Telefonakcija

31. jūlijā no pulksten 10 līdz 11
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā uz lasītāju
jautājumiem atbildēs Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors

Vanags un Patruļdienesta
nodaļas priekšniece Irēna Berkolde.

Telefonakcijas laikā pa tālruni 63048801 V.Vanags
un I.Berkolde atbildēs uz jautājumiem par pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, satiksmes uzraudzību un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu mūsu pilsētā.
Līdz 31. jūlijam lasītāji savus jautājumus var uzdot
pa tālruni 63048805 vai iesūtīt elektroniski pa
e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv
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Prātnieki sacels vētru

Dūda labākam
rezultātam upurēs parādi
 Zane Auziņa

Īsi pēc tam, kad tapa zi
nāms – mūsu peldētājs
Andrejs Dūda tomēr
izņēmuma kārtā varēs
startēt Pekinā –, viņš
«Jelgavas Vēstnesim»
atzina, ka pats vēl lāga
nespēj tam noticēt: kā
nekā olimpisko norma
tīvu viņš izpildījis tam
neparedzētās sacen
sībās. Tagad peldētājs
apņēmies īstenot striktu
treniņu programmu, lai
Pekinā uzrādītu mak
simāli labu rezultātu
– mērķis ir nokļūt 30
labāko sportistu vidū.

Skatuves dekorācijas un tehnisko aprīkojumu 100 tonnu smagumā jau visu nedēļu pļavā pretim pilij stellēja prātnieku kon
Foto: JV
certtūres grupa. Cik grandiozu efektu koncertā sniegs tehniskās iespējas, varēsim novērtēt jau šovakar.
 Zane Auziņa

Apmēram 15 tūkstoši
apmeklētāju, skatuves
dekorācijas un tehnis
kais aprīkojums teju
100 tonnu smagumā
un mūzika līdz pusnaktij
– tas viss šodien sagai
da jelgavniekus «Prāta
vētras» tūres «Tur kaut
kam ir jābūt» atklāšanas
koncertā.
Koncerta organizatori un poli
cija strādājuši vaiga sviedros, lai
pasākums kļūtu par svētkiem gan
pilsētniekiem, gan pilsētas viesiem,
un izsaka cerību, ka svētki patiesi
arī būs. Vakar tika rēķināts, ka uz
koncertu pārdots vairāk nekā 11
tūkstoši biļešu. Tā kā ir zināms,
ka daudzi lēmumu par iešanu
vai neiešanu uz koncertu mēdz
pieņemt pēdējā brīdī un biļetes
joprojām ir tirdzniecībā, tās būs
nopērkamas arī pie ieejas koncerta
norises vietā – organizatori lēš, ka
kopumā to apmeklēs apmēram 15
tūkstoši cilvēku. Turklāt Jelgavā
notiek tūres atklāšanas koncerts,
tādēļ uz to sabrauks daudz viesu
no citām pilsētām, būs arī dažādu
mediju pārstāvji. Pašvaldības
aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs Ivars Pirvics piebilst, ka
visu laiku aktuālākās ziņas par
koncertu, nokļūšanu uz to un
citām apmeklētājiem svarīgām lie
tām būs dzirdamas tūres oficiālā
atbalstītāja radio «StarFM» ēterā,
bet citādi ir izdarīts milzīgs darbs,
lai koncerts būtu īsti svētki.
Savukārt Jelgavas ceļu policijas
priekšnieks Aivars Putniņš pēc
otrdienas vakarā notikušās sa

nāksmes, kurā piedalījās gan gru
pas menedžmenta un aģentūras
«Kultūra», gan arī Valsts un Paš
valdības policijas pārstāvji, uzsver,
ka tiek darīts viss, lai satiksme pa
Lielo ielu nebūtu jāslēdz. «Šobrīd
izstrādāts darba plāns, kas paredz,
ka dažbrīd koncerta norises vietā
strādās pat septiņas ekipāžas, kas
nodrošinās satiksmes organizāciju,
un paļaujamies uz to, ka nekārtību
nebūs. Šoferiem gan jārēķinās, ka
kustība noteikti būs lēnāka, taču
jautājumu par satiksmes slēgšanu
pieņemsim tikai ārkārtas gadīju
mā. Pašlaik tas nav paredzēts,»
uzsver A.Putniņš.
Bet I.Pirvics atgādina, ka auto
mašīnas varēs novietot stāvlau

kumā pie Jelgavas Ledus halles,
stāvlaukumā Vecā ceļa galā pie
koncerta norises vietas, stāvlauku
mā pie Jelgavas pils, kā arī tuvējās
ielās, kur to neaizliedz ceļa zīmes.
Taču jelgavnieki tiek aicināti pēc
iespējas uz koncertu doties kājām
– tā nokļūšana uz pasākumu būs
gan ātrāka, gan arī ērtāka.
Ieeja pļavā pie Lielupes, kur pār
steidzošās «Prāta vētras» koncerta
skatuves būvniecība risinās kopš
pagājušās svētdienas, būs apmek
lētājiem atvērta no pulksten 18.30.
Pulksten 20.30 uz skatuves kāps
iesildošā grupa «Astro’n’out», bet
pulksten 21.30 – «Prāta vētra».
Pie Lielupes tilta ieeja tiks organi
zēta pa 12 ejām, bet no Vecā ceļa
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A.Dūda atzīst, ka viņa apstip
rināšana Latvijas olimpiskās
vienības sarakstā ir gandrīz vai
neticama. «Pekinas Olimpiska
jām spēlēm vēlējos kvalificēties
tam atbilstošās sacensībās martā,
taču pleca traumas dēļ uzrādīju
vāju rezultātu un cerības tikt uz
olimpiskajām spēlēm atmetu. Sa
vukārt pirms divām nedēļām ASV
notiekošajās sacensībās startēju
līdzīgi kā citās, bez mērķa izpildīt
olimpisko normatīvu. Vienkārši
peldēju – kā jebkurās citās sacensī
bās. Par rezultātu abās disciplīnās
biju tiešām pārsteigts! Jāatzīst, ka
bez īpaši lielām cerībām, tomēr
nolēmu lūgt Starptautisko pel
dēšanas federāciju (FINA) mani
kvalificēt olimpiskajām spēlēm
ārpus kārtas,» stāsta peldētājs.
Viņš uzsver, ka cerības saņemt
kvalifikāciju bijušas niecīgas,
tomēr nolēmis mēģināt. «Mans
rezultāts abās disciplīnās bija

puses – pa četrām.
«Prāta vētras» menedžments
jau paziņojis, ka Jelgavā ir uzbū
vēta līdz šim iespaidīgākās tūres
pirmā koncerta skatuve. Tās kons
trukcijas un pasākuma nodrošinā
jumu uz Jelgavu atveda 15 kravas
furgonos, aprīkojuma kopējais
svars ir teju 100 tonnas. Skatuves
dekorācijas tiek gatavotas kopš
aprīļa gan Latvijā, gan Lietuvā,
bet īpašais gaismas aprīkojums
speciāli tūrei vests no Amerikas.
Apgaismojums būs veidots tā,
lai uz skatuves notiekošais būtu
redzams iespējami plašai, nevis
tālai auditorijai, tādēļ arī izvēlēts  Anna Afanasjeva
tieši tāds skatuves izvietojums – ar
VAS «Latvijas valsts ceļi»
aizmuguri pret upi un pili.

par apmēram sekundi labāks
nekā nepieciešams, lai izpildītu
olimpisko B normatīvu, bet par
sekundi sliktāks, lai tiktu līdz A
normatīvam. Tas bija stabils un
deva arī papildus stimulu cīnīties.
Tajās pāris dienās zvanīju visiem,
kam vien spēju iedomāties, sūtīju
vēstules un lūgumus un biju
patiesi priecīgs, kad izrādījās, ka
pūliņi ir attaisnojušies,» aizvadītās
nedēļas sākumu, kad izšķīrās jau
tājums tikt vai netikt uz Pekinu,
atceras Andrejs. Saņemot pozitīvu
atbildi, atvieglojums bijis milzīgs,
tiesa, vienlaikus tas uzliekot arī
lielu atbildību un virkni steidzami
risināmu jautājumu. «Man vaja
dzēja steigties no ASV uz Latviju,
lai nokārtotu visu ar braucienu uz
Pekinu saistīto. Tagad tas ir izda
rīts, turklāt pāris dienās mājās ne
vien tikos ar radiem un draugiem,
bet nopietni laiku veltīju arī tre
niņiem,» vēl Latvijā esot, stāstīja
A.Dūda, kurš jau otrdien devās
atpakaļ uz Ameriku, lai turpinātu
treniņus.
Viņš stāsta, ka šajās dienā esot
saņēmis arī olimpiskās komandas
tērpus, kas šogad esot ērtāki un arī
skaistāki nekā tie, kuros sportisti
tērpušies iepriekšējās olimpiska
jās spēlēs Atēnās. Tiesa, viņam,
visticamāk, parādes tērpu uzvilkt
neizdošoties. «Esmu nolēmis
Pekinā ierasties iespējami vēlu
– šobrīd šķiet, tās būs divas dienas
pirms starta, jo esmu novērojis: jo
tuvāk sacensībām ierodos norises
vietā, jo labāku rezultātu uzrādu.
Gribu ticēt, ka arī maksimāli vēla
ierašanās Pekinā man ļaus labāk
nostartēt,» spriež Andrejs.
Pekinas Olimpiskās spēles nori
sināsies no 8. līdz 24. augustam.

Augstāk novērtē
SIA «CBS Igate» darbu
(LVC) ceļu melno segu
mu kvalitātes vērtējumā
šogad SIA «Ceļu būves
sabiedrība «Igate»» sa
ņēmusi augstāku novēr
tējumu un kopā ar SIA
«Šlokenbeka» ieņem
3. vietu. Tas pateicoties
investīcijām kvalitātes
nodrošināšanā.

Kopumā LVC ceļu melno segu
mu vērtējums daudz neatšķiras no
pērn apkopotajiem datiem. LVC
Ražošanas pārvaldes direktors
Gints Alberiņš pauž, ka pirms
tam diviem uzņēmumiem melno
segumu kvalitātes rādītājs bija
100 procenti, pēdējā reitinga ta
bulā maksimālais vērtējums nav
nevienam. Labākais rādītājs ir
99,9 procenti. Tā pērn novērtēta
kompānijas «Ceļu, tiltu būvnieks»
izbūvēto ceļu segumu kvalitāte.
Otrajā vietā ir pilnsabiedrība «Bin
ders un partneri», bet trešajā vietā
– SIA «Šlokenbeka», kam seko SIA

«CBS Igate».
2006. gadā Jelgavas uzņēmuma
darba kvalitāte novērtēta ar 97,5
procentiem, bet pērn vērtējums
audzis līdz 99,7 procentiem. 2006.
gadā CBS «Igate» ceļu būves
uzņēmumu kvalitātes topā bija
tikai 14. vietā. Uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Māris Peilāns lēš, ka
tas ir stabila, izsvērta un plānvei
dīga darba un izaugsmes rezultāts.
«Nav noslēpums, ka bez lielākām
un mazākām ķibelēm neiztiek ne
vienā uzņēmumā. Cītīgi strādājam,
lai tās novērstu un pasūtītāji ilgsto
ši saglabātu uzticību uzņēmumam,
jo citu ieroču mums nav. Ar cenu
dempingu nodarboties nevaram,
jādomā par strādājošo nodrošinā
jumu, nodokļu nomaksu, investī
cijām attīstībā,» situāciju ieskicē
Jelgavas uzņēmuma vadītājs.
Kā noteicošos faktorus, kas
ļāva kāpināt darba vērtējumu,
M.Peilāns norāda investīcijas
kvalitātes nodrošināšanā. Pērn
veikti uzlabojumi asfalta ražoša
nas rūpnīcā, kā arī kvalitatīvāku
materiālu iegādē.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Kad bīstamākais vējš
ir ceļavējš
 Sintija Čepanone

Vārda došana jahtai
esot visnotaļ kutelīga
lieta. Kad jelgavnie
kam Aivaram Āboli
ņam pirms gandrīz div
desmit gadiem vārds
bija jāizvēlas nupat
«uzķīlētajai» švertjah
tai, tas esot bijis vēl
grūtāk nekā savulaik
bērniem. Taču tagad
Lielupes ūdeņus šķeļ
«Pingvīns»: pēc formas
ne pārāk ātrgaitīgs, uz
sauszemes – neveikls
gluži kā pingvīns, bet
ūdenī – īsta torpēda.
«Kaut tas bija sen – vairāk
nekā pirms trīsdesmit gadiem –,
ļoti labi atceros pirmās izjūtas,
uzkāpjot uz jahtas. Tā bija vai
rāku apstākļu sakritība, izjūtu
buķete: spēcīgs vējš, ātrums,
adrenalīns, klusums un dabas
tuvums. Brīvība, lidojums...»
atceras A.Āboliņš, atklājot, ka
lielos vilcienos šajā ziņā nekas
nav mainījies, un viņš vēl aizvien
turpina burāt.

Burāšana – komandas spēle

kas jādara viņam. Piedaloties
sacensībās, svarīga ir katra
sekunde – norādījumiem nav
laika. Neapšaubāmi, jābūt arī
tīri cilvēciskai saderībai – laiva
tomēr ir ierobežota telpa, kurā
kopā nākas pavadīt vairākas
stundas. Tikai likumsakarīgi,
ka šādos apstākļos neiztikt bez
asāku vārdu apmaiņas, tāpēc
būtiski, lai pēc šādiem strīdiem
nepaliktu aizvainojums. Iespē
jams, no malas nav redzamas tās
emocijas, kas valda uz klāja, taču
patiesībā dinamika ir milzīga,»
Aivars stāsta, ka «Pingvīna» ko
mandas rūdījums pārbaudīts arī
Usmas piecdesmit jūdžu regatē,
kad plecu pie pleca kopā ar brāli
pavadījuši desmit stundas.
Taujāts par sacensībām,
Aivars stāsta, ka vidēji sezonā
«Pingvīns» startē sešpadsmit,
un pašlaik aiz muguras jau
vairāk nekā trīssimt sacensību.
«Agrāk man bija ļoti svarīgi tajās
uzvarēt, taču tagad tas palicis
otrajā plānā – nu galvenais ir
piedalīties,» viņš gan neslēpj,
ka sacensību azarts tomēr nav
mazinājies.

Vietējo ūdeņu «patriots»

Burāšanas sezona sākas līdz ar
Aivars prāto, ka agrāk sākt pirmajiem saules stariem – laiva
burāt bija lielākas iespējas – teju ūdenī tiek ielaista maijā –, savu
katram uzņēmumam bija sporta kārt sezona noslēdzas septembrī
sekcijas, tostarp burāšanas, oktobrī. «Burāšana vislielāko bau
nodrošināta materiālā bāze, un du sniedz, kad ir silts laiks, spīd
vienīgais, kas nepieciešams, bija saule. Tikai tad tā pa īstam var
entuziasms. «Sākt bija viegli, izjust dabas tuvumu,» tā Aivars.
taču attīstīties – grūtāk, jo laivas
Tagad «Pingvīns» biežāk tiek
vecas. Lai ar tām varētu sākt izmantots atpūtai. «Viss atkarīgs
burāt, vajadzēja ieguldīt milzīgu no ģimenes vēlmēm,» Aivars teic,
darbu. Pats burāšanas process ka vienreiz nedēļā ar jahtu iz
bija kā balva par to, ka pietikusi brauc noteikti. Taču nereti ir tā,
pacietība,» teic Aivars, atklā ka pietiek vien «pagrozīties» pie
jot, ka savulaik
laivas, paraustīt
arī «Pingvīns»
un gan
« E s a m g ā j u - striķus,
bijis vien tāds
darījums ir tieši
ši arī līcī, taču tāds pats, it kā
«pusfabrikāts»,
kas prasījis ne
burājis.
tagad tur no- būtu
mazums pūļu.
Ja nav jāpie
Viņu burāšanā
kļūt ir grūtāk – dalās sacensī
«ievilcis» brālis
bās, uz kurām
Lielupes izteka jahta visbiežāk
Alfrēds – piedā
vāja pamēģināt,
nogādāta
jūrā ir mākslī- tiek
un Aivaram tā
piekabē, «Ping
gi veidota un vīna» maršruts
lieta aizgāja. Ta
gad viņš prāto,
pāris kilo
jau kuro gadu ved
ka savu hobiju,
metru pa Lie
dzīves aicināju
gultne nav tīrī- lupes straumi
mu atradis salī
uz leju un tad
ta. Tikt uz jūru atpakaļ. «Esam
dzinoši ātri un
palicis tam uz
arī līcī,
nav nemaz tik gājuši
ticīgs vēl šodien.
taču tagad tur
viegli.»
Turklāt nu šī no
nokļūt ir grūtāk
darbe aizrāvusi
– Lielupes izte
arī sievu Viju, un kopā aizvadīti ka jūrā ir mākslīgi veidota un jau
ne tikai atpūtas braucieni, bet arī kuro gadu gultne nav tīrīta. Tikt
neskaitāmas sacensības.
uz jūru nav nemaz tik viegli,» at
Aivars stāsta, ka burāšana klāj Aivars, taču, kā izrādās, tas
neapšaubāmi ir komandas, vis arī nav viņa mērķis, jo burātāja
biežāk trīs cilvēku darbs. Uz pieredze ļāvusi pārliecināties, ka
jautājumu, kādai jābūt šai ko visneatkārtojamākās emocijas
mandai, viņš atbild: «Tādai, gūstamas tepat Lielupē. «Man
kurā katrs zina savu funkciju. ir svarīgs tas mainīgais faktors
Redzot, ko daru es, pats saprot, – kad burājot var redzēt kustību,

Daugavpils

«Katrs dzīvē meklē emocionālu piepildījumu, gandarījumu. Es esmu laimīgs cilvēks, jo to esmu
atradis burāšanā,» saka švertjahtas «Pingvīns» stūrmanis Aivars Āboliņš, kurš ar burāšanu
nodarbojas jau vairāk nekā trīsdesmit gadu.
Foto: JV
to, kā mainās ainava, dzīvība
upes krastos. Jūrā viss ir vien
veidīgāks. Protams, ja neņem
vērā viļņus, kas dažkārt laivu
spēcīgāk sašūpo,» viņš spriež,
akcentējot, ka ir vietējo ūdeņu
burātājs un ārpus Latvijas nav
burājis. «Negribas pārāk riskēt
– pavisam noteikti zinu, ka ar
gumijas laivu pāri okeānam ne
braukšu. Tas ir tāds pašsaglabā
šanās instinkts, kurš pietiekami
izteikts ir vienkārši spēcīgā vējā,
kad tu saproti: cilvēks dabas
priekšā ir bezspēcīgs.»

Ne tikai skaisti, bet arī droši

«Esmu pārāk pragmatisks.
Protams, arī burāšana sevī ietver
zināmu spēles elementu, taču
līdz māņticībai parasti neaizspē
lējos,» atbild Aivars, taujāts par
burātāju tradīcijām, māņticību.
Viņš pārliecināts – ja nebūsi
kārtīgi sagatavojies, tad nekāds
talismans neglābs. Protams, arī
«Pingvīns» savulaik iesvētīts,
apslakot ar šampanieti, mastā
uzvilkts karodziņš un noskan
dināts zvans, taču tas arī viss.
Aivars paļaujas vien uz savu un
savas komandas pieredzi. Arī uz
septiņām pēdām zem ķīļa, ko
pamatoti uzskata par drošāko
dziļumu kuģošanai.
Viņš ar gandarījumu atzīst,
ka nu kuģošana Lielupē kļuvusi
krietni patīkamāka un drošāka.
«Lai cik skarbi tas izklausītos
cilvēkiem, kas ar to bija saistīti,
cukurfabrika Lielupi pamatīgi
piedraņķēja. Rudenī, kad ūde
nim bija jākļūst dzidrākam, tas
bija necaurredzams, un vēl tā
smaka... Tagad situācija neap
šaubāmi uzlabojusies,» novērojis
Aivars. Situācija būtiski mai
nījusies arī tad, kad pirmajās
patruļās izbrauca Ūdenspolicijas
inspektori. «Sākumā jau daudzi
bija neizpratnē – kāpēc tas vaja
dzīgs un kāpēc šitas vajadzīgs,
bet tagad ūdenssporta cienītāju
kultūras līmenis ir krietni au

dzis,» Aivars atzinīgi vērtē arī
nesen Lielupes krastos izvietotās
navigācijas zīmes. Viņš apzinās,
ka paredzētie ierobežojumi ne
vienam vien nav pa prātam, taču,
kas attiecas uz jahtām, – viss ir
vislabākajā kārtībā. «Agrāk bija
skaista vide, nu arī droša,» viņš
nosaka, atspēkojot arī mītu par
to, ka Lielupes ūdeņos netrūkst
tādu, kuriem burāšana ir nevis
hobijs, bet vēl viena iespēja
«pazīmēties», apliecināt savu
labklājību. «Cilvēks nevar burāt,
ja viņam par to nav saprašanas.
Ir nepieciešamas pamatīgas
zināšanas un pieredze. Turklāt
uz ūdens daudz «nepazīmēsies»
– tevi neviens tur neredzēs.
Cita lieta ir automašīna,» spriež
Aivars, akcentējot, ka Jahtkluba
biedri lielākoties ir ar vērā ņema
mu burāšanas pieredzi, ar jahtu
stūrmaņa kvalifikāciju, tādēļ
apzinās savu atbildību.

Koleģiālisms it visā

Aivars prāto, ka burāšana nav
nekas īpaši ekskluzīvs. «Manu
prāt, ikvienu sporta veidu, kas
līdztekus fiziskām spējām prasa
arī aprīkojumu, var uzskatīt par
elitāru. Ja laiva nopirkta, uztu
rēt to nav dārgi. Protams, tam
nepieciešams laiks un darbs,»
viņš teic, gan piebilstot, ka
būtisks atspaids ir Jelgavas
Jahtklubs. «Lai varētu nodarbo
ties ar burāšanu, nepieciešama
atbilstoša infrastruktūra. Vieta,
kur atstāt laivu jau vien ko no
zīmē! Tieši tādēļ mēs nežēlojam
laiku, lai bāzi uzturētu kārtībā
un šo to arī nopelnītu, izīrējot
laivas un ūdens velosipēdus.
Šis process nedod finansiālu
labumu individuāli kādam Jah
tkluba biedram, taču mums
visiem sniedz iespēju sakārtotā
vidē nodarboties ar burāšanu,»
saka Aivars un stāsta par kole
ģiālajām attiecībām, kas izvei
dojušās burātāju starpā. Tas ir
nesavtīgs atbalsts, palīdzība kā

33 413

Liepāja

Rēzekne

17 582

Ventspils
Jūrmala

Vai pievēršat
uzmanību
sava mājokļa
drošībai?

ūdenī, tā arī krastā. «Es jebkurā
laikā palīdzēšu kolēģim, jo zinu,
ka nepieciešamības gadījumā
viņš palīdzību neatteiks man
ne ikdienā, ne sacensību laikā,»
piebilsts burātājs, gan paskaid
rojot – ja sacensību laikā viņš
pamanīs, ka kolēģa jahtai ir kas
tāds, kas bremzē ātrumu, viņš
noteikti to darīs zināmu kon
kurentam, lai ķibeli novērstu,
taču tas nemazināšot sacensību
azartu. «Sacensībās ir svarīgas
divas lietas: laivas spēja attīstīt
ātrumu, kā arī stūrmaņa stra
tēģija – nevis ļaunprātīgi, bet,
izmantojot taktiku, piespiest
otru kļūdīties, mainīt kursu. Tā
ir spēles sastāvdaļa, gluži tāpat
kā pirmsstarta cīņa par startam
izdevīgāko stāvokli, vietu, pa
reizo leņķi attiecībā pret vēju,»
nosaka Aivars.
Izrādās, «Pingvīns» var sa
sniegt 10 – 12 kilometrus stun
dā. Protams, ja ir labvēlīgs vējš.
«Visdrošākais ir slīdēt zināmā
leņķī pret vēju, bet visbīstamā
kais burātājam ir ceļavējš, kad
tas no aizmugures pūš tieši bu
rās,» paskaidro Aivars, neslēp
jot, ka arī «Pingvīnu» ceļavējš
ir pamatīgi sapurinājis un līdz
apgāšanai bijis vien solis...
Aivars ar gandarījumu atzīst,
ka burātāju kļūst aizvien vairāk
– tas manāms arī Jahtkluba pie
stātnē, kur buru laivu skaits ar
katru gadu aug. «Parasti jau ir
tā, ka šajā procesā «ievelk» drau
gi, paziņas – vienreiz izbrauc,
un tu saproti, ka tieši burāšanā
iespējams rast emocionālu piepil
dījumu,» viņš pēc pieredzes zina
teikt, ka salīdzinoši maz ir tādu
gadījumu, kad burāšana no pa
audzes paaudzē «ir asinīs». «Mēs
katrs laimes sajūtu iegūstam
atšķirīgi. Arī manām meitām ir
citi hobiji un viņas labprātāk uz
jahtas atpūšas, nevis burā pašas.
Es viņām devu iespēju izvēlēties,
nevis uzspiedu savu hobiju,»
nosaka Aivars.

Apkalpoto personu skaits viesnīcās un citās tūrisma mītnēs Latvijas lielajās pilsētās

Skaitļi runā

Jelgava

Pilsētnieks vērtē

128 184

54 523

19 530

82 188
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

Svetlana,
pensionāre:
Vienīgais, kā
savu dzīvokli pasargāju
no zagļiem,
ir dubultās
durvis. Principā nav jau
ko zagt, tādēļ šim jautājumam
nopietnāk neesmu pievērsusies. Iespējams, ja būtu vairāk
līdzekļu, sava mājokļa drošību
uzticētu apsardzes firmai.
Liene,
atpūšas:
Noteikti pievēršu! Taču
par drošību
gādāju pašas spēkiem
– piesargoties. Vienmēr
aizslēdzu durvis, kad izeju no
mājas, pārliecinos, vai logi aizvērti. Manuprāt, ja būs lemts,
tad apzags vienalga – ir dzīvoklim signalizācija vai nav.
Jeļena,
strādā:
Īpašu uzmanību tam
nepievēršu,
jo dzīvoju
mājā, kur ir
koda atslēga, domofons, savukārt dzīvoklim –
dzelzs durvis. Manuprāt, ar
to pietiek, lai justos droša par
savu īpašumu.
Agija,
mājsaim
niece:
Diemžēl ne.
Labprāt savu
dzīvokli uzticētu apsardzes firmai,
taču, kaut
aktuāls, šis pakalpojums plašam patērētāju lokam finansiālu apsvērumu dēļ nav pieejams.
Arī es mājokļa nosargāšanai
izmantoju Latvijā ierastāko
metodi – dzelzs durvis.
Vladimirs
Mazurs,
bezdarb
nieks:
No zagļiem
nebaidos,
jo vienmēr
kāds ir mājās. Ja pats
esmu izgājis, dzīvokli sargā
mana mamma, kura ir pensijā.
Manam dzīvoklim nav pat metāla durvis! Protams, tas lielā
mērā arī tāpēc, ka nav liekas
naudas.
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69 skolēni centralizētos
eksāmenus nokārto
A līmenī
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā nedēļā visi
942 Jelgavas skolēni,
kas kārtojuši centralizē
tos eksāmenus, saņēma
sertifikātus – nevienam
no viņiem vērtējums
nav nulle, liecina Izglī
tības un zinātnes minis
trijas centralizēto eksā
menu rezultāti. Augstā
kais novērtējums jeb A
līmenis ir 69 skolēniem.
Īpaši uzteicams 1. ģim
nāzijas audzēknis Dmit
rijs Pupkovs, kuram no
astoņiem kārtotajiem
eksāmeniem septiņos
vērtējums ir A līmenis.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības informācijas
un skolēnu uzskaites jautājumos
Mirdza Sīka atklāj, ka rezultāti
priecē. 942 skolēni no visām
mācību iestādēm – ģimnāzijām,
vidusskolām, Amatu vidussko
las, Amatniecības vidusskolas
un Vakara (maiņu) vidusskolas
– nokārtojuši eksāmenus un
saņēmuši vispārējo izglītību ap
liecinošu dokumentu.
M.Sīka min, ka ļoti labs rādītājs
ir arī tas, ka neviens no dienas
skolu skolēniem – ģimnāzijām,
kā arī 4., 5. un 6. vidusskolas
– nav ieguvis zemāko novērtēju
mu: F līmeni jeb vieninieku vai
divnieku.
Kopā visās Jelgavas skolās A
līmeni ieguvuši 69 skolēni, no ku

riem viens ir arī Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas audzēknis.
Visvairāk A līmeni ieguvušo ir
Valsts ģimnāzijā (24), Spīdolas
ģimnāzijā (20) un 5. vidusskolā
(10).
Īpaši jāuzteic Jelgavas 1. ģim
nāzijas absolvents D.Pupkovs,
kurš kārtojis visus grūtākos
eksāmenus – bioloģijā, fizikā,
ķīmijā, matemātikā, vēsturē,
latviešu valodā un literatūrā,
krievu valodā un angļu valodā
–, septiņos no tiem iegūstot
augstāko novērtējumu – A lī
meni jeb 10 balles. Vien angļu
valodā Dmitrija darbs novērtēts
B līmenī. Arī Jānis Amsters
no 1. ģimnāzijas visos četros
kārtotajos eksāmenos – fizikā,
matemātikā, latviešu valodā un
literatūrā un angļu valodā – ie
guvis A līmeni. Valsts ģimnāzijā
A līmenis četros priekšmetos ir
Kristillai Skrūzkalnei, bet trijos
priekšmetos – Aijai Freibergai.
Savukārt Jelgavas skolēniem
– diviem no 4. vidusskolas, di
viem 5. vidusskolas un četriem
no Spīdolas ģimnāzijas – zinā
šanas ar A līmeni novērtētas
divos priekšmetos, savukārt no
Spīdolas ģimnāzijas īpaši jāuzteic
arī Didzis Stāvausis, kas A līmeni
ieguvis trīs priekšmetos.
Visvairāk A līmeņa novērtē
jums Jelgavas vidusskolu beidzē
jiem ir angļu valodā – 26, pēc tam
vēsturē un matemātikā – katrā
pa 19 un latviešu valodā un lite
ratūrā, kur augstāko vērtējumu
saņēma 17 jaunieši.

Augstāk novērtē
SIA «CBS Igate» darbu
(No 1.lpp.)
Pērn CBS «Igate» sāka strādāt,
lai šogad saņemtu CE marķēju
mu – kvalitātes atbilstības serti
fikātu uzņēmuma izmantotajam
ceļu būves materiālam un izej
vielām – asfaltbetonam un mi
nerālmateriāliem. «Esam viens
no retajiem uzņēmumiem valstī,
kuru rīcībā ir šāds sertifikāts,»
gandarījumu pauž M.Peilāns.
Sava loma bijusi izmaiņām uzņē
muma vadības komandā.
Valstī kopumā pēdējā gadā
kvalitātes vērtējuma rādītājs
krities četriem ceļu būves
uzņēmumiem, savukārt septi
ņiem tas uzlabojies. Šogad LVC
nolēmuši kvalitātes vērtējumu
atstāt kā iekšējo dokumentu,

jo neesot panākta vienošanās
ar uzņēmējiem, daļa būvnieku
rezultātus uzskatot par neob
jektīviem. M.Peilāns, nevēlē
damies uzņemties soģa lomu,
lēš, ka vērtējums varētu būt
pamatots. Neapmierinātību
pauduši galvenokārt lielie uz
ņēmumi, kam, savos objektos
izmantojot apakšuzņēmējus,
nav nekas pretī saņemt peļņu
par starpniecību, tomēr nav
vēlēšanās uzņemties atbildī
bu par piesaistīto uzņēmēju
veikumu.
LVC solīja, ka šogad kvalitātes
vērtējums būs viens no noteico
šajiem kritērijiem iepirkumu
konkursos, taču tas joprojām ir
tikai reputācijas lieta.
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Pirmie cer uz
budžeta vietām

Topošajā akciju sabied
rības «AMO Plant» au
torūpnīcā pašlaik tur
pinās pieteikumu pie
ņemšana no ražošanas
korpusa būvniecības
pretendentiem. Jau sa
ņemts vairāk nekā ducis
piedāvājumu. Savukārt
rūpnīcas administratīvā
korpusa būvniecības
konkursa izdevīgākie
piedāvājumi nodoti sa
skaņošanai Maskavas
valdībai.
A/s «AMO Plant» Projektu
un celtniecības daļas vadītājs
Gatis Šēls stāsta, ka automobiļu
rūpnīcas industriālā kompleksa
būvniecība sadalīta četrās daļās.
Pirmajā iekļauts rūpnīcas admi

nistratīvais korpuss. Tā būvniecī
bai pieteikušās piecas firmas. To
piedāvājumi izvērtēti no juridis
kā, grāmatvedības un celtniecības
aspekta un izdevīgākie nosūtīti
izvērtēšanai un saskaņošanai uz
Maskavu, jo rūpnīcas būvniecību
finansē Krievijas galvaspilsētas
valdība.
Līdz 6. augustam turpinās
pieteikšanās izsludinātajam
konkursam par tiesībām būvēt
ap 10 000 kvadrātmetru lielo
ražošanas korpusu. Pašlaik
jau saņemti piedāvājumi no
13 pretendentiem. Izdevīgākos
konkursa komisija pēc tam sūtīs
saskaņošanai uz Maskavu. Sa
vukārt rūpnīcas teritorijas auto
ceļu izbūves un labiekārtošanas
konkursus izsludinās augusta
beigās. Rūpnīcas projekta īste
notāji administratīvā kompleksa
un ražošanas korpusa būvniecību

 Šā gada pirmajos sešos mē
nešos Latvijā reģistrēti 152
jauni inficēšanās gadījumi ar
imūndeficīta vīrusu (HIV), arī
Jelgava minēta kā viena no
pilsētām, kur no jauna inficēto
skaits strauji audzis, liecina Sa
biedrības veselības aģentūras
(SVA) apkopotā informācija.
Visvairāk no jauna inficēto ir Rīgā
un Rīgas rajonā – 106 cilvēki. Tāpat
daudz HIV inficēto cilvēku ir arī Ventspils, Jelgavas un Liepājas rajonos.
Izvērtējot iedzīvotājus pēc vecuma
grupām, SVA speciālisti secinājuši,
ka visvairāk reģistrēto pacientu ir
jaunieši vecumā no 20 līdz 24 gadiem, bet salīdzinoši liels inficēto
īpatsvars ir arī 25 – 30 gadus vecu
iedzīvotāju vidū. Visās vecuma grupās
ir ievērojami lielāks inficēto vīriešu
skaits. Vienīgais izņēmums ir bērni
vecumā līdz deviņiem gadiem, no
kuriem desmit infekcijas pārnēsātāji
ir zēni, bet 16 – meitenes. Saskaņā
ar SVA apkopotajiem datiem par šā
gada pirmo pusgadu Latvijā kopumā
reģistrēti 4133 ar HIV inficētie un 603
AIDS slimnieki, bet gada pirmajos
sešos mēnešos miruši 11 HIV un 20
AIDS slimnieki.

 14. oktobrī Briselē notiks
pirmā Eiropas Uzņēmumu par
lamenta sēde, kurā piedalīsies
Rēzekniešiem Normundam Boktam (priekšplānā) un Andrim Pastaram LLU saistošas šķiet Meža un arī deviņu Latvijas uzņēmumu
Lauku inženieru fakultātes. Katrs pieteicās trijās programmās, taču studēs tajā, kur, pirmkārt, tas būs pārstāvji, tostarp no Jelgavas
Foto: JV Mašīnbūves rūpnīcas. Latviju
iespējams par budžeta līdzekļiem, otrkārt, sniegs lielākas iespējas nākotnē nopelnīt.
 Sintija Čepanone

Šonedēļ sākās pieteik
šanās pilna un nepil
na laika maģistra un
pamatstudijām Latvi
jas Lauksaimniecības
universitātē. Būtisku
izmaiņu, salīdzinot
ar citiem gadiem,
nav – Uzņemšanas
komisijas atbildīgā
sekretāre Vizma Va
laine apliecina, ka vēl
aizvien populārākās ir
Ekonomikas un Lauku
inženieru fakultātes.
Pirmajās divās dienās
LLU kopumā reģistrēti
799 pieteikumi.
«Pirms pāris dienām izdo
māju, ka man tomēr vajag
augstāko izglītību, un šodien
jau esmu Jelgavā,» teic rēzek
nietis Andris Pastars, studiju
pieteikumu aizpildot trijās
LLU programmās. Andris at
klāj, ka dokumentus iesniedzis
Meža fakultātes programmās
«Mežzinātne» un «Mežinže
nieris», kā arī Lauku inženieru
fakultātes programmā «Zemes
ierīcība». «Noteicošais, ko galu
galā studēšu, būs tas, vai tieku
budžeta grupā. Tiesa gan – jau

tagad zinu, ka tāda iespēja
man ir Meža fakultātē, turklāt
abās programmās. Vajadzēs
nopietni izvērtēt, kādas katrai
profesijai ir perspektīvas, kur
vairāk varēs nopelnīt,» saka
Andris.
Līdzīgu viedokli pauž arī
citi «Jelgavas Vēstneša» uz
runātie reflektanti, norādot,
ka par labu LLU lielākoties
izšķīrušies, draugu mudinā
ti, kas aizrautīgi stāstījuši
par studentu dzīvi. Savukārt
jelgavnieks Aleksandrs, kurš
vēlas kļūt par būvnieku, prāto
– izvēloties augstskolu tepat
Jelgavā, vairāk laika varēs
veltīt mācībām, citādi būtu
studēt Rīgā, jo tad daudz lai
ka nāktos bezjēdzīgi pavadīt
vilcienā. Arī dobelnieces Ilona
Namsone un Inga Kukaine kā
pozitīvo min faktu, ka LLU
nav tālu no mājām. «Dodam 60
procentus, ka tiksim budžeta
grupā sociologos,» prognozē
draudzenes, piebilstot, ka šī
ir vienīgā programma, kurā
pieteikušās studēt. To izvēlē
jušās, izvērtējot savas spējas.
«Kā ierasts, pirmajās dienās
LLU Uzņemšanas komisi 
jai darba netrūkst – topošie
studenti nāk cits pēc cita,»
V.Valaine pēc pieredzes zina

teikt, ka karstākais darba
cēliens ik gadu ir tieši uzņem
šanas pirmajās dienās, vēlāk
reflektantu skaits pakāpenis
ki izlīdzinās un teju pēdējie
iesniegt dokumentus ierodas
tie, kas LLU jau studējuši,
taču vēlas mācīties arī ma
ģistrantūrā. Pašlaik vairums
reflektantu esot vidusskolu
absolventi, kas vēlas mācīties
klātienē.
«Par studēt gribētāju skaitu
īpaši sūdzēties nevaram, taču
pagaidām vēl grūti progno
zēt, vai būs aizpildītas visas
budžeta vietas,» Uzņemšanas
komisijas atbildīgā sekretāre
atklāj, ka, piemēram, pirmajā
dokumentu pieņemšanas dienā
bijis par vidēji simts reflektan
tiem mazāk nekā pērn. «Laiks
rādīs,» viņa nosaka.
Jāpiebilst, ka dokumentu
iesniegšana turpināsies arī
nākamnedēļ – pēdējā diena
ir 1. augusts, kad pirmo reizi
Jelgavas pilī iecerēta arī nakts
programma, kad reflektanti
pieteikties studijām varēs līdz
pat pusnaktij.
Pavisam pilna laika pamat
studijās LLU 1. kursā par
valsts finansējumu šogad plā
nots uzņemt 750, bet maģis
trantūrā – 255 reflektantus.

Autorūpnīcas celtniecība virzās uz priekšu
 Anna Afanasjeva

Īsi

plāno sākt septembrī, bet pabeigt
– nākamā gada jūnijā. Pēc tam
apmēram pieci mēneši nepiecie
šami tehnoloģisko iekārtu uzstā
dīšanai jaunuzbūvētajā ražošanas
korpusā. Industriālā kompleksa
nodošana ekspluatācijā paredzēta
nākamā gada novembrī.
Pašlaik a/s «AMO Plant» Pro
jektu un celtniecības daļa sakār
to tehnisko dokumentāciju, lai
nodotu ekspluatācijā uzbūvēto
rūpnīcas koģenerācijas staciju.
Savukārt līdzās tai tiek būvētas
noliktavas.
«Jelgavas Vēstnesis» jau raks
tīja, ka autorūpnīcas būvniecībai
2005. gadā tika izveidota a/s
«AMO Plant», kuras akcionāri
ir Maskavas valdība, a/s «Fer
rus» un Jelgavas pašvaldība.
Jaunajā ražotnē komplektēs
vieglās kravas automašīnas Krie
vijas un Eiropas tirgum atbilstoši

Līdzās uzbūvētajai autorūpnīcas koģenerācijas stacijai, ko
tuvākajā laikā nodos ekspluatācijā, tiek būvētas rūpnīcas
Foto: JV
noliktavas.
EURO-4 standartam, kā arī vidē 200 cilvēku. Gada laikā rūpnīcā
jas ietilpības autobusus. Plānots, varēs saražot līdz 2200 transporta
ka uzņēmumā nodarbinās ap līdzekļiem.

sanāksmē pārstāvēs uzņēmumi
«Europrojects», «Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca», «VentEko», «Frederiks
D&A» un citi. Latvijas uzņēmēju
delegāciju vadīs Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme. Kopumā
pasākumā pulcēsies 751 uzņēmējs no
27 ES valstīm, lai diskutētu un balsotu par uzņēmējdarbībai aktuāliem
jautājumiem. Sanāksmē piedalīsies
arī 24 uzņēmēji no 18 citām Eiropas
valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Tā būs
pirmā reize, kad kopā tiek aicināti Eiropas uzņēmumu pārstāvji, lai atklāti
runātu par kopīgām problēmām un
paustu savas vēlmes visaugstākajā
līmenī. Sanāksme ir «Eurochambres»
iniciatīva, kas apvieno vienā projektā
tirdzniecības un rūpniecības kameras
no visas Eiropas. Galvenie jautājumi, kuriem pievērsīsies sanāksmes
dalībnieki, būs ES iekšējais tirgus un
ieiešana tajā, enerģija un vide, kā arī
izglītība un uzņēmējdarbība.

 «Junior Achievement Young
Enterprise» rīkotajā Eiropas
skolēnu mācību firmu kon
kursā Latviju šogad pārstāvēs
Spīdolas ģimnāzijas skolēnu
mācību firma «Nota Bene». Fir-

mas «Nota Bene» dibinātājas Vineta
Peimane, Elīna Miķelsone un Kristīne
Stanga par biznesa ideju izvēlējušās
interesanta sērkociņu kastīšu dizaina
veidošanu un jaunu funkciju meklēšanu sērkociņu kastītēm. Komandas
konsultante visa mācību gada garumā bija ekonomikas skolotāja Inta
Jorniņa. Eiropas skolēnu mācību
firmu fināls norisināsies no 24. līdz
27. jūlijam Zviedrijas galvaspilsētā
Stokholmā. Konkursā piedalīsies
komandas no 30 Eiropas valstīm. Lai
noskaidrotu labākās skolēnu mācību
firmas un pasludinātu uzvarētājus,
komandām būs gan jāprezentē savs
stends, gan jāuzstājas 500 cilvēku
plašas auditorijas priekšā, gan arī
jāatbild uz žūrijas jautājumiem.
Žūrijā būs biznesa elites pārstāvji no
visas Eiropas. Konkursu Latvijā jau
14. gadu organizē biedrība «Junior
Achievement Latvija», kas nodarbojas
ar biznesa izglītības veicināšanu un
apmācību Latvijas skolās, kā arī biznesa ideju popularizēšanu jauniešu
vidū. Šogad konkursā piedalījās 199
jaunie uzņēmumi, iesaistot vairāk
nekā 900 jauniešus. Skolēnu mācību
firma ir mācību nolūkos dibināts
uzņēmums, kas nodarbojas ar reālu
uzņēmējdarbību – ražo preces, sniedz
pakalpojumus, veic firmas finanšu
analīzi un grāmatvedību, mācās
iekarot tirgu, pārbauda savas spējas
vadīt un darboties komandā, kā arī
gūst pieredzi un peļņu.
Kristīne Langenfelde
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Jelgavnieki sāk domāt «zaļāk»

 Šā gada pirmajā pusgadā
Jelgavas pilsētā un rajonā
reģistrēti 76 ceļu satiksmes
negadījumi, kuros kopumā  Anna Afanasjeva
cietuši 88 cilvēki. Pērn attiecī
gajā laika periodā ievainoju
«Esam patiešām prie
mus guvuši 115 cilvēki. Vairāk
cīgi, ka uz šejieni var
smago satiksmes negadījumu šī
gada pirmajos sešos mēnešos noticis pilsētā – 43, bet rajonā – 33.
Kopumā avārijās ievainojumus guvuši 88 cilvēki, bet divi no gūtajām
traumām gājuši bojā. Salīdzinājumā
ar pagājušo gadu statistikas dati par
avārijās cietušajiem ir uzlabojušies
– pērn ceļu satiksmes negadījumos
pilsētā bija cietis 61 cilvēks, bet
šogad – 46. Tāpat šogad ievērojami
palielinājies ceļu policijas sastādīto
administratīvo pārkāpuma protokolu
skaits. Pirmajos sešos mēnešos par
dažādiem pārkāpumiem ceļu policija
sastādījusi 7509 protokolus, bet
pērn – 6237. Visvairāk protokolu ir
par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – 1354, bet par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā sastādīti
257 protokoli. Par dažādiem ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem
policija sodījusi arī 765 gājējus un
329 velosipēda vadītājus.

 Līdz 8. augustam virkne
elektrovilcienu Jelgavas un Tu
kuma virzienā no Rīgas stacijas
izbrauks 1 – 5 minūtes agrāk.
Izmaiņas būs arī Rīgas virzienā
braucošo elektrovilcienu kus
tības grafikā. Akciju sabiedrība

«Pasažieru vilciens» informē, ka Rīgas
pasažieru stacijas dzelzceļa pārvada
pāri Maskavas ielai remontdarbu laikā līdz 8. augustam tiks slēgts viens
no diviem posma Rīga – Torņakalns
sliežu ceļiem, līdz ar to būs izmaiņas
vilcienu kustībā. Tā virkne Jelgavas un
Tukuma virziena elektrovilcienu no
Rīgas stacijas aties nedaudz agrāk,
bet no Torņakalna kursēs saskaņā ar
noteikto kustības sarakstu. Savukārt
daudzi Rīgas virzienā kursējošie vilcieni no Torņakalna izbrauks vēlāk,
līdz ar to arī Rīgā pienāks 1 – 10
minūtes vēlāk nekā ierasts. Vairāku
vilcienu kustības saraksti būs mainīti
visā maršrutā. Detalizētāka informācija par gaidāmajām izmaiņām
pieejama dzelzceļa stacijās, kā arī
zvanot pa «Latvijas dzelzceļa» uzziņu
tālruni 1181 (visu diennakti), uzņēmuma interneta mājas lapā: www.
pv.lv vai uzziņu dienestā 1188.
 Valsts ieņēmumu dienests (VID)
šā gada pirmajos sešos mēnešos,
cīnoties pret «aplokšņu» algām, panācis, ka darba ņēmēju skaits valstī
audzis par 4097 personām, kā arī par
1,4 miljoniem latu palielinājies valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu un
par 0,9 miljoniem latu – iedzīvotāju
ienākuma nodokļa apjoms. Jelgavā

un rajonā reģistrētu darba
ņēmēju skaits palielinājies
par 80 personām, bet valsts
sociālās apdrošināšanas obli
gāto iemaksu apjoms audzis
par 17 277 latiem. VID Zemgales

reģionālās iestādes birojs informē,
ka šā gada pirmajos sešos mēnešos
261 nodokļu maksātājam, kas reģistrēts Jelgavas nodaļā, VID reģionālā
iestāde lūgusi paskaidrojumus, jo
pārbaužu rezultātā konstatēti «aplokšņu» algas riski. Pārrunu rezultātā
Jelgavā un rajonā darba ņēmēju
skaits palielinājies par 73 cilvēkiem.
Ar 12 uzņēmumiem veiktas pārrunas
par «aplokšņu» algām. To rezultātā
darba ņēmēju skaits audzis par septiņiem cilvēkiem. Septiņām fiziskām
personām, kuras veic nereģistrētu
saimniecisko darbību, nosūtīti uzaicinājumi reģistrēties kā nodokļu
maksātājiem.

 Šogad Latvijas valsts aizsar
dzības fonds «Lāčplēsis» svin
desmit gadu jubileju, tāpēc 26.
jūlijā pulksten 11 sadarbībā ar
Zemgales Strēlnieku biedrību
tiek organizēta konference.
Konference notiks Pasta ielā 44. Pēc
tās paredzēts saviesīgs vakars. Sīkāku
informāciju iespējams iegūt, zvanot
pa tālruņiem 63012267, 29193534
vai 25962679.
Kristīne Langenfelde

atvest visas saimniecī
bā nevajadzīgās lietas,
dārza un citus atkri
tumus,» stāsta Salnas
ielas dalītās atkritumu
savākšanas laukuma
apkaimes iedzīvotāja
Valentīna Dombrovs
ka. Viņa jau kļuvusi par
tā pastāvīgo klienti.
Arī laukuma uzraugs
Juris Zimaišs ievērojis,
ka cilvēku domāša
na pamazām mainās,
aizvien vairāk ir pastā
vīgo klientu, regulāri
nāk klāt jauni.

Šoreiz V.Dombrovska atve
dusi izzāģētos upeņu zarus un
citus dārza atkritumus, kā arī
logu stiklu, jo nule ielikts jauns
pakešlogs. Uz jautājumu, cik
šādu rīcību diktējis finansiālais
apsvērums un cik – «zaļā» do
māšana, sieviete teic, ka puse
uz pusi.
Uzņēmuma «Jelgavas Komu
nālie pakalpojumi» ražošanas

Atkritumu veidi

Valentīna Dombrovska no Salnas ielas apkaimes pārzina, kurā konteinerā kas metams. Tiem,
kas atkritumus atved pirmo reizi, uzraugs Juris Zimaišs seko līdzi.
inženieris Andris Spunītis,
izvērtēdams apjomus, spriež,
ka dalīto atkritumu savākša
nas laukumi iedzīvotāju vidū
ar katru mēnesi iegūst lielāku
ievērību. Maijā – pirmajā darba
mēnesī – aktivitāte bijusi samē
rā zema, biežāk pēc piemājas
teritoriju uzkopšanas sašķirotos
atkritumus nodevuši Salnas
ielas laukuma apkaimes ļaudis.
Pirmajos divos mēnešos no tā
izvesti 14 kubikmetri dārza
atkritumu un tikpat daudz
būvgružu, pa desmit kubik
metriem makulatūras, PET
pudeļu, plastmasas maisiņu un
plēvju. Tāpat sakrāts septiņu

Nolietoto
sadzīves
tehniku
krauj no
jumē, pēc
tam ved uz
Tukumu.
Foto: JV

kubikmetru konteiners ar liel
gabarīta atkritumiem. Tomēr
Pārlielupes daļā Paula Lejiņa
ielā izvietotajā laukumā kopējā
bilance ir lielāka – izvests par 30
– 50 procentiem lielāks minēto,
kā arī logu un taras stikla atkri
tumu apjoms. Katrā laukumā
uzkrāta apmēram tonna dažā
das sadzīves tehnikas. Gausāk
pildās bīstamo atkritumu – die
nas gaismas lampu un bateriju
– konteineri. Dalītās atkritumu
savākšanas laukuma uzraugs
Jānis Bērziņš savā žurnālā
saskaitījis, ka maijā iedzīvotāji
atkritumus Paula Lejiņa ielā
piegādājuši 140, bet jūnijā – 203
reizes. Vislielākais pieplūdums
ir sestdienās. J.Zimaišs no Sal
nas ielas uzsver, ka tās ir aktīvā
kās būvgružu piegādes dienas.
«Cilvēki prot skaitīt naudu un
labprāt izmanto iespēju par velti
izvest būvgružus, lai nav jāmak
sā par konteinera pasūtīšanu,»
teic uzraugs, vienlaikus būdams
gandarīts, ka pamazām mainās
cilvēku domāšana, iedzīvotāji
seko, lai kaimiņi nepiesārņotu
gaisu ar plastmasas pudeļu
un auto riepu dedzināšanu.

Savukārt svētdienas ir tukšās
dienas.
«Sākumā vietējie atkritumus
galvenokārt veda ar ķerrām,
dārza ratiem un velosipēdiem,
arī ar sainīšiem nesa. Tad klien
tu loku papildinājās un nu jau
brauc arī ar smagajām mašī
nām. Cilvēki aizvien vairāk
uzzina par šiem laukumiem un
aizvien vairāk šeit iegriežas,»
par ikdienu stāsta J.Zimaišs.
Tā kā cilvēki ir dažādi, uz
raugiem jāseko, lai atkritumi
ir sašķiroti. Ne vienmēr ar
pirmo reizi viss ir skaidrs. Lai
arī laukumos pieņem plašu at
kritumu spektru, tomēr ir tādi,
ko šeit nodot nevar – nepieņem
apģērbu, šīferi, putuplastu.
Cilvēki, kas piedzīvojuši atpa
kaļsūtīšanas neērtības, atzīst,
ka būtu jāizdomā racionālāks
risinājums.
Interesanti, ka uzraugiem jau
nākas saskarties ar cilvēkiem,
kas par simbolisku samaksu
gatavi tikt pie šeit savāktajiem
metāllūžņiem, lai pēc tam tos
dārgāk nodotu uzpirkšanas pun
ktā. Tāpat jāseko, lai apkaimes
puikas, pārrāpjoties pār žogu,

• papīrs un kartons (avīzes, žurnāli, grāmatas, biroju papīrs, izjauktas kartona kastes), nepieņem
tetrapakas, fotopapīru, saldējuma un čipšu iepakojumus;
• PET pudeles un polietilēns (plēve, iepirkuma maisiņi);
• stikls (pudeles, burkas);
• logu stikls, izņemot auto logu
un spoguļu stiklu;
• metāls (konservu kārbas, dzērienu bundžas u.c.);
• liela izmēra atkritumi (mēbeles,
matrači u.tml.);
• dārza atkritumi (zari, lapas,
nopļautā zāle bez sadzīves atkritumu piemaisījuma);
• būvniecības atkritumi (ķieģeļi,
flīzes u.c.);
• riepas (vieglo automašīnu, motociklu, velosipēdu);
• elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (radiouztvērēji,
televizori, putekļu sūcēji, telefoni,
fēni, veļas mašīnas, virtuves tehnika u.tml.).
• visu veidu baterijas un akumulatori;
• dienas gaismas spuldzes;
• sadzīves ķīmija, izlietoto krāsu
bundžas un aerosolu flakoni.
Dalītās atkritumu vākšanas
laukumu darba laiks
• otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten
12 līdz 19;
• sestdienās un svētdienās no
pulksten 10 līdz 17.

neaizdedzinātu makulatūras
konteineru. J.Zimaišs kādā rītā
konstatējis, ka iepriekšējā dienā
atvestais pustukšais metāla krā
sas flakons mainījis atrašanās
vietu. Vēlāk ievērojis, ka puikas
ar pārpalikumiem apkrāsojuši
tuvējo elektrības kasti un past
kasti...

Piecām skolām –
Paplašina interneta pieejamību
jauns sporta inventārs
 Sintija Čepanone

 Sintija Čepanone

Dažādas bumbas,
granātas, hanteles,
vingrošanas stieņi un
pat elektriskais tablo
– tā ir tikai daļa no
sporta inventāra, ko
jaunajā mācību gadā
varēs izmantot piecu
Jelgavas izglītības ie
stāžu skolēni kā sporta
nodarbībās, tā ārpus
stundu fiziskās aktivi
tātes pulciņos.
Iespēja papildināt skolu spor
ta inventāru klāstu rasta, star
tējot Izglītības un zinātnes
ministrijas projektu konkursā
«Sporta inventāra iegādes palī
dzības programma». Šogad tajā
pieteikumus iesniedza deviņas
Jelgavas mācību iestādes, taču
apstiprināti tika pieci projekti.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško at
klāj, ka inventārs sportiskajām
aktivitātēm tiks papildināts
Jelgavas 2. pamatskolā, 2. sa
natorijas internātpamatskolā,
4., 5. vidusskolā un Speciālajā
pamatskolā. «Katra projekta
budžets ir 6000 lati, tādējādi
kopumā mūsu pilsētas skolu
sporta inventāra iegādei atvēlēti
30 000 lati. Pusi no šīs summas
finansē pašvaldība, savukārt
otru pusi – ministrija,» paskaid
ro E.Mikiško, norādot, ka šāda
iespēja bijusi arī pērn un no as
toņiem pieteikumiem atbalstīti
četri. Pagājušajā gadā iegādāties
sporta inventāru bija iespēja 3.,
4. pamatskolai, 6. vidusskolai un

1. ģimnāzijai.
Lai startētu Sporta inventāra
iegādes palīdzības programmā,
skolām vajadzēja norādīt, kas
sporta nodarbībām tām būtu
nepieciešams visvairāk, un pie
teikumos minētas, piemēram,
futbola, volejbola, basketbola
bumbas, futbola vārti, tīkli,
vieglatlētikas naglu kurpes,
trenažieris skrejceliņš, slēpoša
nas piederumi. Vērtējot kopējo
sporta inventāra stāvokli mūsu
skolās, E.Mikiško norāda: «Bū
tisku problēmu mūsu skolām
šajā jomā nav, taču jāņem vērā
fakts, ka sporta inventārs tiek
intensīvi izmantots, tas nolie
tojas, tāpēc regulāri jāatjauno
un jāpapildina.»
Atbalstīts ir arī 4. vidusskolas
pieteikums, kurā līdzekļus skola
lūdz piešķirt elektroniskā tablo
iegādei. «Tas noteikti atvieglotu
darbu, jo mūsu skolā norisinās
kā starpskolu mači, tā arī novadu,
valsts un pat starptautiska mē
roga sacensības,» 4. vidusskolas
sporta skolotājs Uģis Ozols vērtē,
ka kopumā darba vide skolā ne
mitīgi tiek uzlabota, tādēļ skolēni
sporta sacensībās var uzrādīt
aizvien augstākus rezultātus,
turklāt skolai «Druvas spēkavota
līgas» gaitā izveidojusies laba sa
darbība ar SIA «Fazer maiznīca»,
kas ik gadu palīdz atjaunot sporta
inventāru, piemēram, gada sāku
mā skolai uzdāvināti seši jauni
sporta soli.
Kopumā projektu konkursā
«Sporta inventāra iegādes palī
dzības programma» bija iesnieg
ti 323 projekti no visas Latvijas.
Šogad atbalstīti 144.

Jau tuvākajā laikā pub
liskos interneta pieejas
punktus plānots izvei
dot Jelgavas reģionāla
jā Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC), bērnu
bibliotēkā «Zinītis» un
Jelgavas rajona pado
mē, taču līdz novem
brim tādi varētu tapt vēl
piecās vietās pilsētā.

Līdz šim Jelgavā nebija plaši
pieejami publiskie interneta pie
ejas punkti, taču Eiropas Reģionā
lās attīstības fonda līdzfinansētā
projekta «Zemgale IT reģions – sa
biedrisko interneta pieejas punktu
(SIPP) izveide Zemgales reģionā»
laikā pagājušajā nedēļā pilsētā vai
rākās vietās piegādāti un uzstādīti
interneta kioski un publisko inter
neta pieejas punktu izveidei nepie
ciešamais informācijas tehnoloģiju
aprīkojums. Patlaban projekts
mūsdienu tehnoloģiju pieejamību
paredz nodrošināt 17 Zemgales
pašvaldībās, kopumā izveidojot
22 punktus, tostarp trīs mūsu
pilsētā, taču, papildinot projekta
finansējumu, pilsētā varētu tapt
vēl pieci interneta pieejas punkti:
Jelgavas domē, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, Izglītības pārvaldes ēkā,
kā arī divās medicīnas iestādēs
– Jelgavas pilsētas poliklīnikā un
slimnīcā.
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītājas vietniece
un projekta koordinatore Ilga
Muižniece piebilst, ka līdztekus
interneta kioskam JRPIC publis
kajā interneta pieejas punktā būs
arī piecas ar datoriem aprīkotas

Pieaugušo izglī
tības centrā jau
uzstādīts jaunais
interneta kiosks,
bet viss interne
ta pieejas punkts
sāks darboties
tuvākajā laikā.
Foto: JV
darba vietas, kuras bez maksas
varēs izmantot iedzīvotāji, tādējā
di paplašinot datoru un interneta
izmantošanas pieejamību.
Līdz ar budžeta palielinājumu
projekta laikā papildus interneta
pieejas punkti tiks izveidoti arī Jel
gavas rajona Līvbērzes un Zaļenie
ku pagastos, kā arī tiks izstrādāta
publisko interneta pieejas punktu
lietotāju konsultāciju un apmācību
elektroniskā palīdzības sistēma, ar
kuras palīdzību varēs attālināti un
interaktīvi apgūt datorprasmes
darbam ar interneta kioskiem,
interneta pārlūkprogrammām
un MS Office programmām, kā
arī saņemt konsultācijas elektro
niskā veidā.
«Projekta gaitā izveidoto pub
lisko interneta pieejas punktu
tālākā izmantošana un uzturēša
na ir ļoti būtiska e-pakalpojumu

īstenošanas atbalstam, taču, lai
iedzīvotāji prastu izmantot epakalpojumus, ir jārada iespējas
iegūt zināšanas par to,» norāda
I.Muižniece, piebilstot, ka iz
strādātā elektroniskā palīdzības
sistēma perspektīvā būs izmanto
jama no jebkura interneta pieejas
punkta visā Latvijā un būs kā
platforma iedzīvotāju izpratnes
veicināšanai par e-pakalpojumu
izmantošanas iespējām.
Projekta «Zemgale IT reģions
– sabiedrisko interneta pieejas
punktu (SIPP) izveide Zemgales
reģionā» kopējās izmaksas pēc
grozījumu projekta ieviešanas lī
gumā parakstīšanas būs 254 600
lati, no tiem 75 procentus segs
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds, 7,5 procenti – valsts bu
džets, savukārt pārējie līdzekļi
ir pašvaldību līdzfinansējums.
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Apsargs vēl nenozīmē aizsardzību
 Zane Auziņa

Ta s , k a a p s a r g a m
kaut kas arī jānosar
gā, ir mīts – vismaz
tiktāl, cik tas attiecas
uz cilvēku dzīvību
lielveikalos un īpa
šuma drošību mājās.
Izrādās, apsarga gal
venā funkcija ir vērot
notiekošo un cīnīties
ar sīkiem zagļiem vai
mēģināt noķert tos,
kas kaut ko sadomā
juši izstiept no jūsu
mājokļa. Taču tas gan
nenozīmē, ka kāds vi
ņiem reāli arī jānoķer
un manta jānosargā.
«Jelgavas Vēstnesis»
pēta, kāda īsti ir ap
sardzes atbildība, cik
lielā mērā tai uzticas
jelgavnieki un kā tās
darbu novērtē poli
cija.
Šķiet, pēdējais šokējošākais
ar apsardzi saistītais incidents
Jelgavā notika 19. jūlijā liel
veikalā «Maxima» Rīgas ielā,
kad divām pircējām uzbruka
agresīvs vīrietis, bet veikala
sargs tā vietā, lai steigtos
palīgā sievietēm, aizturētu
uzbrucēju un faktiski pildītu
s a v u p i e n ā k u m u – n o d r o
šinātu kārtību un drošību
–, sēdēja ieslēdzies centrālajā
lielveikala novērošanas telpā
un monitoros vēroja notikumu
attīstību tirdzniecības zālē.
Policija un cietušās sievietes
par to ir šokā, bet lielveikals
uzsver, ka apsargam cilvēki
nemaz nav jāsargā.

Pircēju dzīvības
apdraudētas –
sargs ieslēdzies kabūzī

Ludmila Mihailova bija vie
na no divām vairāk cietušajām
sievietēm. Nupat viņai veikta
tiesu medicīnas ekspertīze,

lai noteiktu agresīvā vīrieša
nodarīto miesas bojājumu
smagumu, bet sestdienas rīta
notikumus viņa atstāsta jopro
jām satraukta un ar neticīgu
izbrīnu. «Sestdien ap pulksten
deviņiem no rīta staigāju pa
lielveikalu «Maxima», kad
pēkšņi man uzbruka kāds vī
rietis – patiesībā īsts tēvainis:
gandrīz divus metrus garš un
krietni smagāks par simts
kilogramiem. Viņš kaut ko
sāka klaigāt, izrāva man no
rokām iepirkumu groziņu un
sāka mani ar to sist. Kliedzu,
saucu pēc palīdzības, bet no
veikala apsarga tādu nesaņē
mu. Beidzis sist mani, vīrietis
uzbruka kādai kundzei gados.
Arī viņa kliedza un sauca pēc
palīdzī
bas, kas
veikala
apsarga
izskatā
tā arī
neparā
dījās,»
stāsta
Ludmi
la. Viņa
ir neiz
pratnē
par to,
k ā p ē c
veikalā, kur strādā apsardze,
kas dažbrīd pircējiem burtiski
uz pirkstiem skatās – vai tik
kāds neizdomās nozagt šoko
lādes tāfelīti –, redzot, kā pir
cēju veselība un dzīvība tiek
apdraudēta, neliekas ne zinis.
«Turpat veikalā taču pārdod
arī nažus, virtuves āmurus
un virkni citu priekšmetu,
ko šāds agresors var paķert
un patiesi kādu nogalināt.
Es vienkārši nespēju noticēt,
ka sargs pat neiedomājās ie
jaukties un mūs aizsargāt,»
turpina Ludmila. Ne mazāku
sašutumu un satraukumu
par pārdzīvoto pauž gandrīz
sešdesmit gadus vecā Tamāra,

Lielveikalu apsardze
zagli policijā nogā
dās, bet, ja veikalā
par upuri kļūsiet
jūs, palīdzību no
apsardzes gaidīt
nav vērts.
Foto: JV

kurai agresīvais vīrietis savai
nojis aci. Tagad sieviete izjūt
gandrīz vai bailes iet veikalā,
bet par apsardzes bezdarbību
viņa ir neizpratnē.

Policija apsarga
bezdarbību nosoda

Neizpratnē ir arī policija,
kas atzīst, ka katra pilsoņa
pienākums ir palīdzēt nelaimē
nonākušiem, bet vēl jo vairāk
pienākums tas ir cilvēkam, kas
nēsā formas tērpu. «Protams,
policija vienmēr ir uzsvērusi,
ka, kļūstot par konflikta un
vardarbības aculiecinieku,
cilvēkam jāizvērtē savas ie
spējas un tikai tad jāiejaucas

tā atrisināšanā. Mēs nevaram
prasīt, lai katrs, kurš uz ielas
redz kautiņu, ietu strīdnie
kus izšķirt. Šajā gadījumā
iejaukšanās var būt arī ātra
policijas informēšana par no
tiekošo. Taču apsargam, kas
nēsā formas tērpu un ar kuru
vismaz teorētiski cilvēki saista
savu drošību, būtu jāmāk sa
valdīt agresīvus cilvēkus, kas
apdraud apkārtējo drošību,»
policijas viedokli pauž Jelga
vas pilsētas un rajona Policijas
pārvaldes priekšnieka palīdze
Ieva Sietniece. Līdzīgi cietuša
jām sievietēm un daudzajiem
pircējiem arī policija uzskata,
ka apsargam veikalā vajadzētu

Dzīvokļa apsardzes atbildība – nosacīta
 Zane Auziņa

Izrādās, ka līdzīga si
tuācija ir arī ar privāto
apsardzi, ko saviem
mitekļiem var izvēlē
ties ikviens iedzīvotājs.
Arī tā savam darbam
garantiju var sniegt
visai nosacītu.
Latvijā kopumā izsniegtas
apmēram 300 licences darbībai
apsardzes jomā, bet saskaņā ar
uzziņu dienesta 1188 datiem
Jelgavā darbojas septiņas ap
sardzes sabiedrības un vēl viena
rajonā. Policija ir paziņojusi,
ka valsts sociālekonomiskās
situācijas dēļ strauji aug ekono
miska rakstura noziegumi, kā

arī zādzību skaits, tādēļ šķiet
loģisks apsardzes sabiedrību
paziņojums par to, ka pēdējo
gadu laikā klientu vidū aizvien
vairāk esot privātpersonas, kas
signalizāciju izvēlas sava dzī
vokļa vai mājas apsargāšanai
– līdzīga tendence vērojama arī
Jelgavā. Turklāt Jelgavas pilsē
tas un rajona Policijas pārvaldes
Kriminālpolicijas biroja priekš
nieka Ulda Markusa sacītais, ka
viņš pēdējo gadu laikā neatceras
nevienu gadījumu, kad Jelgavā
vai rajonā būtu apzagts ar signa
lizāciju aprīkots dzīvoklis, vedi
na domāt, ka apsardze patiesi ir
efektīvs, turklāt ne pārāk dārgs
veids cīņai ar zagļiem – mēnesī
tas izmaksā vidēji 15 – 25 latus
plus vienreizēja maksa par sig

KO PAR DZĪVOKĻU ZAGĻIEM ATKLĀJ POLICIJA
Policija stāsta, ka mājokļu apzadzēji lielākoties ir gana gudri, lai pirms
«darba» veiktu situācijas izpēti – potenciālais upuris tiek vaktēts, lai izpētītu laiku, kad māja tiek atstāta, noskaidrotu, kur tiek glabātas mantas,
arī saimnieku pārnākšanas laiku.
Lielākoties zādzības tiek pastrādātas vienatnē, taču gadās arī zagļi, kas
strādā grupā pa diviem un pat pa trijiem – kamēr viens «strādā» dzīvoklī,
otrs uzmana apkārtni un briesmu gadījumā signalizē pāriniekam.
Lielākoties šādas zādzības pastrādā vīrieši vecumā no 25 līdz 40 gadiem.
Taču policija uzsver, ka netrūkst arī gadījumu, kad zādzība tiek pastrādāta
saimniekam esot mājās – zaglis var iekļūt dzīvoklī gan pa neaizslēgtām
durvīm, gan arī logu un savu darāmo izdarīt laikā, kamēr saimnieki
rosās pa dārzu, virtuvi vai vienkārši naktī guļ. Tādēļ pirmām kārtām
būtu jāgādā, lai iekļūšana dzīvoklī nebūtu vienkārša, bet, ja uzstādīta
signalizācija, tad to vajadzētu atcerēties arī lietot.

SIA «Baltic Security service»
valdes loceklis Vladimirs Je
gorovs pārliecinoši teic, ka ap
sardze sniedz būtisku drošības
garantu, ja vien tās lietotāji
ievēro visus noteikumus.
nalizācijas uzstādīšanu. Tiesa,
iedziļinoties tās noteikumos,
domas var sanākt arī mainīt.
Proti, pat paši apsardzes
sabiedrību pārstāvji, lai arī
nebeidz reklamēt savu pakalpo
jumu lielo vērtību, nenoliedz, ka
kaut ko nosargāt nav viņu uzde
vums un, ja gadījumā zādzība
tomēr notikusi, tad kaut kāda
runa par zaudējumu atlīdzinā
šanu ir drīzāk izņēmums, nevis
ikdienas gadījums.
Tā SIA «Baltic Security ser
vice» valdes loceklis Vladimirs
Jegorovs atzīst, ka viņa dar
binieki ar raķetēm nelido un,
ja zaglis māk visu mantību no
mājas vai veikala iznest 45 se

kundēs, tad viņš nejūtas vainīgs
par notikušo. Šajā gadījumā
nevar būt ne runas par zaudē
jumu atlīdzināšanu. Pieminot
arī aizmāršīgos klientus, kas
signalizāciju vienkārši aizmirst
ieslēgt, viņš uzsver, ka esot arī
gadījumi, kad apsardzei vainīgos
tomēr izdodas ja ne noķert, tad
vismaz aizbaidīt gan.
Līdzīgu viedokli pauž arī ap
vienības «Apsardze» Rīgas un
teritoriālo nodaļu pārvaldes
Zemgales starprajonu nodaļas
vadītājs Bogdans Kohanovskis,
kurš gan piebilst, ka arī zagļi
kļūstot aizvien gudrāki, tādēļ
apsardzei tos notvert esot sarež
ģītāk. Tiesa, arī mūsdienu apsar
dzes ierīces esot tādas, kuras spēj
sniegt augstu drošības sajūtu.
«Tas ir mīts, ka apsardzi neva
rētu ierīkot mājā, kurā dzīvo,
piemēram, mājdzīvnieki – kustī
bas sensori ir dažādi. Ja kādreiz
mums tiešām nācās raidīt prom
klientus, kam ir suns vai kaķis,
tad tagad tas vairs nav šķērslis.
Signalizāciju var uzstādīt prak
tiski jebkur,» savu pakalpojumu
reklamē B.Kohanovskis, uzsve
rot, ka šogad vien viņa darbinieki
esot novērsuši 17 zādzības mēģi
nājumus. Tiesa, tas nenozīmē, ka
17 zagļi arī būtu aizturēti, tāpat
kā netiek stāstīts, cik dzīvokļus
ar signalizāciju tomēr izdevies
apzagt.

gādāt ne vien par preču dro
šību un cīnīties ar zagļiem,
bet arī rūpēties par vispārēju
kārtību veikalā, tostarp ap
meklētāju aizsardzību.

Veikals nekā
ārkārtēja neredz

Bet pilnīgi citāds viedoklis
ir veikala administrācijai, kas
faktā, ka apsargs uzbrukuma
laikā atradies galvenajā novē
rošanas telpā, nevis steidzies
palīgā sievietēm, nesaskata
neko ārkārtēju. «Jā, viņš re
dzēja uzbrukumu un, taisnība,
viņš negāja sievietēm palīgā.
Bet atkauties no uzbrucējiem
nav viņa uzdevums, turklāt

kas būtu noticis, ja agresīvais
pircējs būtu uzbrucis arī ap
sargam?! Arī viņam taču ir ģi
mene un bērni un ir jārūpējas
par savu veselību un dzīvību,»
pārliecinoši teic Jelgavas liel
veikala «Maxima» Rīgas ielā
direktore Žanna Vasiļjeva.
Viņa piekrīt, ka situācija varot
šķist absurda, taču – tikai no
vienas puses: «Padomājiet paši
– lielākoties par apsargiem
strādā vīrieši gados vai sievie
tes. Alga, ko varam piedāvāt,
ir tikai 250 lati. Kurš nopietns
vīrietis spēka gados ko tādu
varētu atļauties? Turklāt
mūsu apsargiem nav nekādu
palīglīdzekļu – pistoles, pat
ne gāzes baloniņa. Apmācība
arī nav tāda, lai viņus varētu
uzskatīt par klientu miesas
sargiem. Tā kā viņu amata
galvenais pienākums ir rū
pēties par zagļu izķeršanu,
tad prasīt, lai viņš apdraud
savu dzīvību, cīnoties ar reāli
agresīviem klientiem, būtu ne
vietā. Šajā gadījumā apsargs
darīja to, kas viņam bija jādara
– atradās centrālajā veikala
novērošanas kabīnē, nospieda
trauksmes pogu, lai izsauk
tu policiju, un uzmanīja, lai
neviens šajā laikā nemēģina
aplaupīt veikala kasi.»
Ž.Vasiļjeva piekrīt, ka, ie
spējams, prasības apsardzei
vajadzētu izvirzīt augstākas,
taču tas esot uzņēmuma cen
trālā aparāta kompetences
jautājums, kura iztirzāšanā
viņa neesot tiesīga iejaukties.
Bet, kamēr apsargi veikalos ir
tādi, kādi ir, mēs varam vien
sagaidīt, ka arī turpmāk at
skanēs ziņas, līdzīgas tai, kas
parādījās tūdaļ pēc kārtējās
veikala aplaupīšanas Rīgā,
kad, analizējot laupīšanu,
tika sacīts: «Paldies Dievam,
apsargs bija tālākajā veikala
galā un laupītājus nesatika,
pretējā gadījumā viņa dzīvība
būtu apdraudēta...»

Kā savu mantu no zagļiem
pasargā jelgavnieki?
Jānis Valdmanis:
«Es neticu apsardzes firmām, tādēļ izvēlēšos jaunākās tehnoloģijas apsardzi. Tā
paredz, ka es vai vēl kāds cilvēks, kura
numuru būšu norādījis, saņems īsziņu, tiklīdz nostrādās kustības sensors,
ugunsdrošības signalizācija vai vēl kas.
Tad pēc īsziņas satura pats varēšu noteikt – zvanīt policijai, citam dienestam
vai radiem, lai tie aizbrauc un situāciju
pārbauda. Manuprāt, tas ir daudz efektīvāk nekā cerēt, ka ieradīsies apsardze.
Turklāt mans īpašums noteikti būs arī
apdrošināts.»

drošību nav augsta.»

Jānis Bišers:
«Jau gadu gadiem mana ģimene un
arī es pats izmantoju apsardzes firmas
pakalpojumus un jūtos apmierināts. Ne
reizi, kopš mums ir signalizācija, neviena
zādzība nav notikusi, kaut iepriekš bijuši
mēģinājumi mājā iekļūt. Uzskatu, ka
esmu izdarījis pareizo izvēli, un varu to
ieteikt arī citiem, turklāt maksa par šo

Inguna:
«Vienīgais veids, kā esmu gādājusi par sava
īpašuma drošību, ir apdrošināšana. Tiesa,
kā papildus drošības aspektu varu minēt
arī savus kaimiņus pensionārus, kas redz un
dzird visu, kā arī apsardzes firmas uzlīmi uz
durvīm. Dzīvokli nopirku ar visu uzlīmi un
to tur arī atstāju – kaut arī apsardzes man
nav, pieļauju, ka vismaz kādam zaglim tā var mazināt vēlmi ielauzties.
Apsardzi nolīgt gan negrasos – neticu, ka viņi var ko nosargāt, turklāt
kāda jēga, ja mājā «bļaustās» signalizācija, bet firma, kurai jāgādā par
īpašuma drošību, neuzņemas par to nekādu atbildību – viņi taču nozagto mantu vērtību neatlīdzinās, tāpēc labāk izvēlos apdrošināšanu
un dzīvoju mierīgi.»
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Integrācija un baznīca
Tālis Rēdmanis, Jelgavas Sv.Annas katedrāles
mācītājs:
«Jau pēc savas būtības baz
nīcas funkcija ir vienot dažā
dus cilvēkus, un man šķiet:
ja runājam par integrāciju,
mums tas arī izdodas. Kas tad
ir integrācija – tā nav cilvēku
pārveidošana vai vienādošana,
bet gan prasme vērst viņus
atvērtākus pret citiem, prast
līdzās pastāvēt. Arī mūsu baz
nīcu apmeklē dažādu tautību
un sociālās piederības cilvēki
– daudziem no viņiem baznīca
ir ļoti nozīmīga vieta tieši soci
ālo kontaktu veidošanā.
Bet šāda saprašanās arvien
biežāk notiek ne tikai vienas
konfesijas robežās: arvien
vieglāk kopīgu valodu rod
arī dažādu ticību un draudžu
pārstāvji. Spilgts piemērs
tam ir mūsu Adventes laika
pasākums «Gaismai pretim»,
kurā vienkopus pulcējas gan
luterāņi, gan baptisti, gan
vasarsvētku draudžu cilvēki
un citi – tā mēs cenšamies cits
citu labāk izprast, sajust, un
tas tikai veicina mūsu kopīgo
darbu. Iespējams, ka Annas
baznīca ar savām aktivitā
tēm ir pazīstamāka plašākai
sabiedrības daļai, bet citām
mazākām draudzēm šāds
labdarības koncerts ir teju
vienīgā reize gadā, kad tās
kļūst redzamākas pilsētā. Un
arī tas ir zināms ieguvums,
jo tā ir iespēja iedzīvotājiem
kaut nedaudz iepazīt viņu
darbu.
Antons Justs, Jelgavas
Romas katoļu katedrāles
bīskaps:
«Baznīca lieliski saprot, ka
cilvēks ir ne tikai garīga, bet
arī sociāla būtne – mēs nedzī
vojam vientuļnieka dzīvi, tāpēc
ar mīlestību pret Dievu vien
nepietiek: mums ir jāmīl arī
vienam otrs, jāsaprot vienam
otrs. Un te arī parādās tas,
ko mēs dēvējam par integrā
ciju – baznīcas uzdevums ir
sniegt atbalstu ikvienam, lai
veidotu savstarpēji iecietīgāku
sabiedrību. Mēs kā baznīca šo
uzdevumu cenšamies īstenot
ne tikai savā draudzē, bet arī
pilsētā un sabiedrībā kopumā
– nav svarīga konfesija, tautī
ba vai sociālā piederība. Mēs
gribam panākt, lai neviens
vecais cilvēks nejūtas vientuļš,
lai katras māmiņas un tēta
rokas būtu atvērtas savam
bērnam, lai ikviens – vai viņš
būtu skolotājs, ārsts, jurists,
vai biznesmenis – domātu ne
tikai par savu ieguvumu, bet
arī par to, ko viņš var sniegt
sabiedrībai.
Manuprāt, tas, kas šodien
cilvēkiem trūkst visvairāk, ir
mīlestība un piederības sajūta
– to var saukt arī par nespēju
integrēties sabiedrībā, atrast
savu jomu, vietu. Nu, piemē
ram, pavisam drīz sāksies
mūsu svētceļojums uz Aglonu,
un tajā dodas ne tikai katoļi,
bet arī citu ticību cilvēki un

Kad ticības satiekas
 Kristīne Langenfelde

Tāpat arī ikdienas darbs
draudzē lielā mērā saistīts ar
integrācijas procesiem. Piemē
ram, šonedēļ pie mums notiek
vasaras studija bērniem, kurā
piedalās jaunieši no Jelgavas,
taču par pedagogu palīgiem te
strādā arī mūsu sadraudzības
pilsētas Nakas (Zviedrija)
jaunieši. Tātad tā ir baznīcas
iekļaušanās pilsētas apritē, jo,
redz, sadraudzība sākās pilsē
tu vadības līmenī, bet vēlāk
tā turpinās jau arī draudžu
starpā. Tāpat tā ir lieliska ie
spēja mūsu jauniešiem iepazīt
citu kultūru, citas tradīcijas
– seši zviedru pedagogu palīgi
ne tikai palīdz vadīt vasaras
studijas nodarbības, bet arī
visu nedēļu dzīvo kopā ar
mūsu vasaras studijas dalīb
niekiem.
Manuprāt, ļoti svarīgi, lai
integrācija nebūtu tikai tukšs
vārds, teorētiskas frāzes, bet
reāls darbs, tad mums visiem
kopā būs daudz vieglāk kļūt ie
cietīgākiem, saprotošākiem un
pieņemt tos, kuri domā, spriež,
izskatās vai citādi atšķiras no
mums pašiem.»

Aleksandrs Filatovs
katru nedēļu apmek
lē pareizticīgo diev
namu, taču nu jau
pusotru gadu viņš
diendienā strādā Jel
gavas Sv.Annas ka
tedrālē – tas ir tikai
viens no piemēriem,
kas spilgti parāda:
baznīcai svarīgs katrs
cilvēks. Nav būtiska
viņa tautība, ticība
vai sociālā piederība
– atbalsts tiek sniegts
tiem, kam tas patiesi
nepieciešams.
Šķiet, ka to droši var saukt
par sociālo integrāciju, un pa
tiesībā Aleksandra gadījums
pierāda, ka baznīca ir gatava
integrēt sabiedrībā gan dažādu
tautību, gan ticību un sociālo
slāņu cilvēkus. «Līdz šim esmu
strādājis gan RAF, gan «Latvijas
finierī», bet tad nāca slimība
un visu izmainīja. Vismaz gadu
pavadīju, ārstējoties slimnīcās,
kļuvu par invalīdu un izkritu no
darba tirgus... Izkrist ir viegli,
taču atgriezties nebūt ne tik
vienkārši, bet man paveicās.
Nodarbinātības valsts aģentūrā
tieši tolaik risinājās projekts,
kur darba devējiem ar īpašiem
nosacījumiem tika piedāvāts
nodarbināt invalīdus. Varianti
bija vairāki, bet es pamanīju,
ka tostarp ir arī baznīca – man
šķita saistošs Annas baznīcas
piedāvājums. Tā nu es jau pus
otru gadu strādāju šeit, veicot
saimnieciskos darbus: kad vajag
– zālīti nopļauju, kad vajag – šo
to pieremontēju, piekrāsoju,

Aleksandrs Filatovs Sv.Annas katedrālē jau pusotru gadu rūpējas par dažādiem sakopšanas
darbiem – šobrīd viņa pienākums ir atjaunot žoga krāsojumu.
Foto: JV
telpas uzturu kārtībā...» ikdienu si ne tikai integrācija darba vienlaikus labāk izprotu citus.
atklāj Aleksandrs.
tirgū, bet izjusta arī dažādu Un redzu, ka tas notiek ne
Viņš atzīst, ka darbs šeit ir tautību un ticību sakļaušanās. tikai manī, bet visā sabiedrībā.
gluži kā rehabilitācija pirms at Aleksandrs ir krievu tautības Paskatieties – dažādas konfesi
griešanās ierastajā dzīves ritmā. cilvēks, pareizticīgais. Jautāts, jas arvien biežāk atrod kopīgu
«Pēc slimības un visa pārciestā kā jūtas, strādājot starp latvie valodu, veido kopīgus projektus,
es nespēju iedomāties labāku šiem, luterāņu baznīcā, Alek rīko kopīgus pasākumus. Tā jau
iespēju – šeit darba vadītājs ir sandrs smaida. «Tikai tagad arī ir tā integrācija – mēs nevis
tik saprotošs, atsaucīgs, viņš ap es saprotu, kā mainās mūsu liekam mainīties cilvēkam, bet
zinās manas spējas un varēšanu. sabiedrība un arī cilvēki. Jā, ļaujam viņam kļūt iecietīgākam,
Pats jau jūtu, ka maz pamazām iespējams, pirms gadiem diviem saprotošākam pret citiem. Es
atgūstos gan fiziski, gan garīgi, es nespētu iedomāties sevi šādā droši varu teikt, ka savu identi
lai atkal varētu sākt strādāt situācijā, jo man šķita – ja reiz tāti mainījis neesmu – joprojām
pilnvērtīgi,» spriež Aleksandrs. pareizticīgais, tad pareizticīgais; esmu pareizticīgs cilvēks, kurš
Viņa nodarbinātības projekts ja katolis, tad katolis, bet tagad katru nedēļu apmeklē savu
beigsies decembrī. «Pamazām izprotu – nav jau svarīga ēka: pareizticīgo baznīcu, bet tagad
meklēju citas darba iespējas tie visi ir Dieva nami. Svarīgi ir caur šo darbu es vienkārši labāk
– mans pārejas posms būs bei tas, kas tavā sirdī. Tas, ko man izprotu citu draudžu cilvēkus,
dzies,» nosaka Aleksandrs.
šī iespēja devusi, ir izpratne – es un tas ir lieliski,» atzīst Alek
Taču viņa gadījumā notiku spēju saglabāt savu ticību, bet sandrs.

Ja vienīgais draugs pilsētā ir pašas vīrs
 Kristīne Langenfelde

tie, kas vispār nav kristīti.
Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vēlas
izjust piederību, viņi grib būt
saprasti, un to viņi te arī gūst
– svētceļojumā neviens tev
nejautās ticību, tevi pieņems
kā savējo.
Taču ikdienā mūsu drau
dze veic virkni darbu, kas
patiesi diendienā cilvēkiem
palīdz integrēties sabiedrībā
– piemēram, mūsu Marijas
leģions regulāri apmeklē ve
cus cilvēkus mājās un sniedz
viņiem nepieciešamo atbalstu,
pie mums darbojas Māmiņu
klubs, kas vieno mammas
ar maziem bērniņiem, mūsu
klostera māsas savu mīlestību
un zināšanas sniedz bērniem,
tāpat mums notiek nomet
nes un citi pasākumi, kuros
pulcējam dažādus cilvēkus ar
vienu vienīgu mērķi: ne tikai
palīdzēt viņiem, bet mācīt
arī šiem cilvēkiem prast savu
cieņu un mīlestību izrādīt
citiem.»

Anita kopā ar savu ģi
meni pavisam nesen
pārcēlusies no Rīgas
uz Jelgavu. Nenolie
dzami – iedzīvoša
nās jaunā pilsētā ir
pārbaudījums. «Nav
viegli, kad vienīgais
draugs desmitu tūk
stošu cilvēku pilsē
tā ir vīrs,» smaidot
nosaka Anita, kura
šobrīd, neraugoties
uz to, ka ir luterā
ne, pirmo atbalstu
guvusi mūsu katoļu
baznīcā.
«Uzzināju, ka katoļu drau
dzē darbojas Māmiņu klubs. Tā
kā pati šobrīd audzinu desmit
mēnešus vecu dēliņu, tas mani
ieinteresēja. Tā ir fantastiska
iespēja – māmiņas ar maza
jiem reizi nedēļā sanāk kopā,
dalās savā pieredzē, pārrunā
aktuālas lietas, kamēr mazos
pieskata draudzes māsas. Jā,
protams, arī mani sākumā
mulsināja – kā es, luterāne,
došos uz katoļu Māmiņu klubu.

Bija, bija tādas sava veida pret
runas manī, jo es patiesi stingri
turos pie luterāņu ticības. Bet
izrādījās, ka var gan,» nosaka
Anita.
Māmiņa saka, ka tas savā
veidā ļauj viņai iepazīt līdz šim
nezināmu vidi. «Es dažas lietas
varu pieņemt vai nepieņemt
– nekas netiek uzspiests, un es
nekādā ziņā negrasos mainīt
ticību, kļūt katoliete. Taču te
es varu iepazīt katoļus, labāk
izprast līdz šim man svešo, un
tas tikai paplašina redzeslo
ku,» spriež Anita.
Tomēr būtiski piebilst, ka
Māmiņu klubā ticības lietas
nebūt nav tās būtiskākās – te
galvenais ir ļaut māmiņām ar
mazuļiem kaut brīdi izrauties
no ikdienas rutīnas un veltīt
laiku sev. Katoļu draudzes
māsa Deogrācija stāsta, ka
ideja par šādu klubiņu radusies
bīskapam Antonam Justam.
«Viņš redzēja, ka māmiņas ar
mazuļiem tā kā uz noteiktu
laiku ir spiestas izkrist no
sabiedrības aprites – viņu
ikdiena paiet mājās, gādājot
par bērniņu, un praktiski
daudzām no viņām nav iespēju

iziet sabiedrībā, kaut uz mirkli
padomāt tikai par sevi, zinot,
ka mazulis būs drošībā. Tā nu
mēs radām šo iespēju,» stāsta
māsa.
Tagad jau divus gadus katru
ceturtdienu (izņemot vasa
ras brīvlaiku) mammas ar
mazajiem sanāk kopā katoļu
draudzē, lai vairākas stundas
nesteidzīgi tērzētu, uzzinātu
ko jaunu, kamēr mazos blakus
istabā pieskata māsas.
«Mēs runājam par dažādām
lietām, kas nu kuro reizi ir
svarīgas mammām – par bēr
na audzināšanu, kulināriju,
attiecībām ar vīru, svētku
svinēšanu. Tāpat par tēmām,
kurām nepieciešams zinātāja
padoms, runāt aicinām speciā
listus, piemēram, psihologus,
kas vienu vai otru problēmu
ļauj mammām saskatīt labāk,»
stāsta māsa.
Nepieciešamības gadījumā
mammas te uz kādu laiciņu
bērniņu var atstāt, lai pašas
nokārtotu neatliekamus dar
bus. «Ir jau grūti ar bērniņu
uz rokām visas lietas nokārtot,

tad nu mēs dodam to iespēju,
ka mazulis uz kādu brītiņu
var palikt pie mums. Taču,
jāpiebilst, tas nav mūsu mērķis
– mums vissvarīgākā ir bērna
labsajūta. Ja mazais, sajutis
mammas aiziešanu, kļūst ne
apmierināts, tad mēs labāk
no tā izvairāmies,» piebilst
māsa.
Uz Māmiņu klubu kā nu
kuro reizi ierodas ap desmit
mammām un ap 20 mazo
vecumā no diviem mēnešiem
līdz skolas gadiem. Un arī šajā
gadījumā vārdu «integrācija»
varam lietot ne tikai tajā as
pektā, ka jaunajām māmiņām
tā ir iespēja pēc noteikta pos
ma savā dzīvē nepalikt vienām
mājās, bet aktīvi uzturēties
sabiedrībā. Šeit vārds «integ
rācija» ir vietā, arī runājot par
dažādu ticību un sociālo piede
rību sakļaušanos – uz klubiņu
nāk dažādu ticību un sociālo
slāņu māmiņas ar mazajiem.
Katra no viņām te atrod ko
savu un vienlaikus iepazīst
citus, kļūstot atvērtākas pret
dažādību.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Ceturtdiena, 2008. gada 24. jūlijs
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Все своими руками
Судьба Екатерину Данильцеву
не баловала. Женщина пережила
ужасы фашистской оккупации,
воспитывалась в детдоме, 40 лет
отработала на мужском месте – за
токарным станком, похоронила
дочь. Многих бы это сломило, но
только не Екатерину – сегодня
она не только одна воспитывает
внука, но и активно участвует в
мероприятиях общества «Исток»,
«Лянок»и Общества инвалидов.
А еще она замечательная руко
дельница!
На встречу с журналистом
Екатерина пришла в собственно
ручно связанном платье. Не зная
об этом, трудно было бы заподоз
рить в стильном современном
изделии, подобных которому в
стандартном ассортименте на
ших магазинов не сыскать, про
дукт «кустарного» промысла.
– Скажите, Екатерина, когда
вы увлеклись рукоделием?
– Произошло это после войны,
когда я воспитывалась в детском
доме. Как и любой девочке мне
хотелось выглядеть красиво, а с
одеждой в те годы было очень
трудно. Но у нас была такая
замечательная воспитательница,
которую мне никогда не забыть!
Некоторые единокровные мате
ри и на десятую долю не заботят
ся о своих детях так, как делала
это она. Мое увлечение руко
делием всячески поощрялось,
оказывалась помощь в приобре
тении необходимых для работы

средств и материалов – ниток,
иголок, спиц, ткани. Конечно, в
основном все переделывалось из
уже ношенной одежды, но зато
получалось отлично!
Я, будучи еще воспитанницей
детского дома, уже вела курсы
и помогала младшим освоить
азы рукоделия. Мы жили очень
дружно, одной большой семьей,
поэтому мне как-то непонятно
то, что творится в сегодняшних
детских домах. Для меня прове
денное там время было самым
светлым во всей жизни!
– Но как же так получилось,
что вы 40 лет отработали у токар
ного станка, а не за раскроечным
столом?
– Таковы были приоритеты
государства – надо было восста
навливать разрушенное войной
народное хозяйство, а как это
сделать без машиностроения?
Поэтому специальность выбрала
мужскую, и добилась в этой про
фессии определенных успехов.
Но я никогда не забывала о сво
ем увлечении, тем более что оно
мне помогало всегда добавить к
своему внешнему виду какую-то
изюминку. А поскольку зараба
тывала я всегда честно, лишних
денег особо не водилось. Так что
и личный бюджет от моего увле
чения только выигрывал.
А сегодня, после ухода на
пенсию, рукоделие мне помогает
выжить. На пособие, которое я
получаю за 40 лет безупречной

работы,
прожить
не удает
ся. Слава
богу, что
при со
действии
Б ю р о
о б щ е 
ственной
интегра
ции мне и
таким же
кустарям,
как я, не
сколько
раз в году
удается
немного заработать на продаже
своих изделий. Нам дают воз
можность торговать в Pilsētas
Pasaža, но раз на раз не при
ходится – можно уйти, вообще
ничего не продав.
– А вы не пробовали сдавать
свою продукцию в магазины,
например, Pils Putns? Она же
настолько оригинальна, что там
ей самое место!
– Магазин бы с удовольствием
взял мои изделия, если бы я была
самозанятым лицом. То есть,
купила бы у самоуправления
лицензию. Но за этим сразу
последует много всяческих ус
ловностей, бумажная волокита,
а я ее не потяну.
Вот если бы при том же Бюро
общественной интеграции по
явилась какая-нибудь струк

Нам некуда
вешать медали

тура, которая помогла бы нам,
инвалидам и пенсионерам, в
реализации своими руками сде
ланных вещей, это стало бы для
нас большим подспорьем! Мы
ведь не просим ни у кого денег,
мы сами способны заработать.
Просто нам нужна организаци
онная поддержка, чтобы все это
делать легально, в соответствии
с законами. Я говорю «мы» по
тому, что людей моего возраста с
талантливыми руками в Елгаве
много, но все они, как правило,
ремесленники, а не продавцы.
Очень надеюсь, что самоуп
равление найдет возможность
занятся данным вопросом. Ведь
тут не надо вложений, только
выделить место и как-то облег
чить бумажные процедуры. А
пенсионеры и инвалиды будут
очень благодарны!

Инвалиды помогли победить
Когда Ирита Аншкина за
болела, она даже не предпо
лагала, что простая операция
на ноге принесет в ее жизнь
столько изменений. Сначала
молодой женщине было очень
тяжело – она получила инва
лидность и не могла даже как
следует ходить. Но благодаря
собственной настойчивости
Ирита не только преодолела
все трудности, но и приобрела
много новых друзей.
– Известно много примеров,
когда люди, столкнувшись с
непрофессионализмом врачей,
лишались здоровья и даже
жизни. У вас все закончилось
более-менее благополучно. Но
не благодаря обстоятельствам,
а наперекор им.
– Да, так и было. Операция
на ноге, которая была мне
необходима 5 лет назад, не
представляла из себя ничего
экстраординарного. Но хи
рург (не буду называть его
фамилию) со своей задачей,
скажем так, не справился – он
перерезал мне нерв. Когда я
поняла, что в Елгаве последс
твия данной ошибки не уст
ранить, пришлось довериться
рижским специалистам. Они
свое дело сделали, но и после
этого я долгое время не могла
ходить – было очень больно.
Прошло полгода, но улучшения
еще только предвидились. А
поскольку у нас с мужем трое
детей, моя нетрудоспособность
легла тяжелым бременем на

бюджет.
Встал вопрос о получении
инвалидности. Дали третью
группу, и то очень неохотно,
хотя по закону я могла и должна
была претендовать на более вы
сокую. Дело в том, что местные
врачи даже не удосужились
грамотно поставить диагноз.
Когда в последствии рижские
специалисты четко и доходчиво
объяснили, что и как со мной
произошло, я уже понемногу
передвигалась и не выглядела
больной. На что специалисты
врачебной комиссии не замед
лили отреагировать, оставив
мне третью группу. «Вы для
инвалида слишком хорошо вы
глядите», – так мне ответили.
Более того, мне пришлось
столкнуться с тем, что людей

с нарушениями орга
нов движения не очень
охотно берут на работу.
Я все-таки еще заметно
хромала, и если по теле
фону мне говорили «да»,
то при личной встрече
– «нет». Тогда я поняла,
что моя реабилитация
и в плане здоровья, и в
социальном плане, пол
ностью находится в моих
руках. Мне на глаза по
палось объявление о том,
что Центр образования
взрослых организует
трехгодичные курсы по
специальности «Техник
компьютерных систем».
Несмотря на то, что это,
вроде бы, не женское
занятие, я не задумываясь туда
пошла.
– И как проходила учеба?
Вы ведь живете в Озолниеках,
поэтому добираться до центра
Елгавы, да еще и с постоянной
болью в ноге, не так-то легко.
– Тут мне очень помог муж.
Он заботливо привозил меня
на каждое занятие и забирал
обратно. Огромное ему спаси
бо! И вообще семья меня очень
поддержала.
Когда я увидела своих сокур
сников, я тут же поняла, что
все мои боли и молчаливые
сетования на судьбу ничто по
сравнению с их проблемами.
Люди ни разу в жизни не вста
вали с коляски, не тем не менее
не утратили жажды жизни, оп

Одной из задач Государственной программы
интеграции общества является вовлечение в
активную социальную жизнь пенсионеров и ин
валидов. Ведь не секрет, что представители двух
этих категорий людей зачастую находятся вне
общественной жизни, поэтому чувствуют опре
деленное отчуждение. Поэтому Елгавское Бюро
общественной интеграции прикладывает много
усилий к его преодолению.

тимизма и стремления к овла
дению знаниями. На их фоне я
просто не могла плохо учиться!
Мы очень сдружились, и пере
мены, на которых обсуждались
различные вопросы, иногда так
затягивались, что это вызывало
недовольство преподавателей.
До сих пор переписываемся и
встречаемся.
Параллельно курсам в Цент
ре образования взрослых я учи
лась на бакалавра, и в этом году
получила высшее образование
по специальности социальный
работник. Сегодня работаю
именно по этой специальности,
но в любой момент могу собрать
компьютер из комплектующих.
Так что техническое образова
ние было и будет очень полез
ным. Но главное, чему я научи
лась за 3 года, проведенных в
Центре образования взрослых,
– никогда не сдаваться, не опус
кать руки.
К сожалению, в нашей стране
инвалидам живется трудно.
И не только потому, что они
имеют какое-то заболевание,
а потому, что общество про
них часто забывает. На работу
их принимают неохотно, об
щественный транспорт для их
нужд не приспособлен, пособия
по инвалидности малы. Но, что
удивительно, эти люди умнее,
упорнее и целеустремленнее
большинства здоровых! Я мно
гому у них научилась, и, можно
сказать, их пример помог мне
победить.

Бодрости и оптимизму
Альбины Усачевой мож
но только по-хорошему
позавидовать. В свои 68
лет она полна энергии, на
ходится в гуще событий.
Поэтому застать дома ее
очень трудно, и нам при
шлось приложить немало
усилий, чтобы украсть у
нее немного времени на
интервью.
На пенсии я давно – уже
13 лет. Повезло уйти еще
в советское время, то есть
в 55 лет. Но я человек
активный, поэтому дома мне не
сидится. Во-первых, даже уйдя
на пенсию, я продолжаю рабо
тать. Сначала, когда помогала
воспитывать младшую внучку,
устроилась на неполный рабочий
день. Теперь, когда все внуки
подросли, тружусь по 8 часов.
– Вы работаете по специаль
ности или пришлось переучи
ваться?
– По образованию я экономист.
Но сегодня больше востребованы
бухгалтеры, поэтому пришлось
пройти серьезные курсы, а затем
постоянно повышать квалифи
кацию. Вроде бы, родственные
специальности, но на самом деле
бухгалтер – совсем другая про
фессия. Она требует постоянного
роста, который невозможен без
профессионального общения.
Поэтому я принимаю участие
в работе клуба бухгалтеров, кото
рый действует в Елгаве. Летом
у нас перерыв, а с сентября по
июнь мы собираемся ежемесяч
но, и за чашкой чая обсуждаем
профессиональные вопросы,
делимся опытом.
– А как вы проводите досуг?
Ведь, судя по вашему рассказу, не
только дети, но и внуки уже вы
росли, так что забот на семейном
поприще не так уж и много.
– У нас очень спортивная
семья: муж мой бывший спорт
смен, сын – тренер по дзюдо, дочь
– преподаватель физической
культуры. Поэтому мне как-то
неудобно отставать. Два раза в
неделю я посещаю занятия по
оздоровительной гимнастике,
которые мне очень нравятся. Это
действительно здорово!
А еще мы с мужем очень лю
бим танцевать. И очень хорошо,
что при Доме культуры есть клуб
«Pīlādzītis»! На ежемесячные
вечера собираются в основном
люди в возрасте от 50 до 80 лет,
причем их довольно много – 150200 человек. Кружатся пары,
играет музыка, люди улыбаются.
Я удивляюсь, сколько все-таки у
нас в городе активных пожилых
людей.

– Вы также являетесь актив
ным членом русского общества
«Исток». Расскажите об этой
стороне вашей жизни.
– Здесь очень интересно – мно
го мероприятий, много возмож
ностей. А вот времени мало! Всетаки когда работала не полный
рабочий день, удавалось больше
внимания уделять общественной
работе. Но связи с «Истоком» не
порываю – веду бухгалтерию,
помогаю писать проекты. Ведь
для того, чтобы получить деньги
на какое-то мероприятие, надо
проделать достаточно серьезную
работу: сначала составить и
подать в соответствующий секре
тариат при министре по особым
поручениям, потом написать
проект под конкретный концерт
или экскурсию, затем все это
задокументировать и отчитаться
за использование средств.
– Но у вас же практически не
остается времени на домашние
дела! Супруг не жалуется на
такую активность?
– А он сам очень активный
человек. В прошлом серьезно
занимался спортивной гим
настикой, затем увлекся бегом.
Вот недавно вернулся с респуб
ликанских соревнований среди
«сеньоров», где занял первое
и третье место. Его медали в
нашей небольшой квартире
уже вешать некуда, да плюс
еще куча дипломов. А ведь ему
уже 71 год. Но он стройный и
звонкий. Так что у нас нет про
тиворечий – мы оба не любим
сидеть дома, обсуждая собствен
ные болячки и приближаясь к
неизбежному.
Напоследок хочу сказать: кто
не хочет, ищет причины, кто
хочет – возможности. У нас в
городе есть, чем заняться по
жилому человеку. Надо только
действительно этого желать. А
также не помешало бы побольше
информации в газетах, чтобы
люди знали, где применить свои
наклонности.
– Большое спасибо за интер
вью! Удачи вам и здоровья!
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Pirmdiena, 28.jûlijs
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 573.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 25.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4823.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 21. un 22.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Francija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...»
Par mûziíu Raèevsku ìimeni.
12.20 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Jûrmalciems un Pape.
12.50 «Ielas garumâ».*
13.20 «Province». Kuldîga – Kurzemes Holivuda.
13.50 «LTV portretu izlase». Labâkais Eiropâ.
Rumâòu kinoreþisors K.Mungiu.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Parlaments»; «Putnu bûris». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 61.sçrija.
15.40 «Sçd uz sliekðòa pasaciòa». Filmu
studijas Dauka animâcijas filma.

15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Tumsas puíe».
LTV iestudçjums. 21.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 573.sçrija.
17.45 «Redzesloks» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4824.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Aculiecinieks». Gruzija.*
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 22.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
21.50 «Viss notiek».*
22.20 «Vakara intervija».* Vada G.Grûbe.
22.50 Nakts ziòas.
23.05 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudçjums.
5. un 6.sçrija.
0.15 «Redzesloks» (ar surdotulkojumu).*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Krievija – Zviedrija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 127.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 17.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 321.sçrija.
14.00 Grand Prix izcîòas posms spîdvejâ
Kârdifâ. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 127.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 GE Money streetball – ielu basketbols.
18.10 «Katrîna». Seriâls. 1.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 17.sçrija.
20.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».*
21.00 «Pazuduðie 3».
ASV seriâls. 5. un 6.sçrija.
22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Katrîna». Seriâls. 1.sçrija.
23.50 «112 hronika».*

tv programma
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 46.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.45 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss
Jaunais vilnis 2008. Noslçguma koncerts.
23.40 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 9.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 33.sçrija.
1.50 «OSS 117: Kaira – spiegu perçklis».
Francijas piedzîvojumu komçdija.
3.45 «X komanda». ASV piedzîvojumu filma.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 61.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 172.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 79.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 108.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 7.sçrija.
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.).
Seriâls. 5. un 6.sçrija.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 11».
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 203.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 99.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Krievijas seriâls.
114.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6».
ASV seriâls. 5.sçrija.
21.20 «Mana âda mani nogalina».
Dokumentâla filma. 2005.g.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 10.sçrija.
0.05 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 7.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 2».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 99.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.15 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).
Jauno izpildîtâju konkurss.*
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.).
19.00 «Ziòu vakars» (krievu val.).
19.30 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).
Jauno izpildîtâju konkurss.
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 29.jûlijs
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 574.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 26.sçrija.

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 5.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 57.sçrija.
10.05 «Melnâ bulta». Itâlijas seriâls.
6.(noslçguma) sçrija.
12.00 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss
Jaunais vilnis 2008.
Konkursa 3.diena – uzstâjas þûrija.*
14.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
15.10 «Divarpus vîri 3».
ASV komçdijseriâls. 21.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 117.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 188.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4824.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Francija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...»
Ugâles baznîcas çrìeïu bûvçtâjs
mâcîtâjs J.Kalniòð.
12.20 «Mçs esam!»*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.25 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 62.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».

16.20 «Tumsas puíe».
LTV iestudçjums. 22.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 574.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4825.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Latvijas meþa stâsti».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 23.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Aleksandrs Lielais». ASV, Lielbritânijas
un Vâcijas vçsturiska drâma.
0.05 Nakts ziòas.
0.20 «Galva. Pils. Sçta».*

15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 204.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 100.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Krievijas seriâls.
115.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 7.sçrija.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 Dokumentâlo filmu cikls Piemineklis.
«Zem Preserena galvas».
Slovçnijas dokumentâla filma. 2004.g.
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 128.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 18.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 Vieglatlçtikas sacensîbu apskats nr.1.*
11.55 GE Money streetball – ielu basketbols.*
12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 322.sçrija.
14.00 Grand Prix izcîòas posms spîdvejâ Prâgâ.
2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 128.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 Pludmales volejbola spçïu apskats.
18.10 «Katrîna». Seriâls. 2.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 18.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 19. un 20.sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 20.sçrija.
21.30 «Olimpieða portrets 2008».
21.45 «Sporta studija».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Katrîna». Seriâls. 2.sçrija.
23.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Policijas akadçmija». ASV serâls. 6.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 58.sçrija.
10.05 «Zvaigþòu basketbols». ASV komçdija.
12.00 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss
Jaunais vilnis 2008. Noslçguma koncerts.*
14.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.10 «Divarpus vîri 3». Komçdijseriâls. 22.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.

16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 118.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 189.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 47.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.45 «Zaudçtâ paradîze».
Vâcijas melodrâma. 2.sçrija.
22.45 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 8.sçrija.
23.45 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 8.sçrija.
0.45 «Renegâts». ASV seriâls. 34.sçrija.
1.45 «Hedviga un The Angry Inch».
ASV muzikâla filma.
3.35 «Citâ rindâ». ASV trilleris.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 62.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 173.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 80.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 109.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 8.sçrija.
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.). Seriâls.
7. un 8.sçrija.
13.00 «Mana âda mani nogalina».
Dokumentâla filma. 2005.g.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
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13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 323.sçrija.
14.00 Grand Prix izcîòas posms spîdvejâ
Zviedrijâ. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 129.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrîna». Seriâls. 3.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 19.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 10.sçrija.
20.55 «Nozagtâ identitâte».
ASV un Kanâdas drâma.
22.25 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.55 «Katrîna». Seriâls. 3.sçrija.
23.45 «112 hronika».*

LNT
21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Íçdes reakcija». ASV trilleris. 1996.g.
0.30 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 8.sçrija.
1.35 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 2».
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 100.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.15 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).
Jauno izpildîtâju konkurss.*
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.
21.05 «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.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 7.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 59.sçrija.
10.05 «Pûía gredzens».
Lielbritânijas pasaku filma. 2004.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 36.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 22.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 23.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 119.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 190.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 48.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.45 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 6.sçrija.
21.45 «Naktis bugi stilâ». ASV drâma. 1997.g.
0.50 «Draugi 6». ASV seriâls. 9.sçrija.

Treðdiena, 30.jûlijs
LTV1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 575.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 27.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4825.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Francija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 Dejo G.Bâliòa un V.Jansons.
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Kurzemes baznîcas».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 63.sçrija.
15.40 «Skumjâ govs»; «Miega vilcieniòð»;
«Íekatdancis»; «Laiks eòìeïiem». Filmu studijas Dauka animâcijas filmas.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Tumsas puíe».
LTV iestudçjums. 23.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 575.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».*
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4826.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 24.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. No sirsniòas sirsniòai.
Deju svçtku koncertuzvedums.*
22.55 «Zebra».
23.10 Nakts ziòas.
23.25 «Maskas». Francijas mâkslas filma.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 129.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 19.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Pludmales volejbola sacensîbu apskats.*
12.25 «SeMS».*

1.20 «Renegâts». ASV seriâls. 35.sçrija.
2.15 «Vudstoka». ASV muzikâla dokumentâla
filma. 1970.g.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 63.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 174.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 81.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 110.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 9.sçrija.
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.).
Seriâls. 9. un 10.sçrija.
13.00 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 2.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 205.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 101.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 26.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1. un 2.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 6.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Neskûpsti policistu». Mâkslas filma.
0.15 «Smukulîtes Betijas lielâ dzîve».
ASV komçdija.
1.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
2.05 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 9.sçrija.
2.55 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 2».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 101.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 «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.
21.05 «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, 31.jûlijs
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 576.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 28.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4826.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu». Vâcijas
seriâls. 27. un 28.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Francija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No TV videofondiem. P.Èaikovska
Koncerts vijolei ar oríestri.
12.45 «Lai dzîvo bçrni 2». SIA AGD grupas
dokumentâla filma. 2005.g.
13.40 «Zebra».*
13.55 Starptautiskais sporta deju festivâls GE
Money Grand Prix Latvija. Laumas
kausa izcîòa Latîòamerikas dejâs.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 64.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Tumsas puíe».
LTV iestudçjums. 24.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 576.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».*
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4827.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Teritorija 20+».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 25.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Abi labi».
21.45 «Saldâ indes garða».
LTV videofilma. 5. un 6.sçrija.
23.25 Nakts ziòas.
23.40 «Ðokçjoðâkie pasaules noziegumi».
Austrâlijas, Kanâdas, Lielbritânijas un
ASV dokumentâla filma. 3.sçrija.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 Dokumentâlo filmu cikls Piemineklis.
«Pudeïu attaisîtâja». Ungârijas
dokumentâla filma. 2004.g.
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 130.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 20.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 324.sçrija.
14.00 Grand Prix izcîòa spîdvejâ Daugavpilî.
2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 130.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrîna». Seriâls. 4.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 20.sçrija.
20.05 «Íîna: baiïu faktors». Dokumentâla filma.

21.00 «Tur, kur novçrtç draudzîbu».
Austrijas un Vâcijas drâma.
22.35 «Uz meþa takas».
23.05 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
23.35 «Katrîna». Seriâls. 4.sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 8.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 60.sçrija.
10.05 «Toms un Dþerijs». ASV animâcijas filma.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 24. jūlijs
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 37.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 23.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». ASV seriâls. 24.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 120.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 191.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT seriâls. 49.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.45 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
21.50 «Miruðâs meitas» (ar subt.).
Krievijas ðausmu filma. 2007.g.
0.20 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.sçrija.
1.25 «Izsitçji». ASV kriminâldrâma.
3.15 «Biedçjoðie zirnekïi». ASV ðausmu filma.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 64.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 175.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 82.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 111.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 10.sçrija.
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11. un 12.sçrija.
13.00 «Kobra 12». Seriâls. 6.sçrija.

14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». seriâls. 206.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 102.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 27.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 6.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Briesmu lietas: Neslîpçtie dimanti».
ASV trilleris.
0.10 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 10.sçrija.
1.10 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 2».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 102.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.).
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.
21.05 «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, 1.augusts
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 577.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 29.sçrija.

9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4827.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Anglija.
E.L.Vebera mûzikli.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «Abi labi».*
12.40 No LTV videofondiem. Rîgai – 800. 3.daïa.
13.00 «Meþa pîle». TV iestudçjums. 2.daïa.
13.55 Muzicç grupa Linga.
14.20 «Kurp dodies?» TV spçle jaunieðiem.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 65.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 1.sçrija Sacelðanâs.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 577.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4828.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 26.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Kas notiek Latvijâ?» Speciâlizlaidums.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Kopð tu aizgâji». ASV drâma.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
1/4 finâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 131.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 21.sçrija.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 325.sçrija.
14.00 Grand Prix izcîòa spîdvejâ Kârdifâ.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 131.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrîna». Seriâls. 5.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 21.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 16.sçrija.
20.55 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Latvija – Bulgârija. Tieðraide.
22.45 «Zveja» (krievu val.).
23.15 «24 stundas 3». ASV seriâls.
24.(noslçguma) sçrija.
24.00 «Zootrops».*
0.30 «Katrîna». Seriâls. 5.sçrija.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 14.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 9.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 61.sçrija.
10.05 «Mâsas Olsenas: Braucam uz Rietumiem». ASV ìimenes komçdija. 1994.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 38.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 24.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Kâ divas ûdenslâses».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 121.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 192.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.
20.45 «Klementîne». ASV un
Dienvidkorejas trilleris. 2004.g.
22.50 S.Johansones vakars. «Pazudis
tulkojumâ». ASV liriska komçdija.

0.50 «Melnâ grâmata». Nîderlandes, Vâcijas
un Beïìijas laikmeta drâma. 2006.g.
3.40 «Miruðâs meitas» (ar subt.). Krievijas
ðausmu filma. 2007.g.
6.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 65.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 176.sçrija.

9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 83.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 112.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 11.sçrija.
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13. un 14.sçrija.
13.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
Realitâtes ðovs. 7.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 207.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 103.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 28.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Nekâ personîga». Speciâlizlaidums.
21.20 «Randiòfilma». ASV romantiska komçdija.
23.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.10 «Slepkavîbu karalienes».
ASV melnâ komçdija.
2.45 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 102.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.).
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (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 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Divi kapteiòi» (ar subt.).
Krievijas piedzîvojumu filma.
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 2.augusts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Aprîïa pilieni».
9.15 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
9.35 «Meiteòu klubiòð 2». Seriâls pusaudþiem.
43.sçrija.
10.05 «Kas notiek Latvijâ?»* Speciâlizlaidums.
12.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Simfoniskâs mûzikas
koncerts LNO.*
14.20 «LTV portretu izlase».
Dûdu un bungu mûzikas grupa Auïi.
14.50 «Rullç droði!» Producentu grupa
Televîzijas un video parks. 2004.g.
15.20 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.00 «Ziòas». Speciâlizlaidums.
16.15 «Lepnums un aizspriedumi».
Lielbritânijas seriâls. 1995.g. 1.sçrija.
17.15 Daudz laimes piedâvâ...
«Pârdaugavas dârzâ». Koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Mçs esam!» V.Vîíes-Freibergas
autorprogramma.
19.00 «Vides fakti».
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 56.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latloto izloze.
21.05 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 14.sçrija.
21.55 «Dziesma manai paaudzei».
22.50 Nakts ziòas.
23.20 Kantrimûzikas festivâls Bauska kantri 2008.
0.15 «Skaistulis Serþs». Francijas drâma.

LTV 7
8.00 «Âtruma cilts».*
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).

9.45 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
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».
14.05 «Íîna: baiïu faktors». Dokumentâla filma.
15.00 «Nozagtâ identitâte».
ASV un Kanâdas drâma.
16.35 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 2.sçrija.
17.30 «Tur, kur novçrtç draudzîbu».
Austrijas un Vâcijas drâma.
19.05 «Olimpieða portrets 2008». Ðíçpmetçji.*
19.20 «Olimpieða portrets 2008».
K.Straume un K.Zaïupe.*
19.40 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.10 «Imanta – Babîte pietur...»*
20.40 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Latvija – Spânija. Tieðraide.
22.30 Grand Prix izcîòa spîdvejâ. Tieðraide.

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas».
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 7.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 12.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
10.30 «Brokastis ar Einðteinu».
ASV ìimenes komçdija.
12.20 «Amulets 8». ASV seriâls. 3.sçrija.
13.20 «Patiess stâsts par Sarkangalvîti».
ASV animâcijas filma. 2005.g.
15.00 F-1 Ungârijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
16.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
17.05 «Vecpuisis 7».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 75.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Policijas akadçmija 4». ASV komçdija.
23.00 «Gatavi cîòai». ASV sporta komçdija.
1.05 «Atveriet, policija!»
Francijas kriminâlkomçdija.
3.15 «Klementîne».
ASV un Dienvidkorejas trilleris. 2004.g.
5.20 «Atmaskoðana Mazajâ Tokijâ».
ASV spraiga siþeta filma.

TV3
5.50 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 5. un 6.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 24.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 10.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Randiòfilma». ASV romantiska komçdija.
11.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
13.40 «TV3 ziòu speciâlizlaidums».
13.50 «Gribi tici, gribi netici». 13.sçrija.
14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 7.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 179.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
Seriâls. 1.sçrija.
18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 9.sçrija.
19.50 «TV3 ziòu speciâlizlaidums».
20.00 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.40 «Bçthovens». ASV ìimenes komçdija.

22.30 «Sapnis nomodâ».
ASV romantiska komçdija.
0.10 «Nirnberga». Mâkslas filma. 1.sçrija.
1.55 «SMS èats».
5.00 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Pie Patriarhu dîíiem» (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.
15.05 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).

9
19.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Mirt ir viegli» (ar subt.). Krievijas
trilleris. 1999.g. Lomâs: P.Kutepova,
A.Lazarevs jaun., G.Taratorkins.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 3.augusts
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija».
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
9.05 «Dullais Didzis». 9.35 «Bitîte».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 44.sçrija.

10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
Raidîjums par veselîgu
un harmonisku dzîvoðanu.
11.00 Dievkalpojums.*
12.00 Ziòas. Speciâlizlaidums.
12.10 «Vides fakti».*
12.40 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.35 «Fokus pokus». ASV pasaku komçdija.
1993.g. Lomâs: B.Midlere,
S.Dþ.Pârkere, K.Nadþimija.
15.10 «Dabas grâmata».*
15.40 «Juniors TV».
16.10 «Vertikâle».
16.40 Redzes atmiòa. «Otrâ pilsçta Daugavpils». Dokumentâla filma. 2007.g.
17.40 «Etnosi». Raidîjums par mazâkumtautîbu
kultûras mantojumu Latvijâ.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.40 «Ielas garumâ». Dîía iela.
19.10 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 12.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 I.Kalniòam – 60. «Agrâ rûsa». Rîgas
kinostudijas drâma. 1979.g.
22.40 5. Ogres mûzikas svçtki.
Opermûzikas koncerts.
0.30 Nakts ziòas.
0.35 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 21.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 Vaidavas kausa izcîòa.
Moto-mini-retro kross.*
14.10 «Dzelmç». ASV trilleris. 2005.g.
Lomâs: T.Deivisa, D.Midkifs,
S.Kirès, P.Kings, K.Lardþs.
15.45 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 24.sçrija.
16.15 «Nâkotnes parks».*
16.45 «Mazs parîzietis». Francijas drâma.
2005.g. Lomâs: T.de Montalambçrs,
E.Tilroja, E.Boseti, S.Robçrs, Þ.Deðâns.
18.20 «Dabas svçtvietas». Dokumentâla filma.
1. un 2.sçrija.
19.15 «Ceïâ ar kameru».
Ekspedîcija Saules vârti. 4.daïa.
19.45 «Makss un sabiedrotie». Francijas
miniseriâls. 3.sçrija. Lomâs: I.Lebloks,
B.Bomonda, Þ.Nersesjans.
20.40 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Latvija – Melnkalne. Tieðraide.
22.30 «Krçjums... saldais».
23.00 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 13.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
23.45 «TV motors».*

LNT
6.40 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 38. un 39.sçrija.
7.30 «Maska». ASV animâcijas filma. 13.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 13.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 27.sçrija.

10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.40 «Elviss ir prom!» ASV romantiska
komçdija. 2004.g.
Lomâs: K.Beisingere, Dþ.Korbets,
D.Rièardsa, M.Stârs, Ð.Estins.
12.25 «Bîstamie ûdeòi». ASV trilleris. 1999.g.
Lomâs: K.Seleca, M.Makojs, A.Ostina,
B.Hinklijs, S.Dohertijs.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
14.45 F-1 Ungârijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Vecpuisis 7».
ASV realitâtes ðovs. 3.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 76.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5». ASV realitâtes ðovs.
18.sçrija.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Inspektors Grauds».
LNT seriâls. 4.sçrija.
21.25 «Zelta zieda lâsts». Honkongas un Íînas
vçsturiska piedzîvojumu filma. 2006.g.
23.40 «Nikita». ASV seriâls. 8.sçrija.
0.40 «Narkodîleris». ASV kriminâldrâma.
2006.g. Lomâs: E.Hirðs, Dþ.Timberleiks,
B.Villiss, Ð.Stouna, B.Fosters.
3.00 «Viss par Bendþaminu». ASV un Vâcijas
kriminâlkomçdija. 2002.g.
Lomâs: Ice Cube, M.Epss, T.Flenegans,
K.Èaplina, E.Mendesa.
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 117.sçrija.

TV3
5.50 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 46.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes 2».
26.sçrija; «Trakais trusis un Vaukundze». 33.sçrija; «Bruòurupuèi nindzjas
3». 16.sçrija; «Jugio GX». 27.sçrija.
8.25 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 25.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bçthovens». ASV ìimenes komçdija.
1992.g. Lomâs: B.Hanta, È.Grodins,
D.Dþonss u.c.
12.50 «Robinsoni, 2000.gads». Realitâtes ðovs.
14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 8.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 180.sçrija.

17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces». Seriâls.
2.sçrija. Lomâs: T.Haèere, F.Hafmena,
M.Krosa, E.Longorija, N.Ðeridana,
B.Stronga.
18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 10.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
Humora ðovs.
20.30 «Svelme». ASV trilleris. 1995.g. Lomâs:
A.Paèîno, R.de Niro, V.Kilmers u.c.
23.50 «Ðantâþa». ASV trilleris. 1998.g. Lomâs:
V.Maknamara, E.Lokeina, F.Forests u.c.
1.40 «Bîstamâs laulîbas».
ASV drâma. 2.sçrija.
3.15 «SMS èats».
4.15 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 8.sçrija.
5.00 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 9.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Ìimenes tiesa» (krievu val.).
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» krievu val.).*
12.00 «Pie Patriarhu dîíiem» (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.
15.05 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.05 «Salatçvs» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «24 stundas» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Saldumu veikalā «Laima» notiek
«Staburadzes» toršu nedēļa.
Atnāc arī Tu!
No 21. līdz 27. jūlijam saldumu
veikalā «Laima» rīkojam «Staburadzes» toršu nedēļu. Tās laikā «Staburadzes» ražotajām fasētajām tortēm
dāvinām 20% atlaidi.
Konfekšu mīlētājiem atgādinām, ka no 14. līdz
27. jūlijam akcijas «Laima Saldās dienas» laikā konfekšu kārbas «Serenāde», «Vāverīte», «Sarkanā ma
gone», «Zelta Laima» varēsiet iegādāties tikai par 2,49
Ls/gab. iepriekšējo 3,59 Ls/gab. vietā.
Tiem, kam tuvojas dzimšanas un vārda diena, mums
prieks paziņot, ka, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, viņi varēs saņemt 10% atlaidi «Staburadzes»
tortēm. Izmantojiet šādu iespēju paši un pastāstiet
draugiem!
Veikalā līdztekus dažādiem saldumiem ir arī saiņotās
saldās dāvanas un dāvanas ar alkoholu. Ar šādu dāvanu
var iepriecināt draugu, mīļoto cilvēku, biznesa partneri.
Ja ir vajadzība pēc nelielas, bet īpašas dāvaniņas, viena
no marcipāna figūriņām, iesaiņota dāvanu kārbiņā, būs
tieši laikā.
Aicinām uzņēmumus un arī valsts iestādes laicīgi domāt
par dāvanu pasūtīšanu svētkiem. Saldumu veikals «Lai
ma» katram klientam piedāvā individuālu risinājumu.

Veikals atrodas Jelgavā, Mātera ielā 26.
Sīkāku informāciju var saņemt, piezvanot uz veikalu
pa tālruni 63026724, mob.t. 29628746.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā

Sakarā ar veikala atvēršanu firmai
vajadzīgas kārtīgas pārdevējas juvelierizstrādājumu veikalā Jelgavā ar
darba pieredzi tirdzniecībā. Tālrunis
7601402 (no plkst.10 līdz 14).

(Akadēmijas ielā 26)

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

Pārdod vēja
ģeneratoru, 10 kW.

Cena Ls 8500.
Piegāde, līzings, uzstādīšana.
Mob. tālr. 26390888.

Формула выгодного ремонта найдена!
Перемены идут на пользу любой квартире. Одним достаточно
новых обоев, но другим нужны
более существенные улучшения.
Для всего этого необходимы
деньги, поэтому важно, чтобы
ремонт был выгодным. Мы предлагаем вам и ипотечный кредит
на ремонт, и скидки на материалы
для ремонта.
К тому же ремонт позволит вам
экономить и в будущем, поскольку в вашем жилье уменьшатся
потери тепла. В холодный период вам не надо будет включать
обогреватель, жечь газ, наливать
в ванну горячую воду или пользоваться другими дедовскими методами. Это останется в прошлом,
потому что в вашем доме и так
будет тепло.

Как сделать
выгодный ремонт?

Сначала решите, что вы хотите
улучшить в своей квартире, и
узнайте, как сделать жилище теплее. К тому же выгодный ремонт
сделает ваше жилье не только
красивее, но и экономичнее.
Поэтому имеет смысл заменить
старые окна и радиаторы на
новые и более современные,
утеплить наружные стены, полы
и осуществить другие работы,

чтобы позаботиться о лучшей теплоизоляции.
Следующий шаг – сделайте расчет, сколько денег понадобится на
ремонт. В помощь себе можете воспользоваться калькулятором сметы, который вы найдете на сайте
Hansabanka: www.hansabanka.lv.
Затем можете прийти в любой
филиал Hansabanka, чтобы подать
заявку на кредит на ремонт. Оформление займа пройдет гораздо
быстрее, если на беседу с кредитным специалистом вы возьмете с
собой уже заполненную кредитную
заявку, смету ремонтных работ, а
также дело технической инвентаризации квартиры и акт земельной
книги.
Если вы получаете зарплату
на счет в Hansabanka, а запланированные затраты на ремонт
не превышают 16 000 Ls, другие
документы не нужны. Оценка
квартиры тоже не нужна, если она
расположена в серийном доме.
Когда вы заключите договор и
получите необходимую сумму на
свой банковский счет, останется
только решить – будете ли вы
делать ремонт самостоятельно
или поручите работу мастерам.

Выбирая мастеров, обязательно
осмотрите их предыдущие объекты и поговорите с теми, кто уже
пользовался их услугами.
Чтобы ремонт был еще более
выгодным, мы подготовили для
вас особый купон, который позволит приобретать необходимые
для ремонта материалы у партнеров Hansabanka по сотрудничеству: K-rauta, Nelss Logi и Accenta со
скидкой до 30%! Скидки в силе до
31 декабря 2008 года.
Б о л ь ш е у з н а т ь о к р е д и те
Hansabanka на ремонт можно
на сайте www.hansabanka.lv, в
любом филиале банка или по
телефону 67 024 555. С кредитом Hansabanka у вас есть все
возможности для надежного и
стабильного будущего.
Консультации АО «Hansabanka»
Елгавский филиал предоставляет:
• Aiga Mikīte , tālr. 67448771
• Irina Gudiļina, tālr. 67448772
• Ieva Jurkāne, tālr. 67448759
• Andra Dambīte, tālr. 67448758

Ceturtdiena, 2008. gada 24. jūlijs

uzņēmējdarbība
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Labāk visu peļņu dalīt
pašam ar sevi
 Anna Afanasjeva

«Tas nav bizness, kurā
esmu iesācējs, ienācējs
no malas un kur neko
nesaprotu, kā, piemē
ram, būtu ar man ne
pazīstamām veikala
lietām,» tā sava uzņē
muma izveidi raksturo
datorgrafiķis dizainers
Varis Uzuliņš. Uzņēmēj
darbības programmai
viņu piesaistīja pieeja
mais atbalsta finan
sējums pilnkrāsu liel
formāta digitāldrukas
iekārtas iegādei.
Jauno Japānā ražoto «Roland»
markas lielformāta digitāldrukas
iekārtu V.Uzuliņš sauc par visai
universālu. Ar tās palīdzību var
apdrukāt audumu, līmplēves,
tapetes, žalūzijas, izgatavot foto
grāfiju vai gleznu reprodukcijas un
daudz ko citu, veidot lielākas un
mazākas uzlīmes, pat nozīmītes,
sagataves automašīnu, skatlogu
aplīmēšanai. Tā nodrošina arī
izstrādāto aplikāciju izgriešanu.
Pirms savas SIA «EuroSign»
izveides jelgavnieks strādājis
vairākās dizaina kompānijās. Tā
kā šī joma nav sveša, ir saistoša

un interesanta, viņš tai uzticīgs
paliks arī turpmāk. «Labāk visu
peļņu dalīt pašam ar sevi,» tā ne
bez humora V.Uzuliņš pamato
sava uzņēmuma izveidi. Lai gan
firma ir jauna, tās īpašnieks strādā
ar lielajiem klientiem un ne tik
daudz ar privātpersonām.
Būdams grafiķis dizainers, jau
nais uzņēmējs nodrošina druku
ne vien klienta iesniegtajām sa
gatavēm, bet arī pats spēj nodro
šināt ieceres īstenošanu no A līdz
Z. Taču pārsvarā iznāk orientēties
uz druku jeb, paša vārdiem runā
jot, pusfabrikāta produkciju, ar
ko klienti pēc tam rīkojas pēc sa
viem ieskatiem. Redzot V.Uzuliņa
aizrautību, kļūst skaidrs, ka viņš
centīsies aptvert arī plašāku
spektru. Uzņēmējs redz arī citas
brīvas jomas. Piemēram, Jelgavā
joprojām «klibo» gaismas «kastu»
uzstādīšana. Tas ir ne vien inte
resants un, izmantojot gaismas
diodes, ekonomisks variants, bet
arī tāds, kas atdzīvina un padara
gaišāku un krāsaināku pilsētu.
Pie mums vairums aizrāvies ar
baneru uzstādīšanu, ko profe
sionāļu aprindās vērtē kā prastu
variantu.
Uz jautājumu, kāpēc cilvēkam
ar dzīves pieredzi un izpratni
par biznesu vēl nepieciešams

iesaistīties ALTUM programmā,
V.Uzuliņš skaidro, ka tas saistīts
ar finanšu piesaistes iespējām sa
vas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Tiesa, pilnīgi bez šķēršļiem tas nav

 Anna Afanasjeva

Ar pašreizējām zināša
nām Aiva Vičaka no SIA
«Artende» savai uzņē
mējdarbībai noteikti
izvēlētos jebkuru citu
nozari, kas nav saistī
ta ar pārtiku. To jaunā
uzņēmēja atzīst pēc
grūtībām, kas saistītas
ar šokolādes apdrukas
darbnīcas atvēršanu.
Lai gan pagājuši vairāki
mēneši, joprojām nav
zināms, kad darbība
varētu sākties.
Pievēršanos uzņēmējdarbībai Aiva Vičaka saista ar vēlmi pie
lietot iegūtās zināšanas. Turklāt tas ir izaicinājums savu spēju
Foto: JV
pierādīšanai.
domubiedriem īstenota, negai
dot atbalsta finansējumu. Tāpēc
meklēta cita dzīvotspējīga ideja.
Šokolādes apdruka, izmantojot
dažādus kanālus, ieskaitot pat
starptautisko franšīzes asociāciju,
atrasta netīšām. Tās īstenošanai
saņemts 50 000 latu kredīts.
Paralēli ALTUM programmai
uzņēmums pieteicies arī biznesa
inkubatorā, kur kā jaunais uz
ņēmums ar atvieglotiem nosa
cījumiem izmanto biroja telpas,
konsultāciju un citas iespējas.
Sākumā šeit bija plānots veidot arī
darbnīcu. Bet izrādījies, ka Peldu
ielas ēka neatbilst Pārtikas un ve
terinārā dienesta (PVD) prasībām
pārtikas nozares uzņēmumiem.
Meklētas citas telpas.
Šokolādes darbnīca izveidota
Pulkveža O.Kalpaka ielā. Tajā
šokolādi kausēs un pildīs dažādās
veidnēs. Pēc tam iegūtos šoko
lādes izstrādājumus apdrukās
ar pārtikas krāsām. Klientiem
piedāvās visdažādākās šokolādes
glezniņas, medaljonus, vizītkar
tes un tamlīdzīgu produkciju.
Sākumā bija plānots, ka saldais
process šeit varēs sākties jau

Sadarbībā ar Hipotēku bankas Atbalsta programmu
pārvaldi ALTUM aizsākto uzņēmējdarbības atbalsta
programmu lietpratēji vērtē kā pirmo nozīmīgo
grūdienu komercdarbības veicināšanā. JRPIC trīs
mēnešu apmācības pabeidza 50 dalībnieki. Finan
sējums un dāvinājumi piešķirti 11 projektiem. Tie ir
samērā lieli, pieciem apjoms pārsniedz 50 000 latu.
Projekti pārstāv celtniecību, mēbeļu dizainu, floris
tiku, reklāmas pakalpojumus un citas nozares.

Varis Uzuliņš drukas iekārtu izvietojis savā privātīpašumā, kur vienā no telpām iekārtojis darb
istabu. Te uzņem klientus. Tāpat šeit notiek drukas materiāla apstrāde datorā un pats drukas
process. Viņš un pārējie jaunie uzņēmēji cer, ka projekta laikā nemainīsies iekārtu iegādei
Foto: JV
ņemto kredītu nosacījumi.

«Izvēlētos nozari
ar mazāku birokrātiju»

Tā kā ALTUM programma pie
dāvāja tieši to, ko Aiva, būdama
Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātes Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbības programmas
absolvente, kas pēdējos gados
strādājusi par projektu vadītāju
būvniecības nozarē un risinājusi
lielākoties juridiskus jautājumus,
gribēja padziļināti apgūt, šaubu
nav bijis. Jelgavā vairs nebija brīvu
vietu, tādēļ viņa brauca uz Rīgu.
Apmācību laiku viņa sauc par
tiešām lietderīgi pavadītu – no
darbību līmenis bija profesionāls,
savukārt praktiskās nodarbības
deva vērtīgas zināšanas komandas
atlasē, pienākumu un prioritāšu
sadalē un citos jautājumos.
Arī uzņemšana bija pietiekami
nopietna – bija jāizstrādā un jāaiz
stāv sava potenciālā projekta ski
ce, vērtētāji pārliecinājās par pre
tendentu zināšanām, piemēram,
uzņēmējdarbības jomā. Mācību
gaitā sākotnējo skici pakāpeniski
izstrādāja kā projektu līdzekļu
piesaistīšanai – sagatavoja gan
prezentēšanai, gan iesniegšanai
bankā.
Iesaistoties programmā, Aiva
iesniegusi artēzisko aku projek
ta skici. Taču šī iecere kopā ar
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maijā. Ikdiena izrādījās skar
bāka. Tā kā no maija pārtikas
aprites uzņēmumiem stājušās
spēkā jaunas PVD un Sabiedrī
bas veselības aģentūras prasības,
darbnīcas atvēršana būtiski
aizkavējusies. «Risinām ne vien
tiešās uzņēmējdarbības jautāju
mus, bet meklējam speciālistus,
kas palīdzētu atšķetināt valsts
mēroga birokrātijas diktētos
noteikumus. Birokrātija nove
dusi tiktāl, ka joprojām nevaram
uzsākt ražošanu,» stāsta Aiva.
Kopā ar domubiedriem viņa at
zīst, ka ar pašreizējām zināšanām
un sparu, kāds pārņēmis projekta
sākumā, noteikti izvēlētos jebkuru
citu nozari, kas nav saistīta ar pār
tiku. ALTUM process, salīdzinot
ar uzņēmību, kas nepieciešama
ražošanas uzsākšanai, tāds sī
kums vien bijis.
Uz jautājumu, kāpēc sava uz
ņēmējdarbība sākta laikā, kad
ekonomika bremzējas, kas nav
tas pateicīgākais attīstībai, Aiva
norāda uz partnera Māra Millera
teicienu. Proti, tieši krīzes situāci
jā izsijājas, kurš uzņēmums būs
dzīvotspējīgs un kurš – ne.

noticis. Apmācību procesā izstrā
dāts un noslīpēts biznesa plāns,
kas vēlāk piemērots bankas prasī
bām. Būtiskākās izmaiņas saistī
tas ar termiņu. V.Uzuliņš finanšu

plūsmu rēķinājis astoņiem gadiem
– šāds termiņš drukas iekārtas
kredīta atdošanai būtu optimāls.
Bet projekta gaitā tas saīsināts līdz
pieciem gadiem. Labi, ka konkur

sa rezultātā izdevies ietaupīt un
iekārtu iegādāties lētāk par šim
nolūkam domātajiem 20 000 latu.
Tiesa, pēc pirmā darba mēneša
secināts, ka par ļaunu nenāktu vēl
jaudīgāka iekārta.
V.Uzuliņš uzsver, ka viņam pa
veicies ar mentoru – biznesa kon
sultantu, SIA «Signum» vadītāju
Vitāliju Upenieku. «Padomi tik tie
šām atbilst nozarei, jo konsultants
pats šajā procesā ir līdz matu gali
ņiem. V.Upenieks ir arī pieredzējis
cilvēks biznesā, pārzina tehniskās
lietas, darba organizāciju, nozares
tirgu. Ir ko apgūt un iegūt,» rak
sturo V.Uzuliņš.
Viņam patīk, ka kādreizē
jie programmas dalībnieki sa
glabā koleģiālas attiecības. Ar
Māri Benķi jau izveidojusies
pat barterveida sadarbība. Pret
uzlīmju izgatavošanu otrs sava
uzņēmuma izveidotājs piegādājis
savu produkciju. Tāpat veidojas
sadarbība ar brīvmāksliniekiem
no Latvijas un ārzemēm. Nupat
Jelgavā viesojusies Melburnā
(Austrālijā) pazīstama grafiskā
dizainere, māksliniece un māks
las fotogrāfe Rita Kauliņa, kas
Latvijā iecerējusi sagatavot un
izdot latviešu kopienām ārvalstīs
domātu lielformāta kalendāru
sēriju.

«Švammi» kravā nekrauj
 Anna Afanasjeva

Jelgavnieks Māris Ben
ķis ar ALTUM uzņē
mējdarbības atbalsta
programmas palīdzību
nodibinājis uzņēmumu,
iegādājies malkas saga
tavošanas iekārtu un
nu piegādā kurināmo
klientiem. «Programma
garantē sākumkapitālu
darbības uzsākšanai.
Salīdzinājumā ar agrāko
atbalstu kas tāds bija ie
spējams tikai teorētiski,
taču šī programma ļauj
arī praktiski kaut ko īs
tenot,» uzskata jaunais
uzņēmējs.
Doma veidot kaut ko savu, Mā
rim bija sen. Pie tās viņš nonāca
ik reizi, iedomājoties lielo laika pa
tēriņu braukšanai uz darbu Rīgā.
Vienlaikus gan viņš apzinājās, ka
vismaz sākumā savā uzņēmumā
ir daudz vairāk darba nekā algo
ta darbinieka statusā. ALTUM
nodrošināja iespējas savas uzņē
mējdarbības uzsākšanai. Ar savas
naudas pelnīšanu viņš sāka nodar
boties jau studiju laikā Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātē. Tolaik pirktas
un izstrādātas cirsmas. Malkas
un kamīnmalkas sagatavošana ir
nākamais paša izlolotais solis.
Lai gan nozare zināma, pirms
darbības uzsākšanas izpētīts, kāds
varētu būt pieprasījums, jo realizā
cija visā procesā ir galvenais. Tā
pat uzmanība pievērsta radniecīgu
pakalpojumu sniedzēju darbībai.
Pašlaik uzsvars likts uz malkas
sagatavošanu, jo pieprasījums pēc
kamīnmalkas nav tik apjomīgs.
Pārsvarā cilvēki izvēlas skaldītu.
Tās sagatavošanai nopirkta Somi
jā ražota iekārta, kas trīsmetrīgu
baļķi pēc vajadzības sagarumo un
saskalda dažāda garuma pagalēs
– no 25 līdz pat 60 centimetriem.
Iekārtas un transporta iegādei

Hipotēku banka uzņēmējdarbības
atbalsta programmas gaitā uz pie
ciem gadiem piešķīrusi 23 000 latu
kredītu bez papildus garantijām.
Malkas sagatavošanas bāze
izveidota vecvecāku īpašumā
Sidrabenes pagastā. Rit trešais
mēnesis, kopš janvāra vidū reģis
trētā SIA «Kopā siltāk» sāka mal
kas sagatavošanu un realizāciju
klientiem. Izejvielu Māris pērk
no mežizstrādātājiem. Šomēnes
darbā pieņemts otrs darbinieks, jo
viens visu nevarēja paspēt. «Nedē
ļā pārstrādāju ap 70 kubikmetru,»
stāsta Māris.
It kā malkas piegādātāju mūsu
pusē nekad nav trūcis. Uz jautā
jumu, cik no viņiem strādā oficiāli,
gan ir grūti atbildēt. Tāpat šajā
jomā netrūkst viendienīšu un
solītāju, kas kurināmo klientam
tā arī neatved. «Daudzi klienti
jautā, vai gadījumā neiesmērēšu
žagarus un smalkus krūmus. Jā,
ir piegādātāji, kas iet mežā aiz
zāģētājiem un vāc žagarus. Cilvēks
malku ierauga tikai tad, kad krava
jau izgāzta. Nākamgad šis pats
piegādātājs nomaina telefonu un
atkal liek sludinājumu par malkas
piegādi. Viendienīši veido lielu šī
pakalpojuma sniedzēju daļu,» pie
redzē dalās jaunais uzņēmējs.
Negodīgā konkurence, malkas
realizācija bez dokumentiem,
protams, kremt. Ir runāts Valsts
ieņēmumu dienestā, bet, lai kon
statētu šo faktu, vainīgais jāpieķer
pie rokas... Pēc pirmajiem darbī

bas mēnešiem M.Benķis atzīst,
ka sava uzņēmējdarbība nav
vienkārša lieta, jāpārzina ne vien
konkrētā nozare, bet arī grāmat
vedība, drošas darba vides prasī
bas un daudz kas cits. Tomēr tāpēc
vien viņš savus nodomus, ja tāda
iespēja būtu, vairs nemainītu.
Tā kā projektu Māris bankā
iesniedza decembra otrajā pusē,
viens no pirmajiem grupā, lī
dzekļus biznesa uzsākšanai viņš
saņēma februārī. Būtiski tas,
ka kredīta pamatsummu jāsāk
atmaksāt tikai augustā, kad uz
ņēmums vairākus mēnešus būs
veicis savu pamatdarbību.
Arī apmācībās iegūtās zinā
šanas viņš vērtē kā nozīmīgas.
Daudz devušas diskusijas un
kontaktēšanās gan ar pasnie
dzējiem, gan kursu dalībniekiem.
«Pasniedza cilvēki, kam par
uzņēmējdarbību ir praktisks
iespaids. Grāmatvedības stundās
guvu priekšstatu, kam jāpievērš
uzmanība, lai nevar tā vienkār
ši aptīt ap pirkstu,» papildina
M.Benķis. Tāpat auglīga bijusi
sadarbība ar konsultantu Bertu
Zalgalu no individuālā komer
santa uzņēmuma «Amarillis»,
kurš piecus mēnešus palīdzējis
Mārim pilnvērtīgāk apgūt grā
matvedības nianses.
Mārim padomā ir arī pievērša
nās eksportam – kamīnmalkas
pārdošanai Skandināvijā. Tāpat ir
dažas citas idejas, ko attīstīt, vien
pašlaik jāuzkrāj līdzekļi.
Māris
Benķis:
«Satru
pējušu
«švam
mi» un
puvušus
praulus
nemaz
nelieku
kravā.»
Foto:
Ivars
Veiliņš
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Kultūras pasākumi
 27. jūlijā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra
brīvdabas izrāde «Trīnes grēki»
(Uzvaras parkā).
 9. augustā pulksten 12
– Daugavpils teātra viesizrāde
bērniem «Pelēkais namiņš».
Pasaku pašiem mazākajiem
pēc Margaritas Stārastes darba
iestudējis aktieris un režisors
Ivars Brakovskis, krāsainus tērpus un scenogrāfiju veidojusi
Ineta Auzāne, dziesmas rakstīja
Valdis Zilveris. Pa skatuvi delverēsies nerātnais āzītis Baltēns
(Egils Viļumovs), uztrauksies
vista Tāta (Alda Krastiņa) un
pīle Pēka (Kristīne Veinšteina),
laiski grozīsies kaķis Mudiķis
(Agris Lielbārdis), šausmināsies
pelīte Pīkstīte (Inese Ivulāne),
pēc kāpostiem ies zaķu Zete
(Maija Korkliša), sienāžu Sisiķa (Viesturs Rencis) koncertu
gaidīs varžu Kurkste (Anita
Kužma), visur līdzdarbosies ežu
Eidis (Ritvars Gailums), savas
zaglīgās darīšanas būs arī lapsai
Lišķei (Jūlija Ļaha) un žurku Žukam (Māris Korsiets), notikumi
risināsies gan vasarā, gan ziemā
(Uzvaras parkā).
 9. augustā pulksten 18
– Daugavpils teātra viesizrāde
F.Arabals «Pikniks», absurda
drāma. Luga uzrakstīta 1952.
gadā. Tā ir par karu, kas izposta cilvēka attiecības, komunikācijas tradicionālās formas.
Lai izdzīvotu, kad noteikumus
diktē nauda un neprāts, ir
tikai viena iespēja – pašaizsardzība caur ignoranci, ironiju,
cinismu un norobežošanos
savā pasaulē. Veselīgs humors
un pašironija ir atrisinājusi
daudzus konfliktus un saspīlējumus cilvēces vēsturē.
Lomās E.Viļumovs, M.Korsiets,
A.Krastiņa, I.Brakovskis,
I.Ivulāne-Mežale, K.Veinšteina,
V.Rencis. Režisors H. Petrockis,
scenogrāfs un kostīmu mākslinieks E.Viļumovs. Muzikālais
konsultants V.Zilveris (Uzvaras
parkā).
 15. augustā pulksten 18
– Liepājas teātra viesizrāde
J.Jaunsudrabiņš «Ezermaļu
krokodils». Dziesmuspēle komēdija 2 cēlienos. Režisors
J.Kaijaks, komponists J.Lūsēns.
Galvenajās lomās I.Burkovska,
M.Romaško, A.Kaušelis un citi
(Uzvaras parkā).
 21. augustā pulksten 19
– koncertu piedāvā Ukraiņu
kultūras biedrība. Piedalās profesionāls tautas mūzikas instrumentu orķestris, deju kolektīvs
un koris no Kijevas (kultūras
nama Lielajā zālē).

Izstādes
 Brāļu lietuviešu Viktora un
Aleksandra Ostašenkova izstāde. Viktora gleznas, Aleksandra
fotogrāfijas (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Muzeja pastāvīgā ekspozīcija
«Jelgava 19. – 20. gadsimtā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 27. jūlijā pulksten 15 – 1. līgas čempionāts futbolā «Abuls»
– FK «Jelgava» (Smiltenē).
 29. jūlijā pulksten 18
– starptautiskas draudzības
spēles hokejā: «Himik», Novopolocka (Baltkrievijas virslīga)
– «Metalurgs», Liepāja (Latvijas
čempioni 2007/2008) (Jelgavas
Ledus hallē).
 31. jūlijā pulksten 18
– starptautiskas draudzības
spēles hokejā: «Himik», Novopolocka – «Rīga-2000»,
Rīga (Jelgavas Ledus hallē).

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 24. jūlijs

«3x3» pievilkšanas spēks
 Ritma Gaidamoviča

«Par nometni «3x3»
domāju jau 90. gados,
kad tā ar lielu popu
laritātes vilni ienāca
Latvijā, taču man bija
radies priekšstats, ka
«mirstīgie» tajā nevar
piedalīties. Pēc laika no
bijušās kursa biedrenes
dzirdēju, ka arī viņa tur
bijusi un ir sajūsmā
par nometnē pavadī
to nedēļu. Pēc viņas
ierosmes 2005. gadā
kopā ar dēlu pieteicos
nometnei Kalnos – tā
arī sākām, un šī mums
jau ir trešā nometne
«3x3»,» tā par latvis
kuma un identitātes
saglabāšanas nometni,
kas pagājušajā nedēļā
Zaļeniekos pulcināja
teju 400 dalībnieku
ne tikai no Latvijas,
bet visas pasaules, teic
kuplāk pārstāvētās jel
gavnieku ģimenes at
vase Linda Vaita, kas
nometnē iesaistījusi
gan bērnu, gan māsu,
gan mammu, gan pir
mo reizi arī tēti.
Linda atzīst, ka grūti formu
lēt, kāpēc, bet pēc gada gribas
atgriezties un ar jaunu sparu
mesties iekšā visās aktivitātēs.
Šīs sajūtas neesot aprakstāmas
– tās jāizjūt pašam, tikai tad
varot zināt – patīk vai ne. Katrā

gadījumā viņai katra nometne
šķietot arvien saistošāka. Arī
Lindas mazie puiši – Jānis,
kurš mācīsies 4. klasē, un Ma
tīss, kurš šogad uzsāks skolas
gaitas, – stāsta, ka viņiem šeit
ļoti patīkot. Interesanti esot
tikties ar pārējiem bērniem, bet
vissaistošākais nometnē esot
pulciņš, kurā stāstot par vilkiem,
smādētas netiekot arī keramikas
nodarbības un šogad arī arheo
loģisko izmeklējumu pamati un
avotiņa atjaunošana.
Zaļeniekos sastaptā kuplāk
pārstāvētā jelgavnieku ģimene
– tētis Jānis, kas nometnē pie
dalās pirmo reizi, mamma Ilga,
kurai šī jau ir otrā reize, meita
Linda, kas kopā ar dēliem Jāni
un Matīsu piedalās trešo reizi,
un Līga, kam šī ir otrā nometne.
Ģimene atzīst, ka visi kopā «3x3»
iekarot vēlējušies jau sen, jo
katram gribējies piepildīt savus
sapņus attiecībā uz latviskuma
saglabāšanu un tradīciju ievē
rošanu, taču nekad nav varējuši
vienoties par kopīgu laiku un
izraušanos no darba rutīnas vi
siem vienā nedēļā – allaž kādam
bijis cits uzdevums veicams.
Šogad beidzot visi sasparojušies.
Tiesa gan – to veicinājis fakts, ka
Zaļenieki ir ļoti tuvu Jelgavai – ja
kas vajadzīgs, tad stundas laikā
var tikt līdz pilsētai, nokārtot
darīšanas un tūlīt būt atpakaļ.
Vilku ģimenes galva Jānis
vienmēr interesējies un vācis
dažādus materiālus un stāstus,
kas vēsta par latviešu gaitām
ārzemēs, ar tādu mērķi arī viņš

Vislielāko interesi nometnes dalībnieki izrādījuši par rotu kal
šanas darbnīcu, kur rosījās gan mazi, gan lieli. 4. vidusskolas
5. klases skolniece Egija Antoņeviča nometnē piedalījās pirmo
reizi, pirmās dienas strādājusi pie mammas kokapstrādes darb
nīcā, bet pēdējās dienās izveidojusi sev rokassprādzi un mam
mas gredzenam skariņas pēc etnogrāfiskiem paraugiem.

Vilku ģimene – tētis Jānis (otrā rindā no kreisās), meita Linda Vaite, mamma Ilga, jaunākā
meita Līga, Jānis un Matīss – ir lepni par Jāņa veidoto ciltskoku, kas nometnes laikā ne vienā
Foto: JV
vien izraisīja interesi.
braucis – lai satiktos ar tautie
šiem, kas dzīvo svešās zemēs,
aprunātos par dzīvi un uzzinātu,
ko tad viņi domā par Latvijā pa
likušajiem un mūsu darbiem, kā
viņi saglabā savu identitāti citā
zemē. «Man galvenais bija satikt
cilvēkus. Iepazīties ar Annu
Žīguri, ar kuru mums šķērsojas
ģimeniski ceļi, Lilianu Štaueri,
pie kuras mēs ar vecākiem dzī
vojām, kad bēgām no degošās
Jelgavas... Viņi visi bija te. Varu
teikt, ka savu sapni esmu piepil
dījis,» tā par iecerēm nometnē,
kuras izdevies arī īstenot, stāsta
Jānis. Jāteic, ka Jānis nometnes
dalībniekos izraisīja lielu interesi
ar savu vairāk nekā 30 gadus
veidoto ģimenes koku pēc paša
(inženiera) izdomātas metodes.
Iespējams, kādam šķistu: kas
tad tur – parasts ciltskoks! Taču
tā nav – tā ir īpaša Jāņa veidota
skala, kas sākas 1800. gadā un
turpinās līdz pat mūsdienām,
tajā, atzīmējot katra radinieka
mūža ilgumu, savienošanos un
bērnu dzimšanu, izveidojusies
pamatīga līnija ar nobīdēm uz
leju un augšu, pēc kurām, pie
liekot lineālu, varot noteikt,
kuri cilvēki ir paša veidotāja ve
cumā, kuri – viņa meitu un kuri

mazbērnu vienaudži. Parastā
ciltskokā tas neesot iespējams.
Jānis konsultāciju šajā jautāju
mā gatavs sniegt ikvienam, ja tas
nepieciešams, atzīstot, ka šis esot
daudz praktiskāks un parocīgāks
ciltskoks, nekā līdz šim ierastie
un redzētie.
Savukārt sieva Ilga priecājas,
ka abās nometnēs, ko viņa jau
paguvusi apmeklēt, ir tik daudz
zinošu speciālistu, kas spēj ap
tvert plašu interešu loku. «Ar ļoti
lielu interesi vēlos pagūt un ie
mācīties lietas, ko šeit pasniedz,
bet kurām ikdienā neatliek laika.
Pa šiem gadiem esmu secinājusi,
ka tieši tas ikdienas darbu dēļ
cilvēkiem pietrūkst,» tā Ilga.
Vilku ģimene ir gatava uz no
metni doties arī nākamgad, tikai
vēl neesot zināms, cik kuplā skai
tā, jo noteikti varot piemeklēt
«laika nesavienošanas» likstas.
Kopā ar sešiem Vilku ģimenes
pārstāvjiem nometnē piedalījās
377 dalībnieki no Portugāles,
Luksemburgas, Anglijas, Vācijas,
Lietuvas, Somijas, ASV, Kanā
das, Zviedrijas, Austrālijas, bet
visplašāk pārstāvēta, protams,
Latvija. Šie cilvēki nedēļas ga
rumā kala rotas, gatavoja tās no
koka, atjaunoja avotiņu, veica

arheoloģiskos izrakumus, pētīja
ciltskokus, dalījās pieredzē par to
veidošanu, gatavoja keramikas
darbus, pina kļavu lapu cepu
res, mācījās latviešu valodu un
strādāja pie daudzu citu senču
tradīciju izkopšanas.
Šī Latvijā jau bija 36. nometne,
kurā akcentēta dzimtas, cilvēku
atbildība par senču tautības sa
glabāšanu un latviskām lietām,
darot tās arī praktiski. Nometnes
vadītājs Andris Tomašūns atzīst,
ka interese par nometni bijusi
liela un, gadiem ejot, noteikti
neesot mazinājusies, taču daļa
cilvēku, kas vēlējušies ierasties, to
nav varējuši, jo nespēja apvienot
ar Dziesmu un deju svētkiem.
Svētku dēļ nav tikuši vairāki
lektori un arī dalībnieki. Viņš
atzīst, ka šeit jau esot izveido
jusies sava veida «3x3» brālība,
kas vēlas gadu no gada atrasties
starp nometnes dalībniekiem,
taču priekšroka tomēr tiekot dota
tiem, kas vēlas piedalīties pirmo
reizi. Jāteic, ka arī vecuma ampli
tūda nometnē ir ļoti plaša, šoreiz
jaunākais bijis trīs mēnešus vecs,
bet vecākajam dalībniekam – jau
82 gadi. Nākamā nometne pare
dzēta Vidzemes pusē – Valmieras
rajona Naukšēnos.

Karodziņš pie auto sāniem – modīgi un patriotiski
 Zane Auziņa

«Es lepojos, ka esmu
latvietis un, ja savu lep
numu un prieku varu
parādīt arī citiem, kāpēc
to nedarīt?!» noteic
Aleksandrs, kurš pirms
brauciena ceļojumā arī
savai automašīnai pie
stiprinājis Latvijas karo
dziņu. Tie, šķiet, kļuvuši
par modes kliedzienu,
kas vēršas plašumā.
Vitāliju un Ilzi, kāpjam ar ka
rodziņu rotātā mašīnā, «Jelgavas
Vēstnesis» pamana pie «Vivo
centra». Jautāti, kādēļ mašīnu
izrotājuši ar valsts simboliku, jel
gavnieki sākumā šķiet tādi kā ap
mulsuši, tomēr atbildi atrod ātri.
«Viss sākās ar hokeja čempionātu,
kad šādus karodziņus redzēju pie
daudzām mašīnām. Arī es esmu
hokeja fans un esmu latvietis
– lepojos kā ar vienu, tā arī otru,
tādēļ divus tādus sameklēju arī
savai mašīnai. Tagad, ieraugot pa

ielu pretim braucot citas mašīnas
ar karodziņiem, sajūtas ir gan
drīz kā ieraugot savus draugus.
Tas ir vienkārši forši,» rezumē
Vitālijs, kurš pārliecināts, ka ar
karodziņiem rotātās mašīnas arī
ielu dara krāsaināku. Tiesa, tie
neesot pārāk izturīgi, tādēļ kopš
hokeja čempionāta laikiem Vitā
lijs paguvis nomainīt jau divus
komplektus. Bet viņa draudzene
Ilze piebilst, ka esot neizpratnē
par to, kādēļ karodziņiem ir tik
dažādas cenas – uzpildes stacijās
tie maksā trīs, pat četrus latus,
vienā lielveikalā – 80, bet citā
– tikai 59 santīmus.
Savukārt Aleksandrs, kura auto
ar karodziņu pamanām pie tirdz
niecības centra «Valdeka», teic, ka
plīvojošais valsts simbols viņam
vienkārši darot prieku un uzlabo
jot garastāvokli, tādēļ tas kļuvis
par neatņemamu auto aprīkojuma
sastāvdaļu jau vairāku mēnešu
garumā. Aleksandrs uzskata, ka
īpaši interesanti ir braukt ar ka
rodziņu pie auto sāniem ārzemju
ceļojumos, kur, pateicoties tiem,

uzreiz redzams, kad pretim brauc
tautietis, bet kad – ārzemnieks.
Viņš pats lielāko karodziņu popu
laritāti manījis futbola čempionāta
laikā, kad arī Latvijā bija redzams,
kā dažādu valstu komandas fani
demonstrē savus favorītus. Tur
klāt Aleksandrs piebilst, ka ir sa
vas pilsētas patriots, tādēļ, ja vien
būtu pieejami pie mašīnas sāniem
piestiprināmi pilsētas karodziņi,
viņš, visticamāk, tādu iegādātos
– vienā pusē piestiprinātu valsts,
otrā – pilsētas karogu, un viss būtu
skaidrs.
Te, šķiet, vietā piebilst, ka arī
Jelgavas dome ir priecīga par iedzī
votāju patriotismu, kas tiek pausts
ar karodziņu pie auto sāniem gan
svētkos un reizēs, kad jāatbalsta
savas valsts vienības sportiskie
centieni, gan arī ikdienā. «Esam
domājuši par to, kā popularizēt
Jelgavas karogu, kas varētu būt
arī dāvana kādu konkursu uzva
rētājiem. Bet, ja pieteiktos kāds
uzņēmums, kas lūgtu atļauju
izplatīt arī pie mašīnām piestipri
nāmus Jelgavas karodziņus, būtu

Plīvojoši karodziņi pie auto sāniem kļuvuši gandrīz vai par modes
kliedzienu, kas vēršas plašumā. To lietotāji atzīst, ka karodziņi rada
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prieku gan pašos, gan apkārtējos.
priecīgi – mēs esam tikai par lokālā
patriotisma vairošanu,» atzīst Jel
gavas domes Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma. Viņa
gan piebilst, ka pati pašvaldība
sākt šādu simbolu ražošanu un
tirdzniecību nav tiesīga, turklāt,
pirms sniegt atļauju kādam uz

ņēmējam ar to nodarboties, būtu
nepieciešams pārbaudīt, vai tas
nav pretrunā nolikumam par
valsts un pašvaldības simbolikas
lietošanu. Bet citādi patriotisma
vairošana iedzīvotājos, kas tiek
demonstrēta arī ar karodziņiem,
rada tikai prieku un lepnumu.

