Kopā ar Aleksandru 5. vidusskolas 1. klasē šogad mācības sāks 29 meitenes un pieci zēni.
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Mazā Anastasija nevar vien sagaidīt 1. septembri. Lai gan pirms savas pirmās skolas dienas viņa jūt satraukumu, daudz vairāk Anastasija gaida mirkli, kad satiks savus jaunos draugus un
skolotāju.
Foto: Ivars Veiliņš

Droši atkal uz skolu!
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 1. septembrī, astoņpadsmit skolas mūsu pilsētā uzsāks
jauno darba cēlienu.
Lai gādātu par bērnu,
kas turpmāk mēros
ceļu uz skolu, drošību,
likumsargi pirmajās
septembra nedēļās
strādās pastiprinātā
režīmā. Piesardzīgāki
aicināti būt gan paši
skolēni un viņu vecāki,
gan autovadītāji.
Zinību dienas priekšvakarā, 31. augustā, pulksten 12
sākumskolas skolēnus, īpaši
pirmklasniekus, kopā ar vecākiem pašvaldības aģentūra
«Kultūra» aicina uz tradicionālo
pasākumu «Pēdējais vasaras
kūlenis». Vispirms kultūras
namā mazie bez maksas varēs
noskatīties Jūrmalas teātra
izrādi «Augstāk par zemi», sa-

vukārt pulksten 13 skvērā aiz
kultūras nama bērni aicināti
piedalīties dažādās atrakcijās.
Kopā ar Burtu rūķu meiteni viņi
varēs pārbaudīt savus spēkus,
izveicību un atjautību rotaļās,
konkursos un par piedalīšanos
iegūt gardas balvas. Aģentūras
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Lolita Truksne norāda,
ka jautrās atvadas no vasaras
norisināsies pat tad, ja līs, – lietus gadījumā skolēni pulcēsies
kultūras namā.
Lai mācību gads tiktu aizvadīts
tikpat bezrūpīgi kā vasara, par
skolēnu drošību gādās ne tikai
pie izglītības iestādēm izvietotās
ceļazīmes, kas maksimālo braukšanas ātrumu ielu posmos, pie
kuriem atrodas skolas, ierobežos
līdz 40 kilometriem stundā, bet
arī Pašvaldības un Valsts policijas
darbinieki, kas pirmajās septembra dienās strādās pastiprinātā
režīmā un patrulēs pie visām
pilsētas skolām.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jelgavas pašvaldības aicinājums
Mēs visi gaidām 1. septembri – Zinību dienu, kad sākas jaunais, 2008./2009.,
mācību gads. Šī diena saistās ar bērnu nākotni un kopīgu mērķu piepildījumu.
Pirmā skolas diena ir īpaši svētki, kas nav savienojami ar alkohola lietošanu. Tādēļ Jelgavas pašvaldība aicina tirdzniecības uzņēmumu vadību un
darbiniekus, skolēnus un vecākus, ikvienu mūsu pilsētas iedzīvotāju, kuram
svarīgi nesabojāt šos svētkus, būt sociāli atbildīgam – nelietot alkoholu un
atturēties no tā iegādes.
Būsim piemērs saviem draugiem, kolēģiem, kaimiņiem un līdzcilvēkiem, būsim
vienoti un rīkosimies atbildīgi savas pilsētas bērnu un jauniešu nākotnes labā!
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Students: «Mazliet jau ir bail»
 Kristīne Langenfelde

Aptuveni pirms 20 gadiem jauns students
no Krievijas pilsētas
Magadanas ieradās
Latvijā, lai studētu,
un pēc gadiem mājās viņš aizbrauca ne
vien ar iegūtās izglītības diplomu, bet arī...
ar savu jauno sievu
– latvieti. Tagad, šķiet,
vēsture atkārtojas, jo
viņu dēls Artjoms Stešanovs nolēmis augstāko izglītību iegūt
Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) studējot
Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē.
LLU jau vairākus gadus, kopš
Jelgava parakstījusi sadarbības
līgumu ar Magadanas pilsētu
Krievijā, piedāvā kādam no
turienes latviešu diasporas
jauniešiem iespēju studēt bez
maksas. Līdz šim šo iespēju
neviens tā arī nebija izmantojis,
taču šogad pirmo reizi kopīgā
iecere sākusi īstenoties – 17
gadus vecais Artjoms, kā pats
saka, izvēlējies studēt savā
etniskajā dzimtenē.

Pret tēta gribu

Artjoms neslēpj, ka bažas par
to, vai viss izdosies, noteikti ir.
«Es pirmo reizi esmu prom no
mājām, viens, svešā vidē. Man
būs jāmācās izdzīvot, paļaujoties tikai uz sevi. Tas noteikti
būs pārbaudījums.»
Jautāts, kā viņš, puisis no
Magadanas, izšķīrās par labu
studijām Jelgavā, Artjoms atbild īsi: «Man piedāvāja šādu
iespēju, un es nolēmu – kāpēc
nepamēģināt?!»
Viņš gan atzīst, ka līdz tam
sliecies pavisam uz citu pusi un
savu nākotni saistījis ar militāro sfēru. «Jā, es jau biju gandrīz
izšķīries par labu militārajai
izglītībai. Tētis arī visu laiku
cerēja, ka iešu viņa pēdās un
kļūšu par speciālistu avio jomā.
Bet tad vis sagriezās kājām
gaisā... Kāpēc Pārtikas tehnoloģijas fakultātē? Nu nezinu
– iepatikās man tas nosaukums.
Ko īsti studēšu? Vēl tā kārtīgi
neesmu sapratis, zinu, ka nebūšu ne pavārs, ne konditors,
bet iegūšu prasmes, lai noteiktu
pārtikas kvalitāti.»
Artjoma mamma, protams,
ar sava dēla izvēli bijusi ļoti
apmierināta un visādi viņu
atbalstījusi jau no paša sākuma. «Mammai neapšaubāmi ir
prieks, ka es vismaz uz kādu
laiku būšu atgriezies Latvijā
– viņas dzimtenē. Ar tēti gan ir
citādi. Mums patiesi bija lielas
domstarpības šajā jautājumā.
Viņš negribēja piekrist manai
izvēlei. Vēl tagad tētis sliecas
domāt, ka man nekas nesanāks,
ka būšu spiests atgriezties mā-

Skaitļi runā
Jelgava

Daugavpils

Jūrmala

studenti ir citādāki, labāki.
Tāpēc nevaru vien sagaidīt, kad
iekļaušos viņu pulkā, varēšu
izjust to īsto «garšu».»
Šobrīd Artjoms savus kursa
biedrus vēl nav saticis. «Jā,
man kaut kā pat mazliet neērti.
It kā jau man parādīja manu istabiņu kopmītnēs. Redzēju, ka
istabas biedri jau sākuši taisīt
remontu, bet – kā es atbraucu
uz Jelgavu, tā viņu tur nav.
Tiešām kaut kā neērti – viņi jau
strādā, bet es ar viņiem vēl pat
neesmu iepazinies.»
Artjoms dzirdējis, ka Jelgava
esot īsta studentu pilsēta, un
spriež, ka viņam nebūs grūti
iekļauties šajā vidē.

Par nākotni nedomā

Atšķirība, kas tiešām uzreiz
pamanāma, ir tā, ka Artjomam
nav tālu mērķu un augstu
prasību pret dzīvi. Šķiet, vai
katrs latviešu students uzreiz
gatavs nosaukt vēlamo darba
vietu un atalgojumu, uz ko
pretendēt pēc studijām. Un
Artjoms Stešanovs no Magadanas (Krievija) tūlīt sāks studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur tad vēl dzīves kvalitāte,
un, visticamāk, turpmākos gadus līdzīgi kā tūkstošiem citu jauniešu par viņa mājām kļūs Jelgava. kurai arī ir teju neaizsniedzami
Jau tagad Artjoms zina, ka visvairāk viņam pietrūks mammas, tēta un mazā brālīša, kā arī draugu, griesti! Artjoms uzskata citādi:
taču tas, par ko viņš nebēdās, ir bargās Magadanas ziemas. «Pie jums ir silts! Man tik ļoti gribētos «Ir jāsāk no pašas apakšas un
izbraukt kaut kur zaļumos, jo Magadanā to nekad neesmu darījis. Tāpat es te sāku ēst to, no kā tad lēnītēm jākāpjas uz augšu.
mājās vienmēr esmu atteicies, – auksto zupu. Te man tā garšo.»
Foto: Ivars Veiliņš Es lieliski apzinos, ka man
neviens nemaksās milzu algu
jās bez LLU diploma un studēt tad es izdaru, bet tas arī viss,» voju pie savas vecmāmiņas.»
par to vien, ka esmu jauns vai
avio jomā Krievijā. Viņš kaut kā atzīst Artjoms.
Ģimene visu šo laiku vismaz man ir augstākā izglītība. Es
netic maniem spēkiem.»
Ja reiz Latviju Artjoms dēvē reizi gadā vai pāris gados cen- pat nekad neko tādu neesmu
par savu etnisko dzimteni, tusies atbraukt uz Latviju. «Jā, iedomājies. Zinu, ka jāmācās ir
Klupšanas akmens –
kāpēc viņu nesaista latviešu es mazliet pazīstu Rīgu. Tas no visu mūžu un arī tad vēl var būt
latviešu valoda
tradīciju izzināšana Magadanā? ciemošanās laikiem, bet neva- par maz. Tā kā šobrīd noteikti
Šķiet, ka tēta bažas pama- «Nav jau tā, ka nesaista. Ja rētu teikt, ka es pazīstu Latviju neskaitļoju, kādi man būs iegutotas dara fakts, ka Artjoms biedrībā būtu jaunieši manā vai Jelgavu. Jelgavā šobrīd esmu vumi un ko varēšu pieprasīt, ja
praktiski tikai šobrīd sāk apgūt vecumā, tad es noteikti arī apzinājis tikai
diplomu.
« M a m m a i i r dabūšu
latviešu valodu, taču teju, teju iesaistītos. Vienkārši mūsu pili. Ziniet, kad
Man kaut kā ir
viņam sāksies studijas, kur pilsētā mana vecuma jauniešu, pirmo reizi ieprieks, ka es mācīts, ka dzīvē
būs nepieciešamas ne vien ik- kas nāktu no latviešu ģimenēm, raudzīju, tā tietomēr viss jāvismaz kādu sasniedz soli pa
dienišķas valodas prasmes, bet vispār nav – ir vai nu krietni šām šķita kaut
arī specifiskas, jo viņš izvēlējies vecāki, vai krietni jaunāki. Tā kas grandiozs,
Zinu, ka
laiku būšu Latvi- solītim.
studēt Pārtikas tehnoloģijas nu sagadījies,» tā Artjoms.
iespaidīgs. Vieneesmu nekāds
fakultātē. «Jā, zinu, ka nebūs
Taču soli pa solim savas zi- na lieta, kad
jā – viņas dzim- izcilnieks. Manā
viegli, bet tāpēc jau es cenšos nāšanas valodā viņš papildina. es to bildītē
Magadatenē. Ar tēti ir klasē
un pastiprināti pie pasniedzēja «Es jau daudz ko saprotu, tikai redzēju Maganas 4. vidusskomācos latviešu valodu. To jau vēl tā pagrūtāk ar runāšanu. danā, pavisam
citādi. Mums lā bija vienaumazliet sāku Magadanā. Kad Pasniedzējs jau saka, lai ne- kas cits – readži, kas viduspatiesi bija lie- s k o l u b e i d z a
mamma uzzināja par manu kautrējos, bet es vēl mazliet litātē. Mums
izvēli, viņa ātri vien sarunāja mulstu, jo nesanāk tā, kā gri- Magadanā nav
ar Zelta un
las domstarpī- pat
man nodarbības pie Magadanas bētos. Jā, mans vārdu krājums nekā tamlīdzīSudraba medalatviešu biedrības vadītāja, nav vēl tik plašs, bet skolotājs ga. Visu pārējo
bas. Vēl tagad ļu. Jā, jā – mums
kurš tad arī trīs reizes nedēļā man māca darīt kaut vai tā: gan jau maz
tādas
tētis domā, ka joprojām
man pasniedza latviešu valodu. sākumā runāt krieviski un ik pamazām izir un tās iegūt
Taču tagad kopš 19. jūlija mā- pa laikam pa vidu pateikt kādu zināšu. Es jau
man nekas ne- ir ļoti prestiži.
cības turpinu Jelgavā,» stāsta latviešu vārdu. Tas arī palīdzot. tikai tagad pie
Jaunieši cenšas,
sanāks un es taču arī tad vēl
Artjoms.
Tā nu es ar visādiem treniņiem v e c m ā m i ņ a s
Izrādās, ka ģimenē latviešu mācos, mācos, mācos...»
esmu apmeties
nevar būt
būšu spiests at- viņi
valoda praktiski nav lietota,
Artjoms teic, ka viņam jau – kad sāksies
droši, ka dzīve
kaut arī mamma ir latviete. esot sarunāti palīgi. «Latvijā ir studijas, dzīvogriezties mājās nokārtosies tā,
«Varbūt bērnībā vairāk atceros, gan tēta, gan mammas draugi, šu kopmītnēs
gribētos. Ja
bez LLU diplo- kā
ka mamma runāja latviski, bet kuriem ģimenēs aug mani Jelgavā.»
godīgi, tad es
vēlāk arvien mazāk, mazāk... vienaudži. Viņi tad arī man
ma un studēt pat neesmu pēJā, mamma joprojām darbojas apsolījuši ar valodu palīdzēt. Latvijas un
tījis Magadanas
Krievijā.»
Magadanas latviešu biedrī- Zinu, ka augstskolā man atlai- Magadanas
darba tirgu, kur
bā, viņiem ir savs ansamblis, des neviens nedos.»
studenti
nu vēl Latvijas.
pilsētas svētkos viņi vienmēr
Artjoms jau mēnesi mēģi- Es nevaru pat nosaukt, kāda ir
uzstājas, dzied latviešu dzies- Latvijas ģimene
na sevī noformulēt atšķirību vidējā alga Magadanā – šobrīd
mas. Kāpēc es neesmu iesaistīNav jau gluži tā, ka Artjoms starp Latvijas un Magadanas mani uztur vecāki. Nezinu, vai
jies šajā biedrībā? Pat nezinu, Latvijā ierastos pirmo reizi un studentiem, bet pagaidām tas savu nākotni saistīšu ar Magavienkārši tur nedarbojas mana viņam šeit nebūtu neviena tuva vēl neizdodas. «Nu nespēju es danu vai Latviju.»
vecuma jaunieši. Tur pārsvarā cilvēka. «Mana vecmāmiņa dzī- to vārdos pateikt, bet atšķirība
Bet varbūt tāpat kā tētis atir cilvēki gados. Ja mamma vo Rīgā, arī māsīcas un brālēni ir acīmredzama un pamatīga. griezīsies mājās ar sievu? «Nu,
kādreiz kaut ko lūdz palīdzēt, man te ir. Turklāt šobrīd es dzī- Es domāju – pozitīva: latviešu nezinu...»

Dzīvojamais fonds lielajās Latvijas pilsētās vidēji uz vienu iedzīvotāju, m²
24,3

Liepāja

Rēzekne

21,3

26

Ventspils

28,9

23,5

24,4
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

Pilsētnieks vērtē

Ar kādām
izjūtām gaidāt
1. septembri?
Artjoms
Faļonovs,
mācās:
– Satraukums
jau ir, jo jāsāk
mācības jaunā skolā, taču
vēl negribas
sēdēt skolas
solā. Vēlos nedaudz atpūsties, jo
vasarā strādāju, bet tagad – jau
skola. Šogad iestājos arodskolā
Jelgavā, bet pēc tās beigšanas
došos uz LLU.
Rita,
pārdevēja:
– Tie ir svētki,
tikai žēl, ka es
un mani brāļi
un māsas 1.
septembrī ar
ziediem vairs
nedodamies
uz skolu. Jāatzīst gan, kas es to
gribētu, jo ir patīkami noskatīties
uz mazajiem, kas ar lieliem puķu
pušķiem rokās šajā dienā dodas
skolas virzienā. Sākot ar 1. septembri, Jelgavā uz ielām ir arī krietni
vairāk cilvēku.
Kitija Pleša,
skolēnu māmiņa:
– Protams, 1.
septembri sagaidu ar prieku, ja neņem
vērā, ka pirms
tā ir lieli izdevumi un satraukums – ko bērni
ģērbs, vai izdosies nopirkt visas
grāmatas. Arī bērniem tas ir priecīgs notikums, jo gribas satikt
draugus. Šonedēļ vēl meklējam
grāmatas un darba burtnīcas, lai
nākamajā nedēļā varētu uzsākt
mācības.
Līga,
māmiņa:
– Patiesībā tā
ir tāda nostalģiska diena,
jo, redzot, ka
mazie ar puķēm un lielām
somām dodas
uz skolu un studenti uz pili, gribas
iet viņiem līdzi. Tad prātā nāk laiks,
kad pašai bija jāiet uz skolu, gribas
apmeklēt bijušos skolotājus.
Anita Boša,
8. klases
audzinātāja:
– Esmu uzkrājusi spēkus
jaunajam mācību gadam
un gatava sākt
darbu. Vēl nedaudz iedvesmas gribas smelties
pedagogu konferencē, taču šī
diena tiek gaidīta ar prieku. Arī
tāpēc, ka man šajā gadā izremontēts kabinets.
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Droši uz skolu!
(No 1.lpp.)
«Kopumā pilsētā pie mācību
iestādēm tiks izvietotas 25 ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes
– pie 4., 5. un 6. vidusskolas,
Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas
1. sanatorijas internātpamatskolas, Jelgavas Speciālās internātpamatskolas, Jelgavas
Speciālās pamatskolas, Jelgavas Vakara (maiņu), Amatu
vidusskolas, Jelgavas Mūzikas
vidusskolas, Jelgavas Mākslas
skolas, bērnu un jauniešu centra «Junda», kā arī pie Bērnu
un jaunatnes sporta skolas un
Speciālās peldēšanas skolas,»
pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta norāda, ka pie

Jelgavas 1. ģimnāzijas, Valsts
ģimnāzijas, 5. vidusskolas, 2., 3.
un 4. pamatskolas un Jelgavas
Amatniecības vidusskolas ātrumu ierobežojošas zīmes netiks
uzstādītas, jo pie šīm mācību
iestādēm ierīkoti ātrumvaļņi,
kā arī noteikts ātruma ierobežojums 30 kilometri stundā.
Lai skolēni droši varētu nokļūt uz mācībām Jelgavas 4.
vidusskolā Brīvības bulvāra
remontdarbu laikā, izveidotas
pārejas pie Brīvības bulvāra
krustojumā ar Lāčplēša ielu un
krustojumā ar Akmeņu ielu.
«Pilnībā ir gatava jaunā ietve,
kas atrodas Brīvības bulvārī pie
BMX trases,» tā L.Klismeta.

ZIŅAS
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Izglītības iestādes
gatavas jaunajam
mācību gadam

Mūsējie Pekinā
cer uz medaļām
 Sintija Čepanone

«Kādi būs mūsu rezultāti? Tad jau redzēs. Fiziskā
forma mums ir laba, pie
tās strādāts daudz, taču
rezultāti lielā mērā atkarīgi no tā, cik spēcīgi būs
konkurenti,» neslēpjot uztraukumu pirms
gaidāmajiem startiem
Pekinas Paraolimpiskajās spēlēs, teic invalīdu
sporta un rehabilitācijas
kluba «Cerība» sportisti
Edgars Bergs un Ingrīda
Priede.
Viņi kopā ar treneri Maiju
Ukstiņu piektdien, 29. augustā,
pulksten 11 izlidos uz Helsinkiem,
lai pēc tam turpinātu ceļu uz Ķīnu,
kur 6. septembrī sāksies paraolimpiskās spēles.
Gan E.Bergs, gan I.Priede startēs
divās disciplīnās – lodes grūšanā un
diska mešanā. Jāpiebilst, ka sportisti zināmu rūdījumu guvuši jau
iepriekšējā paraolimpiādē Atēnās,

kur Edgars lodes grūšanā un diska
mešanā izcīnīja attiecīgi 2. un 3.
vietu, savukārt Ingrīda – attiecīgi 6.
un 7. vietu. «Esmu pārliecināta, ka
šajās paraolimpiskajās spēlēs man
izdosies uzrādīt krietni labākus
rezultātus,» cerību par sekmīgiem
startiem neslēpj Ingrīda.
«Svarīgākais ir tas, ka šie sportisti jau pirms vairākiem gadiem
sev ir pateikuši: «Es to varu! Es
piedalīšos!» Un tā vien jau ir uzvara, jo cīņa ar sevi ir grūtākā,»
pavadot sportistus uz Pekinas
Paraolimpiskajām spēlēm, teic
Jelgavas mērs Andris Rāviņš,
Edgaram un Ingrīdai novēlot gan
pārsniegt personīgos rekordus,
gan mājās pārvest medaļas.
Jāpiebilst, ka kopumā Latviju
paraolimpiskajās spēlēs Pekinā
pārstāvēs 18 sportisti, startējot
sēdvolejbola, vieglatlētikas, pauerliftinga un džudo disciplīnās.
Pekinas Paraolimpiskās spēles
risināsies no 6. līdz 17. septembrim. Mūsējie startēs 11., 14. un
15. septembrī. Savukārt Latvijā
atgriezīsies 19. septembrī.

maizes ražošanas uzņēmuma
darbinieki no jūlija nav saŠodien Jelgavas
ņēmuši algas un tās viņiem
dome lemj par pavarētu izmaksāt tikai nākabalsta piešķiršanu
mā gada sākumā, smagajā
17 maksātnespējīgā
situācijā uzskatījām par pieuzņēmuma «JLM grunākumu palīdzēt bez ienākupa» darbiniekiem, kas
miem palikušajām ģimenēm
dzīvo Jelgavā un kuru
sagatavot bērnus skolas gaitu
bērniem jāuzsāk skouzsākšanai vai turpināšanai
las gaitas. Kopumā
pilsētas mācību iestādēs,» izpalīdzību paredzēts
vēli pamato domes priekšsēdēpiešķirt 20 skolēnu
tāja vietniece Irēna Škutāne.
sagatavošanai jaunaPēc uzņēmuma apkopotajiem
jam mācību gadam.
datiem, Jelgavā dzīvesvieta
deklarēta 17 SIA «JLM grupa»
«Tā kā maksātnespējīgā darbiniecēm, kuru ģimenēs

pedagogi, kas darbu Jelgavas skolās
uzsāks šogad. Gatavojoties jaunajam
mācību gadam, Jelgavas dome visu
pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem
dāvinājusi arī naudas balvas. Šim
mērķim no pilsētas budžeta atvēlēti
57 tūkstoši latu. Turklāt, sākot jauno
mācību gadu, visi Jelgavas izglītības
iestāžu pedagogi un arī tehniskie
darbinieki saņems veselības apdrošināšanas polisi uz trim gadiem.

niecība» direktors Andrejs Baļčūns
informē, ka konkursā par darbu
projektēšanu un veikšanu uzvarējusi
SIA «Ceļu būves sabiedrība «Igate»».
Līguma kopsumma ir 274 tūkstoši
lati, ieskaitot arī būvuzraudzību.
Paredzēts, ka līdz 1. oktobrim posmā
no Atmodas ielas līdz 1. līnijai Ganību
ielā tiks uzklāts asfalts, sakārtotas ceļa
nomales un veikti citi darbi. Ganību
ielā arī slēgta autotransporta kustība.
Apbraucamais ceļš – pa 1. līniju, Ošu
ceļu un Atmodas ielu. Aģentūra

Jelgavas 1. ģimnāzijas direktores pienākumu izpildītāja Guna Stepiņa atzīst, ka modernie dabaszinību kabineti cerības attaisnojuši – daudzi skolas absolventi izvēlējušies studēt inženier- «Pilsētsaimniecība» autovazinātnes, turklāt jaunajā mācību gadā nokomplektētas divas 10. klases, kurās skolēni apgūs dītājus lūdz ievērot izvietotās
bioloģiju, ķīmiju, fiziku un pastiprināti matemātiku.
Foto: Ivars Veiliņš ceļa zīmes un atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 Sintija Čepanone
sarūpēto «skolotāja portfeli» tavojoties jaunajam mācību
50 latu apmērā. «Pašvaldības gadam, G.Stepiņa norāda uz  Sabiedriskā transporta liku«Salīdzinot ar iepriekatbalsts neapšaubāmi nodrošina nepietiekamo skolēnu skaitu.
mā iestrādāta jauna norma, kas
šējo mācību gadu, šoizglītības sistēmas attīstību. Pe- «Diemžēl septītās klases neizceļu īpašniekam uzliek pienāgad situācija izglītības
dagogi jūtas novērtēti un ir gata- devās nokomplektēt atbilstoši
kumu pasažieru pārvadātājiem
iestādēs ir krietni labāvi strādāt ar vēl lielāku atdevi,» plānotajam – varējām uzņemt
kompensēt papildus izdevuka. Priecē gan paveiktā G.Auza, piebilstot, ka būtisks 150 bērnus, taču mācības sepmus, kas radušies ceļa remonta
tais energoefektivitāieguvums ir arī iespēja prioritāro tītajās klasēs uzsāks 85. Šogad
tes paaugstināšanā,
mācību priekšmetu pedagogiem nav nokomplektēta 10. klase ar dēļ. SIA «Jelgavas Autobusu
gan izglītības vides
pieteikties mērķstipendijai.
vispārizglītojošā virziena prog- parks» (JAP) šī norma aiztaupīs
uzlabošanā. Arī ar māIepazīstinot ar paveikto, gata- rammas dabaszinību kursu, taču apmēram 20 tūkstošus latu,
cību grāmatām skolēni
vību jaunajam mācību cēlienam ir divas klases, kurās skolēni kas tam radīsies Iecavas tilta
ir nodrošināti, turklāt
apliecina arī Jelgavas 1. ģim- apgūs bioloģiju, ķīmiju, fiziku remonta laikā Ozolniekos. Jau

Šonedēļ noslēdzās Jelgavas
izglītības iestāžu pārbaudes, lai
varētu pārliecināties par to gatavību jaunajam mācību gadam.
Kopumā speciālisti apmeklējuši
28 iestādes, tostarp tās, kas realizē interešu izglītību. «Ikvienā
skolā var just, ka mūsu pilsētā
radīti apstākļi, lai pedagogi un
skolēni, uzsākot jauno mācību
gadu, būtu motivēti strādāt vēl
labāk,» G.Auza īpaši uzteic gan
pašvaldības sagādāto iespēju
apdrošināt veselību visiem izglītības iestāžu darbiniekiem, gan

nāzijas direktores pienākumu
izpildītāja Guna Stepiņa. Viņa
norāda, ka šogad būtiski ieguldīts skolas vides uzlabošanā un
sakārtošanā. «Skolas cokolstāvā
norisinājusies siltummezgla renovācija, siltā ūdens un apkures
cauruļvadu nomaiņa, bibliotēkā
un datorklasēs uzstādīti kondicionieri. Kosmētiskais remonts
veikts visā skolā, savukārt deviņās telpās – kapitālais remonts,»
G.Stepiņa īpaši akcentē paveikto
skolas garderobē, kur pēc rekonstrukcijas ieviesta numuriņu
sistēma. Viņa arī pauž gandarījumu par to, ka nu teju visās
mācību klasēs pieejams dators
ar interneta pieslēgumu, kas būtiski atvieglos pedagogu darbu,
jo no 1. septembra 1. ģimnāzija
pilnībā pāriet uz e-klasi.
Taujāta par problēmām, ar
kurām nācies sastapties, ga-

un pastiprināti matemātiku. Tas
nozīmē, ka vidusskolēni izvēlējušies grūtāko ceļu,» viņa piebilst,
ka 1. ģimnāzijā 2008./2009.
mācību gadu kopumā uzsāks
771 skolēns.
Izglītības pārvaldes vadītāja
atzīst, ka skolēnu skaita samazinājumu izjūt visas Jelgavas izglītības iestādes. «Taču šis rādītājs
nav kritisks. Jāņem arī vērā, ka
mūsu pilsētā bērnu skaits klasēs
vienmēr bijis optimāls – 30 un vairāk skolēnu, taču pašlaik, tam samazinoties, būs iespējams uzlabot
mācību procesu – pedagogi daudz
lielāku uzmanību varēs pievērst
katram bērnam individuāli,»
skaidro G.Auza, atklājot, ka, pēc
pašreizējām aplēsēm, skolas gaitas šajā mācību gadā uzsāks 696
pirmklasnieki, kas ir vairāk nekā
2001. gadā mūsu pilsētā reģistrēti
dzimušie jelgavnieki.

Maiznieka strādnieki saņems atbalstu bērnu skološanai
 Anna Afanasjeva

 Ikgadējā Jelgavas pilsētas
pedagogu augusta sanāksmē
vakar Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš ar naudas
balvu divu tūkstošu latu apmērā sveica Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu kori «Spīgo» par iegūto
1. vietu XXIV Vispārējos Latviešu
dziesmu un deju svētkos Latvijas koru finālā sieviešu koru
grupā. Šajā reizē sveikti arī jaunie

 Šonedēļ slēgta satiksme Ganību ielā posmā no Atmodas
ielas līdz 1. līnijai, kur līdz 1.
oktobrim risināsies ielas asfaltēšanas darbi. Aģentūras «Pilsētsaim-

mūsu pilsēta neizjūt
būtisku pedagogu trūkumu,» par izglītības
iestāžu gatavību jaunam mācību gadam
teic Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.

Šīs nedēļas sākumā laba vēlējumus un simbolisku ceļamaizi uz
Pekinas Paraolimpiskajām spēlēm saņēma «Cerības» sportisti
Ingrīda Priede un Edgars Bergs, kuri startēs lodes grūšanas un
diska mešanas disciplīnās. Kopā ar viņiem uz Ķīnu dosies arī
trenere Maija Ukstiņa (vidū).
Foto: Ivars Veiliņš

Īsi

aug 20 skolas vecuma bērni.
Katram bērnam, lai vecāki
iegādātos mācību līdzekļus
un apģērbu, paredzēts atvēlēt simts latus. Tos varēs
saņemt pēc tam, kad deputāti
atbalstīs pabalsta piešķiršanu.
I.Škutāne atgādina, ka pašvaldības saistošajos noteikumos
nav paredzēts piešķirt pabalstu bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Taču šis
gadījums savā ziņā uzskatāms
par ārkārtas, tāpēc palīdzību
paredzēts sniegt izņēmuma
kārtā.
Datus par darbiniekiem,

kam pienākas pabalsts, apkopojis maksātnespējīgā uzņēmuma Jelgavas ražotnes
arodbiedrības vadītājs Vladimirs Mihaļčenko. Viņš atzīst,
ka apmēram tikpat daudzi
maiznieka darbinieki, kam
ir skolas vecuma bērni, dzīvo citās pašvaldībās. Arodbiedrība katrā atsevišķajā
lauku pagastā nav vērsusies
ar lūgumu piešķirt materiālo
pabalstu. V.Mihaļčeno darbiniekiem to ieteicis darīt individuāli. Arodbiedrības vadītājs
ir pateicīgs, ka Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras

Jelgavas nodaļas vadītājai
Dacei Oltei radusies ierosme
vērsties pie pašvaldības pēc
palīdzības un bez ienākumiem
palikušo darbinieku lūgums ir
uzklausīts.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka maksātnespējīgā
uzņēmuma strādājošajiem,
kam uzteikts darbs, pirmā
iespēja pretendēt uz neizmaksāto algu par jūliju un augustu
varētu būt tikai nākamā gada
sākumā, kad būs bijusi pirmā
kreditoru sapulce, bet iespēja
saņemt bezdarbnieka pabalstu
– ne agrāk kā novembrī.

sākušies Iecavas tilta rekonstrukcijas
darbi, kā dēļ autotransportam nokļūšana no Jelgavas uz Rīgu un atpakaļ
ir par pāris kilometriem garāka. JAP
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
atzīst, ka apbraucamais ceļš nav
daudz garāks par ierasto maršrutu,
taču katrā reisā tas radīs papildus
degvielas, tātad arī naudas tēriņus.
«Esam aprēķinājuši, ka gada laikā,
kamēr satiksme pār Iecavas tiltu būs
slēgta un nāksies izmantot apbraucamo ceļu, mūsu papildus izdevumi
būs vairāk nekā 18 tūkstoši latu, ko
esam lūguši kompensēt. Saskaņā ar
jauno normu Sabiedriskā transporta
likumā esam arī saņēmuši pozitīvu
atbildi, ka līdzekļi papildus zaudējumu kompensēšanai jau ir paredzēti.
Tādēļ varam prognozēt, ka pirmo reizi
remonts mums varbūt arī radīs liekus
kilometrus katrā reisā, taču ne zaudējumus,» stāsta P.Salkazanovs.
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija (VBTAI) ik dienu saņem
jautājumus no vecākiem, kuri meklē
palīdzību dažādu situāciju risināšanā, kas saistītas ar vecāku un
bērnu savstarpējām attiecībām un
attiecībām skolā. Lai vecākiem

palīdzētu psiholoģisku situāciju risināšanā attiecībās ar
bērniem, VBTAI kopīgi ar Latvijas vecāku apvienību «VISI» no
27. līdz 29. augustam laikā no
pulksten 8 līdz 23 pirmo reizi
rīko akciju «Vecāku uzticības
tālrunis». Vecāki tiek aicināti zvanīt
pa VBTAI uzticības tālruni 80006008,
pa kuru būs iespēja konsultēties par
sev nozīmīgām tēmām, kas saistītas
ar psiholoģiskām problēmām attiecībās ar bērniem. Uz jautājumiem
atbildes sniegs VBTAI psihologi.
Zvani pa uzticības tālruni ir bez
maksas, zvanot gan no fiksētā, gan
mobilā tālruņa.
Ritma Gaidamoviča
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Neērtības stacijā
beigsies oktobrī

PAR JELGAVAS PAŠVALDĪBAS MANTAS NODOŠANU
JELGAVAS UN BAUSKAS PAŠVALDĪBU KOPĪGĀS
AĢENTŪRAS «ZEMGALES EKO» VALDĪJUMĀ UN
PUBLISKĀ PAKALPOJUMA APSTIPRINĀŠANU

«Domāju, ka tas interesē daudzus – proti, vēlos noskaidrot,
cik ilgs būs dzelzceļa stacijas
apkārtnes remonts un cik ilgi
pasažieri nevarēs normāli iziet
no perona uz pilsētu un atpakaļ?» «Jelgavas Vēstnesim»
lūdz noskaidrot Sindija Eglīte,
paužot, ka pašlaik stacijā notiekošais esot vienkārši pasažieru
izsmiešana. «Būtu vismaz atvēruši abas stacijas durvis!»
raksta lasītāja.
«Neviens remonts nenotiek
bez neērtībām. Ar tām pasažieriem vēl kādu laiku būs
jāsamierinās arī Jelgavas dzelzceļa stacijā,» akciju sabiedrības
«Latvijas Dzelzceļš» Nekustamo
īpašumu pārvaldes tehniskās
ekspluatācijas daļas vadītājs
Dainis Ragovskis atklāj, ka vērienīgos remontdarbus stacijā
plānots pabeigt šā gada oktobrī.
Pašlaik atlicis vien nokrāsot
ēkas fasādi, paveikt dažādus
sīkus remontdarbus un sakārtot
stāvlaukumu pie stacijas.
Jāatgādina, ka Jelgavas dzelzceļa stacijas remontdarbi sākās
pirms apmēram pieciem gadiem.
«Tur remonts nebija veikts kopš
pēckara laikiem, tādēļ likumsakarīgi, ka viss tajā bija pamatīgi
nolietojies – ne tikai fasāde, bet
arī komunikācijas. Ēkas sienas
bija mitras līdz pat otrajam
stāvam,» atgādina D.Ragovskis.
Runājot par neērtībām, kuras
pasažieriem jāpiedzīvo dzelzceļa stacijā, viņš piebilst, ka
remontdarbi organizēti tā, lai
tos stacijas apmeklētāji izjustu maksimāli maz. Taču par
darbu vērienīgumu liecina arī
izmaksas – kopumā stacijas

28. augustā plkst.18
Jelgavas 1. ģimnāzijas

7. un 10. klašu skolēnu
vecāku sapulce.
Tālrunis uzziņām 63045548.

Iepērkam krāsainos
metāllūžņus.
Augstas cenas!
Jelgava, Lapu iela 7.
Tālrunis 29630949.

Jelgavas dome 24.07.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus
Nr.08-16 «Par teritorijas Zīles ceļā
3B detālplānojuma un tā saistošās
daļas apstiprināšanu».
Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties Jelgavas domes
kancelejā.

Ar neērtībām Jelgavas dzelzceļa stacijā pasažieriem būs jāsamierinās līdz oktobrim – tieši tad
paredzēts pabeigt vērienīgos remontdarbus, kas ilguši apmēram piecus gadus. Nu atlicis vien
nokrāsot ēkas fasādi, kas būs bēšos toņos, paveikt dažādus sīkus remontdarbus, kā arī sakārtot
Foto: Ivars Veiliņš
stāvlaukumu stacijas priekšā.
uzlabošanā ieguldīts apmēram
miljons latu.
«Pasažieri, visticamāk, pamanīs vien atjaunoto fasādi, taču
milzīgs darbs un līdzekļi ieguldīti
arī apmeklētāju acīm nepamanāmajā. Uzsākot Jelgavas dzelzceļa
stacijas remontu, tika ierīkota
jauna siltumtrase, nomainītas inženierkomunikācijas, logi, jumts,
sākta lietus kanalizācijas izbūve,»

paveikto ieskicē D.Ragovskis,
norādot, ka ar pašvaldības atbalstu bija iespējama sabiedriskās
tualetes izveide.
Pašlaik norit stacijas ēkas
fasādes sakārtošana, un tā tiks
nokrāsota bēšos toņos. «Pēc
tam minimāli sakārtosim arī
stāvlaukumu stacijas priekšā
– nolīdzināsim rakumus, kas
radušies, rokot kabeļus, pielabo-

«Junior Chamber International Latvia» Jelgavas nodaļa sadarbībā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti organizē akciju

«Dāvini gaismu Jelgavas pilij!»

Lai turpinātu pils izgaismošanu un līdz Latvijas 90. dzimšanas dienai
gaiši iemirdzētos arī pils Lielupes puses fasāde, mēs uzrunājam Jūs
– sociāli atbildīgus un aktīvus cilvēkus – un aicinām piedalīties
Jelgavas pils izgaismošanā, ziedojot naudas līdzekļus.
Ziedojumus var veikt:
• nodibinājuma «Jelgavas Lauksaimniecības universitātes fonds
«Jelgavas pils»», Reģ. Nr. 40008056854 kontos:
– Hipotēku banka, kods LHZBLV22, konta Nr. LV42LHZB3000156937002;
– a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008,
konts LV68UNLA0050000109722, ar norādi «Pils izgaismošanai»;
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Reģ. Nr. 90000041898,
Valsts Kase, TRELLV22, konts LV13TREL7160030000000,
ar norādi «Pils izgaismošanai». Ziedojot šajā kontā, ir iespēja saņemt
uzņēmuma ienākumu nodokļa atvieglojumus atbilstoši likumam
«Par uzņēmuma ienākumu nodokli».
Jāpiebilst, ka nelieliem ziedojumiem LLU foajē izvietota arī ziedojumu kastīte.

sim asfalta segumu un iesēsim
zālienu,» tā būvinženieris. Viņš
arī piebilst, ka pašlaik remontdarbu dēļ stacijas apmeklētājiem, protams, jārēķinās ar
zināmām neērtībām, taču pēc
to beigām būs izdarīts viss, lai
pasažieriem nodrošinātu maksimālas ērtības un ēka būtu arī
vizuāli pievilcīga.  
Sagatavoja Sintija Čepanone

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 14.punkta
«g» apakšpunktu, Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras
«Zemgales EKO» nolikuma 7.2.7., 11., 31.1.punktu, Jelgavas domes
19.06.2008. lēmumu Nr.8/19 «Par atsevišķu funkciju nodošanu no Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» kompetences
Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras «Zemgales EKO»
kompetencē»
Jelgavas dome NOLEMJ:
1. Nodot Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras «Zemgales
EKO» valdījumā Jelgavas pašvaldības mantu:
1.1. nekustamo īpašumu Uzvaras ielā 1, Jelgavā (kadastra apzīmējums Nr.09005050290) ar atlikušo bilances vērtību uz 30.06.2008. –
Ls 11 065,54 (vienpadsmit tūkstoši sešdesmit pieci lati 54 sant.),
1.2. kustamo īpašumu saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu;
2. Pašvaldības izpilddirektoram G.Kurlovičam organizēt 1.punktā minētās
pašvaldības mantas nodošanu;
3. Apstiprināt publisko pakalpojumu:
3.1. sabiedriskās tualetes apmeklējums vienai personai – Ls 0,10, t.sk.
pievienotās vērtības nodoklis,
3.2. invalīdi un bērni līdz septiņu gadu vecumam no maksas par pakalpojumu ir atbrīvoti;
4. Publiskā pakalpojuma izcenojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»;
5. Ar publiskā pakalpojuma izcenojuma spēkā stāšanās dienu atzīt par
spēku zaudējušiem:
5.1. Jelgavas domes 27.06.2002. lēmumu Nr.13/8 «Par maksas noteikšanu
par konteinertipa tualetes Raiņa parkā lietošanu»,
5.2. Jelgavas domes 17.06.2004. lēmumu Nr.7/23 «Par grozījumiem
Jelgavas domes 27.06.2002. lēmumā Nr.13/8 «Par maksas noteikšanu
par konteinertipa tualetes Raiņa parkā lietošanu»»,
5.3. Jelgavas domes 28.12.2007. lēmuma Nr.17/21 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras (JPPA) «Pilsētsaimniecība» maksas pakalpojumiem»
2.punktu.

Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora
(turpmāk tekstā – Regulators) lēmuma Nr. 18 (protokols
Nr. 11 (115)) izraksts.
Jelgavā, 2008.gada 26.augustā
Lēmums Nr.18
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu,
9.panta otro daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu un
iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR 2001.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs» prasībām, Padome nolemj:
1. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes
diferencētos siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās
vērtības nodokļa) atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Dabasgāzes
tirdzniecības
cena līdz
Ls/tūkst.nm³
pie faktiskās
siltumspējas
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305

Dabasgāzes
tirdzniecības
gala tarifs
Ls/tūkst.nm³

Siltumenerģijas
tarifs, Ls/MWh
(bez PVN)

141,10
146,10
151,10
156,10
161,10
166,10
171,10
176,10
181,10
186,10
191,10
196,10
201,10
206,10
211,10
216,10
221,10
226,10
231,10
236,10
241,10
246,10
251,10
256,10
261,10
266,10
271,10
276,10
281,10
286,10
291,10
296,10
301,10
306,10
311,10
316,10
321,10
326,10
331,10
336,10
341,10
346,10
351,10
356,10

29,78
30,44
31,10
31,75
32,41
33,07
33,73
34,39
35,05
35,70
36,36
37,02
37,68
38,34
39,00
39,65
40,31
40,97
41,63
42,29
42,95
43,60
44,26
44,92
45,58
46,24
46,90
47,55
48,21
48,87
49,53
50,19
50,85
51,50
52,16
52,82
53,48
54,14
54,80
55,45
56,11
56,77
57,43
58,09

Nr.p.k.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Dabasgāzes
tirdzniecības
cena līdz
Ls/tūkst.nm³
pie faktiskās
siltumspējas
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550

Dabasgāzes
tirdzniecības
gala tarifs
Ls/tūkst.nm³

Siltumenerģijas
tarifs, Ls/MWh
(bez PVN)

361,10
366,10
371,10
376,10
381,10
386,10
391,10
396,10
401,10
406,10
411,10
416,10
421,10
426,10
431,10
436,10
441,10
446,10
451,10
456,10
461,10
466,10
471,10
476,10
481,10
486,10
491,10
496,10
501,10
506,10
511,10
516,10
521,10
526,10
531,10
536,10
541,10
546,10
551,10
556,10
561,10
566,10
571,10
576,10
581,10
586,10
591,10
596,10
601,10

58,75
59,40
60,06
60,72
61,38
62,04
62,69
63,35
64,01
64,67
65,33
65,99
66,64
67,30
67,96
68,62
69,28
69,94
70,59
71,25
71,95
72,57
73,23
73,89
74,54
75,20
75,86
76,52
77,18
77,84
78,49
79,15
79,81
80,47
81,13
81,79
82,44
83,10
83,76
84,42
85,08
85,74
86,39
87,05
87,71
88,37
89,03
89,69
90,34

2. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātie siltumenerģijas
tarifi stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī un tarifi ir spēkā
līdz jaunu tarifu spēkā stāšanās datumam.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo
lēmumu.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010) 30 dienu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Regulatora priekšsēdētāja V.Prokopenko

Ceturtdiena, 2008. gada 28. augusts
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Zemi izpērk kūtri
 Anna Afanasjeva

Šonedēļ Valsts zemes
dienesta (VZD) Zemgales reģionālās nodaļas
Jelgavas birojā vērojams apmeklētāju pieplūdums, jo ir pēdējās
dienas, kad iedzīvotāji,
kam zeme piešķirta
pastāvīgā lietošanā
un kas pieteikušies tās
izpirkšanai par kadastrālo vērtību, VZD var
iesniegt zemes robežu
plānu vai veikt priekšapmaksu, maksājot
sertifikātos.
Līdz 1. septembrim pieņemšanas laiks pagarināts līdz pulksten 19. Bet citādi, tā kā zemes
reforma tuvojas noslēgumam,
VZD darba apjoms vairs nav tik
liels. To ietekmējis arī panīkums
nekustamo īpašumu tirgū.
VZD klientiem aktuāls ir dienesta sniegto pakalpojumu cenu
kāpums. No septembra par 10
– 25 procentiem pieaugs VZD
pakalpojumu cenas. Tas saistīts
ar vairāku jaunu normatīvo
aktu, piemēram, noteikumu par
apbūvēta zemesgabala vērtības
noteikšanu privatizācijas vajadzībām, par valsts nodevu par
kadastra izziņu ieviešanu, kā arī
ar to, ka līdzšinējam cenrādim
par pamatu ņemtas 2005. gada
cenas un situācija valstī. Šajā

Zemes izpirkšanas gaita liecina, ka ne visi iedzīvotāji, kas pieteikušies lietošanā
piešķirtās zemes izpirkšanai par privatizācijas sertifikātiem un pēc zemes kadastrālās vērtības, to darīs. Lai gan tas ir krietni lētāk nekā iegādāties zemi pēc
tirgus vērtības un par skaidru naudu, ne visiem pieticis līdzekļu mērniekiem
pasūtīt zemes robežu plānu vai veikt priekšapmaksu.
Grūtības sagādā privatizācijas sertifikātu iegāde. Pēc Ekonomikas ministrijas
datiem, pirkt un pārdot privatizācijas sertifikātus ir tiesības 14 uzņēmumiem,
to skaitā Hipotēku un zemes bankai, Hansabankai, «Parex» bankai, Krājbankai, Rietumu bankai. Taču tajās pieprasījums reizēm pārsniedz piedāvājumu
un sertifikāti ne vienmēr pieejami. Arī to cena pietuvojusies nominālvērtībai
– sertifikāta cena svārstās no 24 līdz 26 latiem. Pavasarī cena bija mazāka – ap
20 latiem.
Iedzīvotājiem, kas tagad nebūs paspējuši izpirkt zemi, to varēs darīt par naudu
atbilstoši tirgus vērtībai. Viņiem ir tiesības lietošanā piešķirto zemi arī turpmāk
nomāt no pašvaldības. Par to būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis viena
procenta apmērā un nomas maksa 0,5 procenti no kadastrālās vērtības. Ja
līdz nākamā gada 1. septembrim ar pašvaldību nebūs noslēgts zemes nomas
līgums, arī tiesības nomāt šo zemi cilvēkam zudīs. To ieskaitīs zemes reformas
pabeigšanai paredzētajās zemēs un izmantos īpašuma tiesību atjaunošanai
bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem.

brīvu. Jaunais cenrādis vērsts
uz kvalitātes standartu nostiprināšanu. Šajā nolūkā stingrākas
prasības ieviestas mērniecības
darbiem.

Dokumentus kārto
pēdējā brīdī

VZD pēdējā laika aktualitāte
ir zemes izpirkšana, kas jāveic
iedzīvotājiem, kam tā piešķirta
pastāvīgā lietošanā. Tiem, kas
pieteikušies izpirkšanai, līdz 1.
septembrim VZD jāiesniedz mērnieku sagatavots zemes robežu
plāns vai arī jāveic priekšapmaksa. Taču cilvēki nesteidzas, kaut
arī īpašumtiesību jautājumu
tālākai kārtošanai laika palicis
ļoti maz. Augustā līdz šai nedēļai
Jelgavā pasūtītas kadastra izzi-

Zemes izpirkšanas gaitā Valsts zemes dienestam nākas uzklausīt
pārmetumus par sertifikātu trūkumu. Klientu apkalpošanas centrā izvietota centrālā aparāta informācija par visām firmām, kur
tos var iegādāties. Taču ne vienam vien potenciālajam pircējam
tajās atbildēts, ka viņiem sertifikātu nav, – ievērojusi VZD reģionālās nodaļas kadastra procesa vadītāja Liāna Ribkinska.
laikā resursi sadārdzinājušies,
darbinieku atalgojums būtiski
palielinājies.
VZD Zemgales reģionālās
nodaļas vadītāja Maiga Miglāne
stāsta, ka VZD nodaļās saņemtajiem pakalpojumiem nav lielākais
cenu kāpums. Lielākoties tas
skar pakalpojumus, kas saistīti
ar VZD datu abonēšanu, Valsts
adrešu reģistra datu nodošanu,
kadastra informācijas pārlūkošanu interneta režīmā u.tml.
Reģionos pieprasītākie pakalpojumi sadārdzinājušies mazāk.
Piemēram, par ēkas kadastrālās
uzmērīšanas un reģistrācijas
dokumentu sagatavošanu un
apstrādi, ko tautā joprojām sauc
par inventarizāciju, būs jāmaksā
23,10 lati līdzšinējo 19,50 latu
vietā. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, jārēķinās, ka izdevumi
atkarīgi no būves platības – par
katru kvadrātmetru jāmaksā
desmit santīmi. Ar VZD pakalpojumu cenrādi var iepazīties
mājas lapā: www.mk.gov.lv.
Tagad ieviesta samaksa par
VZD sagatavotajiem atzinumiem
par zemes ierīcības projektiem.
Līdz šim iestāde to darīja par

ņas priekšapmaksas veikšanai
56 zemes vienībām. Lauku zemes izpirkšanas reģistrā rajonā
reģistrētas 2525 zemes vienības,
no kurām 1401 ir uzmērīta un
tām iesniegti robežu plāni VZD.
Priekšapmaksa veikta par 115
zemes vienībām. Jelgavas pilsētas zemes reģistrā reģistrētas
486 zemes vienības, no kurām
297 ir kadastrāli uzmērītas un
tām VZD iesniegti robežu plāni.
VZD reģionālās nodaļas kadastra procesa vadītāja Liāna
Ribkinska atzīst, ka Jelgavā
potenciālie īpašnieki pārsvarā
iesniedz zemes robežu plānus,
nevis veic priekšapmaksu. Šomēnes līdz 25. datumam tā veikta
12 gadījumos. Zemes robežu
plānus līdz pirmdienai kopumā
bija iesnieguši 295 potenciālie
īpašnieki. Pēdējos mēnešos cilvēku aktivitāte nav bijusi liela,
jūnijā reģistrēti trīs, jūlijā – četri,
līdz 25. augustam – trīs robežu
plāni. Kopumā Jelgavas pilsētas
reģistrā iekļautas vairāk nekā
480 zemes vienības.
Speciālisti ievērojuši, ka ne
vienam vien problēmas sagādā
tas, ka līdz galam nav nokārtotas mantošanas tiesības. Kamēr

tas nav izdarīts, priekšapmaksu
nedrīkst veikt. «Ja mantojuma
jautājumi nav sakārtoti, iespējams veikt zemesgabala uzmērīšanu. Taču, ja līdz šim nekas nav
uzsākts, sagatavot zemes robežu
plānu vairs nevar paspēt, jo
atbilstoši normatīvajiem aktiem
mērniekiem desmit dienas pirms
uzmērīšanas uz to jāuzaicina
pierobežas zemju īpašnieki,»
skaidro L.Ribkinska.
Pārējiem iedzīvotājiem VZD
nāk pretī, un līdz 1. septembrim
līdz pulksten 19 pagarināts
klientu pieņemšanas laiks zemes
robežu plāna iesniegšanai vai izziņas saņemšanai priekšapmaksas veikšanai. Ar to iedzīvotājiem
jādodas uz pilsētas pašvaldību,
kur Zemes komisijas sekretāre
norādīs kontu, uz kuru pārskaitāmi līdzekļi.
Lai gan visiem potenciālajiem
zemes īpašniekiem uz deklarēto
dzīvesvietu savlaicīgi izsūtīta informācija par dokumentu kārtošanas termiņiem, VZD speciālisti
pārliecinājušies, ka informācijai
līdzi seko tikai apmēram puse
interesentu. Daļa sakās neko nezinām, bet daļa atzīst, ka viņiem
nav līdzekļu zemes uzmērīšanai
un izpirkšanai. Ja īpašumtiesības paliks nenokārtotas, šie
cilvēki turpmāk šo zemi varēs
tikai nomāt. Kuluāros dzirdēts,
ka šo procesu varētu pagarināt,
bet pagaidām tas nav zināms.

Sūdzību izskatīšana –
darbietilpīgs process

VZD vairākus gadus vairs
nenodarbojas ar mērniecību un
robežu plānu sagatavošanu. Tā
pārziņā palikusi ar robežām sais-

Šonedēļ apmeklētāju plūsmu VZD klientu apkalpošanas centrā grūti plānot. Vienu brīdi dokumentus iesniegt vai izziņu saņemt vēlas divi cilvēki, pēc kāda laika jau izveidojusies rinda.
Foto: Ivars Veiliņš
dojušās loģiski un saistītas ar
mērniecībā izmantoto tehnoloģiju, kad zemi iemērīja ierādīšanas veidā, kas nav precīzākais
paņēmiens, savukārt materiālu
atspoguļoja uz fotoplanšetes. Ar
minēto metodi iemērītās platības īpašnieki dažkārt konstatē,
ka zemesgabals ir mazāks par
lēmumā norādīto.
«Pēc pieteikuma saņemšanas
mērniecības darbu precizitāti
pārbaudām instrumentāli. Tas ir
darbietilpīgs process, atzinumus
saskaņojam ar VZD centrālā aparāta Mērniecības departamentu.
Konstatējot kļūdu, pēc lēmuma
pieņemšanas lieta nonāk «Latvijas
valsts mērniekā», kas robežu plānu gatavo no jauna vai pārmēra.
Pilsētās kļūdu ir mazāk, jo šeit jau
uzreiz veica zemes instrumentālo
uzmērīšanu. Nepilnības galvenokārt saistītas ar tā sauktajām
«sarkanajām līnijām», jo VZD rīcībā nav pilsētas telpiskais materiāls
ar apgrūtinājumiem, līdz ar to nav
iespējams pārbaudīt, cik precīzi
mērnieki to ievērojuši,» ikdienas
«virtuvi» atklāj VZD nodaļas vadītāja, piebilstot, ka nu jau vairākus
gadus zemi iemēra tikai ar precīzu
instrumentu palīdzību.
Mērnieku sagatavotās lietas
nonāk VZD, kur to tehnisko pusi
pārbauda. Vajadzības gadījumā
pārbaude tiek veikta arī dabā.
Konstatējot sīkas neprecizitātes,
tās fiksē aktā un ļauj novērst.
Nopietnāku nepilnību gadījumā
seko atteikums robežu plāna

Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
Maiga Miglāne mudina cilvēkus sakārtot visu veidu nekustamā
īpašuma dokumentus. Ikdiena liecina, ka ar laiku šīs procedūras izmaksas ievērojami aug. Piemēram, savulaik pirmajiem
gribētājiem zemes uzmērīšanu iestāde veica par valsts budžeta
līdzekļiem. Tagad daļa cilvēku atzīst, ka viņi to nevar izdarīt
naudas trūkuma dēļ.
tīto strīdu izskatīšana. Tie galvenokārt saistīti ar domstarpībām
par platībām un iemērīšanas
neprecizitātēm. Ar mērniecības
kļūdu novēršanu nodarbojas
valsts akciju sabiedrība «Latvijas
valsts mērnieks». M.Miglāne
skaidro, ka neprecizitātes izvei-

reģistrēšanai. Raksturīgākās
mērnieku darba nepilnības ir
trūkumi dokumentu noformēšanā, īpašuma robežpunktu apsekošanā, robežzīmju pārbaudē.
Zemes īpašumi, kam pašlaik
gatavo robežu plānu, pārsvarā ir
saistīti ar citiem zemesgabaliem.

Lai nebūtu pārpratumu, uz iemērīšanu jāpieaicina pierobežas
zemju īpašnieki. M.Miglāne
pieļauj, ka mērnieki ar šo skrupulozo VZD rīcību ne vienmēr ir
apmierināti.

Apsīkums tirgū samazina
VZD darba apjomu

VZD uzmanības lokā ir līdzvērtīgo zemju fonds, no kura
zemi piešķirs īpašniekiem vai
mantiniekiem, kas pieteikušies
uz savām zemēm, bet viņiem
zemes īpašuma tiesības nav atjaunotas. Viņi līdz pagājušā gada
nogalei varēja pieteikties saņemt
īpašumā zemi no brīvās valstij vai
pašvaldībai piederošās zemes. Tagad Centrālā zemes komisija turpina izskatīt, vai šiem cilvēkiem
ir tiesības saņemt zemi. Viņiem
līdz 1. septembrim komisijā vēl
ir laiks iesniegt visus dokumentus, kas apliecina īpašuma vai
mantošanas tiesības. Ja lēmums
būs pozitīvs, nākamā gada laikā
viņiem atjaunos īpašuma tiesības
uz konkrētu zemesgabalu no
līdzvērtīgās zemes fonda.
Datus par brīvajām valsts un
pašvaldību zemēm apkopoja
VZD. Tajās iekļautas brīvās
neapbūvētās zemes. Pašlaik
Jelgavas pašvaldība turpina izvērtēt VZD datus par brīvajām
zemēm.
Visos VZD pastāvēšanas laikos
pieprasīts pakalpojums ir ēku,
telpu grupu un inženierbūvju
kadastrālā uzmērīšana un reģistrācija, ko agrāk dēvēja un
sarunvalodā joprojām sauc par
tehnisko inventarizāciju. Īpašnieku pienākums ir jebkuras
izmaiņas, kas notiek būvēs un
inženierbūvēs,darīt zināmas
VZD. Ikdienā gadās dažādi.
Reģistrējot īpašumu vai pirkuma darījumu Zemesgrāmatā,
vispirms VZD jāpasūta kadastru
reģistra izziņa. Ja pēc 1999. gada
15. decembra īpašumam veikta
būvju kadastrālā uzmērīšana jeb
inventarizācija, jauna lieta nav
jāizgatavo. Atbilstoši īpašnieka
teiktajam tiek fiksēts, ka būvē
vai būvju grupā nav veiktas izmaiņas. Bet ne vienmēr cilvēki
atklāj patiesību, faktiski situācija
var izrādīties citādāka.
M.Miglāne atzīst, ka VZD
darba apjomu jūtami ietekmējis
panīkums nekustamā īpašuma
tirgū. Tā kā ievērojami samazinājies pirkšanas un pārdošanas
darījumu īpatsvars, arī VZD saņem daudz mazāk pieprasījumu
nekustamā īpašuma dalīšanai.
Arī Jelgavā kādreizējiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem
pieder samērā lieli zemesgabali.
Nereti viņi lielāku platību sadala
mazākās, lai daļu varētu pārdot

vai arī uz kāda mazāka zemesgabala uzbūvēt sev dzīvojamo māju.
Šādos gadījumos ir jāizstrādā vai
nu zemes ierīcības projekts, kas
ir vienkāršāka procedūra, vai arī
jāizstrādā detālplānojums. Jelgavā parasti atbilstoši teritorijas
plānojuma prasībām nepieciešams detālplānojums.
VZD turpina reģistrēt zemes
robežu plānus, kas jāizstrādā
par valsts budžeta līdzekļiem. Šo
darbu veic «Latvijas valsts mērnieks». Šis pakalpojums pieejams
tikai īpašniekiem un viņu pirmās
pakāpes mantiniekiem.
Vēl VZD uztur adrešu reģistru. Tajā ir informācija gan par
īpašumiem, gan īpašniekiem.
Nepieciešamības gadījumā VZD
izsniedz izziņas par reģistros
vai arhīva dokumentos fiksēto
informāciju.
Sagatavošanas stadijā ir aizsargjoslu reģistrs. Tajā būs iekļauti visu veidu apgrūtinājumi
– informācija par ceļu servitūtiem,
elektrolīnijām, apakšzemes komunikācijām u.c. Šīs ziņas ir svarīgas
pirkšanas darījumos, pirms rakšanas darbu veikšanas, kas saistīti ar
komunikācijām, u.tml.
***
VZD sastaptie klienti ievērojuši, ka
viņiem VZD darbinieki kadastrālās
uzmērīšanas veikšanai būvē jānogādā ar savu transportu, un jautā,
vai tiešām dienesta rīcībā nav automašīnas. Maiga Miglāne stāsta,
ka dienestam ir savs transports. Ja
klientam nav savas automašīnas,
pasūtījums tiek izpildīts tāpat. Klientu transporta izmantošana iestādei
ļauj samazināt izdevumus.
***
Apmeklētāji pauž neapmierinātību,
ka VZD klientu apkalpošanas centrā
vairs nepieņem maksājumus skaidrā
naudā. Nodaļas vadītāja skaidro, ka
ar laiku VZD solīts ieviest bankas
norēķinu karšu termināļus, bet
pagaidām cilvēkiem nākas samierināties ar neērtībām. Tā kā VZD
pasūtījuma izpildi sāk pēc tam, kad
saņemts apliecinājums par avansa
iemaksāšanu, klientiem uz iestādi
nākas doties vairākkārt. Izziņu pieprasīšanas gadījumā priekšapmaksa
gan nav jāveic. Tāpat klientiem jārēķinās, ka, maksājot kādā no bankām, papildus VZD pakalpojuma
cenai klientam jāmaksā vēl bankas
komisijas maksa, tāpēc, ja vien tas
iespējams, ērtāk maksājumu nokārtot interneta bankā.
***
Apmeklētājus neapmierina arī lēnā
rindas virzīšanās klientu apkalpošanas centrā. Tas tāpēc, ka cilvēkus
pieņem tikai viens darbinieks.
Maiga Miglāne skaidro, ka tas esot
tikai atvaļinājumu laikā. Vajadzības
gadījumā klientu apkalpotāju skaitu
nodaļā palielināšot. Saspringtāks
esot augusts, sevišķi šī nedēļa, bet
daudzo apmeklētāju pieplūdumam
VZD nodaļa esot sagatavojusies.

6., 7. lpp

junda

«Junda» iekaro jaunas telpas un
realizē savus sapņus
Dažādas pārmaiņas piedzīvojis un vēl piedzīvos
bērnu un jauniešu centrs
«Junda», kurā interesenti uz nodarbībām tiek
gaidīti jau septembrī.
«Jundas» lielākais ieguvums šogad – jaunas
plašas telpas dejotājiem
bijušās Latvijas Pasta ēkas
trešajā stāvā. Patlaban
tur norit remontdarbi,
taču iestādes direktore
Silvija Andersone lēš, ka
pirmās nodarbības šeit
sāksies oktobrī, bet līdz
tam saspiedīšoties un
izlīdzēšoties ar jau esošajām. Taču tās nebūt nav
vienīgās pārmaiņas.
«Mēs paplašināmies – pasta
ēkas trešais stāvs ir mūsu lielākais
ieguvums, un par to pateicamies
pašvaldībai. Šobrīd jaunajās telpās
tiek demontētas sienas, lai izveidotu vienu lielu zāli un izbūvētu
mazākas telpas ģērbtuvēm, tērpu
noliktavai, tualetēm, kā arī izveidotu uzgaidāmo telpu vecākiem.
Bet jau oktobrī nodarbības šeit
notiks mūsdienu dejas cienītājiem
– deju studijas «Benefice» visām
vecuma grupām, jauniešiem,
kas apgūst deju aerobiku, salsu,
mākslas vingrotājiem, akrobātiem,
klasiskās dejas dejotājiem. Uz
uzņemšanu jaunos dalībniekus
gan gaidīsim Pasta ielā 32, jo
septembri moderno deju dejotāji
pārdzīvos šeit,» tā direktore.

Tas gan nenozīmējot, ka darbība tiks pārtraukta citās ēkās,
kur BJC «Junda» darbojies līdz
šim – nodarbības norisināsies arī
«Jundas» mājās gan Pasta ielā 32,
gan Skolas ielā 2, kā arī īrētajās
telpās Amatu vidusskolā, Valsts
ģimnāzijā un citviet. Tas tādēļ, ka
«Jundas» zāle visiem ir par šauru,
lielajiem dejotājiem, kā smejas
direktore, solis ir platāks par zāli,
arī noslogojums liels. «Protams,
savas mājas ir savas mājas, taču
saprotam, ka templi visām bērnu
vajadzībām neuzcelsim un pilsētai
ir daudz citu lietu risināms – top
Zemgales Olimpiskais centrs,
4. vidusskolas piebūve, pilsēta
nepārtraukti aug un attīstās,» tā
S.Andersone.

Uzņemšana «Jundas» nodarbībām Skolas ielā 2

Nosaukums
Junda TV
(video, kino, foto)
Zīmēšana
u.c. krāsu spēles
Radošā darbnīca
meitenēm
Stikla māksla
Keramika

Tekstilstudija
Tehniskā modelēšana
Kokapstrāde
Ādas plastika
Floristika
Trases automodelisms
Puišu klubs
Dabas draugu
klubs
41. Skautu vienība
Astroloģijas,
astronomijas klubs
S/O «Kovārnis»
Muzikālā fabrika

Dalībnieki
3-18 g.v.

Uzņemšana
6.09.

Maksa mēnesī
5 Ls

pirmsskola
1.-8.kl.
1.-4.kl.
5.-7.kl.
3.-12.kl.
bez vecuma
ierobežojumiem
no 4.kl.
1.-4.kl.
no 4.kl.
2.-4.kl.
5.-12.kl.
3.-5.kl.
6.-8.kl.
no 3.kl.
bez vecuma
ierobežojumiem
bez vecuma
ierobežojumiem
11-20 g.v. puiši
no 8.kl.

4.09.
4.09.
katru dienu
katru dienu
4.09.
katru dienu

5 Ls

3.09.
katru dienu
katru dienu
5.09.
5.09.
4.09.
4.09.
katru dienu
katru dienu

5 Ls
5 Ls
3 Ls
5 Ls
5 Ls
5 Ls
5 Ls
5 Ls

Izremontēta zāle
un ieejas koridors

«Mēs varam būt laimīgi, jo mūsu
bērniem un jauniešiem patiesi ir
interese brīvajā laikā ar kaut ko nodarboties un kaut ko darīt. Pieprasījums pēc nodarbībām ir ļoti liels.
Priecājamies, ka neesam nonākuši
situācijā, kad telpas, piedāvājums
un iespējas ir plašākas nekā interese un vajadzības, kā tas vērojams
vairākās citās Eiropas valstīs, kur ir
iekārtas, modernas telpas, bet nav
jauniešu, kas tās aizpildītu. Par laimi, mums pieprasījums ir pat lielāks
nekā piedāvājums,» ar prieku teic
S.Andersone.
Par pašvaldības finansēm šovasar
«Jundā» Pasta ielā 32 izremontēta
arī lielā zāle. Direktore cer, ka tagad
mazajiem dejotājiem gada aukstajos
mēnešos vairs nebūs jāsalst, kā tas

Nosaukums
Nodarbības bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu
Nodarbības bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu
Bēbīšu skola

Kustīgās notiņas
Mūzikas terapija

Līnijdejas
Vēderdejas

katru dienu
6.09.
5.09.

3 Ls
5 Ls

Tautas deju kolektīvs
«Jundaliņi»
Angļu valoda

Biedru maksa
5 Ls

Krievu valoda

5 Ls

5 Ls

5 Ls

Rotaļāsimies un
dziedāsim angliski
Latviešu valodas
klubs:
- valsts valodas apguve,
- dzimtās valodas
spodrināšana
Datorgudrības
Ģitāras spēle

Zvanu ansamblis
Vijolnieku ansamblis
5 Ls

5 Ls

«Par godu Latvijas 90. gadadienai realizēsim sen lolotu sapni, ko
jau īstenojuši rīdzinieki un «3x3»
nometnes dalībnieki, – latviešu
dančus. No septembra trešdienu
vakaros «Jundā» tiks vesti latviešu
danči. Tos jelgavniekiem mācīs
Mūzikas akadēmijas etnomūzikas
studente, kura pati spēlē vairākus
instrumentus, taču viņai palīgos nāks arī folkloras ansamblis
«Dimzēns»,» stāsta direktore. Viņa
piebilst, ka apgūt latviešu dančus
neesot viegli – tie pielīdzināmi īpa-

Uzņemšana «Jundas» nodarbībām Pasta ielā 32

5 Ls
5 Ls vai
0.50 dienā
3 Ls

no 15 g.v.
katru dienu
ar priekšzināšanām 5.09. pl.15.00
instrumenta spēlē
Muzikālā studija un
4-6 gadi
5.09.
popgrupa «Lai skan»
skolēni iesācēji
5.09.
turpinātāji-jaun.gr. 5.09.
turpinātāji-vec.gr. 5.09.
mazā popgrupa
3.09.
vidējā popgrupa
3.09.
jauniešu popgrupa 3.09.
Muzikālā studija
4-8 g.v.
4.09
un popgrupa «Smaids» lielā popgrupa
5.09
(krievu valodā)
Modeļu skola:
1.-3.kl.
3.09. modes
skatuves kustība, defilē
nams «Tēma»
4.-6.kl.
3.09. modes
nams «Tēma»
7.-9.kl.
3.09. modes
nams «Tēma»
pirmsskola
3.09. modes
nams «Tēma»
Tautas deju kolektīvs
2.kl.
4.09.
«Jundēns»
3.-5.kl.
4.09.
6.-8.kl.
4.09.
Breiks
puišiem bez
3.09.
vecuma ierobež.
Skatuves kustības
1.-5.kl.
«Lai skan» dziedātājiem 6.-12.kl.
popgrupām
Skatuves kustības
«Smaids» dziedātājiem popgrupām

šām ķīmijas formulām. «Protams,
ir dažas vienkāršākas rotaļas, taču
kopumā šie danči ir sarežģītāki par
ķīniešu tautas deju, kuru apguvu
daudz ātrāk. Ja ir vēlme un gribēšana, visu var, jo tā ir slodze, kas
cilvēkam nepieciešama,» uzskata
S.Andersone. Lai apgūtu latviešu
dančus, nevienam netiks jautāts,
kurā klasē viņš mācās. «Piedalīties
varēs gan mammas, gan tēti, gan
vecmāmiņas, vectētiņi, krustmātes,
vecākās māsas un brāļi – visi, kas vēlas un kuriem, tā teikt, vēl nav 100
gadu,» piebilst direktore. «Domājams, ka interese nebūs tik liela kā
par vēderdejām, taču ceru, ka arī šīs
dejas jelgavniekos raisīs interesi,»
prognozes izsaka direktore.
«Tādējādi ļausim vecākiem un
vecvecākiem darboties kopā ar
jauniešiem, ja viņiem ir tāda vēlme.
Arī deju studijas «Benefice» dažu
bijis līdz šim, lai gan logi un durvis dalībnieku vecāki izteikuši vēlmi
jau bijušas nomainītas. Jaunu skatu veidot dejojošo vecāku patruļu.
ieguvis arī Pasta ielas 32 ēkas ieejas Viņi par šādu soli izšķīrušies pēc
Dziesmu svētkos redzētā deju
koridors.
uzveduma, kurā piedalījās arī deju
studijas «Dzirnas» dalībnieku vecāLatviešu dančus varēs
ki,» skaidro direktore.
lēkt visi – arī mammas,

tēti un vecvecāki

Zēnu koris
Vācu valodas klubs
Koncertu vadītāji
Latviešu danču klubs
Žurnālistikas kadru kalve

Dalībnieki
3 g.v.
4 g.v.
5 g.v.

Uzņemšana
2.09.
2.09.
1.09.

Maksa mēnesī
5 Ls

3-12 mēneši
1-2 g.v.
2-3 g.v.
3 g.v.
bērniem ar
īpašām
vajadzībām
iesācēji
turpinātāji
iesācēji
no 6.kl.
turpinātāji
turpinātāji
jaunieši
3-4 g.v.
5-6 g.v.
7.-8.kl.
9.kl.
12.kl.
7.-9.kl.
10.-12.kl.
2.-3.kl. turp.
1.kl. turp.
6-7 g.v. iesāc.
1.-9.kl.
9.kl.
10.-12.kl.

1.09.
3.09.
5.09.
1.09.
1.09.

5 Ls

5.09.
1.09.
5.09.

5 Ls

2.-12.kl.
iesācēji
līdz 9.kl.
iesācēji
10.-12.kl.
turpinātāji
no 11 g.v.
ar priekšzināšanām
bez priekšzināšanām  
no 5 g.v.
3.-7.kl.
ar priekšzināšanām
bez vecuma
ierobežojuma
bez vecuma
ierobežojuma
8.-12.kl.

5.09.
5.09.
5.09.
2.09.
2.09.
5.09.
5.09.
5.09.
4.09.
4.09.
4.09.
4.09.
4.09.
3.09.
3.09.
3.09.

1.-5.09.
3.09.

5 Ls

5 Ls
bezmaksas

5 Ls

Darbu turpina čehs, bet
septembrī ierodas vācietes

Nākamajā mācību gadā darbu
ar bērniem turpinās arī brīvprātīgie studenti no dažādām Eiropas
valstīm. Šobrīd jau Jelgavā ir Jans
no Čehijas, kurš strādās ar jauniešiem, kas darbojas kokapstrādē
un tehniskajā modelēšanā. Savukārt 1. septembrī pilsētā ieradīsies divas vācietes. Kaut arī katra
ir no savas Vācijas pilsētas, abas
meitenes ir Lauras. «Mākslinieciskākā jauniešus vairāk skolos
vācu valodā. Līdz šim vācu valodu
mums pasniedza pašu skolotāja,
taču nu viņa mainījusi darba
vietu. Ņemot vērā, ka pie mums
dzīvos un strādās divas vācietes,
esam nolēmuši, ka jaunu skolotāju darbā nepieņemsim – bērni
varēs nākt un darboties vācu
valodas klubiņā, uzlabot savas
zināšanas, kontaktējoties ar abām
Laurām. Domāju, ka meitenes
neliegs arī individuālu apmācību.
Jāuzsver, ka tas ir Eiropas apmaksāts projekts, tāpēc par mācībām
jauniešiem nebūs jāmaksā ne
santīma,» stāsta direktore. Starp
citu – sportiskā Laura darbosies

Tikko kā aizvadīti Dziesmu un
Deju svētki, kuros savu artavu devuši arī «Jundas» kolektīvi, taču jau
septembrī «Junda» sāks gatavoties
Skolēnu dziesmu un deju svētkiem,
kas notiks pēc diviem gadiem. «Parasti saka: kad skolēni gatavi, atnāk
skolotājs. Taču interešu izglītībā
viss ir otrādi – kad atnāk skolotājs,
tad var nākt arī audzēkņi. Pēc šāda
modeļa esam atraduši diriģenti, kas
pulcinās zēnu kori un gatavosies
pēc diviem gadiem startēt Skolēnu
dziesmu svētkos. Tas nozīmē, ka
nākamajos svētkos mēs ne tikai
dejosim, bet arī skanīgi dziedāsim,»
tā direktore.
Viss mainās – kāds pedagogs saslimst, cits maina darba vai dzīves
vietu, tāpēc daļa skolotāju no darba
«Jundā» aizgājuši, taču viņu vietā
nāks jauni gan tajos pulciņos, kas
jau darbojas, gan arī jaunajos.

Uzņemšana «Jundas» nodarbībām
Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44
Dalībnieki
5.-12.kl.

Uzņemšana
5.09.

Maksa mēnesī
3 Ls

5 Ls
5Ls

5 Ls

Amatu vidusskolā Akadēmijas ielā 25
Nosaukums
Tēvijas sargi
Tautas deju kolektīvs
«Jundaliņi», «Jundari»

Dalībnieki
no 14 g.v.
9.-12.kl.
1.kl.

Uzņemšana
4.09
3.09.
3.09.

Maksa mēnesī
3 Ls
5 Ls

5 Ls

Modes namā «Tēma» Elektrības ielā 5a
3 Ls

5 Ls
5 Ls

3.09.
3.09.
5.09.
6.09.

«Mums vairs nebūs fotostudijas,
taču Viesturs Alksnītis no «Kanāla
4» Rīgā kopā ar jauniešiem vēlas
veidot «Junda TV». Video, kino, foto
– vārdsakot, modernās tehnoloģijas
jauniešu rokās. Sākumā vēlamies,
lai safilmēti tiekam mēs paši un
jaunieši izveido prezentāciju par
«Jundu» – šādi materiāli ļoti bieži
nepieciešami starptautiskajos festivālos un projektos. Šobrīd esam 19
gadus veci, bet nākamgad ap Ziemassvētkiem «Jundai» būs jau 20.
Uz šiem svētkiem vēlamies jaunu
filmu, jo tagadējā jau ir novecojusi
– varam teikt, ka tā ir vēsture,»
skaidro S.Andersone.
«Pēc ilgāka pārtraukuma šogad
jaunieši varēs izmēģināt savus spēkus arī žurnālistikā, nodarbības veidosim sadarbībā ar «Jelgavas Vēstnesi» un portālu www.jelgavasvestnesis.lv,» piebilst S.Andersone.

Nākamajos Dziesmu svētkos
ne tikai dejos tautas dejas,
bet zēni arī dziedās

Nosaukums
Sporta tūrisms,
alpīnisms un
klinšu kāpšana

Kas tik šogad viesojās pie mums un kur tik šogad bijām mēs!

Bērnu un jauniešu
centram sava «Junda TV»

Pasta ēkas 3.
stāvs ir « Jundas» lielākais ieguvums. Šobrīd
jaunajās telpās
tiek demontētas
sienas, lai izveidotu vienu lielu
zāli un izbūvētu
mazākas telpas
ģērbtuvēm,
tērpu noliktavai, tualetēm,
kā arī izveidotu
uzgaidāmo
telpu vecākiem.
Bet jau oktobrī
nodarbības šeit
notiks mūsdienu
dejas cienītājiem.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Nosaukums
Modeļu skola:
grims, stils, fotosesijas
programma, kopīga
ar «Jundu»

3 Ls
3 Ls

6.09.

4.09. pl.16.00
5.09.

3 Ls
bezmaksas

5.09. pl.15.00

3 Ls

10.09.

3 Ls (vai 1Ls par 1 x)

3.09.

3 Ls

Dalībnieki
1.-3.kl.
4.-6.kl.
7.-9.kl.
pirmsskola
turpinātāji

Uzņemšana
3.09
3.09.
3.09.
3.09.
8.09

Maksa mēnesī
15 Ls

Raiņa ielā 14
(bijušajā pasta ēkā, 3. stāvā, ieeja no pagalma)
Nosaukums
Deju studija «Benefice»

Deja un step aerobika
Akrobātiskā un
mākslinieciskā vingrošana
Klasiskā deja
Dejojošo vecāku patruļa
Salsa

Ceturtdiena, 2008. gada 28. augusts

Dalībnieki
3-5 g.v.
6-8 g.v.
3.-5.kl.
6.-9.kl. iesāc.
6.-9.kl. turp.
no 10.kl. iesāc.
no 10.kl. turp.
puišu studija
karsējmeitenes

dejotāju vecāki

Uzņemšana
Pasta ielā 32, zālē,
6.septembrī
pl.12.00,14.00,
16.00 vai 18.00
(jo nodarbību telpās
vēl ir remonts)

Maksa mēnesī
5 Ls

Vasara bērnu un jauniešu centra «Junda» darboņiem pagājusi gana raibi – simtiem
mazo jelgavnieku pabijuši «Jundas» rīkotajā nometnē «Lediņos», tikai pagājušajā nedēļā daži kolektīvi pārbrauca no Čehijas, Anglijas, Itālijas. Modeļu skolas dalībnieces
šovasar pabijušas Polijā, popgrupas «Lai skan!» dalībnieki izbraukājuši Eiropu, vijolnieki koncertējuši Ungārijā. Taču ne tikai jelgavnieki devušies ārpus valsts robežām
– nometnē «Lediņi» visu vasaru kopā ar bērniem darbojās meitenes no Armēnijas un
Francijas, kā arī puisis no Čehijas. Jūlijā uz Jelgavu bija atbraukuši jaunieši no Dānijas,
Čehijas, Slovēnijas un Lietuvas, lai internacionālās komandās kopīgi veidotu filmas
par Latviju, kuras vēlāk parādīt tautiešiem. Savukārt «Kovārņa» jaunieši uzņēmuši
ciemiņus no Portugāles, Lietuvas un Čehijas. Vienvārdsakot – arī šovasar «Junda»
iepazina pasauli un pasaule iepazina «Jundu».

«Jundari» tautas dejas lec Sardīnijā
 Ritma Gaidamoviča

Tautas deju ansamblim
«Jundari» tāpat kā daudziem citiem Jelgavas
kolektīviem šis gads bijis
darbīgs – viss sākās ar
Dziesmu un Deju svētkiem, taču pēc tiem viņi
nav devušies pelnītā atpūtā, bet gan turpinājuši
darbu, lai augusta sākumā piedalītos deju festivālā Sardīnijā. Jau pavisam drīz – 10. septembrī
– polkas lēcēji dosies uz
festivālu Baltkrievijā.
jaunajās telpās un palīdzēs sākt paveiktiem darbiem.
jauno deju skolu.
Viena no idejām, kuru «Junda»
vēlas realizēt drīzumā, ir izveidot ēnu
Vai Jelgavā vajadzīgs ēnu
un marionešu teātri, taču direktore
un marionešu teātris?
vispirms vēlas izzināt, cik ļoti tas
Jaunumu, ieceru un uzdevumu jelgavniekus varētu interesēt. «Jau
«Jundai» netrūkst – direktores pirms laika čehi izteica vēlmi ar
kabinetā ir plaukts ar vairākām mums sadarboties šajā jomā. Pēteriedaļām, kurās ieliktas dažādas burgā marionetes ir ļoti populāras,
ieceres un sapņi, un ik pa laikam arī mūsu Leļļu teātrī tapusi pirmā
tas tiek pārkārtots, lai īstenotu kādu marionešu izrāde. Ņemot vērā, ka
ideju un izņemtu materiālus par jau leļļu teātra aktieri ir noslogoti un

nevar pateikt, kurās dienās viņi
varētu braukt pie mums, esmu runājusi ar pasniedzēju no Gruzijas,
kas varētu to mūsu bērniem iemācīt,
taču vispirms vēlos izzināt, vai tas
saistītu jelgavniekus. Ja ir jaunieši,
kuriem tas šķistu interesanti, aicinu
nākt pie manis. Strādāsim kopā, lai,
iespējams, veidotu kopīgas izrādes ar
Čehijas jauniešiem. Ja būs interese
un vēlme, arī marionetes sagādāsim,» tā direktore.

Seškārtējie Latvijas čempioni mūsdienu
dejās – labākie arī Maķedonijā
 Ritma Gaidamoviča

Deju studija «Benefice»,
kuras dalībnieki pavasarī
sesto reizi nodēvēti par
Latvijas čempioniem šova
dejās, jūlijā kopā ar deju
studiju «Dzirnas» uzstājās
Dziesmu un Deju svētku
atklāšanas koncertā un
tagad jau gaida, kad varēs sākt darbu jaunajās
telpās bijušās Latvijas
Pasta ēkas 3. stāvā, pagājušajā nedēļā starptautiskā konkursā atkal
apliecinājuši sevi un no
Maķedonijas pārveduši
1. vietas godalgas.

Kolektīva vadītāja Madlēna Bratkus «Jelgavas Vēstnesim» atklāj,
ka «Jundari» no Mēnesmeitiņas
ciema, kā tulkojumā sauc vietu,
kur mūsu dejotāji apmetās, atgriezušies pagājušajā nedēļā un viņi
tur pavadījuši 12 dienas. «Šajās
dienās dejojām kopā ar francūžiem,
sicīliešiem, spāņiem, sardīniešiem
un lietuviešiem,» stāsta vadītāja.
Katru vakaru ciemā notikuši dažādi koncerti, kuros mūsējie sevi prezentējuši. «Jāatzīst, ka mums šis
bija liels piedzīvojums, jo Sardīnijā
bijām pirmo reizi, taču vēl lielāks
piedzīvojums un notikums šis bija
vietējiem, jo viņi pirmo reizi redzēja
latviešus un uzzināja, kur Latvija

Tikai pagājušajā nedēļā «Jundari» atgriezās no festivāla Sardīnijā,
taču jau 10. septembrī viņi dodas uz Baltkrieviju, lai piedalītos
starptautiskā konkursā un uzrādītu labus rezultātus.
Foto: no «Jundaru» arhīva
atrodas. Esam priecīgi, ka varējām kas gan izdejotas Dziesmu un Deju
viņiem prezentēt gan Jelgavu, svētku lieluzvedumos, gan no sava
gan Latviju. Emocijas tiešām ir mīļākā repertuāra.
neaprakstāmas – mūs pavadīt bija
Lai arī pārbrauciens bijis liels
ieradies teju viss ciems. Arī mūsu pārdzīvojums ar divām pārsēšatautas deja viņiem bija kas īpašs, nām, bagāžas kavēšanos, visi savas
jo pat dejas vidū saņēmām skaļus mantas saņēmuši un nu laimīgi
aplausus un ovācijas,» sajūsmināta atgriezušies mājās.
pauž vadītāja. Ar braucienu arī
Taču vadītāja atzīst, ka ar to
kolektīva dalībnieki ir apmierināti, darbs nebeidzas – šobrīd jau sākujo ceļojuma laikā varējuši baudīt sies gatavošanās starptautiskam
tik daudz saules, kā pa visu vasaru deju festivālam Baltkrievijā, kur
Latvijā nesagaidīt. Tas došot spē- būs ne tikai jāuzstājas un jāprezentē
kus jaunam darba cēlienam.
valsts, bet mūsu jauniešu veikums
Mūsu dejotāji sardīniešiem un atšķirībā no Sardīnijas festivāla tiks
pārējiem bija sagatavojuši dejas, arī vērtēts.

Uzsāks sadarbību ar Balkānu valstīm
 Ritma Gaidamoviča

saule caur foto objektīvu», kurā piedalījās «Jundas» Zvanu ansambļa
Šovasar ne tikai «Jundas»
dalībnieki un jaunieši no Dānijas,
jaunieši devušies pasaulē,
Čehijas, Slovēnijas un Lietuvas, un
bet arī «Jundā» viesoju«Mana ģimene ir iekš manis», kurā
šies ciemiņi no vairākām
startēja jauniešu organizācijas «Kosadarbības valstīm. Jau 1.
vārnis» dalībnieki un vienaudži no
septembrī tiks uzsāktas
Portugāles, Lietuvas, Čehijas.
pārrunas starp Baltijas
Bet jau 1. septembrī Jelgavā
un Balkānu valstīm, kas
uz semināru tiek gaidīti projektu
pavērs iespējas kopīgiem
koordinatori, līderi no Lietuvas,
projektiem un mūsu jauIgaunijas un septiņām Balkānu
niešu ceļu uz šīm valstīm.
valstīm – Serbijas, Horvātijas,
Protams, arī viņu jaunieši
Albānijas, Melnkalnes, Bulgārijas,
varēs braukt pie mums.
Rumānijas un Horvātijas, lai pārrunātu idejas par katras valsts jau
Starp dejām arī atpūta – «Benefici» Maķedonijā pārsteidza ne tikai
Šovasar «Junda» īstenojusi divus mājās apcerētiem projektiem, ko
ezera dzidrais ūdens, bet arī milzu gulbis. Foto: no «Benefices» arhīva lielus starptautiskus projektus: «Pa- katra dalībvalsts vēlētos kopīgi ar
«Ceļojums uz Maķedoniju bija
liels piedzīvojums. Ar autobusu
«Mēs, abas «Benefices» grupas makšķernieku deju «Ne asakas»
braucām cauri sešām valstīm, pirmo (no 12 līdz 15 gadiem un no 16 līdz un parodiju par kāzām «Ja kādam
reizi ceļojot nācās lūgt palīdzību 22 gadiem – red.), dejojām šovdejas ir iebildumi, lai runā tagad vai klusē
Ārlietu ministrijas konsulātam, jo ar dažādiem atribūtiem. Lielākais mūžīgi».
uz Serbijas un Maķedonijas robežas pārsteigums un reizē gandarījums
Lielākais gandarījums līdztekus  Ritma Gaidamoviča
visas mūsu rūpīgi sakārtotās somas bija, ka mūsu deju studiju ielika iegūtajām godalgām esot arī tas, ka
«izkratīja» un prasīja par kaut ko vienā «maisā» ar profesionāliem noslēguma koncertā mūsējie uzaiVaram būt lepni, ka
samaksāt. Mēs gan nesapratām, klasiskās dejas dejotājiem. Viņi bija cināti dejot visas četras konkursa
Jelgava ir viena no tām
par ko jāmaksā, taču, par laimi, visu izcili, taču mēs dejojām šova dejas, dejas, nevis, kā to paredz nolikums,
retajām pilsētām, kur
nokārtojām un Maķedonijā nokļu- kas žūrijai iepatikās daudz vairāk,» vienu labāko.
vēl darbojas skauti. Auvām. Dzīvojām Ohridas ezera krastā ar gandarījumu stāsta vadītāja.
«Bet tagad esam pilni spara strāgusta sākumā seši skau– tas ir viens no tīrākajiem ezeriem
Katru vakaru kolektīvs piedalījās dāt tālāk, jo pavisam drīz mums
ti no «Jundas» pabijuši
pasaulē, kur var skaidri redzēt pat «tautu vakaros», un latviešu vakarā būs jaunas telpas un ne ar vienu
tradicionālajā vizītes
30 metru dziļumā, taču jāatzīst, ka kopā ar Salaspils vokālo ansambli nebūs jādalās. Varēsim kļūt par
braucienā Anglijā cietīrība izpaudās vien ūdens dzidru- «Vālodzīte» izdejota «Sasala jūrīna» profesionāļiem, jo mums būs jauni
mos pie 5/10 Horšema
mā, jo kopumā valsts uz šo titulu modernizētā versijā, savukārt atklā- skolotāji un papildus nodarbības.
skautu vienības, lai kopretendēt nevar. Tas, kas mums šanas koncertā Latvija prezentēta Šobrīd saņemta arī atļauja un
pīgi dotos 65 kilometskaitās netīrs, tur ir tīrs. Patiesībā ar «Spaiņu deju», kurā jaunieši par finansējums, un modernās dejas
rus garā pārgājienā.
varam būt lepni, ka pie mums ir tik deju atribūtiku izmanto spaiņus,» varēs dejot arī Skolēnu dziesmu
daudz skaistu un sakoptu vietu, jo tā vadītāja. Jelgavniekiem šo deju un deju svētkos. Ceram, ka arī
Skautu nodarbību vadītājs In- kopā ar angļiem devušies 65
Maķedonijā tiešām valda īsts bar- bija iespēja redzēt Smilšu skulptūru mēs tiksim uz lielās skatuves – jau gus Meiliņš stāsta, ka sadarbība kilometrus garā pārgājienā gar
daks. Noteikti gribētu tur aizbraukt festivāla atklāšanas svētkos.
esam sākuši kopmēģinājumus. Bet ar Anglijas skautu vienību veido- Anglijas dienvidu daļas piekrasti.
pēc pieciem gadiem un paskatīties,
Festivālā «Benefices» abas vecu- lielākais sapnis, kuru vēlamies pie- jusies jau no 1999. gada un ik pa Garais ceļš veikts, vienu dienu
kā situācija mainījusies,» tā par ma grupas atzītas par labākajām pildīt, ir dalība Pasaules šova deju laikam notiekot apmaiņas brau- ejot, otru – atpūšoties, un tā pārceļojumu stāsta «Benefices» vadītāja un ieņēma pirmās vietas. Vidējā čempionātā Vācijā un iekļūšana cieni – angļi viesojas pie mums, gājienā pavadītas trīs dienas.
Annika Andersone.
vecuma grupa labākā kļuva ar labāko desmitniekā. Sešas reizes savukārt mūsu skauti dodas uz
«Ikdienas nodarbībās mēs mācāFestivālā kopā piedalījušies 15 zābaku deju «Labs labu nemaitā» sevi esam pierādījuši kā labākos Angliju. Jau pašlaik zināms, ka mies dažādas lietas – orientēšanos,
valstu kolektīvi, kas sevi pierādīja un studijas tradicionālo deju, kas Latvijā, nu kārta sevi parādīt 2010. gadā angļu jaunieši brauks pirmo medicīnisko palīdzību, to, kā
dziedāšanā, dejošanā, teātra mākslā «aizejot» visos pasākumos «TV pasaulei,» nākotnes plānus atklāj uz Jelgavu.
izdzīvot dabā, kā iekurt ugunskuun gleznošanā.
fans», savukārt vecākie izdejojuši A.Andersone.
Šoreiz seši skauti jelgavnieki ru, un citas lietas, bet šī ir lieliska

citām īstenot.
«No 1. līdz 6. septembrim jauniešu līderi Jelgavā apspriedīs savas
idejas ar pārējo valstu kuratoriem,
tiks domāts arī par jaunu projektu
realizēšanu. Mūsu galvenais mērķis
ir veidot ciešāku sadarbību starp
Baltijas un Balkānu valstīm, kādas
nav bijis līdz šim, lai mūsu jaunieši
iepazītu šo valstu kultūru, savukārt
balkānieši vairāk uzzinātu par Baltijas valstīm un mūsu tradīcijām.
Tā būs nebijusi iespēja mūsu jauniešiem piedalīties apmaiņas projektos,
semināros, apmācībās un aizbraukt
uz Balkānu valstīm, un otrādi,»
stāsta «Jundas» direktores vietniece
darbā ar jaunatni Inga Jansone.

Skauti praktizējas Anglijā
Jelgavas 41.
Skautu vienības seši puiši
kopā ar angļu
kolēģiem
mēroja 65 kilometrus garu
ceļu gar Anglijas dienvidu
piekrasti.
Foto: no
Skutu
vienības
arhīva
iespēja jauniešiem to visu izmantot
praksē, turklāt vēl aizgūt pieredzi
no angļu jauniešiem. Kaut arī
programma un apmācība ir visai
līdzīga, dažas nianses atšķiras,»
tā vadītājs. Interesanti arī tas, ka
mūsu jaunieši startējuši dalītās
komandās – trīs latvieši, pieci angļi,
kas dalībniekiem vēl vairāk ļāvis
saliedēties, kopīgi risinot dažādus
uzdevumus.
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Pirmdiena, 1.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 597.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4847.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 40.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».
Rakstniece M.Svîre un aktrise L.Dçvica.
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Laikmeta pieskâriens.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.50 «LTV portretu izlase». Sçjâni.
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.10 «Viesnîca»; «Burvju mâkslinieks». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
15.50 No LTV videofondiem. «Saules zaíis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 597.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4848.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 47.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Kopâ».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 141.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 6.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*

11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 335.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 141.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 «GE Money streetball – ielu basketbols».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 6.sçrija.
20.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls.
11. un 12.sçrija.
22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Tavs auto».*
23.30 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 6.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 35.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
2007.g. 1.sçrija.
10.05 «Brîvdienu dakteris: Tenerifa».
Vâcijas melodrâma. 2005.g.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 45.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 22.sçrija.
14.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.00 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.30 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 2007.g. 1.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 142.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 213.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns».
Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Pçrkondârds». Lielbritânijas, ASV un
Vâcijas piedzîvojumu filma. 2006.g.

tv programma
22.55 «Seðas pçdas zem zemes 4». ASV
seriâls. 1. un 2.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 48.sçrija.
2.00 «Diversants». ASV trilleris. 1999.g.
4.00 «Eiss Ventura: Zvçru detektîvs».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1994.g.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 91.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 197.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45. un 46.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».*
11.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 15.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 3».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 227.sçrija.
16.20 «Matilda». ASV ìimenes filma.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47. un 48.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8».
ASV seriâls. 1.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 1.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 5.sçrija.
24.00 «Riska zona». Raidîjums.
0.35 «Medikopters». Seriâls. 1.sçrija.
1.30 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 227.sçrija.
2.25 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 3».
5.00 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 227.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
22.05 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Otrdiena, 2.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 598.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4848.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 41.sçrija.

10.50 «Jaunâ nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijas meþa stâsti».
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 598.sçrija.

17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4849.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 48.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Kara lîgava». Lielbritânijas un Kanâdas
romantiska drâma.
23.10 Nakts ziòas.
23.25 «100 g kultûras».
23.55 «Ðeit un tagad».
0.35 «Galva. Pils. Sçta».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Saucieni lidmaðînu rçkoòâ».
Dokumentâla filma.
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 142.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 7.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «GE Money streetball – ielu basketbols».*

12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 336.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 142.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 Pludmales volejbola spçïu apskats.
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 7.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 7.sçrija.
20.05 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
21. un 22.sçrija.
21.00 «www.olimpiade.lv».
21.30 «Sporta studija». Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 7.sçrija.
23.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 36.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 2.sçrija.
10.05 «Brîvdienu dakteris: Kapri».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 46.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 100.sçrija.
14.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.00 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 143.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 214.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns».
Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera 2». Vâcijas
kriminâlmelodrâma. 12. un 13.sçrija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 13.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 13.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 49.sçrija.
1.50 «Pçrkondârds». Lielbritânijas, ASV un
Vâcijas piedzîvojumu filma. 2006.g.
3.30 «Eiss Ventura: Dabas aicinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1995.g.
5.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 92.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 198.sçrija.
9.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
2. un 3.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47. un 48.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 133.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 2.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 28.sçrija.

14.20 «Mans necilais vecpuisis 3».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 228.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 1.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49. un 50.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 12.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 7.sçrija.
22.20 «Telefona bûda». ASV trilleris.
24.00 «Medikopters». Seriâls. 2.sçrija.
1.00 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 228.sçrija.
1.55 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 4».
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 1.sçrija.
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9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 143.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 8.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Pludmales volejbola spçïu apskats.*
12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 337.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 143.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.20 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
basketbolâ. Latvija – Maíedonija.
Tieðraide.
20.30 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.55 «112 hronika».
21.10 «Atomviesulis». ASV trilleris.
22.40 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.10 The Killers koncerts Londonâ.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
22.05 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Treðdiena, 3.septembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 599.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4849.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 42.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Etnosi».*
13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Mâkslinieks.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 599.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4850.sçrija.

18.55 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 49.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Zaïais îpaðums».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*

23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 37.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 3.sçrija.
10.05 «Brîvdienu dakteris: Korfu sala».
Vâcijas melodrâma. 2004.g.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 47.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 101.sçrija.
14.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.00 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 4».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 144.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 215.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns».
Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Komisârs Reksis 9».
Vâcijas un Austrijas seriâls. 1.sçrija.
22.05 «Matriks». ASV fantastikas
spraiga siþeta filma. 1999.g.
0.45 «Draugi 6». ASV seriâls. 15.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 50.sçrija.
2.00 «Neþçlîgie ïaudis». ASV komçdija. 1986.g.
3.40 «Raíeðvîrs».
ASV piedzîvojumu filma.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 93.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 199.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49. un 50.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 134.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 3.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 4».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 229.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 2.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51. un 52.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas seriâls. 11.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
22.20 «Bembis» (ar subt.).
Krievijas kriminâldrâma.
0.35 «Medikopters». Seriâls. 3.sçrija.
1.40 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 229.sçrija.
2.35 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 4».
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 2.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».

9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
22.05 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Ceturtdiena, 4.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 600.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4850.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 43.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Starptautisks dokumentâlo filmu projekts
Kâpçc demokrâtija? «Kampaòa».
Japânas dokumentâla filma.
14.35 «Projekts Vizuâlâ Latvija».
Kazdangas pagasts.

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Kino.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 600.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4851.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 50.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Senâs civilizâcijas.
Romieði». Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «100 g kultûras».
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Manas tiesîbas».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 144.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 9.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 338.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 144.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 8.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs».
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
20.05 «Srebreòica».
Francijas dokumentâla filma.
21.00 «Trîs velniðíigi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija. 2.filma.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Âtruma cilts».
23.35 «Likteòa lîkloèi».
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 28. augusts
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 38.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 4.sçrija.
10.05 «Brîvdienu dakteris: Pie Gardas ezera».
Vâcijas melodrâma. 2004.g.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 48.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 102.sçrija.
14.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 145.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 216.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Misters Bîns».
Lielbritânijas komçdijseriâls.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Antikillers» (ar subt.). Krievijas trilleris.
24.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
255. un 256.sçrija.
1.10 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1. un 2.sçrija.
3.10 «Zvaigþòu kuìa kareivji». ASV fantastikas
piedzîvojumu filma. 1997.g.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 94.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 200.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51. un 52.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 135.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 4.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 4».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 230.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 3.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53. un 54.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 11.sçrija.
21.20 «Mûmija». ASV piedzîvojumu filma.
23.50 «Lasvegasa». ASV seriâls. 1.sçrija.
0.50 «Medikopters». Seriâls. 4.sçrija.

1.45 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 230.sçrija.
2.40 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 4».
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 3.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
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.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
22.05 «Ziòas 22.00» (krievu val.).

22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Piektdiena, 5.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 601.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4851.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 44.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 «Tûkstoð dienas Annas Boleinas dzîvç».
LTV iestudçjums. 3.daïa.
14.00 No LTV videofondiem.
«Pârsçðanâs». Mûsdienu deja.
14.20 «Dabas grâmata».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 601.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4852.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 51.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 5.sçrija.

19.00 «Tautas balss».
19.30 «Neticamâs Latvijas stâsti».
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Piektdienas vakara ðovs.
Vakars ar M.Galkinu».
22.25 «Pusnakts labâ un ïaunâ dârzâ». ASV
detektîvfilma.
1.30 «Jâ». ASV un Lielbritânijas melodrâma.
3.15 «Antikillers» (ar subt.). Krievijas trilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 95.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 201.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53. un 54.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 136.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 5.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 4».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 231.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 4.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 52.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55. un 56.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 1.raidîjums.
21.20 «Smagi iemîlçjies».
ASV romantiska komçdija. 2001.g.
23.35 «Comedy club» (ar subt.).
0.45 «Bufalo ’66». ASV melnâ komçdija.
2.45 «Finâla fantâzija». ASV un Japânas
animâcijas fantastikas filma. 2001.g.
4.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 4.sçrija.

TV5

22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Noglâstît samtu».
Lielbritânijas drâma. 2.sçrija.
0.10 «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 1.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles. Peldçðana.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 145.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 10.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 Pludmales volejbola spçïu apskats.*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 339.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 145.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 9.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs».
Dokumentâls seriâls. 10.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 17.sçrija.
20.55 «Nâvçjoðâ parliecîba». Francijas trilleris.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «24 stundas 4». ASV seriâls. 2.sçrija.
23.50 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 9.sçrija.
0.40 «Bikini meitenes». ASV seriâls. 2.sçrija.
1.10 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 39.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 5.sçrija.
10.05 «Brîvdienu dakteris: Provansa».
Vâcijas melodrâma. 2005.g.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 13.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 49.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 103.sçrija.
14.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 146.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 217.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.*
9.45 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
10.45 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
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.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
22.05 «Beslana» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
23.00 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.
1.00 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Sestdiena, 6.septembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jauno lasîtâju konkursa noslçgums».
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»

11.00 «Jaunâs zvaigznes».
12.40 «Dziesma manai paaudzei».*
14.15 «Leìendas un îstenîba. Kristiâns Lakruâ,
nekustîgais ceïotâjs». Francijas
dokumentâla filma.
15.10 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 5.sçrija.
15.40 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
16.20 «Lepnums un aizspriedumi».
Lielbritânijas seriâls. 6.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Gleznotâjs un
Amazones dþungïu pçtnieks A.Tauriòð.
19.00 «Vides fakti».

19.30 Pasaciòa. «Sçd uz sliekðòa pasaciòa».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 61.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 18.sçrija.
22.05 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
22.35 «Rîgas svçtki 2008». Aktieru koncerts.*
0.35 Nakts ziòas.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».

10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes». Vâcijas
komçdija. 2.filma.
15.30 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 4.filma.
16.20 «Tavs auto».
16.50 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
basketbolâ. Igaunija – Latvija.
Tieðraide.
18.50 Pasaules meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Moldova – Latvija. Tieðraide.
21.05 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
21.35 «Strana.LV» (krievu val.).
22.05 «Aizdomâs turçtais». Ukrainas
kriminâldrâma.
23.55 «Bikini meitenes».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska». Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 22.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
10.30 «Glâbçjzvans: Kâzas Lasvegasâ».
ASV romantiska piedzîvojumu komçdija.
12.20 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.00 F-1 Beïìijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
16.05 «Pilsçta un lauki». Mâkslas filma.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 85.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Latvijas princese».
Realitâtes ðovs. 2.sçrija.
22.10 «Krokodilu mednieks». Austrâlijas un ASV
piedzîvojumu komçdija.
0.05 «Atgrieðanâs uz Zemes».
ASV piedzîvojumu komçdija.
1.50 «Klikt 2». ASV erotiska filma.
3.30 «Pusnakts labâ un ïaunâ dârzâ».
ASV detektîvfilma.

9
TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Beslana» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Tâda ir mîlestîba» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 7.septembris
LTV 1
7.50 «Garîgâ dimensija».
8.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 TDA Uguntiòa jubilejas koncerts.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Zonnenfeldu ìimene. Uzticçðanâs».
Vâcijas ìimenes filma. 2007.g.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 «Izaicinoðâs karikatûras».
Dânijas dokumentâla filma.
17.30 «Abi labi». Speciâlizlaidums.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Z.Meierovica prospekts
Jûrmalâ. 1.daïa.
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Zaíîðu pirtiòa».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 17.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Z.Stungurei – 80. «Salna pavasarî».
Rîgas kinostudijas drâma.
22.55 Nakts ziòas.
23.00 «Projekts Cilvçks».
Vençcijas mâkslas biennâle 2007.*
23.30 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 26.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Concorde – mîta piedzimðana».
Dokumentâla filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 96.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 8.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 16.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Smagi iemîlçjies».
ASV romantiska komçdija.
12.15 «Comedy club» (ar subt.).
13.15 «Dejo ar mani». ASV muzikâla filma.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 15.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 189.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 11.sçrija.
18.50 «Kobra 7».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 7.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.30 «101 dalmâcietis».
ASV ìimenes komçdija.
22.35 «Keita un Leopolds».
ASV romantiska komçdija.
1.15 «Kaklarotas afçra».
ASV vçsturiska drâma.
3.15 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 97.sçrija.

14.15 «Bçrnu voljçrs». Francijas mâkslas filma.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 Ziemeïu atklâtâ kausa izcîòa veikbordâ.
18.05 «Dabas svçtvietas».
Dokumentâla filma. 5. un 6.sçrija.
19.00 «Ceïâ ar kameru». «Nahanni, Nahanni».
1.daïa. Ekspedîcijas dalîbnieki jau
ceïo pa Lielo Nahanni upi starp
vietâm, kur visos laikos meklçts
zelts un piedzîvojumi. Ikviens, kas te
nâcis, ir cerçjis vai nu uz vientulîbu
vai aprçíinâtu laimi. Bet visus ir
piemeklçjis vienâds iznâkums – nâve
vai vilðanâs. Nahanni bieþi sauc par
Nâves ieleju, kurâ vçl neviens nav
izdzîvojis. Arî vietas ðeit sauc baisos
vârdos – Miroòu ieleja, Bezgalvju upe
u.c. Septiòi ekspedîcijas dalîbnieki
atdalâs no pârçjâs grupas, un sâkas
aizraujoðs trîs dienu pârgâjiens kâjâm
uz vilinoðajiem un bîstamajiem klints
veidojumiem Cirques of Unclimables.
Ekspedîcijas dalîbnieki nonâk Lielâs
Nahanni upes kulminâcijas punktâ t.i.,
pie Virdþînijas ûdenskrituma.
19.30 «Makss un sabiedrotie».
Seriâls. 4.(noslçguma) sçrija.
20.25 «Holivudas sievas».

ASV un Kanâdas komçdija.
22.00 «Krçjums... saldais».
22.30 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 15.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
23.15 «TV motors».*
23.45 «Bikini meitenes».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.

LNT
6.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Mâjokïa jautâjums ‘07» (arhîvs).
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 17.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 23.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.45 «Viltvârde». ASV komçdija.
12.40 «Latvijas princese».
13.45 «Amulets 8». ASV seriâls. 8.sçrija.
14.45 F-1 Beïìijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
17.15 «Baiïu faktors 5».
18.15 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 86.sçrija.
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Zvaigþòu lietus 2». Muzikâls ðovs.
23.00 «Nikita». ASV seriâls. 13.sçrija.

24.00 «Asiòainais darbs». ASV detektîvfilma.
2.05 «Krokodilu mednieks». Austrâlijas un
ASV piedzîvojumu komçdija.
3.45 «Atgrieðanâs uz Zemes».
ASV piedzîvojumu komçdija.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 98.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 9.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Badijs Èempionu lîgâ». Ìimenes filma.
12.45 «Keita un Leopolds».
ASV romantiska komçdija.
15.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».
15.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 1.raidîjums.*
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 190.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 12.sçrija.
18.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
8.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Karîbu jûras pirâti: Melnâs pçrles lâsts».
ASV piedzîvojumu filma.
23.15 «Bezmiegs». ASV kriminâldrâma.
1.40 «Robotu medîbas».
ASV fantastikas trilleris.
3.25 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 180.sçrija.
4.15 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
7. un 8.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (krievu val.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).* Raidîjums
par jaunumiem autoindustrijâ, kas
piedâvâ lakonisku informâciju par
autotirgus jaunumiem. Netiek aizmirsts
arî par “sapòu auto” kategoriju un
autosportu, kâ arî par satiksmes
droðîbas aktualitâtçm un nâkotnes auto
tehnoloìijâm.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Maskavas sâga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi
Sirsnīgi pateicamies

Latvijas Bērnu fondam, Jelgavas domei un Latvijas Bērnu fonda
Jelgavas nodaļas valdei un aktīvistiem par finansiālo, morālo atbalstu
un organizatorisko darbu 2008. gada vasaras nometnes organizēšanā
bērniem invalīdiem un trūcīgajiem bērniem,
kas norisinājās šā gada augustā «Mežezerā», Aizkraukles rajonā.
Pateicīgie vecāki:
Inga Markute, Ilze Susla, Mairita Ančevska, Anda Ziemele, Santa Ničipare,
Sanita Simsone, Nadežda Beloborodova, Alita Janaviča, Velta Arāja, Janīna
Vibule, Mairita Tkačova, Edīte Koluža, Daina Tomsone, Ingrīda Ozoliņa,
Elga Zaķe, Signe Kivlāne, Marina Sanduhadze.

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 63023094

Novērtējums bez maksas

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

Pieņemam zeltu 7 Ls/gr.,

www.jelgavasvestnesis.lv
Portāls katram jelgavniekam

JAUNUMI APTAUKOŠANĀS ĀRSTĒŠANĀ
Paaugstināta ķermeņa masa
un aptaukošanās ir viena no
mūsdienu civilizētās sabiedrības problēmām. Šī problēma
ar katru gadu kļūst arvien
aktuālāka. Neskatoties uz jau
ilggadējo cīņu ar to, cilvēku
skaits, kuriem ir kaites, kas saistītas ar paaugstināto ķermeņa
masu, ar katru gadu palielinās.
Un, kas ir vēl skumjāk, – ar katru gadu aug bērnu, pusaudžu
un jaunu cilvēku skaits, kas cieš
no šīs problēmas.
Paaugstinātas ķermeņa masas vizuālais kosmētiskais defekts nav tik nopietns kā aptaukošanās izraisītās sekas dažādu
saslimšanu un komplikāciju
veidā. No šīm iespējamajām
slimībām jāmin cukura diabēts,
ateroskleroze, hipertoniskā
slimība, pazemināta imunitāte, mutes dobuma un zobu
saslimšanas, metaboliskais
sindroms, locītavu saslimšanas
un citas slimības.
Ir zināmas dažādas metodes,
kā var cīnīties ar paaugstinātu
ķermeņa masu, – sākot ar
diētām, medikamentiem un
nonākot līdz ķirurģiskai iejaukšanai. Metožu daudzums
un dažādība liecina par šīs
problēmas sarežģītību. Pēc
ārstēšanās bez ķirurģiskās iejaukšanās diemžēl var novērot
atgriezenisko reakciju, kad
cilvēks atgūst zaudēto svaru
un nereti pat vēl vairāk.
Pēdējo gadu laikā speciālisti ir pievērsušies ārstēšanai,
izmantojot ķirurģisko iejaukšanos, un, kā liecina ārzemju
speciālistu pieredze, šāds ārstēšanās veids dod neatgriezenisku, stabilu rezultātu. Svara
samazināšana noris pakāpeniski 5 – 6 gadu laikā.

Ja runājam par ķirurģisku ārstēšanas metožu efektivitāti, tad
salīdzinājumā ar diētām, kuras
ir efektīvas tikai 7 – 10% gadījumos, speciālās operācijas dod
pozitīvus rezultātus 70 – 90%
gadījumos.
Protams, visas ķirurģiskās ārstēšanas metodes, tāpat kā visas
invāzīvās procedūras, ir saistītas
ar pēcoperāciju sarežģījumiem
– kā agrīniem, tā arī vēlīniem.
Tādēļ pacientu atlase notiek
ļoti stingri, ievērojot iepriekšējo
ārstēšanas metožu efektivitāti,
laiku, cik sen slimnieks cieš no
aptaukošanās, kā arī saslimšanas, kā dēļ notika ķermeņa
masas palielināšanās.
Pastāv šādas ķirurģiskās ārstēšanas metodes:
- kuņģa apjoma izmaiņas, kā
rezultātā tiek ierobežots barības
daudzums;
- izslēgšana no gremošanas
procesa daļu zarnu trakta, kā dēļ
uzturvielas pilnībā neiesūcas.
Pastāv arī kombinētas operācijas.
Slimnīcā «Bikur Holim» sadarbībā ar ārzemju partneriem tiek
pielietota ķirurģiska ārstēšana,
kas sevī ietver kuņģa samazināšanu un daļēju zarnu trakta
«izslēgšanu».
Šīs operācijas būtība ir tāda,
ka, izmantojot speciālus instrumentus, laparskopiski tiek
izveidots mazs kuņģis, kas savienojas ar tievu zarnu traktu jaunā
vietā. Un tādēļ no gremošanas
procesa tiek izslēgta liela daļa
kuņģa un apmēram 1,5 metri
tievās zarnas.
Šīs operācijas ilgums ir 1,5
– 2 stundas. Stacionārā pacients
pavada 2 – 3 dienas.
Šāds ārstēšanas veids var būt

piemērots šādiem pacientiem:
• cilvēkiem, kas vecāki par
18 gadiem;
• cilvēkiem, kas slimo ilgāk
nekā 5 – 6 gadus;
• cilvēkiem, kuru ķermeņa
masas indekss ir lielāks par
35;
• cilvēkiem, kuriem ir situāciju apgrūtinošas blakus
saslimšanas (paaugstināts holesterīna līmenis, deformējošie
artrīti, hipertoniskā slimība,
cukura diabēts).
Ārzemju pieredze liecina, ka
šai metodei ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar citām.
Pirmkārt, pacientam netiek
piemērotas īpašas diētas,
otrkārt, pacients svaru zaudē
ātrāk, pakāpeniski un neatgriezeniski, treškārt, šādas
operācijas izmaksas ir zemākas.
Slimnīcā «Bikur Holim» veikto operāciju pieredze rāda,
ka pēcoperācijas posms norit
viegli un labvēlīgi pacientam
un pacients jau pēc 18 – 24
stundām var būt izrakstīts no
slimnīcas, bet aptuveni pēc
nedēļas atgriezties pie ikdienas
darbiem.
Pēc operācijas pirmā mēneša
laikā ķermeņa masa, nepielietojot nekādus palīglīdzekļus
(diēta, fiziskā slodze), samazinās par 8 – 10 kilogramiem.
Personas, kas cieš no
aptaukošanās, var vērsties
pēc palīdzības slimnīcā
«Bikur Holim».
Lai uzsāktu ārstēšanu, ir
jāveic izmeklēšana, kurai
var pieteikties pa tālruni
67145040, 67365969.
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Iepirkšanās pie datora kļūst moderna
 Zane Auziņa

kļuva tā jocīgi. Tad arī meklēju, vai
ir kāda alternatīva, un izrādījās,
ka ir. Tā nu savā veikalā sāku piedāvāt gan ekoloģiskas autiņbiksītes, kas lietošanā ir tikpat ērtas kā
parastās, bet videi draudzīgākas,
jo pilnībā sadalās vien divu gadu
laikā, gan arī daudzas citas lietas,
kas ir labākas gan bērniem, gan
videi,» stāsta Līga. Viņa piebilst,
ka pašlaik pasūtījumu ir gana
daudz, taču viņa tos visus spējot
apkalpot no darba brīvajā laikā,
kaut neizslēdz iespēju, ka pēc
gadiem pieciem vai desmit mazais
veikaliņš internetā būs kļuvis par
īstu lielveikalu un nopietnu, peļņu
nesošu uzņēmumu. Tiesa, arī viņas veikalā lielākoties pirkumus
izdara cilvēki no citiem Latvijas
reģioniem, nevis jelgavnieki, tādēļ
to piegādi nodrošina kurjerpasts.

Dažādu socioloģisko pētījumu dati par interneta
lietotājiem ir atšķirīgi – vieni apgalvo, ka interneta
lietotāju skaits pietuvojies piecdesmit procentiem
no visu iedzīvotāju skaita, sasniedzot apmēram 47
procentus, citi apgalvo, ka 50 procentu slieksnis
jau ir pārvarēts un internetu lieto vairāk nekā puse
valsts iedzīvotāju. Turklāt ar katru gadu palielinās to
cilvēku skaits, kas internetu izmanto mājās, bet, kas
būtiski, – vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju globālo
tīmekli izmantojot dažādām komerciālām darbībām
– preču vai pakalpojumu, tūrisma biļešu un kā tik
vēl ne pirkšanai. To zinot, interneta vidē ar saviem
pakalpojumiem «laužas» iekšā arī jelgavnieki, kas,
redzot daudzās interneta iepirkšanās priekšrocības
šķietami bezizmēra tīmeklī, atver savus veikalus un
bodītes. Vienam tas ir nopietns bizness, citam – tikai
nelielu peļņu nesošs hobijs, bet vēl kādam – papildus
peļņas avots līdzās parastajam veikalam. «Jelgavas
Vēstnesis» uzrunā pilsētniekus, kuri atvēruši savus
interneta veikalus, lai noskaidrotu, kā šāds bizness
sācies, kā tas attīstās un pie viena arī to, cik kāri uz
iepirkšanos internetā ir jelgavnieki – parasti interneta lietotāji.
Kā viens no senākajiem jelgavnieku radītajiem interneta veikaliem jāmin SIA «Baks» veidotā
iepirkšanās vieta www.220.lv.
Tā uzņēmumam ir kā papildus
tirdzniecības vieta līdzās «īstajiem» veikaliem Jelgavā, Rīgā,
Dobelē un citviet, kur cilvēks, kā
ierasts, var ieiet, preci apskatīt,
«apčamdīt» un pie pārdevēja kārtīgi pakonsultēties. Tiesa, firmas
vadītājs Agris Bajārs gan ātri nokritizē jelgavniekus kā neaktīvus
interneta veikalu lietotājus un
nemaz nevēlas iesaistīties garākā
sarunā par savas firmas interneta
veikala izveidošanu. «Jelgavnieki
ir mazaktīvi un mums faktiski
neinteresanti pircēji,» īsi telefonsarunā noteic A.Bajārs un beidz Jevgeņijs Melnacis savas firmas interneta veikalu www.
sākto sarunu.
neons.lv izveidoja kā papildus
tirdzniecības vietu līdzās paJelgavnieki interneta
rastajam datorpreču veikalam.
veikalos iepērkas reti
To, ka jelgavnieki nav tie aktīvā- Viņš novērojis, ka jelgavnieki
kie interneta veikalu izmantotāji, pašlaik vēl uzskatāmi par
atzīst arī vairāki citi «Jelgavas vecmodīgiem pircējiem, kas
Vēstneša» uzrunātie uzņēmēji. labprātāk iet uz veikalu, kur
Tiesa gan – viņi pārliecināti, ka preci klātienē var apskatīt un
situācija mainīsies, un labprāt var konsultēties ar pārdevēju,
kamēr iedzīvotāji galvaspilsēdalās arī savā pieredzē.
Tā interneta veikals www.neons. tā un citos Latvijas reģionos
lv pieder Jelgavas uzņēmumam interneta veikalus izmanto
SIA «JMD», kas ar datoru preču aizvien aktīvāk.
veikaliem pazīstams arī «parastajiem» pircējiem, kas iepērkas
«pa vecai modei». Uzņēmuma
vadītājs Jevgeņijs Melnacis atzīst,
ka tirdzniecības punkts internetā
bijis loģisks uzņēmējdarbības turpinājums, kas darbību sācis pirms
apmēram trijiem gadiem. «Mums
jau bija stabili parastie veikali, bet,
tā kā pārdodam datortehniku un
tās detaļas, šķita loģiski veikalu
atvērt arī internetā. Cilvēki, kas
mūsdienās lieto datoru, lielākoties
lieto arī internetu, un pieredze liecina, ka datorspeciālists vajadzīgo
detaļu pirmkārt meklē internetā.
Tas būtiski paātrina iepirkšanās
procesu, ļauj ērti salīdzināt dažādu
firmu piedāvājumu, turklāt arī
cenas ziņā ir izdevīgāk,» stāsta
Jevgeņijs, piebilstot, ka laikā,
kopš darbu uzsācis viņa interneta
veikals, nav bijis nekādu nopietnu
pārpratumu vai neapmierinātības
no pircēju puses. «Mūsu pircējs ir
salīdzinoši gudrs, labi zina, kas
viņam vajadzīgs līdz pat pēdējai
detaļai un parametram, attiecīgi
arī internetā tiek izdarīti precīzi
pasūtījumi, kas kaut kādu kļūdu
varbūtību samazina līdz minimumam,» tā uzņēmuma vadītājs.

maksimāli plašu auditoriju bez
kaut kādām ģeogrāfiskām robežām. «Ja godīgi, jelgavnieki no
mūsu interneta pircējiem ir labi
ja 25 procenti, bet vairums pircēju
nāk no Rīgas vai citiem Latvijas reģioniem. Tā arī ir galvenā
priekšrocība, ko internets mums
rada, – šādi mēs spējam būt pieejami arī to pilsētu iedzīvotājiem,
kurās savus veikalus nevaram vai
negribam veidot, kas vienmēr ir
saistīts ar papildus tēriņiem par
telpu īri un iekārtošanu, pārdevēju algošanu un citām līdzīgām
lietām. Bet internetā es varu iztikt
bez darbiniekiem, bez telpām,
attiecīgi lētāka ir arī preces, ko
saņem pircējs, cena,» pārliecināts
ir Jevgeņijs. Viņš gan piebilst, ka
pilnībā pāriet uz darbu interneta
vidē nevēlētos, un netic, ka kādu
dienu parastie veikali varētu
izzust: «Protams, tam studentam vai «dzelžos» iegrimušajam
datorspeciālistam pasūtīt preci
internetā ir vienkāršāk, taču nevar aizmirst, ka cilvēki ir dažādi
– ir tādi, kas vienkārši neuzticas
internetam vai arī pieder pie runātīgajiem klientiem, kam patīk
iepirkšanās process un iespēja
pakonsultēties ar pārdevēju. JelParastie veikali nekur
gavnieki lielākoties mūsu pakalnepazudīšot
pojumus izmanto tieši vienkāršajā
www.neons.lv vadītājs uzskata, veikalā, tāpēc no tā atteikties
ka interneta veikala būtiskākā nevēlamies – mūs interesē gan
priekšrocība ir iespēja uzrunāt virtuālie, gan «parastie» pircēji.

Veikali internetu
izmanto vairāk
Foto un ilustrācija:
Ivars Veiliņš
Arī turpmāk būsim pieejami kā apstiprināja, ka šī problēma pa- Reklāma iet
vieniem, tā otriem.»
stāv ne vien man, bet arī viņām no mutes mutē
– nu neesmu es vienīgā, kas izle«Protams, sākumā bija tā, ka
Šiverēšanās interneta
pusi un nez ko grib. Pasūdzējos nedēļā saņēmu vien vienu vai
veikalā kā hobijs un prieks arī vīram, un tā vārds pa vārdam divus pasūtījumus, taču pakāpeSavukārt jelgavniece Līga dzima ideja par sava veikala radī- niski klientu skaits aug. Svarīgi
Rulle, kas jau vairāk nekā gadu šanu,» stāsta Līga. Viņa atklāj, ka gan piebilst, ka interneta bērnu
līdztekus savam ikdienas darbam sākotnēji bijusi doma atvērt pašai preču veikals man joprojām ir
šiverējas arī interneta veikalā savu veikaliņu kādā no Jelgavas tikai hobijs – vaļasprieks, kas pašai
www.e-kids.lv, redzot interneta namiem, bet telpu trūkums, kā sagādā milzums prieka, bet kam
attīstības plašos tempus, visai arī to augstās cenas un virkne veltu vien savu brīvo laiku vakaros
vienkārši spēj iedomāties, ka
tirgošanās internetā kādudien
kļūs vēl ierastāka un izplatītāka
nekā staigāšana pa veikaliem.
Turklāt viņa neizslēdz iespēju,
ka pašas darbošanās globālajā
tīmeklī kādudien var pāraugt
par nopietnu biznesu. «Man viss
sākās ar pašas vajadzību. Pirms
nepilniem sešiem gadiem piedzima meitiņa, un toreiz skaudri
izjutu, cik patiesībā maz ir domāts par bērniem, par skaistām
precēm viņiem. Ļoti vēlējos savu
meitiņu pucēt, pirkt viņai skaistas rotaļlietas, bet to izdarīt bija
gandrīz vai neiespējami – Jelgavā
ir vien daži bērnu preču veikali, Dace Gersone vēlējās atvērt kvalitatīvu rotaslietu veikalu Jelkas faktiski tirgo vienu un to gavā, taču telpu trūkums un pārāk augstās izmaksas viņu papašu, turklāt par stipri augstām mudināja savu veikalu izveidot internetā. Tiesa, viņa atzīst, ka
cenām. Bet izbraukāt uz Rīgu ar pagaidām interneta veikalā daudz aktīvāki pircēji ir citi veikali,
mazo uz rokām un tad staigāt no kas www.aksesuari.lv izmanto kā ērtu interneta vairumtirdzveikala uz veikalu nav iespējams niecības bāzi, nevis parastie pircēji.
ne pašas spēku, ne laika ziņā. Jau
toreiz meklēju risinājumu inter- citu saimnieciskas dabas jautā- un brīvdienās. Tieši šī iemesla dēļ
netā, kur mazajai atradu smukas jumu viņu pārliecinājuši, ka savu neesmu interneta veikalu arī plaši
un, kā izrādījās, nereti arī daudz vēlmi rosīties viņa pilnībā varētu reklamējusi, bet pakāpeniski tas
kvalitatīvākas un lētākas man- apmierināt arī internetā. «Esot iekaro savu auditoriju – klienti
tas. Bet pirms nepilniem diviem dekrēta atvaļinājumā un mājās atrodas pēc draugu un paziņu
gadiem man piedzima dēliņš, audzinot mazo, es tāpat turpi- ieteikuma. Sākumā, kad preces
nāju strādāt savā pamatdarbā, paši izvadājām pasūtītājiem, bija
kur esmu grāmatvede. Toreiz pat smieklīgi, ka paciņas sanāk
visu darīju mājās, bet komuni- nest pat uz vienas mājas vienas
cēšanās ar darba vietu notika kāpņutelpas blakus dzīvokļiem.
internetā. Tad arī mūsu firmas Te cilvēki arī atklāja, ka par mums
vadītājs piedalījās starptautiskā uzzinājuši no draugiem un paziprojektā un ļoti daudz braukāja ņām, bet, kad paši pamēģinājuši
apkārt, uzņēmumu turpinot interneta iepirkšanos, pārliecināvadīt internetā. Pat smējāmies, jušies, ka mantiņas ir patiesi labas
ka firmai ir virtuālais vadītājs un kvalitatīvas, turklāt arī lētākas
un virtuālā grāmatvede. Taču, nekā parastajos veikalos, ieteikuši
tā kā daudzas valsts institūcijas to arī citiem,» ar entuziasmu un
savus pakalpojumus radījušas prieku balsī stāsta Līga.
pieejamus interneta lietotājiem
Viņa atklāj, ka interneta veikalā
Līga Rulle joprojām oficiāli ir
– pat Valsts ieņēmumu dienestam līdzās bērnu precēm piedāvā iegāgrāmatvede, bet no darba brīvisas deklarācijas varu iesniegt dāties arī ekoloģisko produkciju.
vajā laikā jau vairāk nekā gadu
virtuāli –, darbs tik un tā notika. «Es neesmu pilnīgi «zaļi» dzīšiverējas interneta veikalā
Tas, cik veiksmīgi izdodas pašai vojoša, taču man ir svarīgi savu
www.e-kids.lv, kas beidzot ļauorganizēt darbu un atrisināt iespēju robežās gādāt par to, lai
jot ātri un vienkārši jaunajām
visus jautājumus internetā, bija tīra vide būtu arī maniem bērniem
māmiņām pucēt savus bērnus
vēl viens apstāklis, kas pamu- un bērnubērniem pēc piecdesmit
ar kvalitatīvām mantām.
dināja izveidot savu interneta un 100 gadiem. Kad uzzināju, ka
un atkal biju nonākusi tajā pašā veikalu,» stāsta Līga. Toreiz viņa autiņbiksītes, ko tik plaši lietojam,
situācijā – pucēt mazo gribas, bet kādai firmai pasūtījusi interneta sadalās vairāk nekā simts gadu
lietu, ar kurām to darīt, – nav. Vai veikala mājas lapas izveidi, kas laikā, turklāt pa to brīdi, kamēr
arī ir, bet pārāk tālu vai pārāk maksājis vien divsimt latus, sa- bērns nēsā vienas autiņbiksītes,
dārgas. Toreiz aprunājos arī ar zinājusies ar piegādātājiem, un no citiem bērniem tās izlietotas
citām jaunajām māmiņām, kas darbs aizgājis.
sakrājas vesels konteiners, man

Līdzīgi bizness internetā sākās
arī Dacei Gersonei, kas ir SIA
«Magone ID» un interneta veikala www.aksesuari.lv vadītāja.
Viņa, beidzoties bērna kopšanas
atvaļinājumam, nonākusi pie
atziņas, ka iet atpakaļ uz darbu
tirdzniecībā, kāds strādāts pirms
bērniņa piedzimšanas, īsti lielas
jēgas nav – braukāšana uz darbu
aizņem pārāk daudz laika, turklāt
arī alga nekāda lielā neesot, tādēļ
kopā ar draudzeni, kas bijusi
līdzīgā stāvoklī, nolēmusi darīt ko
savu. «Mums ļoti gribējās izveidot
skaistu rotaslietu veikalu, taču
Jelgavā praktiski nav iespējams
atrast atbilstošu vietu tam – visur
ir vai nu pārāk augstas cenas,
vai arī telpas atrodas vietā, kur
nav iespējams piebraukt ar automašīnu. Labu laiku cerējām, ka
risinājumu izdosies rast, bet, kad
tas nedevās, nolēmām tirgošanos
organizēt internetā,» stāsta Dace.
Kā savu preci draudzenes izvēlējušas kvalitatīvas rotaslietas
– tā esot lieta, ko sievietes tomēr
saprot vislabāk, turklāt bija arī
mērķis beidzot rotas lietas piedāvāt arī vīriešiem un puišiem.
«Visur pasaulē vīriešu rotaslietas
ir gana izplatītas un pieprasītas,
bet Latvijā tu vari iegādāties
vai nu zeltu un sudrabu, vai ko
prastu, un to pašu tikai sievietēm.
Uzsākām sadarbību ar angļu
un franču piegādātājiem, kas,
mūsuprāt, par ļoti labām cenām
piedāvā iegādāties kvalitatīvas,
interesantas un aktuālas preces,
kuras piedāvāju tirdzniecībā arī
savā interneta veikalā,» biznesa
ideju skaidro Dace. Tiesa, viņa
piebilst, ka pretēji sākotnēji plānotajam interneta lietotāju interese par rotaslietām ir salīdzinoši
maza, toties tās lielu atsaucību
guvušas pie veikalniekiem, kas
Daces interneta veikalu izmanto kā ērtu vairumtirdzniecības
bāzi savas produkcijas iegādei.
«Protams, pie mums internetā
preces ir nopērkamas par daudz
zemāku cenu nekā veikalos – Jelgavā, piemēram, ļoti plaši mūsu
rotaslietas ir pārstāvētas veikalā
«Kante», bet Rīgā uzcenojums
tām ir vēl augstāks. Taču laikam
jau cilvēkiem, īpaši sievietēm,
patīk preci aptaustīt un pielaikot,
tādēļ šobrīd vairāk strādājam
kā vairumtirgotāji. Bet ticu, ka,
aizvien palielinoties interneta
popularitātei, arī jelgavniekiem
iepirkšanās te kļūs par paradumu,» tā uzņēmēja.
Sarunu noslēdzot, Dace un Līga
piebilst, ka iepirkties internetā ir
daudz vienkāršāk nekā grūstīties
gar preču plauktiem un pakaramajiem. Viņas cer, ka to kādreiz
novērtēs arī jelgavnieki.
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Kultūras pasākumi
 30. augustā – Vislatvijas Piena, maizes un medus svētki (Hercoga
Jēkaba laukumā un pie Lielupes).
 31. augustā pulksten 12 – Zinību dienai veltīts pasākums «Pēdējais
vasaras kūlenis». Jūrmalas teātra izrāde G.Groša, I.Treile «Augstāk par
zemi». Ieeja – bez maksas. Pēc izrādes – rotaļas, atrakcijas, radošas
aktivitātes (izrāde kultūras namā, atrakcijas skvērā aiz kultūras nama,
lietus gadījumā – kultūras namā).
 5. septembrī – Jelgavas rajona 7. grāmatu svētki (Svētē).
 11. septembrī – Dzejas svētki Jelgavā:
pulksten 15 – tikšanās ar dzejniekiem Raiņa parkā;
pulksten 18 – dzejas almanaha «Zemgales vācelīte» atvēršana (kultūras
nama Mazajā zālē). Ieeja – bez maksas.
 13. septembrī – 5. Starptautiskais grafiti mākslas festivāls (Uzvaras
parkā).

Izstādes
 29. augustā pulksten 15 – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu un
pedagogu darbu izstādes atklāšanas svētki (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. septembrim – fotoizstāde. Tajā redzami skati no plūdiem
Rietumukrainā, kuros visvairāk cietusi Jelgavas sadraudzības pilsēta
Ivanofrankovska un tās iedzīvotāji (kultūras namā). Paralēli izstādei
tiek vākti ziedojumi un pirmās nepieciešamības mantas jūlija beigās
plūdos cietušajiem. Tās var nodot Sabiedrības integrācijas birojā Pulkveža Brieža ielā 26.
 19. un 20. septembrī – Jāņa Juhņeviča un Ināras Veilandes dāliju
izstāde «Rudens varavīksne» (kultūras nama 1. stāva foajē). Ieeja
– bez maksas.
 No 4. septembra – Aivara Gulbja fotogrāfiju izstāde «Pelēkās
ikdienas zelta mirkļi» (kultūras nama 2. stāvā). Tikšanās ar autoru
– izstādes noslēgumā.
 No 8. septembra – Astrīdas Meirānes fotogrāfiju izstāde «Salona viesi» (kultūras nama 1. stāvā). Tikšanās ar autori – izstādes noslēgumā.
 Muzeja pastāvīgā ekspozīcija «Jelgava 19. – 20. gadsimtā» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 30. augustā pulksten 16 – 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava»
– FK «Auda» (Ozolnieku stadionā).
 3. septembrī pulksten 19 – 1. līgas čempionāts futbolā «Spartaks»
– FK «Jelgava» (Jūrmalā).
 6. septembrī pulksten 16 – 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – «Gulbene» (Ozolnieku stadionā).
 13. septembrī pulksten 16 – 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – «Jēkabpils» (Ozolnieku stadionā).

Labi dziedāt, dejot un teātri spēlēt Jelgavā!

Pašvaldības aģentūras «Kultūra» kolektīvi gaida jaunus dalībniekus
Kolektīvi
Atsāk
Uzņem jaunus Vecuma grupas
jauno
dalībniekus
sezonu
Bērnu un
4. septembrī
jauniešu deju
pulksten 18
kolektīvs
kultūras namā
«Vēja zirdziņš», 		
A.Skrastiņa		
Modes deju 		
3. septembrī
grupās no
studija «Intriga»,		
pulksten 18*
6 līdz 25 gadu
I.Ose		
kultūras namā vecumam
Bērnu deju 		
3. septembrī
no 3 līdz 14
kolektīvs «Ieviņa»,		
pulksten 18
gadu vecumam
L.Grīnberga		
kultūras namā
		
«Rota»
Bērnu vokālais
2. un 4.
2. un 4.
no 4 līdz 13
ansamblis «Rotiņa», septembrī
septembrī
gadu vecumam
A.Pizika
pulksten 16
pulksten 16*
kultūras namā			
Jauniešu koris
2. un 4.
2. un 4.
«Mītava»,
septembrī
septembrī
A.Pizika
pulksten 18
pulksten 16*
kultūras namā
Tautas deju
2. septembrī
2. septembrī
ansamblis
pulksten 20
pulksten 20*
«Lielupe»
kultūras namā
(jaunieši),
E.Simsone
Tautas deju
22. septembrī 17. septembrī no 15 gadu
ansamblis
pulksten 19
pulksten 19*
vecuma
«Jaunība»,
kultūras namā
L.Muskare,
A.Noviks
Ā.Alunāna teātra 		
9. septembrī
no 7 līdz 15
studija bērniem, 		
no pulksten 15 gadu vecumam.
A.Matisons, 		
līdz 19
Sagatavot dzejoli
L.Ņefedova		
kultūras namā vai prozas
			
fragmentu!
Ā.Alunāna teātra 		
17. septembrī No 18 līdz 25
studija jauniešiem,		
No pulksten
gadu vecumam.
A.Matisons, 		
16 līdz 21
Sagatavot dzejoli
L.Ņefedova			
vai prozas
			
fragmentu!
U.Rogas zīmēšanas 		
3. septembrī
No 4. līdz 12. klasei
studija, U.Roga		
pulksten 18*
		
kultūras namā		
Sarīkojumu deju 		
3. septembrī
Grupās no 6 gadu
studija bērniem 		
pulksten 15*
vecuma ar un bez
un jauniešiem,			
priekšzināšanām
G.Lambergs		
Sarīkojumu deju 		
9. septembrī
Uzņem dalībniekus
kursi pieaugušajiem,		
pulksten 19*
ar un bez
G.Lambergs		
kultūras namā priekšzināšanām
Folkloras kopa
5. septembrī
8. septembrī
«Dimzēns», V.Leja pulksten 18
pulksten 18*
kultūras namā
* uzņem visu septembri nodarbību laikos!
Plašāka informācija pa tālruni 63084675, 29120524, kā arī kultūras namā!
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Zinību dienā ieejas
maksa – skaidrs prāts
 Ritma Gaidamoviča

Tradicionālais Skolēnu domes rīkotais pasākums «Iesāc gadu
savādāk!» šogad aicina skolēnus patiešām
Zinību dienu sagaidīt citādāk nekā līdz
šim – bez alkohola
–, 1. septembrī Raiņa
parku pārvēršot par
Bezalkohola zonu.
Pasākums sāksies
pulksten 14. Ieejas
maksa – tik vien kā
skaidrs prāts.
Skolēnu domes pārstāvis
Vladimirs Aksjonovs atzīst,
ka jau vairākus gadus Skolēnu
dome mācību gadu atzīmē,
rīkojot pasākumus Raiņa parkā, taču svētku laikā diemžēl
nereti rodas problēmas ar
nepilngadīgajiem, kas neprot
iesākt gadu, nelietojot alkoholu. Ņemot vērā, ka arvien
vairāk jauniešu apreibšanu
Zinību dienā, 1. septembrī, jau
uzskata par normu, Jelgavas
Skolēnu dome šogad aicina
jauniešus lauzt šo stereotipu,
uzsverot, ka labi pavadīts laiks
nav jāsaista ar alkoholu.
«Protams, apzināmies, ka
nevaram pateikt cilvēkam: šodien tu nedrīksti dzert. Tā vietā, lai lietotu alkoholu, atradām alternatīvu – lai uzturētu
enerģisku garu un jautrību,
pasākuma laikā bērnus, jauniešus un citus interesentus
aicināsim dzert enerģētiskos
dzērienus, kurus klātesošie
Raiņa parkā varēs saņemt par
brīvu,» stāsta Vladimirs.

Aicinājumam Zinību
dienā netirgot alkoholu
atsaukusies viena
kafejnīca

Šajā dienā Skolēnu dome
ar īpašām vēstulēm aicinājusi
arī pilsētas veikalus un kafejnīcas netirgot alkoholiskos
dzērienus. Vladimirs atzīst,
ka diemžēl šim aicinājumam
pagaidām atsaukusies tikai
viena iestāde – kafejnīca «Chocolate & Pepper». Viņi ļoti
ātri apstiprinājuši, ka Zinību
dienā kafejnīcā līdz pulksten
23, kamēr nepilngadīgie drīkst
atrasties uz ielas, netiks tirgoti alkoholiskie dzērieni.
Kafejnīcas vadītāja Kristīne
Balapka «Jelgavas Vēstnesim»
atzīst, ka šī pirmām kārtām
jau ir viņas personīgā nostāja,
proti, jauniešiem alkohola lietošana nav tas labākais veids,
kā izklaidēties un pavadīt
brīvo laiku, tāpēc būtu prātīgi
arī uzņēmumiem atsaukties
aicinājumam un atbalstīt šo
skolēnu ideju Zinību dienā
netirgot alkoholu. «Jau līdz
šim biju aizdomājusies par
kaut ko tādu, taču vieniem šo
ideju realizēt ir neiespējami.
Tieši tādēļ priecājamies, ka
Jelgavas Skolēnu dome nāca
ar ierosmi, kuru mēs varam
ja ne paši noorganizēt, tad
vismaz atbalstīt,» tā Kristīne.
Viņa min, ka, protams, pirms
šī soļa aprēķināti uzņēmuma
zaudējumi šajā dienā. Tie
esot vērā ņemami, taču cēlu
mērķu vārdā tomēr nolēmuši, ka «Chocolate & Pepper»
vēlas piedalīties šajā akcijā
un var atļauties vienu dienu

Skolēnu domes aicinājumam 1. septembrī netirgot alkoholiskus dzērienus pagaidām
Foto: Ivars Veiliņš
atsaukusies tikai viena iestāde – kafejnīca «Chocolate & Pepper».
pilnībā netirgot alkoholiskos
dzērienus. Uzņēmums cer, ka
viņu piemēram sekos citi veikali un kafejnīcas, kas arī būs
gatavi šajā dienā atteikties no
alkohola tirgošanas.
Piekrišana Zinību dienā
netirgot alkoholu no pilsētas veikaliem un kafejnīcām
joprojām tiek gaidīta. Skolēnu domes pārstāvis min: ja
dokumentāls apstiprinājums
netiks saņemts līdz pasākumam, cerība, ka 1. septembrī
uzņēmumi tomēr atsauksies
aicinājumam un nepārdos alkoholiskos dzērienus, pastāv.
«Pēc šī pasākuma redzēsim,
cik atsaucīgi un ieinteresēti
sadarboties ar skolēniem ir
Jelgavas uzņēmēji,» tā Skolēnu domes pārstāvis. Jāpiemin
gan, ka kaimiņvalsts Lietuva
vairs neaicina uzņēmējus uz
šādu rīcību – tur Zinību dienā
tirgot alkoholiskos dzērienus
ir aizliegts ar likumu. «Viņi
neskaita, cik lieli ir zaudējumi,
tā ir Zinību diena, kurā var iztikt bez alkohola, jo svētki nav
vienmēr jāsaista ar dzeršanu,»
tā Vladimirs. Pasākuma laikā
uz ekrāniem tiks rādītas arī
dažādas reklāmas, kas aicinās
jauniešus aizdomāties par alkohola lietošanas kaitīgumu.
Bet smēķētāji parkā cigaretes
varēs apmainīt pret svaigi
notīrītiem burkāniem, jo kaitīgiem ieradumiem Zinību dienā
nav vietas.

Būs roks, reps, dejas
un vokālistu uzstāšanās

Vladimirs stāsta, ka šogad
izmaiņas piedzīvos arī pasākuma programma. Ja līdz šim
lielākoties visiem koncerts
asociējies tikai ar Jelgavas
rokgrupu uzstāšanos, tad
šogad tā rīkotāji padomājuši
arī par citu mūzikas stilu
piekritējiem. Bet, protams,
netiks aizmirstas arī rokgrupas. Uzstāsies kā jelgavnieki
«Synodic», «The Highway»,
tā rīdzinieki «Amadeus». Piedalīsies arī repa grupas «RAF
crew», «Anabioz», «H1T»,
«Shmell», «Rhyme». Pirmo
reizi uzstāsies «Beatbox INC»,
savu sniegumu atnākušajiem
rādīs bērnu un jauniešu centra
«Junda» grupa «Lai skan!».
Pasākuma organizatori atklāj,
ka pasākumā būs ne tikai

dažādu grupu koncerti – uzstāsies arī dejotāji: «Jundas»
kantri dejotājas, deju studija
«Benefice» un deju studija
«Kaprīze». «Šoreiz centāmies
rast kompromisu, lai pasākumu Raiņa parkā varētu apmeklēt ne tikai roka cienītāji,
bet visi, kas Zinību dienu vēlas
aizvadīt kopā ar draugiem,» tā
Vladimirs.

Galvenā balva –
portatīvais dators

Paralēli koncertam uz lielās
skatuves skatītāji varēs piedalīties atrakcijā, kuras galvenā
balva ir portatīvais dators.
Jāteic gan, ka zināms pārbaudījums, lai iegūtu balvu,
būs jāiztur. Jauniešiem, kas
vēlēsies piedalīties galvenās
balvas izlozē, trīs četras stundas būs jānostaigā ar uzzīmētu
pasākuma atbalstītāja logo uz
vaiga jeb jākļūst par staigājošu
reklāmu. Visi tie, kas atļaus
uz sava vaiga uzzīmēt logo,
aizpildīs dalībnieka anketu,
kuru iemetīs urnā. Vēlāk tiks
izlozēts laimīgais. Galvenais
nosacījums – balvu jaunietis
saņems tikai tad, ja tās pasniegšanas brīdī viņa vaigu
vēl rotās logo.
Zinību dienā savu veiklību
un gudrību, izpildot dažādus
uzdevumus, būs jāparāda arī
pilsētas skolu pašpārvalžu
darboņiem. Jāpiemin, ka šajā

dienā aktīvākie katras skolas
audzēkņi, rādot foto, filmas
un citas lietas, prezentēs savu
skolu un stāstīs par iespējām
darboties skolēnu pašpārvaldēs.

Būs arī inspektori
Rūdis un Bebrs

Mazāko klašu skolēniem
pārsteigumu būs sagādājuši Ceļu policijas inspektori
Runcis Rūdis un Bebrs. Paralēli viņu rīkotajām atrakcijām
bērniem būs iespēja apskatīt
un pasēdēt arī policijas auto.
Lai drošāks ceļš uz skolu,
policijas pārstāvji bērniem
pašiem ļaus radoši izpausties
un izveidot sev tīkamus atstarotājus – bērni no atstarojoša
materiāla varēs izgriezt sev
tīkamas formas atstarotāju,
ko pēc tam piestiprināt pie
skolas somas vai apģērba.
«Zinību diena nav tikai
skolēnu, bet arī vecāku un
vecvecāku svētki, tāpēc Raiņa
parkā gaidīts tiek ikviens,» tā
Vladimirs.
Pasākuma norises vieta būs
norobežota un saukta par
Bezalkohola zonu. Kārtību,
kā arī ieeju tajā kontrolēs
Jelgavas Pašvaldības policijas
darbinieki.
Plānots, ka pasākumi Raiņa
parkā beigsies pulksten 20, lai
jaunieši varētu laicīgi sagatavoties
nākamās dienas skolas gaitām.

Aptaujas anketa par iecerēto pieminekli
Norai Bumbierei
• Vai, jūsuprāt, Pils parks ir piemērota vieta Noras Bumbieres pieminekļa
izvietošanai?

• Ja nē, tad kur citur pilsētā jūs vēlētos redzēt šo pieminekli?

• Vai jums ir kādi ieteikumi, kā pilnveidot dziedātājas Noras Bumbieres
pieminekļa skici?

Paldies par atsaucību!
* Aptaujas anketa jānogādā Jelgavas kultūras namā un jāievieto tam
paredzētajā kastē 1. stāva foajē.

