam par
analīžu rezultātiem, norādām uz
normatīvajiem aktiem un informējam par īpašo normu. Jelgava ir
iesaistījusies projektā, bet uzlabojumi nenotiek tik ātri, cik vēlētos,»
stāsta uzraugi.
Par dzīvojamo namu, pagalmu
un pagrabu uzturēšanu un kanalizācijas sistēmām bijušas četras
pretenzijas. Tās nonākušas pie apsaimniekotāja, lai veiktu darbības
koplietošanas telpu un teritoriju
uzturēšanā. Lielākoties tās ir par
daudzdzīvokļu māju pagrabiem,
kad bojātas kanalizācijas dēļ pagrabā nonāk fekālijas un veidojas
smirdoņa, bet apsaimniekotājs
to nesteidzas novērst. Teritorijas
sakopšanas problēmu gadījumos
talkā jāņem pilsētas saistošie noteikumi.
Saņemtas arī sūdzības par grauzējiem un insektiem, ķīmisko vielu

neatbilstību drošuma prasībām.
Kopumā no 15 pamatotas izrādījušās septiņas sūdzības, nepamatotas
– trīs, bet pārējās nav atbildušas
darba profilam.
Sūdzību gadījumā inspekcija
pārbauda trokšņu līmeni. Pirms
kāda laika diezgan regulāri aicināta laboratorija no Rīgas mērījumu veikšanai, lai konstatētu, vai
apakšstāva veikala aukstumiekārtu vai ventilācijas trokšņi nepārsniedz līmeni un vainīgajam jāveic
skaņas izolācija. Kopumā pretenziju raksturs ir dažāds. Viens ievēro,
ka sporta klubs karstā laikā nenodrošina vajadzīgo temperatūras
režīmu. Citu neapmierina žurkas,
kas no kaimiņmājas pārvietojas uz
citu teritoriju.
Savukārt sūdzību par ķīmisko
vielu marķējumu kādā būvmateriālu veikalā, šķiet, rakstījis zinātājs, jo parasts pircējs tik precīzu
informāciju nevar zināt. Bet citādi
gan uzraugi neesot ievērojuši, ka
pretenziju autori būtu konkurenti.
Savulaik sabiedrība samērā bieži
par marķējumu «šūmējās». Tagad
šo pārkāpumu skaits ievērojami
samazinājies. «Marķējuma sakarā
likumdošanā nav atrunāts burtu
lielums, kādā jābūt informācijai.
Tas mazinātu domstarpības, bet
tagad burti ir tik sīki, ka nevar
izlasīt, un patērētājiem tas nav
pieņemams,» spriež speciālisti,
piebilstot, ka mazumtirdzniecībā
nenonāk preces, kas kaut kādā
veidā būtu bīstamas cilvēkiem, jo
inspekcijai ir kontakti ar ES ātrās
Iedzīvotāju
reaģēšanas sistēmu un aizdomu
jautājumi liegadījumā uzreiz tiek saņemta
cina, ka viņus
informācija. Pēdējā bijusi par
interesē higiēna tetovēšanas krāsām – arī Jelgavā
trenažieru
ir individuālie darba veicēji, kas
zālēs un sporta piedāvā šos pakalpojumus.
klubos. Arī pārSavukārt jautājums par veļas
aujot apavus
pulveri, kas pie mums un vecajās
pirms boulinga Eiropas valstīs atšķiras, paliek
spēles, cilvēki
karājamies gaisā. Arī jautājums,
gribētu zināt,
kāpēc inspekcija līdzīgi kā Valsts
kā tiek sekots
ieņēmumu dienests un citas valsts
līdzi to tīrībai.
iestādes parasti neatklāj uzņēNormatīvie akti mumus, kur konstatēti higiēnas
to neparedz.
pārkāpumi, ko klientiem būtu
Veselības inlietderīgi zināt, acīmredzot saistīts
spekcija piekrīt, ar valsts ieturēto taktiku. Proti,
ka tas būtu
tā tiktu pārkāpta personas neaizpriekšlikuma
skaramība, kas varētu ietekmēt
vērts.
vainīgā uzņēmējdarbību...
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Pirmdiena, 7.jûlijs
LTV 1
7.30 «Rîts laukos».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 558.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Lielbritânijas komçdijseriâls. 6.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4808.sçrija.
10.20 «Dziesmu svçtku virsdiriìentu portreti».
J.Zirnis. 1999.g.
10.50 «Vides fakti».*
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Èehija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...»
Par Zaíusalas un Lucavsalas pagâtni,
ðodienu un nâkotni. 1995.g.
12.20 No LTV videofondiem.
«Latvijai – 90». H.Legzdiòð.
12.50 «Ielas garumâ».
13.20 «Province».*
13.50 «LTV portretu izlase». Horeogrâfs U.Þagata.
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Torte»; «Suòu íçrâji». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
15.40 «Fantadroms 11»; «Varavîksne». Filmu
studijas Dauka animâcijas filmas.

15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 6.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 558.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4809.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 7.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
21.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Deju svçtkiem – 60.
23.40 Nakts ziòas.
23.55 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.*
0.10 «Klçts». Folkloras programma.
Lielvârdes josta. 1.daïa.
0.40 «Kopâ».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Krievija – Zviedrija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 112.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 306.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Spânija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 112.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zela meitenes». Seriâls. 5. un 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 7. un 8.sçrija.
21.00 «Pazuduðie 3. Izdzîvoðanas
rokasgrâmata».
21.45 «Pazuduðie 3. Atbildes».
22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Zela meitenes». Seriâls. 5. un 6.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 47.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 64.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 44.sçrija.
10.05 «Priekðpilsçtas desantnieks».
ASV komçdija. 1991.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 24.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 10.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 5.sçrija.
15.00 «Misters Bîns».
Animâcijas filma.
15.10 «Divarpus vîri 3».
ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.

tv programma
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 102.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 173.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 34.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru
meistarsacîkðu Jûrmalas posms».
22.10 «Skrçjiens pçc miljona 8».
23.10 «Specvienîba nr.9». ASV seriâls. 4.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 5.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 24.sçrija.
2.10 «Asiòainais sports».
ASV spraiga siþeta filma. 1986.g.
4.00 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis».
ASV piedzîvojumu komçdija. 2002.g.
5.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 101.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 47.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 158.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 65.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 94.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 14.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 76.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4» (ar subt.).
Seriâls. 10.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 188.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 84.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6». ASV seriâls. 2.sçrija.
21.20 «Neþçlîgâs sievas». Lielbritânijas
dokumentâla filma. 2007.g.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 4.sçrija.
0.05 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 14.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 84.sçrija.

J.Erenðtreits. 2001.g.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Èehija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Variâcijas par
tçmu». M.Rostropoviès. 1996.g.
12.50 «Viss notiek».
13.20 «Vakara intervija».
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.25 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
15.45 «Aicinâjums»; «Bukurags». Studijas
Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 7.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 559.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4810.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Latvijas meþa stâsti».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 8.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
21.10 «Sirdsbalsîba».
Dokumentâla filma. 1. un 2.sçrija.
22.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. No sirsniòas sirsniòai.
Deju svçtku koncertuzvedums.
23.40 Nakts ziòas.
23.55 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
0.55 «Galva. Pils. Sçta».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Portugâle – Turcija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 113.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 Dokumentâlo filmu cikls Piemineklis.
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 307.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 113.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.35 Pludmales volejbola sacensîbu apskats.

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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 8.jûlijs
LTV 1
7.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
7.30 «Rîts laukos».
8.00 «Kas te? Es te!»

8.30 «Mîlas viesulis 2».
Seriâls. 559.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakapot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 7.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4809.sçrija.
10.20 «Dziesmu svçtku virsdiriìentu portreti».

18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 7. un 8.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 3.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 9. un 10.sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 17.sçrija.
21.30 «Olimpieða portrets 2008». S.Olijars.
21.45 Sporta studija.
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Zelta meitenes». Seriâls. 7. un 8.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 48.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 65.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 45.sçrija.
10.05 «Andrç». ASV piedzîvojumu filma ìimenei.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 25.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 11.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3».
Komçdijseriâls. 7.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 103.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 174.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 35.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Viss ðis mirdzums». Vâcijas melodrâma.
23.00 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 5.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie». ASV seriâls. 5.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 25.sçrija.
1.55 «Sliktâ audzinâðana».
Spânijas melodrâma. 2004.g.

4.05 «Atmaskoðana Mazajâ Tokijâ».
ASV trilleris. 1991.g.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 48.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 159.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 66.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 95.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 15.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 450.sçrija.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 6». ASV seriâls. 2.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 77.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 11.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 189.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 85.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 4.sçrija.

21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 21.sçrija.
22.20 «Òujorkas taksometrs».
ASV spraiga siþeta filma.
0.20 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 15.sçrija.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 85.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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs

19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 9.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
21.25 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Simfoniskâs mûzikas
koncerts LNO.
0.35 Nakts ziòas.
0.50 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Vâcija – Polija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 114.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Pludmales volejbola sacensîbu apskats.*
12.25 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 308.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 114.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 9. un 10.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 4.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
20.55 «Bezcerîgais lidojums».
ASV un Vâcijas trilleris. 2001.g.
22.25 «Nâkotnes parks».
22.55 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
23.25 «Zelta meitenes». Seriâls. 9. un 10.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 49.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 66.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 46.sçrija.
10.05 «Toms un Dþerijs. Maìiskâ lode».
ASV animâcijas filma. 2002.g.
11.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 26.sçrija.
13.05 «Renegâts». ASV seriâls. 12.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 8.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 104.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 175.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 36.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 4.sçrija.
22.00 «Zvaigþòu lietus spoþâkie mirkïi».

Treðdiena, 9.jûlijs
LTV1
7.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
7.30 «Rîts laukos».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 560.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 8.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4810.sçrija.
10.20 «Dziesmu svçtku virsdiriìentu portreti».
T.Broka.
10.50 «Latvijas meþa stâsti».*
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Èehija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...»
Mâksliniece Z.Logina. 1995.g.
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 No TV videofondiem. «Variâcijas par
tçmu...» J.Karlsons.
13.50 No TV videofondiem. «Op.5». M.Brauns.
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
15.40 «Fantadroms 12»; «Kakao». Filmu
studijas Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Pie Otto». Kauli.
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 8.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 560.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4811.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Strâdâjam laukos».

0.10 «Draugi 6». ASV komçdijseriâls. 5.sçrija.
0.40 «Renegâts». ASV seriâls. 26.sçrija.
1.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.
No plkst. 2.00 – raidîtâja profilakse.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla». Seriâls. 49.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 160.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 96.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 16.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 78.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 12.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 190.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 86.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 101.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 3.sçrija.

21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Mîïotâ mâsa». Vâcijas trilleris. 2002.g.
0.15 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 21.sçrija.
1.15 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.50 «Bernards». Animâcijas filma.
No plkst. 2.00 – raidîtâja profilakse.

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 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).

20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 10.jûlijs
LTV 1
7.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
7.30 «Rîts laukos».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 561.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 9.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4811.sçrija.
10.20 «Dziesmu svçtku virsdiriìentu portreti».
S.Kïava. 1999.g.
10.50 «Strâdâjam laukos».*
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem.
«Rîgai – 800». Rîga dzied.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
15.40 «Fantadroms 13»; «Tçtiòð». Filmu studijas Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Pie Otto». Trauki.
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 9.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 561.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4812.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Teritorija 20+».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 10.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
21.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Veltîjums tautasdziesmai.
22.35 Nakts ziòas.
22.50 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Veltîjums tautasdziesmai.
0.10 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Itâlija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 115.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 309.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 115.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes».
Seriâls. 11. un 12.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 5.sçrija.
20.05 «Íîna mostas». Francijas dokumentâla
filma. 3.sçrija Dieviðíâ pârtika.
21.00 «Ìimenes noslçpums».
Vâcijas drâma. 2.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
23.35 «Zelta meitenes». Seriâls. 11. un 12.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

Lîdz plkst. 13.50 – raidîtâja profilakse.
13.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 9.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 105.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 176.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT seriâls. 37.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
22.05 «Baltâ pilsçta» (ar subt.).
Krievijas trilleris. 2006.g.
23.40 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16. un 17.sçrija.
1.50 «Aukstuma faktors».
ASV piedzîvojumu filma. 2000.g.
3.45 «Dzimis, lai brauktu».
ASV piedzîvojumu komçdija.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

10.20 «Dziesmu svçtku virsdiriìentu portreti».
R.Vanags. 2003.g.
10.50 «Teritorija 20+».*
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «Klçts». Lielvârdes josta. 1.daïa.
12.35 «Melnais obelisks».
LTV iestudçjums. 1.daïa.
13.50 Dzied grupa Autobuss debesîs.
14.20 «Dabas grâmata».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
15.40 «Skatâmpanti». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 10.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 562.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4813.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 11.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
21.10 «Sirdsbalsîba».
Dokumentâla filma. 3. un 4.sçrija.
22.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu
svçtki un XIV Deju svçtki.
Deju lieluzvedums Izdejot laiku.
0.10 Nakts ziòas.
0.25 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.*

6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 161.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 68.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 97.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 17.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 5». ASV seriâls. 8.sçrija.

TV3

LTV 7

TV5

6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Spânija – Krievija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 116.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 6.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*

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 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Mazâ Vera» (ar subt.). Krievijas drâma.
1.05 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

LNT

Lîdz plkst. 14.00 – raidîtâja profilakse.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 79.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 13.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 191.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 87.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 102.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 3.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Þokïi 3». ASV ðausmu filma.
0.05 «Logi» (ar subt.). 1.05 «SMS èats».
4.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 87.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 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Krievijas kulinârijas raidîjums.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 11.jûlijs
LTV 1
7.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
7.30 «Rîts laukos».

8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 562.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 10.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4812.sçrija.

11.25 «Zootrops».
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 310.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 116.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 13. un 14.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 6.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 13.sçrija.
20.55 «Droðîbas policijas çnas».
Francijas kriminâldrâma.
22.30 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.00 «24 stundas 3». ASV seriâls. 21.sçrija.
23.45 «Zootrops».*
0.15 «Zelta meitenes». Seriâls. 13. un 14.sçrija.
1.10 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 50.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 67.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 47.sçrija.
10.05 «Gandrîz varoòi». Piedzîvojumu komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 27.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 13.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». ASV komçdijseriâls.
10.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 14.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 106.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 177.sçrija.
18.40 «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 «Narkodîleris». ASV kriminâldrâma.
23.15 S.Johansones vakars. «Mîlas dziesma
Bobijam Longam». ASV drâma.
1.35 «Madam Butterfly». ASV drâma. 1993.g.
3.40 «Baltâ pilsçta» (ar subt.).
Krievijas trilleris. 2006.g.
5.05 «Kailais ierocis 2 1/2».
ASV parodiju komçdija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 50.sçrija.

14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 80.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 14.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 192.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 88.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 103.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Lieliskais Dþo». ASV komçdija. 2001.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.15 «12 jûdzes». ASV drâma.
2.00 «Otrâ sieva». ASV trilleris.
3.30 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 88.sçrija.

Sestdiena, 12.jûlijs
LTV 1
7.50 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Spageti»; «Putnu dienas». Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Aprîïa pilieni».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
10.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki.
Tautas mûzikas koncerts.
12.10 V.Lâcis. «Zvejnieka dçls».
Nacionâlâ teâtra izrâde.
15.15 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 51.sçrija.
15.40 «Zini vai mini!» TV spçle.
16.15 «Kâ mçs tagad dzîvojam».
Lielbritânijas miniseriâls. 4.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Dienasgrâmata.
18.30 «LTV portretu izlase». Diriìents M.Sirmais.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Latloto izloze.
19.40 «Grejas anatomija 3». ASV seriâls. 53.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki. Noslçguma koncerts
Latvija – Saules zeme.
0.20 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Tautas sadziedâðanâs.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Pasaule Latvijâ, Latvija pasaulç».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».

13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «Íîna mostas».
Dokumentâla filma. 3.sçrija.
14.55 SeMS piedâvâ... Gvena Stefanî.
15.20 «Bezcerîgais lidojums».
ASV un Vâcijas trilleris.
16.50 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 25. un 26.sçrija.
17.50 «Ìimenes noslçpums». Vâcijas drâma.
19.25 «Olimpieða portrets 2008». J.Rubïevska.*
19.40 «Olimpieða portrets 2008». J.Karlivâns.*
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Neparastâs lietas».*
21.00 «Sveðâ seja». Krievijas melodrâma.
22.35 «Veronika Gerina». ASV, Îrijas un
Lielbritânijas biogrâfiska drâma.

LNT
6.40 «Aiz riska robeþas».
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 1.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis».
10.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
10.30 «Lesija». ASV piedzîvojumu filma ìimenei.
12.25 «Amulets 8». ASV seriâls. 1.sçrija.
13.20 «Zvaigþòu basketbols». ASV komçdija.
15.05 «Process un kïûda». ASV komçdija.
17.00 «Vecmeita 3».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 69.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Spota skrçjiens».
ASV ìimenes komçdija.
23.05 «Sievieðu pasaulç».
ASV romantiska komçdija.
1.00 «Neþçlîgie ïaudis». ASV komçdija.
2.55 «Adamsu ìimenes atkalapvienoðanâs».
ASV melnâ komçdija. 1998.g.
4.35 «Kailais ierocis 3 1/3».
ASV parodiju komçdija.

9
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls.
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 13.jûlijs
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija». Raidîjums par to,
kas vçl svarîgs cilvçka dzîvç paralçli
visâm citâm ikdieniðíajâm norisçm,
vajadzîbâm, ilgâm un sapòiem...
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
9.05 «Dullais Didzis».
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 38.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
Praktiski padomi ne tikai dârzkopjiem.
11.00 Dievkalpojums.*
12.00 «Vides fakti».
12.30 «Projekts Vizuâlâ Latvija». Salacgrîva.
12.45 Dzied Inga un Normunds.
13.15 «Netijas Gennas ceïojums».
ASV ìimenes filma. 1985.g.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Amats nr.1 Valsts prezidents». Dokumentâla filma. 2004.g.
17.30 «Etnosi». Raidîjums par mazâkumtautîbu
kultûras mantojumu Latvijâ.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».*
19.00 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.30 «Krâsainâs pasaules».
Dokumentâla filma.
19.40 Þurnâls Patiesie stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 9.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.05 «Ezera sonâte». Rîgas kinostudijas
psiholoìiska drâma. 1976.g.
Lomâs: G.Cilinskis, A.Kairiða, L.Ozoliòa,
Ì.Jakovïevs, L.Freimane.

TV3
5.50 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 17.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 18.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 7.sçrija.
9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Lieliskais Dþo». ASV komçdija.
12.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
12.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.25 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2»
15.25 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 1.sçrija.
16.25 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 173.sçrija.
17.25 «Doktors Hauss 3». Seriâls. 5.sçrija.
18.25 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 3.sçrija.
19.20 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
20.35 «Gremlini 2». ASV komçdija. 1990.g.
22.45 «Jaunais vilnis 2007» (ar subt.). Ðovs.
1.30 «Kareivja stâsts». ASV drâma.
3.15 «SMS èats».
5.00 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
Lomâs: L.Kuravïovs, S.Stepanèenko,
B.Ðèerbakovs.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
12.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.

14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.55 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.*
19.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
20.55 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Dzîvo tâds puisis». Krievijas komçdija.
1964.g. Lomâs: L.Kuravïovs,
L.Aleksandrova, R.Nahapetovs u.c.

22.40 Nakts ziòas.
22.45 «Projekts Cilvçks». Zemûdens pasaule.
23.15 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 18.sçrija.
0.10 «Augðâmceïot miruðos». ASV drâma.
1999.g. Lomâs: N.Keidþs, P.Ârkete,
Dþ.Gudmens, T.Saizmors, M.Entonijs.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «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 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Slavenais kamambçrs».
Francijas dokumentâla filma. 2006.g.
14.15 «Uzzîmç man rotaïlietu!» Francijas
ìimenes filma. 1999.g.
Lomâs: K.Fro, R.Blanðs u.c.
15.55 «Nâkotnes parks».*
16.25 «Sveðâ seja». Krievijas melodrâma.
18.00 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
27. un 28.sçrija.
19.00 «Ceïâ ar kameru». Ekspedîcija Saules
vârti. 1.daïa.
19.30 «Noziedzîgie prâti 2». ASV seriâls.
23.(noslçguma) sçrija.
20.15 «Nozust 60 sekundçs». ASV trilleris.
2000.g. Lomâs: N.Keidþs, A.Dþolî,
Dþ.Ribisi, V.Lî-Skots.
22.20 «Krçjums... saldais».
22.50 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 10.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
23.35 «TV motors».*

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 27. un 28.sçrija.
7.30 «Maska». ASV animâcijas filma. 7.sçrija.
8.00 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 7.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.40 «OSS 117: Kaira – spiegu perçklis».
Francijas piedzîvojumu komçdija.
12.40 «Pistole Betijas Lû somiòâ». ASV
kriminâlkomçdija. 1992.g.
Lomâs: P.A.Millere, Ç.Tâls,
Dþ.Mûra, V.Forsaits, E.Romano.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».

ASV humora raidîjums.
15.00 «Uzmetçji». Krievijas piedzîvojumu
komçdija. 2006.g. Lomâs: A.Gusjkovs,
S.Duþòikovs, O.Sudzilovska,
O.Veèkeïova, Ï.Durovs,
V.Smiròickis, S.Astahovs.
17.05 «Vecmeita 3».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 70.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 12.sçrija.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Inspektors Grauds».
LNT detektîvseriâls. 2.sçrija.
Lomâs: A.Keiðs, Z.Vaïicka u.c.
21.15 «Pûía gredzens». Lielbritânijas pasaku
filma. 2004.g. Lomâs: Dþ.Parfojs,
P.Perabo, P.Sveizijs, M.K.Dankans,
Þ.P.Kastaldi, Dþ.Plovraita.
23.05 «Nikita». ASV seriâls. 5.sçrija.
0.05 «Terminators».
ASV spraiga siþeta filma. 1984.g.
2.10 «Mijkrçslis». ASV drâma. 1995.g.
4.20 «Viss par Bendþaminu». ASV un Vâcijas
kriminâlkomçdija. 2002.g.

TV3
5.50 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes 2».
5.sçrija; «Trakais trusis un Vaukundze».
27.sçrija; «Bruòurupuèi nindzjas 3».
10.sçrija; «Jugio». 21.sçrija.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 19.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 «Gremlini 2». ASV komçdija. 1990.g.
Lomâs: K.Lî, Z.Galigans, F.Keitsa u.c.
13.05 «Smieklîgâkie videokuriozi».
Humora ðovs.
13.20 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 26. un 27.sçrija.
Lomâs: S.Þigunovs, A.Zavorotòuka,
B.Smolkins, O.Prokofjeva.
14.25 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
ASV realitâtes ðovs. 2.sçrija.
15.25 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 2.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
16.25 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 174.sçrija.
17.25 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 6.sçrija.
Lomâs: H.Lorijs, L.Edelðteina, O.Eps u.c.
18.25 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 4.sçrija.
19.20 «Mana mîïâ aukle 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 28. un 29.sçrija. Lomâs:
S.Þigunovs, A.Zavorotòuka, B.Smolkins,
O.Prokofjeva.
20.35 «Dantes smaile». ASV katastrofu
filma. 1997.g. Lomâs: P.Brosnans,
L.Hamiltone, È.Helahens u.c.
22.45 «Tas, kurð mani sargâ». ASV trilleris. 1987.g. Lomâs: T.Berendþers,
M.Rodþersa, L.Brako u.c.
0.50 «Deju skolotâja atgrieðanâs 2». Austrijas
un Vâcijas trilleris.
2.30 «SMS èats».
4.15 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 2.sçrija.
5.00 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 4.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Ìimenes tiesa» (krievu val.).
Krievijas sarunu ðovs.
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).*
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.). *

14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.). Raidîjums
par medicînu.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «12 mçneði» (krievu val.).
Krievijas pasaku filma.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Iemîlçjies pçc paða vçlçðanâs» (ar
subt.). Krievijas melodrâma.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokuentâls seriâls.
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Skaldīta un 3 m malka
(A., Al., B., Os.)
Tālrunis 28805159.
Izvedam būvgružus.
Piedāvājam visu veidu
birstošās kravas

SIA «WALDBRUDER» iepērk

Tālrunis 29110661 (Mārtiņš).

briestaudzes un ciršanas vecumu sasniegušas
audzes īpašumā.

Jelgavas rajonā par augstām cenām

(zeme, grants utt.).

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

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

2008. gada 5. februārī tika pieņemti MK noteikumi Nr.60 «Grozījumi MK 2004. gada 17. februāra
noteikumos Nr.82 «Ugunsdrošības
noteikumi»», kuri izdoti saskaņā ar
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likuma 12. pantu. Šie grozījumi
paredz, ka par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem,
personām, kuras izstrādā rīcības
plānu ugunsgrēka gadījumam un
ugunsdrošības instrukciju, kā arī
personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai
apmācība ugunsdrošības jomā ne
mazāk par 20 stundām, ja minētās
personas strādā objektos, kuros var
atrasties 10 – 50 cilvēki (izņemot
dzīvojamās mājas), vai objektos ar
sprādzienbīstamu vidi.
Savukārt, ja minētās personas
strādā objektos, kuros var atrasties
vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot
dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska
objektos, tad jāapgūst programma
atbilstoši LR IZM licencētai mācību
programmai (ne mazāk par 160
stundām).
Šādu iespēju pirmo reizi piedāvāja Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs, kur 19. jūnijā
18 klausītāji saņēma apliecības
par 160 stundu profesionālās
pilnveides izglītības programmas
«Ugunsdrošība un aizsardzība» 20
P 861 06 (LR IZM licence Nr.PP 941)
apguvi. Programmas sekmīgu apguvi nodrošināja pasniedzēji VUGD
Jelgavas brigādes komandieris Aldis
Feldmanis, VUGD Jelgavas brigādes
vecākais inspektors Dainis Zemgalnieks un SIA «ISOBALT» valdes
priekšsēdētājs Valentīns Buiķis.
Kursa programmā klausītāji no
Jelgavas, Jelgavas rajona un Rīgas
rajona uzņēmumiem un izglītības
iestādēm, tostarp skolām, bērnudārziem apguva teorētiskās un
praktiskās zināšanas šādos mācību priekšmetos: Ugunsdrošības
profilakse, Ugunsgrēku dzēšanas
un glābšanas darbu taktika un
tehniskais nodrošinājums. Apgūtās zināšanas tika pārbaudītas
ieskaitēs, integrētā eksāmenā un

Tālrunis 63048801

praksē savā darba vietā. Mācību
process un pārbaudījumu rezultāti,
kā atzina pasniedzēji Aldis Feldmanis
un Dainis Zemgalnieks, liecina, ka
šie speciālisti ir sagatavoti darbam
ugunsdrošības jomā savās iestādēs
un uzņēmumos.
Kursu dalībnieki atzina, ka viņi
ir guvuši labas zināšanas un kursu
materiālus, kuri noderēs tālākajā darbā, kā arī ugunsdrošības instrukciju
izstrādāšanā atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Kā ļoti interesantas
tika novērtētas praktiskās nodarbības ugunsgrēku dzēšanā un iespēja
apmeklēt Jelgavas Ugunsdzēsības

muzeju.
Nākamā kursu grupa 160 stundu
profesionālās pilnveides izglītības
programmā «Ugunsdrošība un aizsardzība» darbu plāno uzsākt 28.
oktobrī. Darbiniekiem, kas strādā
objektos, kuros var atrasties 10
– 50 cilvēki, piedāvājam 40 stundu
programmu.
Informācija pa
tālruni 63012155;
63012169;
28342419
(Līga Miķelsone,
Ilze Osīte, JRPIC)

Ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs

Ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs

izglītība

Iespējams, ka jau 2009. gadā 3. pamatskolas filiāle Pulkveža Brieža ielā kļūs par jaunu pirmsskolas
izglītības iestādi pilsētā, bet bērni, kas līdz šim mācījās šeit, to turpinās darīt kā 2. sanatorijas
Foto: Ivars Veiliņš
internātpamatskolā, tā 3. pamatskolā Uzvaras ielā.

Meklē iespējas
jauna bērnudārza
izveidei

 Kristīne Langenfelde

Ja izdosies īstenot iecerēto, tad jau 2009.
gadā Jelgavā varētu tikt
atvērta jauna pirmsskolas izglītības iestāde,
kurā vietu rastu ap 250
mūsu pilsētas bērnu
vecumā no 1,5 līdz 6
gadiem. Ja ņem vērā,
ka paredzēts arī uzcelt
piebūvi pirmsskolas
izglītības iestādei «Sprīdītis», kur papildu varēs
uzņemt vēl 120 bērnus,
tas kopumā ievērojami
mazinātu arvien augošo pieprasījumu pēc
vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.
Speciālistu ierosinājums ir
šāds: ņemot vērā skolēnu skaita
sarukšanu kā 3. pamatskolas
filiālē Pulkveža Brieža ielā 23a,
tā Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolā, ir lietderīgi trīs
sākumskolas klases no filiāles
izvietot 3. pamatskolas ēkā Uzvaras ielā 10, bet korekcijas klases
un pirmsskolas vecuma grupas
– 2. internātpamatskolas ēkā
Filozofu ielā 50. Tas ļautu pilnībā
atbrīvot ēku Pulkveža Brieža ielā
23a, kur tad 2009. gadā varētu
atvērt jaunu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

Internātpamatskola
nav piepildīta

Jelgavas Izglītības pārvaldes un
arī skolu speciālisti katru mācību
gadu izvērtē izglītības iestāžu
tīkla noslogojumu un izglītības
programmu piedāvājumu, lai
secinātu, cik efektīvi strādāts,
vai esošie resursi ir veicinājuši
izglītības sistēmas attīstību, vai
iespējams panākt vēl labākus rezultātus. Šajā pavasarī speciālistu
uzmanība pievērsta 2. sanatorijas

internātpamatskolai. «Jāatzīst,
ka skola, kurai ir gara vēsture,
laba pedagogu profesionālā sagatavotība un kas īsteno vienu
izglītības programmu, pēdējos
mācību gados vairs nav tik pieprasīta. Gadu no gada audzēkņu
skaits sarūk – ja vēl 2005./2006.
mācību gadā tajā mācījās 131 skolēns, tad šogad maijā vairs tikai
104 bērni. Taču jāpiebilst, ka arī
šis skaits ir tikai oficiāli sarakstos fiksētais – patiesībā vēl daļa
no šiem bērniem faktiski skolu
neapmeklē visu mācību gadu.
Prognozes liecina, ka nākamgad
skolā būs tikai 84 skolēni. Tāpat
arī internāta telpas nav noslogotas – 2005./2006. mācību gadā
no visiem skolēniem internātā
nedzīvoja 37 bērni, bet šogad jau
62,» komentējot situāciju, skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
2. sanatorijas internātpamatskolā mācās bērni no visas Latvijas, taču pēdējos gados arvien
lielāks īpatsvars ir mūsu pilsētas
skolēniem, kas nu jau ir vairāk
nekā puse no kopējā audzēkņu
skaita. Otra lielākā pašvaldība,
no kuras bērni šeit mācās, ir Rīga
– 15, kam seko Rīgas rajons – 11,
bet vēl atsevišķi bērni te mācās no
Dobeles, Ventspils, Jūrmalas.
«Skolā audzēkņi no 2. līdz 9.
klasei apgūst speciālo izglītības
programmu, mācības notiek mazākumtautību (krievu) valodā,
kas daudz neatšķiras no tās programmas, ko apgūst skolēni 5. un
6. vidusskolā, kā arī 2. pamatskolā. Šeit papildu notiek tādas mācības kā ārstnieciskā vingrošana,
ritmika, logopēdiskās un papildus
nodarbības mācību priekšmetu
apgūšanai nelielās skolēnu grupās,» piebilst G.Auza.
Līdz ar būtisko skolēnu skaita
samazināšanos skola patlaban
kļuvusi par vienu no dārgākajām
pilsētā, jo izmaksas uz vienu
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Pirmo neziņu pārvarējuši un iepazinušies ar jaunajām telpām
internātpamatskolas ēkā, kur
no 1. septembra būs jāuzsāk
darbs, jau ir 3. pamatskolas
pedagogi.

bet pedagogi – jau zināmie.
Nopietnam satraukumam nav
pamata 2. sanatorijas internātpamatskolas pedagogu vidū.
«Būtiski uzsvērt, ka šobrīd netiek
plānots pārtraukt īstenoto internātpamatskolas izglītības programmu. Samazināsies skolēnu
skaits, kas uzturēsies internātā,
skolēnu sasniegušas visaugstāko un līdz ar to arī darbinieku skaits,
punktu. «Tas mums liek secināt, kuri nodrošināja internāta darbīka varbūt šos līdzekļus un resur- bu,» uzsver G.Auza.
sus iespējams izmantot lietderīSkola ar pagarināto grupu
gāk,» spriež G.Auza.
Perspektīvā 2. sanatorijas inSkolas ēka ir būvēta no diviem
korpusiem – skolas ēka un inter- ternātpamatskola varētu kļūt ne
nāts, kas savā starpā savienoti. tikai par mājvietu klasēm no 3.
«Viens no risinājumiem ir piln- pamatskolas, bet par pagarinātās
vērtīgāks internāta ēkas noslo- dienas skolu. «Tas varētu būt
gojums – 2. un 3. stāvā izvietojot nākotnes mērķis. Nav noslēpums,
četras korekcijas klases un trīs ka vecāku darba slodze un darba
pirmsskolas izglītības grupas režīms nereti viņiem mājās ļauj
no 3. pamatskolas «mazās skoli- atgriezties tikai pēc pulksten
19 vai pat vēl vēlāk, bet bērns,
ņas»,» spriež G.Auza.
kuram mācības beidzas pulksten
13 vai 14, lielu dienas daļu pavada
Laba vide mācībām
Iespējams, ka tāpat kā viss ne- ar vienaudžiem ārpus mājas. Arī
zināmais arī šīs plānotās izmaiņas paši vecāki vēlmi pēc pagarinātasākotnēji šaubas un neziņu varē- jām grupām skolās izsaka bieži.
tu radīt kā pedagogos, tā vecākos Tāpat arī bērniem, kas līdz šim
un varbūt arī bērnos, taču G.Auza dzīvojuši skolas internātā visu
iedrošina – tam pamata nav. «2. nedēļu, iespējams, tas nebūt nav
sanatorijas internātpamatskolas labākais risinājums. Jebkuram
ēka un mācību vide ir labākā bērnam ir jāaug ģimenē, un nedz
stāvoklī nekā 3. pamatskolas skola, nedz internāts to nevar
filiāle Pulkveža Brieža ielā, kas aizstāt. Ja bērniem būtu iespēja
patiesi ir nolietojusies un prasa apmeklēt pagarināto grupu un
kārtīgu remontu. Tāpat šeit bērni vakarā tomēr atgriezties mājās,
iegūs daudz plašāku zaļo zonu un tas noteikti būtu daudz pozitīvāk
sporta laukumu, kur nodarboties nekā nedēļu pavadīt skolā, bet
brīvā dabā. Arī ēdināšanas pakal- brīvdienās atgriezties ģimenē,»
pojums skolā ir kvalitatīvs. Skolā tā G.Auza.
strādā kvalificēti speciālisti, atbalsta personāls, ar skolas direktores Zem viena jumta
Līdz ar šādām izmaiņām būtu
un speciālistu gādību daudzviet
veikti ievērojami remontdarbi, atrisināta vēl kāda ļoti duāla
lai pilnveidotu mācību vidi. Tā- situācija – proti, beidzot Jelgavas
pēc bažām par ienākšanu jaunā 3. pamatskola atrastos vienā ēkā.
vietā, manuprāt, nevajadzētu «Šķiet, ka brīžiem dažādi kuriozi
būt. Arī 3. pamatskolas pedagogi izteicieni dzirdami ne no viena
jau pārvarējuši pirmo neziņu un vien bērnu vecāka, kurš joprojām
iepazinušies ar jaunajām telpām 3. pamatskolas filiāli Pulkveža
internātpamatskolas ēkā, kur vi- Brieža ielā nesaista ar 3. pamatņiem no 1. septembra būs jāuzsāk skolu un sauc to vienkārši par
«mazo skoliņu». Protams, šāda
darbs,» stāsta G.Auza.
Jāpiebilst, ka 3. pamatskolas atšķirtība atsvešina, neveicina
korekcijas klases un pirmsskolas skolas kopības sajūtu un garu.
vecuma grupas uz internātpa- Iespējams, ka daudzi bērni pat nematskolu nāktu kopā ar saviem jutās piederīgi 3. pamatskolai, jo
skolotājiem – tā kā arī bērniem mācījās citā ēkā. Tagad situācija
jauna būtu tikai izglītības vide, varētu mainīties – 3. pamatskolas

sākumskolas klases nu visas būtu noteiktajā laikā bērnam vieta
vienā ēkā. Tas neapšaubāmi būtu izglītības iestādē arī atradīsies.
liels ieguvums,» spriež G.Auza.
Tieši tāpēc šis solis – jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes
«Mazā skoliņa» –
izveide – būtu neatsverams iegubērnudārzs
vums pirmām kārtām jau mūsu
Ja šādu modeli vispirms atbals- pilsētas jaunajām ģimenēm,» tā
tīs domes deputātu komitejas un G.Auza.
pēc tam arī dome, jau šovasar
pilnībā varētu tikt atbrīvota ēka Būs nepieciešami jauni
Pulkveža Brieža ielā, lai tajā pedagogi
varētu uzsākt rekonstrukcijas
Ja ideja īstenosies, skaidrs, ka
darbus, kas ļautu izglītības jau 2009. gadā pilsētā būs nepieiestādē atvērt pirmsskolas iz- ciešami jauni pirmsskolas izglītīglītības iestādi. Jāatzīst gan, ka bas speciālisti. Komentējot pašrekonstrukcija vairāk būs nepie- reizējo situāciju, G.Auza atzīst,
ciešama nevis telpu plānojumam, ka ik pa laikam pirmsskolas izbet gan jānovērš nolietojums. glītībā tiek izjusta spriedze tāpēc,
«Ēka jau sākotnēji būvēta kā bēr- ka trūkst pirmsskolas izglītības
nudārzs, tāpēc tā speciāli nebūs iestāžu darbinieku. «Visvairāk
jāpielāgo šādām vajadzībām,» tas, protams, ir vasarā, kad sākas
skaidro G.Auza.
atvaļinājumu laiks, taču arī pāBūtiski, ka «mazajā skoliņā» rējā laikā trūkst atsevišķu pedaizbūvēts arī peldbaseins, kas gogu šajās iestādēs. Jau šobrīd ir
tagad jārenovē, lai jaunajā pirms- būtiski apzināt situāciju – ja viss
skolas izglītības iestādē mazajiem minētais realizēsies, tad 2009.
būtu iespēja izbaudīt arī attīs- gadā Jelgavā vajadzēs 34 jaunus
tību veicinošas peldes. Baseins pirmsskolas izglītības skolotājus.
šobrīd izmantots netiek, tam Tas ir ievērojams skaits, taču arī
nepieciešams ievērojams remonts mūsu iecere ir ievērojama: 11
– pilnībā jāmaina tā «vanna», jaunas grupas jaunizveidotajā
taču tas tiktu paredzēts iestādes bērnudārzā un 6 jaunas grupas
rekonstrukcijas projektā.
pirmsskolas izglītības iestādes
Plānots, ka jau līdz 2009. «Sprīdītis» plānotajā piebūvē.
gada vidum rekonstrukciju ēkā Katrā grupā jāstrādā diviem
varētu pabeigt, lai tur izvie- pedagogiem, tad arī veidojas šis
totu 11 pirmsskolas izglītības ievērojamais skaits nepieciešamo
programmas grupiņas, kurās skolotāju,» tā G.Auza.
mājvietu varētu rast līdz 250
Tāpēc Izglītības pārvaldes
bērnu vecumā no 1,5 līdz 6 vadītāja jau šobrīd aicina vigadiem. Lielākais grupu skaits dusskolu pēdējo klašu skolētiek plānots pašiem mazākajiem nus izvērtēt iespējas studēt
– bērniem vecumā līdz 4 gadiem. pedagoģiju. «Mēs varam skaidri
«Mēs uz situāciju pilsētā ska- teikt – pirmsskolas izglītības
tāmies reāli. Neapšaubāmi, 11 skolotājiem Jelgavā darbs būs.
grupiņās varētu izvietot lielāku Jums atliek vien izvēlēties! Kā
bērnu skaitu, ja iestādē uzņemtu pamudinošs faktors izvēlēties
bērnus no 5 līdz 7 gadiem, taču tieši šo profesiju varētu būt tas,
pieprasījums pilsētā ir tieši pēc ka studēt iespējams tepat Jelgavietām jaunākajās grupās. Tāda vā – proti, mūsu pilsētā darbojas
ir šodienas situācija – vecāki Daugavpils universitātes filiāle,
darba tirgū visbiežāk izvēlas kur iespējams iegūt atbilstošu
atgriezties jau tad, kad mazulis augstāko izglītību. Tas noteikti
sasniedz 1,5 gadu vecumu. Ja ir pluss, jo gan vidusskolēnam,
ģimenē nav nedz vecmāmiņas, kurš izvēlējies sākumskolas pekas varētu mazo pieskatīt, nedz dagoga specialitāti, gan pieaugufinansiālu iespēju algot auklīti, šajam, kurš vēlas iegūt izglītību
tad vienīgā cerība ir bērnudārzs, šajā jomā vai pārkvalificēties, ir
taču patlaban rindas uz mazā- iespēja, netērējot papildus līdzekkajām grupiņām «dārziņos» ir ļus, augstāko izglītību iegūt pie
garas, un tikai daļa var cerēt, ka mums Jelgavā,» tā G.Auza.

3. pamatskolas filiāle Pulkveža Brieža ielā jau pēc projekta celta 3. pamatskolas filiāles ēkā ir arī baseins. Lai gan morāli no- Audzēkņiem, kas pārnāktu uz mācībām 2. sanatorijas internātkā bērnudārzs, tāpēc tās pārveide par pirmsskolas izglītības vecojis, tomēr atjaunojams – tas būtu papildus ieguvums pamatskolā, ieguvums noteikti būtu mācību vide – gan telpas
labākas, gan plašāka zaļā zona sporta un citām aktivitātēm.
bērnudārza audzēkņiem.
iestādi nebūs sarežģīta.
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Kultūras pasākumi
 18. jūlijā pulksten 19 – Pauls
Putniņš «Ar būdu uz baznīcu»,
«Teātra apvienības» brīvdabas muzikālā izrāde jaunā iestudējumā.
Režisors Juris Rijnieks. Biļešu cena
– Ls 4; 7 (Uzvaras parkā).

Jelgavas pašdarbnieku
kolektīvi Rīgā, XXIV
Vispārējos latviešu Dziesmu
un XIV Deju svētkos

 4. jūlijā no pulksten 12 – vokālo ansambļu konkursa fināls. Piedalās Jelgavas vokālais ansamblis
«Da capo» (7. kārtas uzstāšanās
numurs) (Mazajā Ģildē).
 5. jūlijā pulksten 14 – tautas
lietišķās mākslas izstādes «Es vidū»
atklāšana. Piedalās aģentūras
«Kultūra» tautas lietišķās mākslas
studija «Dardedze», vadītāja Ingrīda Ozolniece (Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzejā).
 6. jūlijā pulksten 11 – lielais
Vispārējo latviešu Dziesmu un
Deju svētku gājiens, piedalās 31
Jelgavas kolektīvs (11. Novembra
krastmala – Rātslaukums – Brīvības
piemineklis – Dailes teātris).
 6. jūlijā pulksten 17 – koncerts
«Deju svētkiem 60». Piedalās deju
kolektīvi «Kalve», «Diždancis»,
«Lielupe» (jaunieši), «Lielupe» (vidējā paaudze), «Ritums» («Arēnā
«Rīga»»).
 6. jūlijā pulksten 21 – atklāšanas koncerts «Dziedot dzimu, dziedot augu». Piedalās kori «Ozols»,
«Liepa», «Spīgo», «Spīgana»,
«Spīgmeitiņas», «Spīguņi», «Skaliņi», «Tik un tā» (Mežaparka Lielajā
estrādē).
 8. jūlijā pulksten 10 – koru
konkurss, piedalās «Spīgo» un
«Zemgale» (Latvijas Universitātes
Aulā).
 8. jūlijā pulksten 22 – deju
svētku koncertuzvedums «No
sirsniņas sirsniņai». Piedalās deju
kolektīvi «Kalve», «Diždancis»,
«Lielupe» (jaunieši), «Lielupe» (vidējā paaudze), «Laipa», «Jaunība»,
«Vēja zirdziņš» (starptautiskajā
izstāžu centrā «Ķīpsla»).
 9. jūlijā no pulksten 12.30
līdz 20.15 – teātra dziesmu spēles.
Piedalās Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātris (Vērmanes dārzā).

Izstādes
 No 1. jūlija – tirdzniecības
centra «Vivo centrs» 1. stāvā
fotoizstāde «Kā bērni var aktīvi
atpūsties vasarā Jelgavā». Izstādē
skatāmas fotogrāfes Ivetas Putniņas fotogrāfijas, kurās iemūžinātas
Jelgavas aktīvās atpūtas vietas
bērniem un jauniešiem.
 Līdz 6. jūlijam – «Pasteļu izstāde», piedalās Latvijas labākie
pasteļgleznotāji (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Izstāžu zālē).
 No 3. līdz 14. jūlijam – izstāde
«Knipelētās mežģīnes latviešu
etnogrāfijā». Apskatāma katru
darba dienu no pulksten 10 līdz
15 (Jelgavas Latviešu biedrībā
Lielajā ielā 13 – 15, ieeja no sētas
puses).

Sporta pasākumi
 5. un 6. jūlijā pulksten 10
– biedrības «Jelgavas atlanti» 1.
kausa izcīņa un Jelgavas čempionāts biljardā, 7. kārta (Jelgavas 6.
vidusskolā).
 5. jūlijā pulksten 16 – 1. līgas
čempionāts futbolā «Metta/LU»
– FK «Jelgava» (Ķekavā).
 12. jūlijā pulksten 18 – 1. līgas
čempionāts futbolā FK «Jelgava»
– JFC «Kauguri/Multibanka» (Ozolnieku stadionā).
 19. jūlijā pulksten 15 – 1. līgas
čempionāts futbolā FK «Jelgava»
– «Zibens/Zemessardze» (Ozolnieku stadionā).
 27. jūlijā pulksten 15 – 1. līgas
čempionāts futbolā «Abuls» – FK
«Jelgava» (Smiltenē).

izstādes

Ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs

Kur bērniem atpūsties Jelgavā?
 Ritma Gaidamoviča

Ar šādu vadmotīvu no
šīs nedēļas «Vivo centrā» apskatāma izstāde, ko veidojusi jaunā
fotogrāfe jelgavniece
Iveta Putniņa. Viņai
interese par bērnu aktīvās atpūtas vietām
mūsu pilsētā radusies
reizē, kad puika palūdzis dzīvoklī uztaisīt rampu, lai varētu
braukt ar skeita dēli.

pie Jelgavas Sporta halles, sporta
kompleksa «Zemgale», bet daudz
kur citviet pilsētā jauniešiem
tā īsti netiek piedāvāta iespēja
aktīvi pavadīt brīvo laiku.
«Tāpēc nolēmu izzināt un
parādīt arī citiem, ko tad bērni
Jelgavā var darīt vasarā, akcentējot atpūtas laukumus pilsētā
un arī to, ko es kā mamma varu
darīt savu bērnu labā, lai šī rampa tiktu izveidota nevis manā
dzīvoklī, bet kaut kur laukā
tuvāk mājām,» smaidot saka
Iveta. Patlaban viņas dēls kopā
ar klasesbiedriem no 4. līnijas
izmantojot asfaltu un bruģi pie
Ozolskvēra un lielveikala «Iki»,
taču Iveta vērtē, kas tas nav diez
cik droši. Kāds teiks – kāpēc
tad viņi nebrauc uz Pārlielupi?!
Fotogrāfe atzīst, ka nevēlas,
lai bērns ar dēli triektos pāri
visai pilsētai, stundu vai divas
pabraukātos un pēc tam atkal
dotos atpakaļ.
«Pamazām apzināju visus objektus, kur pusaudži var atpūsties,
dažādās dienas stundās devos
vērot situāciju, lai pārliecinātos
par to, kas Jelgavā ir un kas nav,
un manu pūliņu rezultāts redzams
izstādē,» stāsta Iveta.

Fotogrāfe secinājusi, ka Jelgava
ir draudzīga mazajiem, bet pusaudžiem vasarā saistošāka ir pilsētas
Pārlielupes daļa. Fotoizstādē
apskatāmas arī sešas Jelgavas
sadraudzības pilsētas Dānijā Vejles
mākslinieces fotogrāfijas, kurās
redzams, kā bērni atpūšas tur.
Iveta stāsta, ka, veidojot izstādi,
kas līdz 15. jūlijam apskatāma
«Vivo centrā», viņa īstenojusi
vairākas savas ieceres: beidzot atradusi laiku un kursos mācījusies
fotografēt, kā arī izzinājusi vietas,
kur bērniem pavadīt brīvo laiku.
Taču viņa pie tā negrasās
apstāties – nākamais solis esot
apvienoties ar pilsētas vecākiem,
lai kopā domātu un rīkotos, vei- Trūkst vietu, kas
dojot bērniem aktīvās atpūtas domātas pusaudžiem
vietas ar pašu
Apzinot atpusaudžu piedap
ū
tas vietas
«Pamazām apzilīšanos.
un fotografēnāju visus objek- jot jauniešus
Doma par izstādi «Kā bērni
Iveta
tus, kur pusaudži pilsētā,
var aktīvi atpūsnonākusi arī
ties Jelgavā» atvar atpūsties, pie vairākiem
tīstījusies pakāsecinājumiem.
dažādās dienas Piemēram, papeniski – aizsākums bijis pagāstundās devos teicoties mūsu
jušā gada rudenī,
pilsētas domei,
vērot situāciju, māju pagalmos
kad četrpadsmit
gadus vecais
ļoti daudz inlai pārliecinātos irteresantu
dēls nācis klajā
rotaļu
ar pārsteidzošu
par to, kas Jel- laukumu bērideju: «Mamma,
niem; basketbogavā ir un kas la laukumi, taču
uztaisām istabā rampu, lai es
tie galvenokārt
nav.»
varētu braukt
ir Pārlielupē un
ar skeita dēli!»
šaipus upei vēl
«Faktiski jau tāda maza rampa tiek veidoti. Viņa arī pamanījusi
arī sanāktu un viņam būtu ko to, ka mazie bērni pa dienu spēlēziemā darīt, bet vienojāmies, ka jas, taču vakarā tās pašas mazās
tas ir ne tikai ļoti trokšņains «pa- šūpoles un karuseļus izmanto
sākums», bet zināmā mērā arī pusaudži, jo viņiem nav kur citur
dārgs. Tieši tāpēc sāku domāt, izlikt savu enerģiju.
kur mans bērns ar draugiem var
droši skrituļot. Izrādījās, ka ap- Jauniešiem
kaimē, kur dzīvojam – Māras ielā draudzīgāka Pārlielupe
–, pusaudžu nodarbēm piemēro«Mēs visi ļoti gaidām, lai
tas vietas nemaz nav. Protams, ir kāds cits par mums parūpējas,

Izstādes atklāšanā piedalījās arī daudz bērnu, kas ar lielu interesi vēroja, kur tad viņi var pilsētā
Foto: Ivars Veiliņš
aktīvi atpūsties.
ierīko rotaļu laukumu, uztaisa
atpūtas parku, uzskatot: un
tad manam bērnam būs šis un
tas... Bet, ja kaut kā trūkst, izsaka pretenzijas, taču patiesībā
es kā vecāks gribētu aicināt arī
pārējos nebūt vienaldzīgiem un
iesaistīties pašiem. Pirmkārt
jau ar bērniem izrunāt, kas
viņiem šķiet interesants, kā
viņi grib pavadīt brīvo laiku,
lai varētu atpūsties tā, ka pēc
tam arī par mācībām un citiem
darbiem būtu prieks. Domāju,
ka arī pašiem vecākiem kopā ar
bērniem vajadzētu piedalīties
projektos un realizēt iecerēto.
Ja pagalmu iedzīvotāji apvienotos un, vecākiem strādājot
kopā ar bērniem, sakārtotu
kādu vietu, tad tai būtu pavisam cita vērtība,» spriež
fotogrāfe.
Par neapšaubāmi draudzīgāko
vietu brīvā laika pavadīšanai
šobrīd pilsētā viņa uzskata Pārlielupi, kas ir spēcīgi attīstīta, jo
tur atrodas atpūtas un sporta
komplekss «Zemgale» ar vairākiem laukumiem sporta nodarbēm – basketbolam, futbolam,
skeitbordam, tenisam, kā arī
BMX trase pie 4. vidusskolas,
divi basketbola laukumi un vairāki rotaļu laukumi. Savukārt
centrs vairāk piemērots māmiņām ar maziem bērniem, jo šeit
ir gana daudz krāsainu rotaļu
laukumu.

Ar fotrogrāfa
aci viss ir citādi

Visas izstādē eksponētās bildes
tapušas pusotra mēneša laikā
paralēli fotogrāfu kursiem, kuros
Iveta apguvusi fotomākslas prasmes. Ņemot vērā fotomeistara un
skolotāja Jura Zēberga padomus,
ka fotografēšanai vislabākā gaisma ir no rīta divas stundas pirms
saullēkta, māksliniece centusies to
ievērot, taču darbi tapuši arī citos
dienas mirkļos.
Iveta atzīst, ka ar fotogrāfa
acīm raudzīties ir citādāk, jo fotografēšanas brīdī tiek pamanītas
detaļas, krāsas. «Tādos brīžos
novērtēju arī katru konkrēto
mirkli, jo zinu, ka to atgūt vairs
nevarēšu, piemēram, nevar teikt,
ka šo fotografēšu vēlāk – jau pēc
dažiem mirkļiem vējš var sabīdīt
mākoņus citādi, mainās gaisma,
krāsas, detaļas, un tad skaistums
būs pazaudēts.»

Iemācījusies nodibināt
attiecības ar bērniem

Iveta atzīst, ka par padarīto
ir milzīgs gandarījums, jo pārliecinājusies, ka, neatsakoties
no sava mērķa un sapņa, viss ir
iespējams. Protams, darba procesā bijuši brīži, kad nolaidušās
rokas un gribējies visu pamest,
taču tie veiksmīgi pārvarēti, jo
katrs solis, ne tikai galarezultāts,
novērtēts kā liels panākums.
Viss darba process bijis arī

Eliasa gleznas Zviedrijā izraisa
plašu rezonansi
 Ritma Gaidamoviča

No Zviedrijas atgriezušies Ģederta Eliasa 30
mākslas darbi, ko trīs
nedēļu laikā vienā no
Stokholmas galerijām
apskatījuši vairāk nekā
1000 cilvēku – gan latvieši, kas dzīvo Zviedrijā, gan paši zviedri.
«Tas ir daudz, turklāt jāņem
vērā fakts, ka izstāde notika
galerijā, nevis kādā no pilsētas
lielajiem muzejiem,» teic Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere. Interesi veicinājis arī tas, ka galerija
atrodas ļoti labā vietā – vēstniecību rajonā –, tieši pretim
galerijai atrodas Stokholmas

pilsētas bibliotēka, ko apmeklē
ne tikai vietējie – ēku kā arhitektūras pieminekli iecienījuši
arī tūristi.
«Jau atklāšanas dienā novērojām, kā tas notiek. Cilvēks
gandrīz jau pagājis garām, kad
pēkšņi galerijas logā pamana gleznas, apstājas un atgriežas apskatīties,» stāsta
M.Kaupere.
Lielu vietējo cilvēku interesi
izraisījusi arī Latvijas vēstniecības Zviedrijā un Ģ.Eliasa
fonda organizētais sarīkojums
divas dienas pirms izstādes atklāšanas, kurā M.Kaupere uzstājās ar referātu par Ģ.Eliasa
daiļradi. M.Kaupere teic, ka
diez vai Jelgavā izdotos darba
dienas pēcpusdienā vienkopus
sapulcināt vairāk nekā 70 cilvēku, no kuriem trešdaļa bijuši

zviedri, lai noklausītos lekciju par
kādu mākslinieku.
Izstādes atklāšanā
kāda kundze pat atzinusi, ka viņas draudzene bijusi uz lekciju
un ar savu stāstījumu
par dzirdēto pārliecinājusi arī viņu atnākt
un apskatīt Ģ.Eliasa
gleznas.
Ne tikai izstādes atklāšanas dienā, bet arī
līdz tās slēgšanai vairāki
zviedri izrādījuši interesi
iegādāties kādu no gleznām, kas, protams, nebija iespējams.
Savu vērtējumu par izstādi
lielākajā pilsētas laikrakstā
izteicis arī iecienīts Zviedrijas
mākslas kritiķis, kurš samērā

reti savu viedokli paužot
presei. Recenzijā bijušas pozitīvas atsauksmes un tikai neliels
aizrādījums par to, ka darbu šai
telpai ir par daudz, gan atzīstot,
ka būtu vēlējies redzēt vēl vairāk gleznu, lai gūtu pilnīgāku
priekšstatu par šo interesanto

laba skola tam, kā nodibināt attiecības ar bērniem, kurus Iveta
fotografējusi. Sākumā kadrus
taisījusi atstatus, no maliņas,
taču tie neesot salīdzināmi ar
tiem, kurus vēlāk fotografējusi,
jau izstāstot bērniem, kāpēc tas
vajadzīgs un ko ar šīm fotogrāfijām darīs. Tad arī bērnu atsaucība bijusi pavisam cita.

Fotogrāfijas arī no
sadraudzības
pilsētas Vejles

Organizējot izstādi, fotogrāfei
radusies doma paskatīties, kā
tiek organizēta atpūta arī Jelgavas sadraudzības pilsētās. Uz šo
Ivetas aicinājumu atsaukusies
tikai viena sadraudzības pilsēta
– Vejle no Dānijas, tāpēc izstādē
salīdzinājumam apskatāmas arī
sešas Vejles fotogrāfes bildes,
kurās redzams, kā bērni atpūšas viņu pilsētā. Iveta atzīst, ka
pamatā jau īpaši nekas neatšķiroties, taču bildēs saskatāmas arī
foršas lietas, ko nākotnē varētu
ieviest Jelgavā.
Izstādē kopā apskatāmas 26
fotogrāfijas, 20 no tām ir jelgavnieces I.Putniņas, bet sešas
– Vejles mākslinieces Kirstenas
Lehdas fotogrāfijas.
Ja nu gadījumā kāds bildēs atpazīst sevi un vēlas bildi saņemt,
fotogrāfes koordinātas iespējams
saņemt «Vivo centra» informācijas centrā.

mākslinieku. Te gan
M.Kaupere piebilst, ka
Zviedrijā izstādēs darbus izvieto visai blīvi.
Vēl īpaši atzīmējams
arī tas, ka ļoti reti pie
kritiķu recenzijām
liekot lielus krāsainus mākslas darbu
attēlus, taču šoreiz
recenzija papildināta ar mākslinieka vienas gleznas
attēlu.
Ģ.Eliasa gleznas līdz šim
pabijušas Vācijā un nu jau arī
Zviedrijā, tagad Ģ.Eliasa fonda
priekšsēdētāja Izabella Cielēna
domā par to, kā mākslinieka
darbus parādīt Francijā – zemē,
kas viņam bijusi tik tuva, kurā
viņš tik daudz uzturējies un
kuru tik daudz gleznojis.

