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Tiekamies 3. Vienotības
velobraucienā!
 Ritma Gaidamoviča

Liels vai mazs, jauns
vai vecs, viens vai kopā
ar ģimeni, draugiem,
kolēģiem, bet galvenais – ar velosipēdu
sestdien, 6. septembrī, pulksten 13 tiek
gaidīts Ozolskvērā, lai
startētu 3. Vienotības
velobraucienā.
Pasākuma organizatori nodibinājums «Jelgava 21. gadsimtā» informē, ka šajā gadā
mainīta gan tikšanās vieta, gan
arī velobrauciena maršruts, bet
galapunkts gan paliek nemainīgs – nometne «Lediņi». Pulksten 13 velobrauciena dalībnieki tiekas pie rotaļu laukuma
Ozolskvērā Lielās un Pulkveža
O.Kalpaka ielas krustojumā,
kur visus sagaidīs pilsētas tēls
Alnītis un Ceļu policijas inspek-

tori Runcis Rūdis un Bebrs, kas
klātesošos skolos drošā braukšanā. Par labiem panākumiem un
sekmīgām atzīmēm dalībnieki
saņems balvas. Tur norisināsies
arī braucēju reģistrācija – katrs
saņems gan kārtas numuru, gan
īpašu kartīti, uz kuras vēlāk būs
jāsavāc kontrolpunktu atzīmes,
lai piedalītos galvenās balvas
– velosipēda – izlozē.
Pasākumā gaidīti visi, kas
vēlas pārbaudīt savus spēkus,
minot pedāļus, un parādīt, cik
zinoši ir ceļu satiksmes noteikumos. Līdzi jāņem velosipēds,
zināšanas un labs garastāvoklis. Nodibinājuma pārstāve
Rita Vectirāne gan piebilst, ka
bērniem, kas jaunāki par 12
gadiem un vēlas piedalīties velobraucienā, obligāti līdzi jāņem
kāds no pieaugušajiem, pretējā
gadījumā dalība braucienā netiks atļauta.
(Turpinājums 3.lpp.)

PET pudeles
pārtop pārslās
 Anna Afanasjeva

Vairākos pilsētas lielveikalos – «Rimi» un «Elvi» – jau šobrīd Jelgavas cukurs vairs nav nopērkams un veikala
vadība neko nezina arī par «Danisco Sugar» plāniem Jelgavas maisu cukuru fasēt Lietuvā. Viņi vien zina
teikt, ka mūsu pašu cukurs beidzies. Savukārt «Maxima» lielveikalā šonedēļ tas vēl bija nopērkams.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

cukura rezerves ir neizsmeļamas
– ražošana pārtraukta jau 2006.
Jau 1. oktobrī pēc Kongada nogalē, bet cukurs kā ir veikurences padomes lēkalu plauktos, tā ir. Sākotnēji tika
muma veikalu plauktos
lēsts, ka saražotais pietiks vien
drīkstētu parādīties culabi ja līdz pērnā gada beigām, tad
kurs ar apvienoto preču
termiņš atkal pagarināts. Līdz
zīmi «Jelgavas cukurs»
pēdējais zināmais jau saistīts ar
un «Dansukker», taču
Konkurences padomes lēmumu,
izrādās, ka mūsu zīmokas ļāva apvienoties Jelgavas Cula pārpircēji «Danisco
kurfabrikai ar «Danisco Sugar»
Sugar» domas mainījuši
un dāņiem deva iespēju paturēt
– Lietuvā ražotais un
«Jelgavas cukura» zīmolu, paci«Jelgavas cukura» pakās
ņās berot leišu cukuru. Tobrīd, izpildītais cukurs tirdznievērtējot esošās Jelgavā saražotās
cībā parādīšoties tikai
cukura rezerves, Konkurences
pēc gada – 2009. gada
padomes lēmumā teikts, ka vie1. oktobrī.
tējais cukurs varētu pietikt līdz
maijam, jūnijam. Taču, izrādās,
Nu jau labu laiku katram, arī augustā veikalu plauktos pašu
kurš seko līdzi cukurfabrikas cukurs vēl ir nopērkams. Jelgavas
likvidācijai, varētu šķist, ka mūsu Cukurfabrikas valdes priekšsēdē-

tājs Jānis Blumbergs, jautāts, cik
tad šobrīd nerealizēta cukura vēl
palicis, atbild, ka šis jautājums
neesot uzdodams viņam – visa
saražotā cukura realizācija nu
jau ir «Danisco Sugar» pārziņā.
«Mēs savu darbu šajā jomā esam
beiguši. Tagad tā ir cita operatora
kompetence. Man nav nekādu
iespēju prognozēt un izmērīt, cik
ātrā laikā varētu pārdot «Danisco
Sugar» nodoto Jelgavas cukuru,
– to varēja izdarīt mēneša laikā
un var gada laikā. Taču man
nav ne mazāko šaubu par to, ka
joprojām veikalā nopērkamais
cukurs ir mūsu pašu ražotais. Es
pats to iegādājos veikalā un zinu,
ko pērku.»
Tikmēr Liepājas Cukurfabrikas
valdes priekšsēdētāja Valija Zabe
spēj pateikt ļoti precīzi: «Jau pirms

divām nedēļām pēdējo Liepājas cukura paciņu atdevām tirdzniecībā.
Veikalu plauktos kādu brīdi tas
vēl varbūt būs, bet mūsu noliktavas jau ir tukšas. Jā, protams,
no malas skatoties, varbūt šķiet,
ka salīdzinoši ilgi pēc ražošanas
pārtraukšanas cukurs vēl ir nopērkams, taču jāpiebilst, ka arī pircēju
paradumi ir mainījušies – ziemas
periodā izjutām, ka cukurs tiek
pirkts krietni mazāk. Nenoliedzami, savu lomu spēlē ievestie
produkti, kas ir lētāki par mūsu
ražoto, un tāpēc pircēji priekšroku
dod tiem. Iespējams, tas ir viens
no iemesliem, kāpēc tik ilgi pašu
ražotais cukurs vēl bija veikalu
plauktos. Taču jūlijā un augustā
tas tika burtiski izķerts. Nu mūsu
krājumi ir pilnīgi izsmelti.»
(Turpinājums 3.lpp.)

Deviņi miljoni siltumapgādes sistēmās
 Anna Afanasjeva
SIA «Fortum Jelgava» jaunās
katlumājas izbūvē un līdzšinējo
uzlabošanā, kā arī veco siltumtrašu nomaiņā, pēc uzņēmuma
aplēsēm, būs ieguldījis deviņus
miljonus eiro.
Lielākie investīciju objekti ir
jaunā katlumāja Aviācijas ielā
un Ganību ielas katlumāja. SIA
«Fortum Jelgava» valdes locekle
Aina Bataraga skaidro, ka pašlaik ir skaidrība par katlumājas

izmaksām Pārlielupes daļā.
Neskaitot pieslēguma izbūvi
gāzes vadam, jaunā apsildes
avota izbūve, kas no oktobra
sāks darboties nojaucamās
cukurfabrikas termoeletrocentrāles vietā, izmaksājusi 1 647
338 latus bez PVN. Jaunās, kā
arī Kalnciema ceļa katlumājas
pieslēguma izveide gāzes vadam uzņēmumam izmaksāja 77
116 latu bez PVN.
Savukārt, veicot uzlabojumus
Ganību ielā, pie pašreizējās kat-

lumājas izvietos nelielu katlumāju
ar četriem elektrodzinējiem. Līguma vērtība ir 7 130 923 eiro.
Katlumājā Aviācijas ielā uz
koģenerācijas režīmu šogad vēl
nepāries, jo ar elektroapgādes
pievadi un pārbūvi saistītā darbu
daļa izrādījusies pārāk sarežģīta
un laikietilpīga. Tas varētu notikt
2010. gadā.
Tāpat virknē mikrorajonu šovasar veikta vai vēl notiek atsevišķu siltumtrašu posmu nomaiņa
vai renovācija: Rūpniecības un

Pulkveža O.Kalpaka ielā 660
metru posmā; 352 metru posmā
Helmaņa un Pumpura ielā; 288
metru posmā Lielajā un Pulkveža
O.Kalpaka ielā; 485 metru posmā
Pulkveža Brieža ielā. Aplēses
liecina, ka siltumenerģijas zudumi vecajās trasēs sasnieguši 40
procentus.
Neatliekamie renovācijas darbi
arī jāīsteno 123 metru posmā Pļavu ielā, 106 metru posmā Ganību
ielā, kā arī posmos Pērnavas ielā
un Loka maģistrālē.

PET pudeļu pārstrādes
rūpnīca «PET Baltija»,
ko nākamnedēļ svinīgi
atklās NP Jelgavas biznesa parkā kādreizējā
RAF rūpnīcas teritorijā, uzskatāmi apliecina sadzīves atkritumu
šķirošanas lietderību.
Šeit PET pudeles pārtop
pārslās, ko izmanto atkārtotai plastmasas izstrādājumu ražošanai.
Telpu sakārtošana un pielāgošana ražotnes vajadzībām sākta
februārī. Vasaras nogalē PET
pārstrāde uzsākta testa režīmā.
Iepriekšējā rūpnīca, kas atrodas
Vecmīlgrāvī, kopš janvāra darbību pārtraukusi. «PET Baltija»
direktors Jānis Caune skaidro,
ka jauna vieta ražotnes izveidei

meklēta, jo līdzšinējās tehnoloģijas bija pārāk vienkāršas un
jaudas nepietiekamas, savukārt
jauno pārstrādes līniju izvietot
agrākajās telpās neatļāva energojaudu trūkums un parametri
– konveijera izvietošanai bija
nepieciešams vismaz astoņus
metrus liels griestu augstums.
PET pudeles ražotnē no atkritumu apsaimniekotājiem nonāk
sapresētā veidā. Vispirms tās
ar ķīmisko līdzekļu palīdzību
nomazgā 90 grādu temperatūrā
milzu veļas mašīnai līdzīgā iekārtā, tad atšķiro nepieciešamo
krāsu (caurspīdīga, caurspīdīga
ar zilganu toni, zaļa, brūna) un
samaļ pārslās. Pēc šī procesa
pārslas atkārtoti mazgā, jo pēc
sākotnējās procedūras uz tām
tomēr saglabājas etiķešu līme. Tā
kā pudeles tiek samaltas kopā ar
korķīšiem, pārslas atdala.
(Turpinājums 3.lpp.)

Aicinājums piedalīties lielajā talkā
«Par tīru un zaļu valsti.
Dāvana Latvijai 90. gadadienā»
Latvija ir pietiekami liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot
un kur augt nākamajām paaudzēm. Latvija ir pietiekami maza, lai mēs
visi kopā spētu tai atdot agrāko tīras valsts slavu. Talka – tas ir kopīgs
darbs, kas veicas labāk un priecīgāk, nekā vienam darot.
Mēs varam iztīrīt no savas Jelgavas dažviet nevērīgi un nelikumīgi
izmestos atkritumus, savākt gar Lielupes un Driksas krastiem atstāto
un izskaloto drazu un parūpēties, lai Latvijas zaļākās pilsētas gods tiktu
turēts cieņā.
Tāpēc aicinām valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas un ikvienu īstenu jelgavnieku sestdien, 13. septembrī,
pulksten 10 pulcēties skvērā aiz kultūras nama, lai kopā dotos sakopt
mūsu abu upju krastus. Talka noslēgsies pulksten 15, kad atkal pulcēsimies ar padarīta darba sajūtu.
Atcerēsimies, ka tīrība sākas ar savu namu un savu pagalmu, tāpēc
aicinām arī daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus sakopt savu māju pagalmus vai koplietošanas telpas. Vairākās vietās pilsētā tiks izvietoti dalīto
atkritumu konteineri.
Organizācijas, kas vēlas sakopt atsevišķas teritorijas, kā arī neskaidrību
gadījumā aicinām līdz 11. septembrim sazināties ar talkas koordinatori
Jelgavā Zani Ķinci (tālrunis 29479994, e-pasts: zane.kince@dome.
jelgava.lv).
Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs
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Tarifu kāpums nav peļņa,
bet investīcijas
 Sintija Čepanone

«Deviņdesmito gadu
sākumā ūdens patēriņš
mūsu pilsētā bija apmēram septiņi miljoni
kubikmetru gadā, nu
šis rādītājs sarucis vismaz uz pusi, un tam
ir loģisks skaidrojums
– agrāk iedzīvotāji ūdeni tecināja pat pa 250
– 300 litriem dienā, savukārt nu, kopš uzstādīti skaitītāji, rēķina līdzi,
jo zina, ka jāmaksā būs
par reāli patērēto ūdens
daudzumu,» atklāj SIA
«Jelgavas ūdens» valdes
loceklis Jānis Laizāns,
stāstot par aktualitātēm ūdenssaimniecības
jomā mūsu pilsētā.
Kā viens no būtiskākajiem
ieguvumiem, ko iedzīvotāji SIA «Jelgavas ūdens» valdes loceklis Jānis Laizāns pieļauj, ka paaugstinātais tarifs par ūdeni un kavarēs novērtēt jau tuvāko nalizāciju regulēs arī iedzīvotāju paradumus un rosinās ekonomēt izsīkstošos resursus. «60. gados,
gadu laikā, ir plānotā dzera- kad tika izbūvētas artēziskās akas, nebija nepieciešami sūkņi, lai ūdeni piegādātu māju pirmajos
mā ūdens kvalitātes uzlaboša- divos stāvos. Tagad bez tiem vairs neiztikt, jo vairāk nekā 40 gadu laikā ūdens līmenis artēziskajās
na, ko paredzēts panākt, reali- akās pazeminājies par apmēram 20 metriem,» tā A.Laizāns.
Foto: Ivars Veiliņš
zējot projekta «Ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu manāmus uzlabojumus ne- iedzīvotāju, savukārt ūdensva- no ielas, bet, piemēram, caur
dam – 85, taču jāatzīst, ka pilsētā kaimiņa dārzu. Lai šīs vietas
attīstība Jelgavā» 2. kārtu. ieviesa.
Projekta «Ūdensapgādes un ka- daudzviet, piemēram, jaunajos atklātu, veicam pārbaudes, taču
Taču, lai šī iecere īstenotos,
nalizācijas pakalpojumu attīstība kvartālos pašlaik tas vēl nav visbiežāk «nelegālie» sevi nodod
vēl jāveic virkne darbu.
Tā tas ir, un pašlaik pie tā in- Jelgavā» 1. kārtā galvenokārt tika iespējams. Visās pilsētas ielās paši – kaut kur plīsis ūdensvads,
tensīvi strādājam. Pēc projekta 2. akcentēta notekūdeņu attīrīšana jaunu ūdensvadu un kanalizācijas cilvēks zvana un jautā, kāpēc
kārtas realizēšanas ūdeni iegūsim – izbūvējām jaunas bioloģiskās tīklus nevarēsim izbūvēt līdzekļu pārtraukta ūdens piegāde, taču
no viena avota Tetelē. Lai Jelgavā attīrīšanas iekārtas, jo vecās ne- trūkuma dēļ – projekta 2. kārtā pārbaudot konstatējam, ka viņš
uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, spēja nodrošināt, lai notekūdeņi paredzēts apgūt 25 miljonus eiro nemaz nav mūsu abonents. Tad
tiks likvidētas vecās artēziskās pirms nokļūšanas Lielupē tiktu –, taču tāpat kā līdz šim arī turp- iedzīvotājam ir jāsamaksā par
akas un izurbtas jaunas, izbūvēts attīrīti arī no fosfora un nitrā- māk iedzīvotājiem šādu iespēju zināmu patērētā ūdens daudzumu
ūdensvads no artēziskajām akām tiem, rekonstruējām arī septiņas piedāvāsim. Plānots, ka jaunas un vienojamies, ka turpmāk viņš
līdz rezervuāriem, uzcelta atdzel- ūdens pārsūknēšanas stacijas. komunikācijas izbūvēsim Strau- būs mūsu abonents.
Tomēr reālie ūdens zudumi
žošanas stacija, rekonstruēti ūdens Nu var teikt, ka viena direktīva, tu ceļa apkaimē, pa līnijām, arī
tik un tā pilnā apmērā netiek
rezervuāri, pārsūknēšanas stacija ko pieprasa Eiropas Savienība, Romas ielas kvartālā.
ir izpildīta. Taču
Pašlaik iespēju pieslēgties cen- segti…
un izbūvēts jaukopumā ir trīs tralizētajam ūdensvadam un
Te gan jāņem vērā, ka ir reāli
ns ūdensvads no
«
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šādas direktīvas: kanalizācijas tīkliem iedzīvotājiem ūdens zudumi, kas noplūst, pieotrā pacēluma
sevi nodod paši jābūt arī kvali- piedāvājam līdz ar atsevišķu ielu mēram, ja plīsis ūdensvads, un
sūkņu stacijas
dzera- rekonstrukciju. Piemēram, paš- ūdens, par kura patēriņu neviens
līdz pilsētai – tie
– kaut kur plī- tatīvam
majam ūdenim, laik Brīvības bulvāra rekonstruk- nemaksā. Piemēram, par ūdeni,
tad arī ir lielākie
darbi, ko paresis ūdensvads, kas ir prioritā- cijas laikā tiek izbūvēts arī jauns ko izmanto ugunsdzēsības vajate 2. kārtā, kā ūdensvads, pievadi, un iedzīvotāji dzībām, neviens nemaksā. Līdzīgi
dzēts realizēt 2.
cilvēks zvana arī jānodrošina aicināti tam pieslēgties tagad. ir arī ar pašpatēriņu – ūdeni, ko
kārtā.
un Tāpat tas bija arī, rekonstruējot patērējam bioloģiskās attīrīšanas
Ja runājam par
un jautā, kā- kanalizācijas
ūdens tīklu pie- Rīgas, Tērvetes, Rūpniecības, ietaisēs un tehnoloģiskām vajadzīdzeramā ūdens
pēc pārtraukta slēgumi centra- Pulkveža O.Kalpaka ielu. Būtiski, bām, tostarp tīklu skalošanai. Kokvalitāti pašlaik,
ūdens- lai iedzīvotāji šo iespēju izmantotu, pumā ar rēķiniem neaplikts ūdens
jāatzīst, ka tam
ūdens piegāde, lizētajam
vadam, ko sākām kamēr tas iespējams bez papildus daudzums ir ap 15 procentiem.
ir paaugstināts
Nereti dzirdētas iedzīvotādzelzs saturs,
taču pārbaudot īstenot jau 1. neērtībām.
kārtā. Proti, līdz
Jūs minējāt, ka iedzīvotāju ju sūdzības par pazeminātu
taču līdz ar atkonstatējam, 2013. gadam pie- interese par iespēju pieslēg- ūdens spiedienu. Kādēļ rodas
dzelžošanas staiespēja ties centralizētajam ūdensva- šādas situācijas?
cijas izbūvi paka viņš nemaz slēguma
centralizētajam dam un kanalizācijas tīkliem
Arī tādi gadījumi ikdienā nav
lielināts dzelzs
nav mūsu abo- ū d e n s v a d a m Jelgavā ir liela, taču tajā pašā bieži – ja tomēr vērojama ūdens
daudzums ūdenī
jānodrošina 95 laikā netrūkst arī tādu, kas spiediena samazināšanās, tam
tiks izslēgts, tā
nents.
procentiem pil- šīm komunikācijām pieslē- parasti ir objektīvs pamatojums.
izvairīsimies arī
sētas iedzīvotāju, dzas nelegāli. Kā cīnāties ar Pēdējais skaļākais gadījums bija
no papildus izdepavisam nesen, kad samazināts
vumiem un nelietderīgas ūdens savukārt kanalizācijas tīklam viņiem?
Kopumā jau šajā ziņā situāci- spiediens bija pāris stundu. Izrāizmantošanas, kas rodas, gan – vismaz 90 procentiem iedzīvoja nav tik dramatiska. Jelgavā dījās, ka tieši tajā laikā Viskaļu
profilaktiski, gan pēc iedzīvotāju tāju.
Cik daudz iedzīvotāju cen- ūdensvads ir apmēram 160 ki- ielā dega māja un mūsu tīklam,
sūdzībām skalojot ūdensvadu.
Šķiet, 2. kārtā paveikto tralizētajiem tīkliem ir pie- lometru garumā, kanalizācijas lai iegūtu ūdeni dzēšanas darbiem,
iedzīvotāji beidzot arī reāli slēgušies pašlaik un kā norit tīkli – ap 120 kilometriem. Katru bija pieslēgušās četras ugunsdzēmetru, protams, nenosargāt no sēju mašīnas ar ļoti jaudīgiem
varēs izjust, jo 1. kārtas darbi pieslēgšanās process?
Centralizētajai kanalizācijai nelegālās pieslēgšanās, turklāt sūkņiem. Lai turpmāk no šādām
ne vienam vien šķita vairāk
abstrakti, kas viņu ikdienā pieslēgušies ap 80 procentiem nereti pieslēgšanās notiek nevis situācijām izvairītos, ar dienestu

Skaitļi runā

Jelgavas bezdarbnieku, kuri ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos, skaits (1. augustā)

Pārkvalificējas, paaugstina kvalifikāciju
vai apgūst profesionālu apmācību
Iesaistīti algotos pagaidu darbos

Atrodas pasākumos
noteiktām personu grupām

esam vienojušies, ka ugunsgrēka
gadījumā tiksim informēti par
šādu pieslēgšanos, līdz ar to savlaicīgi ūdens spiedienu palielināsim.
Citkārt tas nav nepieciešams, jo
pārlieku liels spiediens var izraisīt
avārijas situācijas.
Jāpiebilst arī, ka jau projekta
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā» 1.
kārtā raksturīgākajās vietās pilsētā – Ūdensvada, Tērvetes, Garozas
ielā, kā arī 4. Līnijā – esam uzstādījuši spiediena mērītājus un ik
pēc desmit minūtēm reģistrējam
ūdens spiedienu pilsētā. Tas arī
ļauj konstatēt, kur bijis pazemināts spiediens, un to nekavējoties
novērst.
Diemžēl nevar neminēt arī
ziņu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu kāpumu – no 1. septembra
«Jelgavas ūdens» abonentiem
jāmaksā par divdesmit santīmiem kubikmetrā vairāk.
Šāds tarifu kāpums bija neizbēgams vairāku apstākļu dēļ.
Pirmkārt, tas bija jāpaaugstina,
lai realizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu projekta
2. kārtu. Jau minēju, ka tās laikā
paredzēts apgūt 25 miljonus eiro
– 80,4 procentus jeb 16 miljonus
eiro finansēs Kohēzijas fonds,
4,4 procentus jeb 905 tūkstošus
– valsts, savukārt pašvaldība un
mūsu uzņēmums katrs sedz pa
7,6 procentiem jeb 1,5 miljoniem
eiro. Lai mēs varētu nodrošināt
līdzfinansējumu, tarifi gribot negribot bija jāpaaugstina. Būtiski
arī uzsvērt, ka par iedzīvotājiem
piegādāto ūdeni naudu atpakaļ saņemam tikai pēc pusotra mēneša
– tieši tādēļ tarifus paaugstināt vajadzēja no septembra, lai nākamā
gada sākumā būtu iekrāti līdzekļi
un varētu iesaistīties projektā.
Otrs aspekts ir inflācija un
citu pakalpojumu sadārdzināšanās. Elektrības izmaksas vien
no visa mūsu tarifa veido ap 20
procentus. Piemēram, kanalizācijas ūdeņi no Kārklu ielas, lai
tie nokļūtu attīrīšanas ietaisēs,
jāpārsūknē trīs reizes, dienā no
artēziskajām akām izsūknējam
vidēji 10 000 kubikmetrus ūdens,
un tas viss veido elektroenerģijas
lielo patēriņu. Pēc pašreizējām
aplēsēm, tagadējais tarifs varētu palikt nemainīgs līdz 2011.
gadam, protams, ar nosacījumu,
ka nebūs elektroenerģijas un
citu pakalpojumu būtisks sadārdzinājums. Prognozes tuvāko
gadu laikā tarifu nepaaugstināt
reālas dara detalizētā finanšu
analīze, ko mums izstrādāja SIA
«Konsorts». Vēlreiz uzsveru, ka
tarifi paaugstināti nevis tādēļ,
lai uzņēmums gūtu milzu peļņu,
bet gan tāpēc, ka pavērās iespēja
veikt būtiskus uzlabojumus infrastruktūrā, vairāk nekā 80 procentu apmērā piesaistot ES līdzekļus,
un to nedrīkst neizmantot.

10

17

23

Atrodas kompleksajos
atbalsta pasākumos
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Piedalās pasākumā «Darba izmēģinājumi»

Atrodas apmācībā pie darba devēja

4
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Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
Jelgavā ir
vajadzīga
ledus halle?
Vjačeslavs
Spitans,
9. klases
skolnieks:
– Mums taču
jau ir ledus
halle! Es domāju, ka tā
noteikti ir vajadzīga, jo tā ir vieta, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku. Pats ar
draugiem ziemā parasti dodos
uz turieni slidot. Mums patīk arī
atmosfēra, kas tur valda, tādēļ
bieži ar draugiem satiekamies
tieši tur.
Ruslans
Rotars, mācās Amatu
vidusskolā:
– Protams, ka
ir vajadzīga.
Mēs ar draugiem ziemā
nereti tur pēc
stundām tiekamies, lai paslidotu. Tas ir lielisks veids, kā ziemā
pavadīt brīvo laiku, jo uz upes
slidot ir neiespējami sniega dēļ
un arī nedroši. Labāk aiziet uz
halli, samaksāt un slidot droši.
Madara,
mūziķe:
– Tās piedāvājums ir par
dārgu gan
skolēniem,
gan studentiem, tāpēc
ledus halli neapmeklē daudz cilvēku. Ja tiktu
samazinātas cenas, apmeklētāju
būtu daudz vairāk. Savulaik tur
skolēniem un studentiem bija atlaides, taču tagad – nav. Domāju,
ka tās ir jāatjauno.
Līga,
ārste mikrobioloģe:
– Vajag gan.
Kopā ar ģimeni vismaz
reizi gadā
turp aizejam,
parasti 1. janvārī. Esmu dzirdējusi, ka tur
grasās veidot Ledus skolu, tieši
tāpēc šobrīd apsveru iespēju
savu bērnu laist šajā skolā.
Mareks,
10. klases
skolnieks:
– Domāju, ka
ledus halle ir
vajadzīga. Tā
ir laba izklaides iespēja
jauniešiem,
lai nebūtu visu laiku jāspēlē tikai
boulings. Ar draugiem vismaz
reizi mēnesī turp dodamies slidot.
Biežāk gan, protams, ziemā.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Meklē Jāņa Bisenieka
gara mantinieku
 Ritma Gaidamoviča

Novadnieka Jāņa Bisenieka fonds aicina piedalīties eseju konkursā
par Jelgavas pilsētas
un rajona izcilākajām
personībām, kas savā
uzņēmēja un sabiedriskajā darbībā mūsdienās
tuvinātos J.Bisenieka
devumam un būtu uzskatāmi par viņa gara
mantiniekiem.
Eseja jāiesniedz līdz 31. oktobrim, bet rezultāti būs zināmi
decembra sākumā.
Fonda valde informē, ka konkursā piedalīties var ikviens, kurš
pamanījis kādu izcilu personību
un ir gatavs atspoguļot šī cilvēka
darbību un devumu pilsētai vai
rajonam. Taču katrs konkursants
drīkst pieteikt tikai vienu personu, kas dzīvo un darbojas vai nu
Jelgavā, vai rajonā, pievienojot
pieteikumam informāciju arī par
sevi. Jāpiebilst, ka katra kon-

kursam iesniegtā eseja piedalās
divās nominācijās: tiek izvērtēta
gan pieteiktā persona, gan darba
iesniedzējs.
Visus konkursam nepieciešamos dokumentus un eseja jāiesniedz līdz 31. oktobra pulksten 14
Jāņa Bisenieka fondā Akadēmijas
ielā 10 (Jelgavas Ģederta Eliasa
Vēstures un mākslas muzejā).
Plānots, ka darbus žūrijas komisija novērtēs līdz 19. novembrim, taču labāko eseju autori un
J.Bisenieka gara mantinieks tiks
paziņots tikai decembra sākumā.
Godalgotās izcilās personības,
kuras atzīs par J.Bisenieka gara
mantiniekiem, tiks ierakstītas
Balvu grāmatā un saņems dāvanas. Taču vismaz trīs labāko darbu
autori saņems balvas 100 – 500
latu vērtībā.
Konkurss šogad tiek rīkots jau
ceturto reizi – pirmajā gadā par
J.Bisenieka gara mantinieci kļuva
Saeimas deputāte Baiba Rivža,
otrajā gadā – motosportists Jānis
Vinters, bet pērn – SIA «Kanclers
plus» vadītāja Ilva Mieze.
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PET pudeles
pārtop pārslās

Tiekamies 3. Vienotības
velobraucienā!
(No 1.lpp.)
Vienotības velobrauciena starts
tiks dots pulksten 14, un dalībnieki
ar velosipēdiem dosies pa maršrutu:
Ozolskvērs – Pulkveža O.Kalpaka
iela – Rūpniecības iela – Lietuvas
šoseja – tālāk pa Miera ielu līdz
nometnei «Lediņi». Automašīnu
vadītājiem gan velobrauciena norises laikā jārēķinās ar īslaicīgiem
satiksmes ierobežojumiem minētajā maršrutā. Organizatori teic,
ka ātrums nav noteicošais un tas
netiks vērtēts. Galvenais, lai visi
sasniegtu galamērķi.
««Lediņos» ikviens varēs izmēģināt savu veiklību un spēkus, piedaloties dažādās velobraukšanas
un citās sacensībās. Labākie trīs
katrā disciplīnā no pasākuma atbalstītājiem saņems vērtīgas balvas. Tās sarūpētas arī jaunākajam,
vecākajam velobraucējam, saliedē-

(No 1.lpp.)
Varētu domāt, ka līdzīgi ir arī ar
Jelgavas cukuru un teju, teju varētu sākt veikalu plauktos parādīties
leišu ražojums, taču izrādās, ka ne.
«Danisco sugar» pārstāve Marika
Vela atklāj, ka iecere tirgū piedāvāt apvienoto preču zīmi atlikta
uz gadu. Jautāta, vai tas saistīts
ar faktu, ka vismaz gadu šo apvienotās preču zīmes cukuru uzņēmums nevarētu piegādāt saviem
lielākajiem klientiem – «Maxima»
un «Rimi» lielveikaliem, kur jau
tiek tirgots cukurs ar šo tirdzniecības vietu zīmoliem –, viņa norāda,
ka iemesls ir pavisam cits. «Jā,
Jelgavas cukura viena kilograma
iepakojumu rezerves tiešām tūlīt
būs izsmeltas un šis produkts būs
pārdots, taču mēs no Jelgavas
Cukurfabrikas iegādājāmies arī

Uzņēmums «PET Baltija», testa režīmā strādājot, jau pārbaudījis tehnoloģiskās līnijas darbību
– gūta pārliecība, ka visas «bērnu» slimības izslimotas un nepilnības novērstas, lai PET pudeles
Foto: Ivars Veiliņš
varētu pārstrādāt pārslās.
(No 1.lpp.)
Tas notiek, izmantojot fizikas
likumu, ka vieglākie priekšmeti
(šajā gadījumā korķīši) uzpeld,
bet smagākie (pudeļu pārslas)
– nogrimst. Atšķirotos korķus
arī realizē kā cita veida plastmasu. Pēc tam pārslas noskalo,
nožāvē un sapako apjomīgos
maisos. J.Caune apgalvo, ka
Itālijā iegādātā līnija ļauj iegūt
viskvalitatīvākās pārslas.
PET pudeļu iepirkumu ģeogrāfija ir iespaidīga – bez pašu
valsts un Baltijas valstīm tās tiek
vestas no Vācijas, Lielbritānijas,
Bulgārijas, Polijas, Itālijas, Izraēlas, ASV, Kostarikas, Īslandes,
Mauritānijas. Piegāde atkarīga
no tā, kurā brīdī kādā valstī
izejvielu izdodas iegādāties par
pieņemamu cenu, lai nodrošinātu pārstrādes jaudas. Praktiski uzņēmums iegādājas visas
Baltijas valstīs sašķirotās PET

tākajam velobraucēju kolektīvam,
kuplākajai klasei un vienotākajai
ģimenei,» tā R.Vectirāne.
Īpašs solās būt šovs «Dejo ar
velosipēdu», kurā dalību ikviens
varēs pieteikt «Lediņos». Labākos
dejotājus noteiks kompetenta
žūrijas komisija, kas arī izlems,
kuram piešķirt balvas. Lai uzkrātu spēkus atpakaļbraucienam,
dalībnieki «Lediņos» tiks cienāti
ar tēju, desiņām un zupu.
Jāatgādina, ka uz 1. velobraucienu pirms diviem gadiem bija
ieradušies gandrīz 300 dalībnieki,
bet pagājušajā gadā – jau vairāk
nekā 300. «Tas apliecināja ie-  Ritma Gaidamoviča
dzīvotāju interesi un mudināja
iesākto turpināt, tāpēc ceram,
Jelgavas Latviešu
ka arī šogad atsaucība nebūs
biedrība (JLB) un
mazinājusies. Brauksim arī tad,
dzejas klubs «Pieskāja līs, taču cerēsim, ka tā nebūs,»
riens» 11. septembrī
tā R.Vectirāne.
jelgavniekus aicina

pudeles un divus nelielas jaudas
uzņēmumus Lietuvā un Igaunijā
par konkurentiem neuzskata.
Jelgavas ražotnē stundā pārstrādās divas tonnas plastmasas
pudeļu (vienā tonnā ietilpst ap
30 000 pudeļu). Gadā paredzēts
pārstrādāt 15 000 tonnu.
Iegūtās pārslas tiek eksportētas, jo Latvijā nav uzņēmuma,
kas tās pārstrādātu tālāk. No
pārslām izgatavo dažādus iepakojumu stiprinājumus, tā saukto blisteriepakojumu, ko var
izmantot pārtikas rūpniecībā un
lauksaimniecībā (caurspīdīgas
kastītes ogu un dārzeņu iepakošanai), arī bērnu rotaļlietu iepakošanai. Tāpat pārslas atkārtoti
izmanto PET pudeļu ražošanai.
Produkcijas noietā uzņēmums
orientējas uz tuvākām valstīm
– Krieviju (Sanktpēterburgas,
Maskavas rūpnīcas), Lietuvu
un Poliju. Pašreizējo situāciju

J.Caune raksturo kā nozarei
labvēlīgu. Proti, tā kā viena
no pirmreizējā PET produkta
ražošanas izejvielām ir nafta,
pieaugot tās cenai, palielinās arī
pārslu cena.
Ražotnes platība ir 3,5 tūkstoši kvadrātmetru, bet sapresēto
PET pudeļu glabātuve aizņem
ap 2000 kvadrātmetru. Ražotnes izveidē uzņēmums ieguldījis apmēram piecus miljonus
eiro. Gandrīz pusi summas veido ieguldījums infrastruktūrā
– elektrības piegādes, tvaika,
saspiestā gaisa, ūdens piegādes
un ventilācijas nodrošināšanā.
Tehnoloģiskās līnijas iegādei no
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda saņemts 950 000 eiro
atbalsta finansējums. Tehnoloģiskā līnija ir automatizēta,
to divās maiņās apkalpo 20
darbinieki. Kopumā uzņēmumā
strādās 25 darbinieki.

Dzejas svētki ar amatieriem
un profesionāļiem

Tirgos vēl 10 mēnešus

lielu daudzumu Jelgavas cukura,
kas sasvērts 50 kilogramu maisos.
Tagad esam nolēmuši šo cukuru
fasēt viena kilograma paciņās un
turpināt tirgot. Fasēšanu veiksim
Lietuvā – mūsu rūpnīcā. Protams,
lai nemaldinātu pircējus, uz paciņas drukāsim, ka tas ir Jelgavas
cukurs, kas fasēts Lietuvā.»
No kurienes šis maisu cukurs
pēkšņi uzradies, cik kopumā tas
ir un kāpēc jau sākotnēji netika
prognozēts, ka to varētu tirgot 1
kilograma iepakojumos, M.Vela
atbildēt nevar. Viņa vien paziņo,
ka tagad aplēses liecinot, ka šādā
veidā safasēts Jelgavas cukurs varētu pietikt vēl desmit mēnešiem.
«Tieši tāpēc, ka mums ir šis maisu
cukurs, mēs uz gadu atteicāmies no
apvienotās preču zīmes, lai nemulsinātu pircējus,» piebilst M.Vela.

 Sākot ar 1. septembri, tiem
topošajiem autovadītājiem,
kas būs pieteikušies, bet neieradīsies uz valsts eksāmenu,
vajadzēs par to maksāt. CSDD
Jelgavas nodaļā cer, ka izmaiņas, kad
par neierašanos uz autovadītāja eksāmenu bez iepriekšēja brīdinājuma
būs jāmaksā eksāmena cena pilnā
apmērā, disciplinēs topošos autovadītājus. Apmaksa būs jāveic tieši pirms
kvalifikācijas eksāmena. Paziņot par
neierašanos uz eksāmenu var ne vēlāk
kā iepriekšējā darba dienā. Šajā gadījumā apmaksa netiks pieprasīta. To
iespējams izdarīt, personīgi ierodoties
tajā CSDD nodaļā, kurā pieteikts eksāmens, piezvanot pa tālruni 67025777
vai ar autoskolas palīdzību.

 29. augustā savainots atrasts viens no 20 savvaļas
zirgiem Pils salā. Neraugoties
uz pūliņiem kumeļu glābt,
naktī uz sestdienu viņš mira.

Iesniedzamie materiāli

Konkursa materiālus ievietot A4 formāta mapē:
• Titullapa:
- ieraksts: konkursam «Jāņa Bisenieka gara mantinieks»,
- pieteikuma nosaukums vai devīze,
- pieteicēja vārds un uzvārds, mājas adrese, telefona numurs;
• Pieteikums;
• Pieteicēja CV;
• Jāņa Bisenieka devuma īss raksturojums – eseja (1 – 2 lpp.);
• Pieteiktās izcilās personības apraksts, pamatojot savu izvēli par labu
šai personai;
• Pieteiktās personības CV;
• Izmantotās literatūras vai materiālu saraksts;
• Galvojums, ka pieteicējs pieteikuma materiālus sagatavojis personīgi,
ko apliecina ar parakstu un datumu.
Minētie materiāli jāiesniedz arī elektroniskā veidā.

Īsi

uz Dzejas svētkiem,
kas Jelgavas kultūras namā noslēgsies
ar jau otrā literārā
almanaha jeb jauno
dzejnieku krājuma
atklāšanas pasākumu. Tajā šogad varēs
iepazīties ar 68 jauno
dzejnieku un literātu
veikumu.

JLB valdes locekle Vija Zelmene stāsta, ka Dzejas svētki
tiks atzīmēti visas dienas garumā. Jau no pulksten 9 plānota
Dzejas stunda Jelgavas skolās.
«Ņemot vērā, ka otrajā grāmatā publicēta daudzu jauniešu,
kas mācās pilsētas skolās,
dzeja, šajā dienā viesosimies
arī izglītības iestādēs. Dzejas
stundā jauniešiem būs iespēja
sevi prezentēt pārējiem skolas
biedriem, lasot savus dzejoļus.

Plānots, ka skolas apmeklēs arī
trīs citi autori,» tā V.Zelmene.
Dzejas stunda notiks visās
pilsētas ģimnāzijās, 4., 5., 6.
vidusskolā, kā arī Amatu vidusskolā.
Savukārt pulksten 15 skolēni, skolotāji un visi interesenti
uz tikšanos ar dzejniekiem
gaidīti Raiņa parkā, kur norisināsies pasākums «Nāk
dzeja pa krītošu ābolu takām».
V.Zelmene stāsta, ka arī šajā
stundu garajā pasākumā uzstāsies vairāki jaunie dzejnieki,
kuru darbi publicēti almanahā,
kā arī profesionāļi, tostarp
jelgavnieki Jānis Vērdiņš un
Eduards Aivars. Starp dzeju
lasījumiem ar muzikāliem
priekšnesumiem iepriecinās
bērnu un jauniešu centra «Junda» vijolnieku ansamblis.
Savukārt pulksten 18 kultūras namā notiks otrā literārā
almanaha «Zemgales vācelīte»
atklāšanas svētki. Pērn pirmajā
almanahā publicēti 45 Jelgavas
un rajona autoru darbi, taču
šajā gadā autoru skaits audzis
līdz 68, piepulcinot literātus
no visas Zemgales. Jāpiebilst,

ka daļa autoru lasītājiem jau
zināmi no iepriekšējās dzejas
grāmatas. Atklāšanas svētkos
uzstāsies arī Jelgavas Mūzikas
skolas audzēkņi un solisti, LLU
jauktais koris «Riti», dziedās
arī paši dzejnieki.
«Zemgales vācelītes» veidotāja
ir kluba «Pieskāriens» vadītāja
Rasma Urtāne. Otrajā almanahā
var lasīt dažāda vecuma autoru
darbus – jaunākajam, Aleksim
Vītiņam, ir tikai 15 gadi. Interesanti ir tas, ka grāmatā publicēta
arī Alekša mammas un māsas
dzeja. Savukārt vecākā dzejniece
ir Velta Runģe, kas dzimusi 1924.
gadā. Grāmatā autori iedalīti trīs
vecuma grupās – līdz 30 gadiem
publicējies 21 jaunais dzejnieks,
no 31 līdz 60 gadiem – 31 un no
61 gada – 16 autori.
Grāmata izdota 1000 eksemplāros. Autori grāmatas
saņems pasākuma laikā, bet
jelgavnieki to pret ziedojumiem nākamā almanaha izveidei varēs iegādāties pēc
svinīgā sarīkojuma kultūras
namā vai arī vēlāk JLB, kā arī
atrast visās Jelgavas un rajona
bibliotēkās.

Visticamāk, zirgs ticis nogalināts,
taču tas vēl jāapliecina veterinārmedicīnas ekspertiem. Rūpīgāk apskatot
pusotru gadu veco kumeļu, uzraugs
Einārs Nordmanis pamanīja, ka tam
pierē ir neliela brūce, no kuras tek
asins tērcīte. Tūdaļ izsaukts vetārsts,
taču zirga dzīvību glābt neizdevās.
E.Nordmanis stāsta, ka šis bijis viens
no tiem zirgiem, kas tieši pirms gada
– 2007. gada 29. augustā – atvests uz
Jelgavu un palaists ganīties Pils salā.
Zirga nāvē, visticamāk, vainojams
kāds cilvēks, jo nāvējošus ievainojumus viņš pats nevarēja gūt. «Zirgu
kaušanās var notikt pavasarī, kad notiek teritorijas un ķēvju dalīšana, taču
ne rudenī. Pilnīgi izslēgta ir arī iespēja,
ka zirgs savainojies pret kokiem vai
krūmiem. Drīzāk šķiet, ka kāds viņam
iesitis ar cirvi vai citu asu priekšmetu,»
novērojumus stāsta E.Nordmanis.
Policija lūdz atsaukties un zvanīt pa
tālruņiem 02 vai 63004210 ikvienu,
kas var sniegt izmeklēšanai noderīgas
ziņas.

 Līdz 1. oktobrim būs pabeigta ceļa seguma atjaunošana
Tērvetes ielas un Kalnciema
ceļa posmā – kopumā septiņu
kilometru garumā. Remontdarbu laikā Tērvetes ielā tiks izbūvēta arī gājēju ietve no otrās
dzelzceļa pārbrauktuves līdz
krustojumam ar ceļu uz Baložu
kapiem. Uzliet jaunu asfaltu minētajos ielu posmos iespējams, pateicoties
ietaupītajiem kredītlīdzekļiem no
citiem ielu remontiem, ko pašvaldība
bija iecerējusi īstenot šajā gadā. Ceļu
seguma atjaunošanas darbus veic SIA
Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate».
«Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs
Baļčūns atklāj, ka līguma summa par
Tērvetes ielas posma remontdarbiem
ir 315 tūkstoši latu, savukārt Kalnciema ceļa posma seguma atjaunošana
izmaksās 255 tūkstošus latu.

 Jelgavas Ādolfa Alunāna teātris gaida jaunus dalībniekus.

Bērnus no septiņiem līdz 15 gadiem
teātra direktors Arvīds Matisons un
režisore Lūcija Ņefedova uz uzņemšanu teātra studijā gaida 9. septembrī
no pulksten 15 līdz 19 kultūras nama
trešajā stāvā (ieeja no Uzvaras ielas
puses). Savukārt jaunieši vecumā
no 16 līdz 25 gadiem aicināti 17.
septembrī no pulksten 16 līdz 21.
Teātra direktors informē, ka topošajiem aktieriem mājās jāsagatavo un
jāiemācās kāds dzejolis, prozas fragments vai fabula, kas uzņemšanas
reizē būs jānodeklamē. Sīkāka informācija pieejama, zvanot pa tālruņiem
63024668 vai 29190434.

 Svētdien, 7. septembrī,
pulksten 12 bijušā Latvijas
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās «Pikšas»
sveiks četras LLU 2008./2009.
studiju gada Kārļa Ulmaņa stipendiātes – Ekonomikas fakultātes 4. kursa studentes Leldi Birkavu
un Ivetu Rubuli, Lauksaimniecības
fakultātes 4. kursa studenti Agnesi
Viļumu un 3. kursa studenti Jūliju
Volkovu.
Ritma Gaidamoviča
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Mājas vecākajam latviešu Rīgas
valoda ir jāzina
«Vai mājas vecākais drīkst
būt persona bez latviešu valodas zināšanām?» «Jelgavas
Vēstnesim» jautā Broņeslava
no Mātera ielas 63. nama.
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes (JNĪP) direktora vietnieks Uldis Lazdiņš atbild, ka
mājas vecākajam jāspēj sazināties ar sava nama iedzīvotājiem,
attiecīgi viņam ir jāzina latviešu
valoda. To paredz arī Jelgavas
domes lēmums, ar kuru apstiprināts nolikums «Par Jelgavas

Nekustamā īpašuma pārvaldes
apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju vecākajiem». Tas
nosaka, ka mājas vecākajam,
ja viņš nav Latvijas pilsonis, ir
jāuzrāda apliecība par valsts
valodas prasmi vismaz otrajā līmenī. Apliecība tiek arī prasīta,
JNĪP slēdzot līgumu ar mājas
vecāko.
«Taču vēlos uzsvērt, ka tieši
iedzīvotāji ir tie, kuri ievēl
mājas vecāko. Ja cilvēkam
šis amats ir uzticēts, viņš ir
spējis pierādīt savu atbilstību

tam un lolo pārējo iedzīvotāju
cieņu un uzticību. Ja vēlāk
izrādās, ka ievēlētā persona
kaut kādu iemeslu dēļ tomēr
nespēj pilnvērtīgi pildīt mājas
vecākā funkcijas, iedzīvotājiem
jārīko sapulce, kurā jāievēl
jauns nama vecākais,» skaidro
U.Lazdiņš. Viņš gan atzīst,
ka pieļaujami izņēmumi, kad
mājas vecākajam nav jābūt
valodas prasmes apliecībai, ja
tam piekrīt mājas iedzīvotāji.
Sagatavoja
Zane Auziņa

ielā satiksme
organizēta atbilstoši
noteikumiem

Maksimālais braukšanas ātrums
pagaidām ierobežots netiks
sētsaimniecība» norāda, ka
ceļu satiksmes noteikumu 114.
punkts apdzīvotās vietās nosaka
transportlīdzekļu braukšanas
ātrumu 50 kilometri stundā.
«Daudzdzīvokļu mājas Atmodas ielā neatrodas tiešā ielas
tuvumā, turklāt starp brauktuvi un dzīvojamajām mājām
ir apmēram 40 metri un plaša
zaļā zona,» situāciju pie Atmodas ielas 88, 76 un 74 nama
Pašvaldības aģentūrā «Pil- raksturo «Pilsētsaimniecības»

«Jelgavas Vēstnesī» pēc palīdzības vērsās Atmodas ielas
iedzīvotāji, lūdzot risināt situāciju pie trijām daudzdzīvokļu
mājām. «Atmodas ielā 88, 76 un
74 ir ļoti lieli putekļi, ko saceļ
braucošās automašīnas. Lūdzam tur izvietot ceļa zīmi, kas
maksimālo braukšanas ātrumu
ierobežotu līdz 30 kilometriem
stundā,» tā jelgavnieki.

direktors Andrejs Baļčūns. Tādējādi speciālisti vismaz pagaidām nesaskata nepieciešamību
maksimālo braukšanas ātrumu
minētajā vietā ierobežot līdz 30
kilometriem stundā. «Protams,
informēsim Ceļu policiju, lai
likumsargi pievērš lielāku uzmanību izvēlētajam braukšanas
ātrumam šajā posmā Atmodas
ielā,» tā A.Baļčūns.
Sagatavoja Jelgavnieks Ivars Miezītis novērojis, ka Rīgas ielas nupat atjaunotajā posmā automašīnas,
Sintija Čepanone veicot kreiso pagriezienu, nereti rada avārijas situācijas. Viņš ierosina uzklāt ielas horizontālo
marķējumu, kas liegtu mašīnām nogriezties. Tiesa gan – tas jau izdarīts.
Foto: Ivars Veiliņš

Mašīna no pagalma būs jāaizvāc
«Meiju ceļa 46 daudzdzīvokļu
mājas pagalmā jau gandrīz gadu
stāv auto, kas netiek nedz lietots,
nedz arī pārvietots. Līdz ar to pārējiem mājas iedzīvotājiem ir mazāk
vietas, kur novietot savus auto, bet
dienas laikā, kad pagalmā citu
mašīnu nav, šis «nekustamais īpašums» bojā skatu, jo tas ir netīrs,
bet zem tā sakrājies krietni daudz
smilšu,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta Inese. Viņa arī piebilst, ka
šīs automašīnas īpašnieks, kas
dzīvo Meiju ceļa 46. mājā, mašīnu pats negrasoties aizvākt. «Es
gribētu uzzināt, kā rīkoties šādā
situācijā, lai pagalms tomēr tiktu
atbrīvots no «nekustīgās» automašīnas,» vaicā jelgavniece.
Kā norāda Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze
sabiedriskajās attiecībās Inga
Badune, šis jautājums ir Pašvaldības policijas kompetencē, tāpēc

likumsargi jau tuvākajā laikā centīsies saukt pie atbildības minētās
automašīnas īpašnieku. «Atbilstoši noteikumiem, ja ilgstoši atstātai
automašīnai logā nav tehniskās
apskates uzlīmes, likumsargi tai
var uzlīmēt paziņojumu, ka tā
jāaizvāc 15 dienu laikā, savukārt,
ja tehniskā apskate ir izieta, tad
paziņojumā norādīts, ka tā jāaizbrauc 45 dienu laikā,» skaidro
I.Badune. Taču viņa norāda, ka
likumsargi, visticamāk, vispirms

centīsies sazināties ar īpašnieku,
lūdzot pārvietot ilgstoši atstāto
automašīnu tam piemērotākā
vietā.
Šajā gadījumā Pašvaldības policijas darbinieki minēto adresi ir
piefiksējuši un šo faktu pārbaudīs
un novērsīs, taču citkārt iedzīvotāji, ja pilsētā pamanījuši ilgstoši
atstātas automašīnas, aicināti
vērsties Pašvaldības policijā, uzrakstot iesniegumu.
Sagatavoja Sintija Čepanone
Par to, ka Meiju
ceļa 46 daudzdzīvokļu mājas
pagalmā atstātā
automašīna tur
atrodas ilgstoši,
liecina «nolaistās»
riepas. Arī tehniskā apskate šai
mašīnai beigusies
jau jūlijā.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka no 4. septembra sakarā ar siltumtrases
remontdarbiem būs slēgta J.Asara iela, iebraucot no Lielās ielas puses. Pulkveža O.Kalpaka ielā satiksmes
kustība netiks traucēta.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

«Rakstu jums sakarā ar satiksmes atklāšanu Rīgas ielā
posmā no Loka maģistrāles
līdz Ozolniekiem. Tur tuvējo
māju iedzīvotāji veic kreisos
pagriezienus, kas rada bīstamas
avārijas situācijas – diendienā
braucot uz Ozolniekiem, man to
ir gadījies piedzīvot. Es domāju,
ka vajadzētu uzkrāsot divas
baltās nepārtrauktās līnijas
līdz pat «keramikai». Vēl vajadzētu uzlikt videonovērošanas
kameras Rīgas ielas un Loka
maģistrāles krustojumā. Esmu
novērojis, ka tieši šajā krustojumā ir ļoti daudz ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu, ko rada
arī tuvējo māju iedzīvotāji. Šī
iela ir ļoti noslogota,» «Jelgavas
Vēstnesim» pauž Miezīša kungs,

lūdzot noskaidrot, kādi ir «Pilsētsaimniecības» plāni uzlabot
drošību Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojumā. «Man arī
interesē, kāpēc nevarētu novilkt
divas nepārtrauktās baltās līnijas, lai kreisais pagrieziens, ko
veic autovadītāji, neapdraudētu
satiksmes dalībnieku drošību,»
tā jelgavnieks.
Komentējot lasītāja vēstuli,
pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» skaidro, ka
būvprojekta «Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētas
posmā no Loka maģistrāles
līdz pilsētas administratīvajai
robežai, Ozolniekiem» satiksmes organizācijas plāns izstrādāts saskaņā ar Latvijas

Valsts Standartu. «Konkrēti
ielas horizontālie apzīmējumi
projektā iekļauti saskaņā ar
Latvijas Valsts Standartu 85
«Ceļa apzīmējumi» un satiksmes noteikumu prasībām, kas
saskaņoti VAS «Latvijas valsts
ceļi»,» klāsta «Pilsētsaimniecības» satiksmes drošības speciāliste Ilze Abramoviča. Viņa arī
norāda – lasītāja ierosinājums
ceļu sadalīt ar divām nepārtrauktajām līnijām jau bija
iekļauts projektā un tas arī
īstenots. Tagad, ievērojot ceļu
satiksmes noteikumus, kreiso
pagriezienu uz privātmājām
nav atļauts veikt, jo to aizliedz
horizontālais ielu krāsojums.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Portatīvo rezerves daļas
nav pieprasītas
«Manam portatīvajam datoram jau ir vismaz pieci gadi.
Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc pēdējā laikā ar to
strādāt ir praktiski neiespējami
– vesela mūžība jāgaida, lai
atvērtu vienu «Word» dokumentu, nerunājot jau par to, ka
«velkas» internets,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta lasītāja.
Kāds pazīstams datorspeciālists viņai ieteicis iegādāties
jaunu portatīvo datoru, jo šim
kaut ko uzlabot neesot jēgas.
«Taču dators vizuāli ir ļoti labi
saglabājies, arī citādi tam nav
nekādas vainas. Ja godīgi – tā
vienkārši izmest to man ir žēl,
taču saprotu, ka šī iemesla dēļ
turēt mājās datoru, ko nevaru
izmantot, nav prāta darbs,» tā
lasītāja. Viņa jautā, vai Jelgavā
kaut kur iespējams nodot veco
portatīvo datoru. «Daudzviet
taču tiek remontēti datori. Varbūt meistariem manējais noder
rezerves daļām?»
SIA «Datorcentrs», kas līdztekus citiem pakalpojumiem
piedāvā arī datortehnikas remontu, skaidro, ka iespēju par
simbolisku samaksu atbrīvoties

no vecā portatīvā datora uzņēmums nepiedāvā. «Šādu iespēju
iedzīvotājiem nepiedāvājam.
Turklāt portatīvos datorus
Jelgavā neremontējam – tie
tiek vesti uz Rīgu,» skaidro uzņēmuma pārstāvis, iesakot – ja
dators tiešām ir darba kārtībā,
to par simbolisku samaksu
iespējams realizēt, ieliekot sludinājumu, piemēram, portālā
www.ss.lv. Taču, ja tas ir gan
fiziski, gan morāli novecojis, tad
visērtākais variants ir portatīvo
datoru nodot SIA «Jelgavas
Komunālie pakalpojumi» atkritumu šķirošanas laukumos
vai uzņēmumos, kas pieņem
nolietoto datortehniku.
Līdzīga nostāja ir arī citiem
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātajiem uzņēmumiem, kas nodrošina datortehnikas remontu,
taču izdevās atrast vismaz vienu firmu, kas lasītājas piedāvāto variantu ir ar mieru izskatīt,
turklāt jau iepriekš sniegta
palīdzība līdzīgu situāciju risināšanā. «Tiesa gan – pirms
noteikt maksu, par kādu esam
gatavi no klienta iegādāties
veco portatīvo datoru, tas rūpīgi jāizvērtē. Mūsu piedāvātā

cena tiešām būs simboliska,
taču galīgie cipari var mainīties atkarībā no situācijas,»
datortehnikas veikalā «NDD»
atklāj, ka maksu par lietoto datoru var ietekmēt, piemēram,
tas, vai klients, realizējot veco
datoru, šeit grasās iegādāties
arī jaunu. Ja jā, tad cik jaudīgu,
cik dārgu. Izvērtējot arī šos
apstākļus, tiek noteikts, cik
simboliska būs samaksa. Tiesa
gan – vispirms būtu vērts datoru atrādīt «NDD» speciālistiem
un klātienē pārrunāt visas
iespējas. Tad arī, iespējams,
izdotos vienoties par abiem
– gan datora īpašniekam, gan
uzņēmumam – izdevīgu rezultātu.
Taču uzņēmumā lasītājai iesaka vispirms pašai izvērtēt
situāciju, lai izlemtu par viņai
izdevīgāko vecā portatīvā datora
realizēšanas veidu. «Ja dators
tiešām ir vecs, taču darbojas, tā
reālā cena, iespējams, ir lielāka,
tāpēc izdevīgāk ir aptaujāt savus draugus, paziņas – varbūt
kāds to vēlas iegādāties,» iesaka
«NDD».
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Hokejs būs pieejams katram bērnam
 Zane Auziņa

VIEDOKĻI

100 – 120 lati – tās ir minimālās izmaksas, ar kurām ik mēnesi jārēķinās viena topošā hokejista
treniņu nodrošināšanai, inventāram un braucieniem uz turnīriem. Liepājā šīs izmaksas lielā
mērā uz saviem pleciem uzņēmies «Liepājas metalurgs», kas galvenokārt sedz visas sava sporta
kluba izmaksas. Rīgā ir izveidota sabiedriskā organizācija, kas topošo hokejistu un daiļslidotāju
skološanu nodrošina ar pašvaldības, sponsoru un
bērnu vecāku atbalstu. Jelgavā pieņemts lēmums
visiem bērniem nodrošināt maksimāli līdzvērtīgas treniņa iespējas, ko ļaus jaunizveidotā Ledus
sporta skola. Ņemot vērā, ka paralēli notiek aktīvs darbs pie Zemgales Olimpiskā centra būvniecības, kas sniegs iespēju trenēties daudzu sporta
veidu pārstāvjiem, turklāt padomā ir arī jaunas
airēšanas bāzes celtniecība, pašvaldība atzīst, ka
tādējādi pilsēta būs darījusi daudz sporta veidu
mērķtiecīgai attīstībai un Jelgavā būs radīti visi
apstākļi, lai šeit tiktu izskoloti nākamie valsts
izlases dalībnieki.
Augusta nogalē ne bez diskusijām Jelgavas domes deputāti pieņēma lēmumu par Ledus sporta
skolas dibināšanu. Saskaņā ar
domes apstiprināto lēmumu pašvaldības iestādei «Jelgavas Ledus
sporta skola» tiek piešķirts 195
tūkstošus latu liels finansējums
skolas izveidošanai un darbības
nodrošināšanai 2008. gadā.
Viens no idejas pretiniekiem
pašvaldības deputāts Māris Narvils, kurš domē pārstāv Latvijas
Pirmo partiju, sarunā ar «Jelgavas
Vēstnesi» atzīst, ka ideja, viņaprāt,
ir apsveicama un pašvaldībai
patiesi jārūpējas par savu bērnu
un jauniešu iespējām attīstīt
sportiskos talantus, taču lēmums
sagatavots pārāk lielā steigā.
«Lēmumprojekts deputātiem
nesniedza precīzas atbildes uz
jautājumiem par to, kādēļ hokejs,
kādēļ tagad un kādēļ sadarbībā

pārmetumus par viena sporta
veida izcelšanu un nostādīšanu
nevienlīdzīgās pozīcijās uz pārējo
fona vērtē kā nepamatotus. «Ir
svarīgi atcerēties, ka Jelgavā top
Zemgales Olimpiskais centrs, kura
kopējās izmaksas ir apmēram 16
miljoni latu. Tā ir grandioza būve
un milzīgs projekts, kas lieliskas
treniņa iespējas nodrošinās galvenokārt futbolistiem un vieglatlētiem. Taču trenēties varēs arī citu
sporta veidu pārstāvji. Turklāt
pašvaldībai ir padomā jaunas airēšanas bāzes būvniecība – esošā
ir katastrofālā stāvoklī, un šobrīd
saprotams, ka tai nepieciešama
vai nu pilnīga rekonstrukcija,
vai jaunas būvniecība. Šā brīža
situācijā kā pareizāks tiek skatīts
jautājums par pilnīgi jaunas airēšanas bāzes izveidi, kas rezultātā
būtu arī ekonomiski izdevīgāk.
Taču mēs neesam spējīgi visus

Jelgavas Ledus hallē sastaptie jaunieši no 3. pamatskolas un
4. vidusskolas atzīst, ka viņu ikdienu Ledus skolas izveide īpaši
neietekmēs – viņi visi trenēsies tāpat kā līdz šim un katrs centīsies kļūt par nākamo Vasiļjevu, Laviņu vai Irbi. Taču viņu vecāki,
kuriem līdz šim bērnu aizraušanās ar hokeju mēdza pamatīgi
«sist pa kabatu», varēs atviegloti uzelpot.
ar Jelgavas jeb Latvijas Krājbankas ledus halli. Mēs nesaņēmām
nopietnu pamatojumu konkrētajam projektam, un tas gluži
loģiski rada pretestību. Turklāt
saprotama ir arī citu sporta veidu
pārstāvju neizpratne par to, kādēļ
apstākļos, kad lielākoties sporta
organizācijām un klubiem ir jāsamierinās vien ar niecīgu pašvaldības atbalstu un lielākoties iespēju
izdzīvot jānodrošina ar sponsoru
līdzekļiem, vienam sporta veidam
pēkšņi tiek atvēlēts tik liels finansējums,» idejas pretinieku nostāju
pauž M.Narvils.

Hokejs ir tikai viens no
sporta veidiem,
ko pašvaldība atbalsta

Tiesa, Jelgavas domes izpilddirektors Gunārs Kurlovičs, kurš
gan nenoliedz, ka lēmums par
Jelgavas Ledus sporta skolas
izveidi tiešām tapa strauji un
bija esošo apstākļu izprovocēts,

projektus realizēt vienlaicīgi, tāpēc
šobrīd loģiskākais solis bija atrisināt situāciju ar hokeju un citiem
ledus sporta veidiem. Hokejs
Jelgavā pastāv jau septiņus gadus
ar specializētajām hokeja klasēm
Jelgavas 3. pamatskolā, un ir saprotams, ka šī sporta veida tālākai
attīstībai sporta skolas izveide bija
nepieciešama kā loģisks attīstības
solis,» skaidro G.Kurlovičs. Viņš
uzsver, ka Ledus sporta skolas
izveide turpmāk arī izskaudīs
nevienlīdzību starp mazo hokejistu vecākiem. «Jelgavā darbojas
hokeja klases 3. pamatskolā, kur
bērnu treniņu iespējas, tostarp arī
ledus izmaksas lielā mērā sedza
pašvaldība. Taču bija arī daudz
mazo hokejistu no citām skolām,
kas darbojās hokeja klubā «Zemgale», un te lielākās izmaksas gūlās uz kluba, sponsoru un diemžēl
arī vecāku pleciem. Līdz ar Ledus
sporta skolas izveidi šī nevienlīdzīgā situācija būs kliedēta un visiem

Skaties video portālā!

Līdz šim Jelgavā darbojās hokeja klases 3. pamatskolā, kur bērnu treniņu iespējas, tostarp arī
ledus izmaksas lielā mērā sedza pašvaldība. Taču bija arī daudz mazo hokejistu no citām skolām,
kas darbojās hokeja klubā «Zemgale», un te lielākās izmaksas gūlās uz kluba, tā sponsoru un
diemžēl arī vecāku pleciem. Līdz ar Ledus sporta skolas izveidi šī nevienlīdzīgā situācija būs
kliedēta un visiem pilsētas bērniem būs nodrošinātas vienlīdzīgas treniņa iespējas. Turklāt
varēs ne vien trenēties hokejā, bet arī mācīties daiļslidošanu, kērlingu, kā arī apgūt slidošanas
Foto: Ivars Veiliņš
pamatprasmes.
pilsētas bērniem tiks nodrošinātas
vienlīdzīgas treniņa iespējas,»
skaidro G.Kurlovičs, piebilstot, ka
visā Latvijā aizvien ierastāka kļūst
prakse, ka agrāk – deviņdesmito
gadu beigās un nākamajos gados
– masveidā būvētās ledus halles
šodien bez pašvaldības atbalsta
vienkārši nespēj eksistēt. «Ir
mums Latvijā piemēri, kur ledus
halle aizvien pieaugošo izmaksu
dēļ spiesta pārtraukt darbu un
pārtop par būvmateriālu veikalu.
Vai mums pilsētas centrā ir vajadzīgs būvmateriālu veikals, ja
patiesībā tā ir halle, kas var izaudzināt arī nākamos valsts izlases
dalībniekus?» jautā G.Kurlovičs.
Viņš atgādina, ka Jelgavas domei
pieder 32 kapitāldaļas no SIA
«Sporta komplekss «Zemgale»» un
pašvaldība ir ieinteresēta kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanā pēc tās sākotnējiem mērķiem.
G.Kurlovičs piebilst, ka perspektīvā pašvaldība ir ieinteresēta kļūt
par galveno sporta kompleksa kapitāldaļu turētāju un ir izskatītas
iespējas iegādāties kontrolpaketi.
Taču halle ir būvēta par kredītlīdzekļiem un šāda objekta iegādei
nepieciešami apjomīgi līdzekļi
un lielas uzturēšanas izmaksas,
tādēļ šajā brīdī pieņemts lēmums
par Ledus sporta skolas izveidi,
kas pašvaldībai ļaus nodrošināt
galveno uzdevumu – radīt iespējas
maksimāli plašam pilsētas bērnu
lokam trenēties hokejā, kas citādi
augsto izmaksu dēļ viņiem nav
pieejams.

Jelgava uz citu pašvaldību
fona ir pozitīvs izņēmums

Viņam piekrīt arī Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs
Ēvalds Grabovskis, kurš atzīst,
ka līdz šim lielākoties Latvijas
pašvaldības ir aizmirsušas gādāt
par sporta mērķtiecīgu attīstību
un Jelgava te minama kā pozitīvs
izņēmums. «Latvijā situācija ar
sporta attīstību ir nožēlojamā
līmenī – viss balstās vienīgi uz
vecāku vai atsevišķu sponsoru
pleciem. Turklāt par sponsoriem
piesakās vien tie uzņēmēji, kuru
pašu bērni aizrāvušies ar vienu
vai otru sporta veidu. Tas diemžēl izraisījis situāciju, kad sports
aizvien izteiktāk kļūst pieejams
tikai turīgiem cilvēkiem. Jo īpaši
tas attiecināms uz hokeju, kas ir
dārgākais sporta veids, ja neskaita

tehniskos sporta veidus. Viena
bērna nodrošināšana ar ekipējumu un treniņiem vecākiem mēnesī
izmaksā vismaz simts latus – kurš
no normāli pelnošiem vecākiem
mūsu ekonomiskajā situācijā
var ko tādu atļauties?! Protams,
mēs esam lieli hokeja fani un
atbalstītāji, kad notiek pasaules
čempionāts, kur Latvijas izlasei
pārsteidzošā kārtā izdodas noturēties elites grupā, taču, tiklīdz
čempionāts beidzies, visi nez kādēļ
aizmirst, ka katra atsevišķā izlases
hokejista sagatavošanā ir ieguldīti
desmiti un pat simti tūkstoši latu.
Nenoliedzu – saprotama ir daudzu
cilvēku pieres raukšana par to,
ka Jelgavas pašvaldība nolēmusi
tik lielus līdzekļus ieguldīt viena
sporta veida attīstībā, taču bez
tā iztikt nav iespējams. Patiesībā
nekur civilizētajā pasaulē jūs
neatradīsiet valsti, kur profesionālo sportistu izaudzināšana
atstāta tikai uz vecāku pleciem.
Visur, arī tādās hokeja lielvalstīs
kā Zviedrija, Kanāda un Somija,
šim sporta veidam ir valsts un
pašvaldības atbalsts, kas ļauj arī
sagatavot labus spēlētājus,» atzīst
Ē.Grabovskis, piebilstot, ka ne
tuvu katrs, kurš ir maksātspējīgs,
ir arī talantīgs, tādēļ iecere sniegt
iespēju trenēties katram
bērnam neatkarīgi no viņa
vecāku maciņa izmēriem ir
atbalstāma.

ir ļoti zemā un mazattīstītā
līmenī,» tā G.Kurlovičs. Viņš arī
uzsver, ka, līdzīgi kā pirms vairākiem gadiem tika īstenota ideja
par obligāto peldēt apmācības
programmas ieviešanu Jelgavā,
perspektīvā paredzēts sagatavot
un īstenot arī slidotapmācības
programmu. Arī šo programmu
īstenos jaunizveidotā skola.
Turklāt sporta skolas nozīmīgs
pluss ir arī iespēja, realizējot sertificētas programmas, pretendēt uz
valsts finansējumu.

Skola ledu izmantos
par pašizmaksu

Pašvaldība uzsver, ka Jelgavas
Ledus hallē jaunizveidotās sporta skolas audzēkņu treniņiem
ledus tiks nodrošināts par pašizmaksu, kas ir 163,24 lati stundā. To apliecina arī sporta un
atpūtas kompleksa «Zemgale»
valdes loceklis Armands Ozollapa. Viņš atzīst, ka cena nav zema,
taču, ņemot vērā energoresursu
– elektrības un gāzes – cenas
sadārdzinājumu, kas pēdējo gadu
laikā halles izmaksas burtiski
dubultojis un šobrīd veido vairāk nekā desmit tūkstošus latus
mēnesī, kompleksam nav iespēju
Ledus sporta skolas vajadzībām

Aleksandrs Rogoza, Hokeja
kluba «Liepājas metalurgs»
direktors:
«Hokejs ir dārgs, ļoti dārgs sporta
veids, kas vienam bērnam mēnesī
izmaksā vismaz 100 – 120 latus.
Mēs varam būt pateicīgi «Liepājas
metalurgam», kas gadiem mūs
ir atbalstījis un gādājis par to,
lai šeit patiešām izaugtu spēcīgi
sportisti, kas var kandidēt arī
uz valsts izlasi. Bet atbalsts, ko
saņemam no pašvaldības, drīzāk
ir simbolisks – gadā tie ir apmēram 50 tūkstoši latu, kas, būsim
godīgi, komandai neļautu nedz
trenēties, nedz arī braukt uz
mačiem. Ja tas būtu mūsu vienīgais finansējums, noteikti mums
vispār nebūtu jēgas uz mačiem
braukt – ar šādiem līdzekļiem
labu komandu sagatavot nevar.
Esmu dzirdējis par Jelgavas pašvaldības lēmumu un uzskatu,
ka agrāk vai vēlāk līdzīgs solis
būs jāsper arī citām pilsētām,
ja vien tās vēlēsies, lai pilsētā
aug kvalitatīvi hokeja spēlētāji.
Turklāt, kas būtiski, ir jāsaprot,
ka ne katrs bērns, kura vecāki ir
spējīgi maksāt lielu naudu, patiesi
arī izaugs par labu hokejistu – talantam ir ļoti būtiska nozīme. Bet,
ja pilsēta uzņemas sporta veida
kūrētāja lomu, iespēja atrast
patiesi talantīgus bērnus būtiski
palielinās.»
Māris Ainārs, Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs:
«Šogad ledus halle darbu sāka
arī Ozolniekos, un jau šobrīd
domājam par veidiem, kā saviem bērniem nodrošināt hallē
iespēju trenēties. Mums ir iecere
hokeja klasi izveidot Ozolnieku
vidusskolā. Es nevaru sacīt, ka
arī Ozolnieku novads spēs simtprocentīgi gādāt par bērnu treniņu iespējām, tāpēc vecākiem ir
jārēķinās, ka maciņš būs jāatver
plašāk, taču vismaz kaut kādu
atbalstu mēs sniegsim. Man ir arī
grūti komentēt citu ledus haļļu
vadītāju sacīto, ka bez pašvaldības atbalsta šādām iestādēm nav
iespējams pastāvēt – to tiešām
nezinu. Taču tas, ka pašvaldībai
maksimāli jārūpējas par savu
bērnu iespējām sportot un fiziski
attīstīties, ir taisnība.»

bez santīma uzcenojuma,» tā
A.Ozollapa. Viņš min – ja, hallei
sākot darboties, 2000. gadā elektrības rēķins bija apmēram 4,5
tūkstoši latu mēnesī, tad šobrīd
tie jau ir 8 tūkstoši, savukārt par
gāzi, kas hallē nodrošina apkuri
un silto ūdeni, iepriekš bija nepilni divi tūkstoši, bet tagad tie
jau ir četri tūkstoši mēnesī.
«Saprotams, ka šīs izmaksas tiešā veidā ietekmē arī
mūsu pakalpojumu cenas.
Ar katru gadu tās vienkārši slidošanas un sporta
Skolos arī nākamos
mīļotājiem kļūst aizvien
daiļslidotājus
«smagākas», un pakāpeniski
un kērlingistus
veidojas situācija, kad ledus
Savukārt G.Kurlovičs
sporta veidi kļūst par bagāto
piebilst, ka jaunā sporta
privilēģiju, tādēļ Jelgavas
skola realizēs profesiodomes iniciatīva, kas spornālās ievirzes izglītības
tot ļaus ikvienam bērnam,
programmu hokejā, kā
ir tikai apsveicama,» teic
arī interešu izglītības
programmu hokejā, daiļ- Uldis Šķēle (no kreisās) ir ventspilnieks, kas, A.Ozollapa, piebilstot, ka,
slidošanā, kērlingā un sli- uzzinot par Ledus sporta skolas dibināšanu pēc viņa rīcībā esošās infordotapmācībā. «Šādā veidā mūsu pilsētā, mainījis dzīvesvietu un skolu, mācijas, sadarbību ar pašmēs spēsim nodrošināt jo Jelgavā iespēja trenēties hokejā viņam ir valdībām meklē arī citviet
to, ka ar bērniem strādā daudz vienkāršāka nekā Ventspilī, kur koman- izbūvētās ledus halles.
profesionāli treneri, kas da izjukusi. Turpmāk viņš mācīsies Jelgavas Paredzēts, ka Jelgavas Leatbild arī par viņu drošī- Valsts ģimnāzijā, bet trenēsies Jelgavas Ledus dus skola pilnībā tiks izveidobu. Ieguldījumi, ko šobrīd hallē. Līdzīgi rīkojies arī Artūrs Āboliņš, kurš ta un darbu sāks oktobrī. Līdz
tam laikam tiks atrasts arī
veicam, ir ieguldījumi nupat uz Jelgavu pārcēlies no Talsiem.
skolas direktors. G.Kurlovičs
nākotnē, un es, tāpat kā
citi šīs idejas atbalstītāji, ticu, cenu noteikt vēl zemāku. «Mēs min, ka jau pašlaik ir zināmi trīs
ka Jelgavā varētu tapt ne vien esam kredītmaksātāji un strā- direktora amata pretendenti, taču,
valsts izlases cienīgi hokejisti, dāt ar zaudējumiem nevaram iespējams, izsludinātajam konkurbet beidzot Latvijā attīstītos atļauties. Augstākais, ko varam, sam pieteiksies vēl kāds, savukārt
arī daiļslidošana, kas līdz šim ir pašvaldības izveidotajai skolai jau septembrī skola uzsāks arī
– būsim godīgi – mūsu valstī ledu pārdot par pašizmaksu, pat jauno dalībnieku uzņemšanu.
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izglītība

Pieaugušo izglītības centrā –
Atvērto durvju diena
 Kristīne Langenfelde

«Pēdējo gadu pieredze liecina – Jelgavas
sabiedrība vairs nav
jāpārliecina par to, ka
jāmācās. Tagad mūsu
uzdevums jau ir cits:
turpināt izstrādāt arvien
saistošāku kursu programmas, kā arī censties,
lai tās būtu pieejamas
pēc iespējas plašākam
cilvēku lokam,» spriež
Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra
(JRPIC) vadītāja Sarmīte
Vīksna.
Viņa arī uzsver, ka Jelgava ir
īpaša ar to, ka mums ir divi 1.
septembri – viens, kad uz skolu
dodas bērni un jaunieši, bet otrs,
kad jauno mācību gadu pieaugušajiem atklāj JRPIC. Šogad
šī diena būs 12. septembrī, kad
pulksten 16 Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
ikvienu aicina uz Atvērto durvju
dienu.
«Šajā dienā ikvienam ir iespēja
iepazīties ar mūsu kursu piedāvājumu, piedalīties mācību programmu prezentācijā, iepazīties
ar potenciālajiem pasniedzējiem,
kā arī izvēlēties kursus un tiem
pieteikties,» tā S.Vīksna.
Centrs attīstās ar katru gadu,
un, ja vēl pērn tika piedāvāta
101 kursa programma, tad šogad
jelgavnieki jau var izvēlēties saistošāko no 118 programmām.
«Mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk reaģēt uz sabiedrības vajadzībām, pieprasījumu. Piemēram, ja
vēl pirms laika tika spriests, ka
būtu nepieciešami krievu valodas
kursi, tad mēs jau pagājušajā
gadā pirmo reizi tos arī piedāvājām – iespēju izmantoja pirmie
desmit cilvēki. Interese ir, tāpēc
arī šajā sezonā krievu valodas
kursi būs,» piebilst S.Vīksna.

Savukārt datorzinību jomā
saistošs varētu būt piedāvājums
apgūt pašam savas interneta mājas lapas izveidi, kā arī izmantot
iespēju iegūt 3. līmeņa kvalifikāciju specialitātēs: programmēšanas
Jaunumu netrūkst
tehniķis vai datorsistēmu tehniPati pieprasītākā joma ir va- ķis. Šīs programmas var apgūt
lodu apmācība. S.Vīksna uzsver, neklātienē e-studiju veidā.
ka šeit gan piedāvājums, gan
Inženierzinātņu un tehnoloģiju
pieprasījums gadu gadiem ir ļoti jomā īpaša uzmanība pievērsta
stabils. «Taču tas nenozīmē, ka jauniešiem, jo ar Jelgavas pašvalarī te nevaram piedāvāt ko jaunu. dības atbalstu viņiem būs iespēja
Tie ir jau minētie krievu valodas bez maksas apgūt divas turpmākursi, kā arī šogad iecerētā poļu kajām studijām noderīgas mācību
un lietuviešu valodas apmācība. programmas – «CNC manuālā
Šo ieceri plānojam īstenot sadar- programmēšana» un «Tehniskā
bībā ar mūsu pašu lietuviešu un grafika vidusskolēniem».
poļu nacionālajām biedrībām.
Tāpat novitātes ir pedagogu izJa jelgavnieki izrādīs interesi glītības jomā. «Esam izstrādājuši
un grupā pieteiksies vismaz seši kursu programmu skolas bibliotecilvēki, mums šogad būs gan lie- kāriem darbam informācijas vidē,
tuviešu, gan poļu valodas kursi,» iekļaujot gan profesionālos, gan
stāsta S.Vīksna.
psiholoģiskos aspektus. ProgramUzņēmējdarma tapusi, ņemot
bības atbalsta
bibliotekāru
12. septembrī vērā
līnijā šogad īpavajadzības, tāpēc
ši padomāts par
pulksten 16 Jel- šķiet, ka tur tiepilsētas topošair iekļauts
gavas reģionā- šām
jiem uzņēmējiem.
viss, kas bibliote«Līdztekus esolajā Pieaugušo kāru darbā būtu
šajiem kursiem
nepieciešams.»
izglītības centrā
piedāvāsim apgūt
Ja savulaik pieuzņēmējdarbības
augušo
izglītība
– Atvērto durvju vairāk asociējās
pamatus interesentiem biznesa
diena. Šogad a r n e p i e c i e š a jomā. Jau pagācilvēkiem
centrā jau 118 mību
jušajā gadā īstepārkvalificēties,
nojām projektu,
kursu program- iegūt jaunas zikura gaitā jaunanāšanas, lai rastu
mas.
jiem uzņēmējiem
savu vietu darba
bija iespēja iegūt
tirgū, tad nu jau
vispusīgas zinālabu laiku jelgavšanas par biznesa uzsākšanu. nieki ir gatavi atvēlēt gan laiku,
Pieprasījums un interese bija gan līdzekļus, lai mācītos savam
liela – ne katrs varēja iekļauties priekam. Un jāteic, ka viena no
projekta apmācībā, tāpēc tagad to šādām atbalsta līnijām neapšaupiedāvāsim apgūt kursu formā,» bāmi ir «Sev, mājai, ģimenei». «Te
skaidro S.Vīksna.
mēs piedāvājam virkni programTāpat šajā grupā kā jaunumu mu, kurās cilvēks var attīstīt savu
var minēt arī kursus par alter- personību, pilnveidoties. Iespēnatīvās saimniekošanas iespējām jams, šīs zināšanas nav nepiecielaukos.
šamas, lai labāk konkurētu darba

Taps Metālapstrādes mācību parks
 Kristīne Langenfelde

Šobrīd pilsētā ir vairākas
izglītības iestādes, kur
audzēkņi var apgūt zināšanas metālapstrādes
jomā, taču līdz šim skolas
vairāk darbojušās autonomi – nākotnē to paredzēts mainīt, izveidojot
visām mācību iestādēm
kopīgu bāzi praktiskajām
nodarbībām. Topošais
Metālapstrādes mācību parks būs K.Barona
ielā 40.

Lai būtu vieglāk orientēties
centra piedāvājumā, tas ir strukturēts atbalsta līnijās, un jāteic,
ka gandrīz katrā no tām šogad ir
arī jaunumi.

Lūk, tādas perspektīvā varētu izskatīties Metālapstrādes mācību parka trīs laboratorijas.
tirgū, taču apgūtais noteikti ir
milzu ieguvums sava redzesloka
paplašināšanai. Tā, piemēram,
kursos var apgūt datordizainu
– tas lieti noderēs tiem, kas plāno
dzīvokļa remontu. Proti, atsevišķu telpu vai pat visas mājas
dizains vispirms top virtuāli un
ļauj sistemātiskāk plānot darbus. Tāpat kursu programma
«Mājas interjers komfortam un
labsajūtai» – arī tās būs papildus
zināšanas, kā labāk iekārtot vidi
sev apkārt. Tāpat šogad esam
raduši iespēju mūsu programmu
«Floristika» licencēt, kas nozīmē,
ka pēc kursiem cilvēks iegūs izglītības dokumentu profesionālās
pilnveides programmā,» skaidro
S.Vīksna.
Turpinās arī darba meklētāju
un bezdarbnieku apmācība, jaunajā sezonā piedāvājot papildu
apgūt arī kursus datorprogrammā «Adobe Photoshop». «Tāpat
turpināsim piedāvāt iespēju
apgūt aukles arodu. Pilsētā pie-

prasījums pēc labām auklītēm
aug ar katru gadu, ceram, ka
darba meklētājus ieinteresēs
arī šis piedāvājums,» spriež
S.Vīksna.

Kad teorija kļūst par praksi

S.Vīksna uzsver, ka, sabalansēti un plānveidīgi strādājot,
Pieaugušo izglītības centrs katrā reģionā varētu būt ievērojams
atbalsts pašvaldībai. «Mūsu
pilsētas attīstības stratēģijā ir
konkrēti definēti uzdevumi un
mērķis, noteiktas prioritātes arī
pieaugušo izglītības jomā. Šogad
ir saņemts pašvaldības finansējums izglītības programmām,
kas saistītas ar jauniešu profesionālo orientāciju, pedagogu
kvalifikācijas pilnveidi, izglītības iestāžu vadošo darbinieku
rezerves sagatavošanu «Jauno
vadītāju skolā», Pašvaldības policijas darbinieku profesionālās
meistarības papildināšanu un
pilsētas Atkarību profilakses

programmas īstenošanu,» stāsta
S.Vīksna.
Jau oktobrī sāksies kursi pašvaldības un valsts policistiem, kā
arī pilsētas pedagogiem, lai pilnveidotu viņu zināšanas atkarību
profilakses jomā. Mēs vēlamies
no speciālistiem katrā konkrētā
situācijā redzēt atbilstošu rīcību,
taču nereti viņu zināšanas ir nepietiekamas. Tieši tāpēc tapusi
šāda mācību programma, kurā
iekļautas papildus prasmes un
iemaņas, kas būtu nepieciešamas
policistiem un pedagogiem atkarību profilakses darbā. Piemēram,
policistiem ikdienas darbā nākas
saskarties ar atkarības vielu
lietotājiem, taču ne vienmēr viņi
uzreiz ir spējīgi identificēt šādu
personu, zina, kā palīdzēt. Kā būt
drošam, vai cilvēks, kurš guļ uz
ielas, nav pārdozējis narkotikas?
Tāpat policisti apgūs saskarsmes iemaņas ar atkarības vielu
lietotājiem, mācīsies, kā identificēt šādas personas, kā veidot

saskarsmi ar nepilngadīgu personu, kas atrodas apreibinošu
vielu ietekmē, kā sniegt pirmo
palīdzību atkarīgajiem, kā aizsargāt pašam sevi.
Savukārt pedagogiem tiks aktualizēta informācija par atkarību izraisošo vielu profilaksi. «Nu
jau pagājis kāds laiks, kopš pēdējo
reizi pedagogiem tika rīkoti šādi
kursi, mainījušies kadri. Kursus
apmeklēs gan izglītības iestāžu
vadītāji, lai veidotu savu atkarību
profilakses politiku skolā, gan
klašu audzinātāji, lai izzinātu,
kā par atkarības vielu profilaksi
runāt ar katra vecuma posma
bērniem,» skaidro S.Vīksna.
Mēs katrs plānojam gan laiku, gan līdzekļus savas atpūtas
un veselības uzlabošanai, bet
vai izdodas to izdarīt arī savas
personības izaugsmei? Vai bieži
nenodarām sev pāri, atliekot to
uz vēlāku laiku? JRPIC aicina
sākt kopā jauno mācību gadu 12.
septembrī pulksten 16.

Jauni līderi – skolotāju un skolēnu vidū

Mācies kopā ar savu mazo!

 Kristīne Langenfelde

 Kristīne Langenfelde

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
šajā mācību gadā tiks
turpināta jauno līderu
apmācība un jaunos
vadītājus skolos kā no
pedagogu, tā audzēkņu
vidus.
Pirmo reizi jau 2003. gadā tika
izsludināts konkurss dalībnieku
uzņemšanai Jauno izglītības
vadītāju skolā. Pēc piecu gadu
pārtraukuma skola atkal atsāk darbu. Jau vasarā notika
pretendentu atlase, kad no 43
pedagogiem, kuri vēlējās kļūt
par jaunajiem vadītājiem, tika
izraudzīti 19, kas mācības jau
uzsākuši. Skolu atbalsta nodaļas
vadītāja Skaidrīte Bukbārde stāsta, ka visa mācību gada garumā
pedagogi apgūs skolvadības pamatprincipus. «Konkursā varēja
pieteikties Zemgales reģiona pedagogi ar vismaz piecu gadu darba
stāžu izglītības iestādē, taču līdz
šim nestrādāja administratīvo
darbu. Programmas mērķis ir
veicināt jauno izglītības vadītāju
attīstību. Pedagogi apgūs izpratni
par skolas vadības darbu, un arī
gadījumā, ja viņi nekļūs par direktoriem, tas noteikti papildinās
viņu zināšanas, ļaus labāk saprast

savas iestādes vadības darbu.»
148 stundu apmācības programmā pedagogi apgūs izglītības
iestādes darbības pamatprincipus; izzinās, kādi dokumenti
reglamentē iestādes darbu; kas
padara vadītāju par vadītāju jeb
vadītājs kā personība; analizēs
iestādes plānošanas darbu; finansiālās darbības; menedžmenta
jautājumus; pārraudzības un
kontroles darbu; sadarbības iespējas un nepieciešamību ar citām
iestādēm, skolotājiem, vecākiem,
audzēkņiem. Mācību laikā notiks
arī vairāki pieredzes apmaiņas
semināri izglītības iestādēs.
Paredzēts, ka izlaidums jaunajiem izglītības vadītājiem būs,
mācību gadu noslēdzot – jūnijā.
Taču šogad Pieaugušo izglītības
centrā mācīsies ne tikai jaunie
vadītāji no skolotāju vidus, bet arī
jaunie līderi – skolēni. «Jauno līderu apmācību aizsākām jau pērn
un šogad veiksmīgi to turpinām.
Šajās mācībās piedalās vidusskolēni – no katras vidējās izglītības
iestādes pa diviem jauniešiem. Šo
nodarbību galvenais mērķis bija
ļaut izpausties skolēniem, radot
viņos interesi uzņemties iniciatīvu un mācīties veidot pasākumus,
kas pašiem varētu būt saistoši. No
vienas puses, tās ir teorētiskas
mācības, kurās jaunieši apgūst iemaņas, kādām jāpiemīt līderiem,

Jau pagājušajā gadā Pieaugušo izglītības centrs
aizsāka ideju vienot mācībām ģimenes, piedāvājot kopā apgūt dažādus
interesantus kursus. Šogad tiek sperts nākamais
solis – izstrādāta īpaša
kursu programma, kurā
mamma vai tētis var mācīties kopā ar savu 5 – 11
gadus veco bērnu.

Jaunie līderi jau pagājušajā gadā pirmo reizi izmēģināja spēkus pasākuma organizēšanā, rīkojot Karjeras dienu pilsētas 9. klašu audzēkņiem. Tāda solās būt arī šogad. Karjeras dienas galvenais uzdevums
– ļaut skolēniem ielūkoties dažādu profesiju darbā.
vadītājiem, organizatoriem, bet,
no otras puses, tas ir praktisks
darbs, kurā jaunieši iegūtās zināšanas pielieto praksē, realizējot
pasākumus vienaudžiem,» skaidro S.Bukbārde.
Pagājušajā gadā tas bijis viens
pasākums – Karjeras diena Jelgavas 9. klašu audzēkņiem –, un tajā
visu no plānošanas līdz pasākuma
realizēšanai īstenoja jaunie līderi.
«Šogad esam iecerējuši, ka tie
būs jau divi pasākumi – Skolotāju sporta diena oktobra beigās

un Karjeras diena februārī,» tā
S.Bukbārde.
Jaunieši tiksies reizi nedēļā Pieaugušo izglītības centrā. Šobrīd
apmācībām vēl var pieteikties
jaunieši no 4. un 6. vidusskolas, 1.
ģimnāzijas, kā arī Vakara (maiņu)
vidusskolas.
Jāpiebilst, ka gan Jauno līderu
apmācību, gan Jauno izglītības
vadītāju skolu finansē Jelgavas
pašvaldība, tāpēc dalībniekiem
zināšanas iespējams iegūt bez
maksas.

«Ja iepriekšējā gadā mūsu jaunums bija ģimeņu programmas
un ar to mēs sapratām gan sievu
un vīru, gan vecākus un bērnus,
gan omītes un opīšus, kas nāk pie
mums un, kopā pavadot laiku,
mācās, piemēram, floristiku, zīda
apgleznošanu, fotografēšanu, tad
šogad to turpinām, taču piedāvājam arī kādu jaunumu – proti,
aicinām kopā mācīties mammas vai
tētus ar savām mazajām atvasēm.
Esam izstrādājuši īpašu programmu «Ģimene, kas mācās», kura
ļauj ne vien kopā apgūt dažādas
iemaņas, bet arī vecākiem labāk
izprast savus bērnus,» stāsta Pieaugušo izglītības centra direktores
vietniece Ingrīda Muraškovska.
Viņa akcentē, ka šo kursu galvenais ieguvums ir iespēja vecākiem
tik lielajā steigā pavadīt vairāk
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laika kopā ar bērnu. «Visbiežāk kā spēj paust savas emocijas, kas
galvenās problēmas vecākiem ar viņu satrauc – tas viss norāda uz
bērniem rodas tad, ja starp viņiem mazā sajūtām un sniedz atslēgu
nav bijusi pietiekama saikne. Mēs uz savstarpējā sapratnē un paļābrīnāmies, kāpēc tā notiek, un vībā balstītu attiecību veidošanu,»
vienlaikus nezinām, ko darīt. Tad stāsta direktores vietniece.
nu šajos kursos, kas veidoti kā
Arī otrs cikls pēc būtības ir visai
praktiskas nodarbības, mēs cen- līdzīgs, taču darbošanās – jau cita,
tīsimies ar dažādām aktivitātēm proti, «Izdzīvošanas ABC». «Tas
parādīt vecākiem, ko vēlas bērns, būs vienas dienas pārgājiens, kurā
kā palīdzēt viņam attīstīties,» tā dosies mamma vai tētis kopā ar
I.Muraškovska.
savu bērnu. It kā vienkārši izNodarbības sadzīvojot šo dienu
stāv no četriem at«Esam izstrādā- kopā, grupas vasevišķi veidotiem
pēc izdzīvojuši īpašu prog- dītājs
cikliem, un tas jau
šanas psiholoģijas
ir katra paša ziņā
rammu «Ģime- pamatiem atkal
– izvēlēties vienu
dos padomus vecān e , k a s m ā - kiem – cik gatavs
no tiem vai apgūt
visus.
ir neparecās», kura ļauj bērns
Pirmais cikls –
dzamām situāci«Pasaku terapija».
ne vien kopā jām, vai viņš spēj
«Tajā varēs uzzikomanapgūt dažādas iesaistīties
nāt, kā padarīt padā, kā tiek galā
saku lasīšanu pēc
iemaņas, bet ar vienu vai otru
iespējas interesanpārbaudījumu, kā
arī vecākiem mācīt viņam notāku un saistošāku
bērnam. Mēs kopā
riskus un
labāk izprast vērtēt
lasīsim pasakas,
rūpēties par savu
pēc tam mazie zīdrošību,» skaidro
savus bērnus.»
mēs pasaku varoI.Muraškovska.
ņus, atveidos tos,
Trešais nodarun caur šo it kā vienkāršo nodarbi bību cikls ir «Radošās darbnīcas»
speciālists, kurš vadīs nodarbības, – rotaslietu izgatavošana, dāvanu
palīdzēs vecākiem labāk saprast iesaiņošana, nagu dizains un sasavus bērnus. Caur pasaku var dzīves priekšmetu apgleznošana.
atklāt, kā bērns to uztver, saprot, Arī tajās viss notiks, vecākiem un

Jelgava sevi vienmēr pozicionējusi kā mašīnbūves un metālapstrādes
pilsētu, kas ļāvis arī mērķtiecīgi šajā
jomā attīstīties. No vienas puses,
pilsētā stabili turpina darboties jau
esošie šīs jomas uzņēmumi, kā arī
ienāk jauni, bet, no otras, – pilsētai
ir jāspēj šie uzņēmumi nodrošināt ar
labi sagatavotu darbaspēku. Ja vēl
pirms laika pietika ar vecā kaluma
speciālistiem, kuriem atlika vien
savas zināšanas atsvaidzināt, tad nu
jau vairākus gadus kvalificēti darbinieki šajā jomā ir zelta vērtē.
Tieši tāpēc pašvaldība mērķtiecīgi
uzsākusi darbu, lai Jelgavā rastos
ne tikai jauni uzņēmumi, bet arī
darbinieki, kas būtu gatavi strādāt
atbilstoši tirgus prasībām.
Sākums tam bija Pieaugušo
izglītības centrs, kurā tika izveidota Metālapstrādes filiāle, un arī
turpinājums lielā mērā gulstas uz
centra pleciem.
«Jā, šobrīd pilsētā metālapstrādes
jomā izglītību var iegūt Amatu un
Amatniecības vidusskolās, mūsu
metālapstrādes filiālē, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes
tehniskajā fakultātē. Un katrā no
šīm izglītības iestādēm ir nepieciešams nodrošināt modernu materiālo bāzi. Nav noslēpums, ka labi
darbgaldi un citas nepieciešamās
iekārtas prasa būtiskus finansiālos
līdzekļus. Katrai iestādei nodrošināt
pilnīgu bāzi ir praktiski neiespējami, tāpēc radās projekta ideja par
kopīgas metālapstrādes materiāltehniskās bāzes izveidi pilsētā, kas
varētu nodrošināt praktisko mācību
norisi visās atbilstošajās program-

mās,» stāsta Pieaugušo izglītības
centra direktores vietniece Ingrīda
Muraškovska.
Ekonomiskā situācija gan pašlaik
nav uzņēmējdarbībai īpaši labvēlīga, taču Metālapstrādes filiāles
vadītājs Māris Ernstsons spriež, ka
tas pagaidām neattiecas uz metālapstrādes jomu. «Eiropā tik tikko
iestājusies ekonomiskā krīze, taču
Latvijā pēc inerces šis posms vēl
nav sasniegts, tāpēc par krīzi runāt
būtu pāragri. Iespējams, ka turpmākie divi gadi varētu būt smagāki,
taču nedomāju, ka tas attieksies uz
metālapstrādes jomu, kas orientēta uz savas saražotās produkcijas
eksportu. Līgumi ar sadarbības
partneriem par produkcijas piegādi
tiek slēgti pat uz pieciem gadiem, un
tas ļauj secināt, ka metālapstrādes
uzņēmumi būs konkurētspējīgi arī
ekonomiski ne tik labvēlīgos apstākļos, kas savukārt nozīmē, ka jaunu
kvalificētu kadru nepieciešamība
nesaruks,» tā M.Ernstsons. «Tieši
tāpēc mums jādomā, kā radīt pēc

«Šajā gadījumā nav plānots būvēt
jaunu parku, bet gan paplašināt
Metālapstrādes filiāli K.Barona ielā
40. Parku iecerēts veidot no trim
daļām: CNC jeb datorizētās vadības
darbgaldu (frēzēšanas, virpošanas)
laboratorijas, universālo darbgaldu
laboratorijas, kā arī atslēdznieku
darbnīcas. Jāpiebilst, ka projekts paredz ne tikai praktiskās nodarbības
izglītības iestāžu audzēkņiem, bet
arī prakses vietu nodrošināšanu,»
tā I.Muraškovska.
No vienas puses, nezinātājs noteikti varētu spriest, ka jau šobrīd
pilsētā darbojas Metālapstrādes
filiāle, kurā nodrošināti nepieciešamie darbgaldi apmācībai, taču
filiāles vadītājs uzsver, ka uz šiem
darbgaldiem iespējams apgūt tikai
profesijas pamatus. «Viss mainās
– jau tagad uzņēmumos ir daudz
modernākas mašīnas nekā mūsu
filiālē, kas liedz mums sagatavot
darbiniekus, kuri uzreiz būtu gatavi iekļauties uzņēmumā un sākt
strādāt pie viņu darbgaldiem. Ar

Arī ikgadējā Metālapstrādes diena ir viens no notikumiem, kurā
jaunieši gūst savu pirmo priekšstatu par šo arodu un nākamais
solis jau varētu būt mācības kādā no izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt metālapstrādi.
Foto: no JRPIC arhīva
iespējas labvēlīgāku mācību vidi,»
piebilst I.Muraškovska.
Atbalstu Metālapstrādes parka
izveidei ir izteikusi Jelgavas pašvaldība, LLU Tehniskā fakultāte
un Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības uzņēmēju asociācija.

topošo parku mēs ceram atrisināt
šo situāciju un panākt, ka cilvēks,
kurš soli pa solim izgājis praktisko
apmācību šajā parkā, uzreiz būs
gatavs uzsākt darbu uzņēmumā.
Ieguvums noteikti būs arī tas, ka
šeit tiks nodrošināts pilns ražošanas

cikls – tātad audzēknim radīsies iepazīties ar metināšanu mūsdiepriekšstats ne tikai par konkrētu nās. Tas varētu būt kā pirmais solis,
operāciju, bet par ražošanas procesu kas vēlāk jaunietim ļautu izšķirties,
kopumā,» skaidro M.Ernstsons.
vai viņš savu nākotni vēlas saistīt
Uz jautājumu,
ar metālapstrādi,
kad varētu tapt
iespējams, pēc
Jelgavas 1. ģim- un,
jaunais Metāltam tās vairs neapstrādes parks,
nāzija jau nā- būs tikai ekskursiI.Muraškovska
jas pie mums, bet
kamajā mācību gan mācības,» tā
atbild, ka tas lielā
mērā atkarīgs no
gadā piedāvās M.Ernstsons.
iespējas piesaisTaču tas vēl nav
tīt finansējumu.
iespēju apgūt viss – domājot par
«Tā kā izmaksas
plānotu un
vidējo izglītību šādu
ir iespaidīgas, pašmērķtiecīgu Jelgavaldība plāno pieinženierzinātņu vas jauniešu profesaistīt Eiropas Sasionālo orientāciju,
novirzienā.
vienības līdzekļus.
tiek veidots pilsēIr jāgaida projektu
tas inženieru izglīkonkursa izziņošana, taču tikmēr tības modelis. «Izglītībai ir jāmainās
tiek veikti citi darbi – projektā atbilstoši laika prasībām. Tieši tāiesaistīto iestāžu pārrunas nepie- pēc skolām ir jādomā, kā veidot jauciešamo iekārtu un mācību plānu nas izglītības programmas, kuras
konkretizācijai, telpu sagatavošana, sniegtu mērķtiecīgu ieguldījumu
tehnisko risinājumu izstrāde,» tā pilsētas attīstības stratēģijas īsteI.Muraškovska.
nošanā. Metālapstrāde ir viena no
Direktores vietniece piebilst, ka stratēģijas prioritārajām nozarēm.
šāds parks būs ieguvums ne vien Pēc trīspusējas vienošanās Jelgavas
atsevišķām izglītības iestādēm, Izglītības pārvalde, JRPIC un 1.
bet pilsētai kopumā, jo beidzot ģimnāzija šogad strādās pie jaunas
mēs varētu nonākt pie izglītības un uz inženierzinātnēm orientētas
programmām, kuras ir savstarpēji vidējās izglītības programmas
saskaņotas un soli pa solim veido sagatavošanas. Ja viss veiksies,
stabilu nepārtrauktas profesionā- kā plānots, tad 1. ģimnāzijā jau
lās pilnveides ceļu. «Ko mēs šobrīd nākamajā mācību gadā piedāvās
dzirdam visbiežāk? To, ka pēc skolas iespēju apgūt vidējo izglītību inžecilvēks nav gatavs darba tirgum. Ne- nierzinātņu novirzienā. Līdzīgi kā
reti arī katra izglītības iestāde noveļ tas ir šobrīd, kad jaunietis izvēlas
vainu uz iepriekšējo, kas audzēkni mācīties matemātikas, dabaszinību,
nav pietiekami labi sagatavojusi. Nu komerczinību vai valodu noviršādām atrunām vairs nebūs pama- zienā. 1. ģimnāzija un Pieaugušo
ta, jo darbs pie vienkāršākiem darb izglītības centrs patlaban darbojas
galdiem nodrošinās prasmes, kas ES Mūžizglītības programmas
nepieciešamas pie sarežģītākiem, starptautiskajā projektā «TETRIS»,
pasniedzēji varēs dalīties pieredzē kurā tiek gatavoti mācību materiāli
un ievērot vienotas prasības – tātad inovatīvās domāšanas un problēmu
mērķtiecīgi varēs ievērot pēctecību,» risināšanas prasmju attīstīšanai.
uzskata I.Muraškovska.
Šāda kursa īstenošanā ir ieinteNetiek aizmirstas arī vispārējās resētas ne vien projekta partneru
izglītības iestādes. «Mums jau šobrīd (Itālijas, Austrijas, Vācijas, Latvijas)
ir ierīkota metināšanas vēstures izglītības iestādes, bet arī rūpnīcas,
ekspozīcija, lai skolēnus iepazīsti- piemēram, «Siemens» Vācijā. No 1.
nātu ar šo arodu. Visu mācību gadu janvāra 1. ģimnāzijas skolēniem
skolām Jelgavas reģionālā Pieaugu- būs iespēja fakultatīvi apgūt inošo izglītības centra (JRPIC) Skolu vatīvās domāšanas programmu, bet
atbalsta nodaļā ir iespēja pieteikt turpmāk šādu kursu tiek plānots
ekskursiju Metālapstrādes filiālē, iekļaut jaunajā inženierzinātņu
kur skolēni var redzēt ne vien vēstu- vidējās izglītības programmā,» tā
riskos eksponātus, bet arī praktiski I.Muraškovska.

Kā var palīdzēt dators un internets
bērniem kopīgi radoši darbojoties,
bet turpinājumā vecāki tiksies
ar psihoterapeitu un, pārrunājot
nodarbību norisi, varēs nonākt pie
dziļākas izpratnes par bērna stiprajām un vājajām pusēm, spējām,
sadarbības prasmēm.
Mazliet citāds būs ceturtais
cikls – «Logs uz virtuālo pasauli».
Tas vairāk skars bērna drošību
interneta vidē. «Šobrīd vērojamas
divas galējības – vai nu vecāki,
neliekoties ne zinis, ļauj savam
bērnam netraucēti interneta vidē
pavadīt neskaitāmas stundas,
vai arī, bažījoties par interneta
visatļautību, kontrolē bērnu ar pamatīgiem aizliegumiem izmantot
internetu. Tāpēc šajās nodarbībās
kopīgi iepazīsimies ar datorspēlēm
un interneta resursiem un bez
kategoriskām izpausmēm centīsimies atbildīgi paskatīties uz
informācijas tehnoloģiju plusiem
un mīnusiem. Kur ir tā robeža,
kad internets var sekmēt bērna
atsvešināšanos, un kur atkal redzams, cik lieti mums tas var palīdzēt. Internets nav tikai nežēlīgas
spēles un čats – zinot to, internets
var būt arī bērna draugs,» piebilst
I.Muraškovska.
Jāpiebilst, ka visu četru ciklu
nodarbības plānotas bērnam un
vienam no vecākiem, taču, ja ģimene vēlas strādāt kopā, arī tas ir
iespējams.

 Kristīne Langenfelde

«Datorklases ir sakārtotas, un nu var teikt, ka
mēs piedāvājam kursu apmeklētājiem darboties ne tikai ar jau
zināmo operētājsistēmu «Windows XP», bet
arī ar jauno «Windows
Vista»,» saka Jelgavas
reģionālā Pieaugušo
izglītības centra Informācijas tehnoloģiju
nodaļas vadītāja Antra
Škinča.
Lai arī Pieaugušo izglītības
centrs nepārtraukti attīstās arī
jaunāko informācijas tehnoloģiju
jomā, A.Škinča uzsver, ka apmeklētājiem vienmēr pastāv iespēja
izvēlēties.
«Mēs piedāvājam, bet cilvēks
var izvēlēties, kādā programmatūrā viņam strādāt šķiet labāk.»
Tāpat jaunas apmācības iespējas paver interaktīvā tāfele, kas
iegādāta jau pērn, taču šogad,
piemēram, tā tiks intensīvāk izmantota valodu apguvē. «Esam
iegādājušies interesantus mācību
līdzekļus, ko izmantot tieši angļu
valodas apguvei, darbojoties ar
interaktīvo tāfeli. Taču arī citās
kursu programmās interaktīvā
tāfele būs papildus ieguvums.

Jelgavas skolēni savās izglītības
iestādēs to jau iepazinuši, nu
laiks arī pieaugušajiem,» piebilst
A.Škinča.
Tāpat JRPIC izglītības nodaļas
šogad sagatavos īpašus materiālus, ko saņems visu kursu
dalībnieki. «Proti, katrai kursu
programmai sagatavosim interneta resursu sarakstu. Piemēram, cilvēks Pieaugušo izglītības
centrā apguvis grāmatvedību
– mēs viņam iedodam sarakstu ar
interneta adresēm, kurās iespējams iegūt jaunāko informāciju
par šo jomu. Tāpat sarakstā būs
iekļauti arī tie elektroniskie mācību līdzekļi, kas pieejami mūsu
bibliotēkā. Tas viss ļauj cilvēkam
arī pēc kursu beigšanas sekot līdzi
novitātēm vienā vai otrā jomā,
papildināt zināšanas. Jāpiebilst,
ka tiem, kuriem nav pietiekama
patstāvīgā darba pieredze, internetā tiks piedāvāta viena papildus bezmaksas nodarbība, kurā
gan parādīsim, gan izstāstīsim,
kā ērtāk internetā sameklēt sev
vajadzīgo informāciju,» stāsta
A.Škinča.
Viņa arī piebilst, ka, pateicoties
Jelgavas pašvaldības īstenotajam
projektam «Zemgale IT reģions
– sabiedrisko interneta pieejas
punktu (SIPP) izveide Zemgales
reģionā», arī centra bibliotēka
šajā gadā kļuvusi informācijas

tehnoloģiju jomā bagātāka. «Pašlaik apmeklētājiem ir pieejami
pieci datori ar interneta pieslēgumu, ko ikviens bibliotēkas darba
laikā var izmantot bez maksas,
meklējot nepieciešamo informāciju. Tāpat pie mums izvietots
bezmaksas interneta pieejas
kiosks, bet otrs tāds atrodas mūsu
Metālapstrādes filiālē K.Barona
ielā 40.»
Būtiski piebilst, ka šogad sadarbībā ar Latvijas Informācijas

un komunikācijas tehnoloģijas
asociāciju radusies iespēja veidot
kursus «E-apmācīts uzņēmējs».
«Tas nozīmē, ka mēs piedāvāsim
80 vidējo un mazo uzņēmumu
vadītājiem un darbiniekiem
kursus, kuros viņi varēs apgūt
virkni noderīgu lietu: elektroniskā komercija; bezvadu interneta pieslēgums; internets un
drošība; darbs internetbankā;
«Microsoft Office 2007» un citas,» tā A.Škinča.

Skolēni interaktīvo tāfeli pilsētas izglītības iestādēs jau iepazinuši
– nu pienācis laiks pieaugušajiem: JRPIC šogad interaktīvo tāfeli
kursos plāno izmantot daudz intensīvāk.
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Pirmdiena, 8.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 602.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4852.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 45.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve». Reþisors O.Kroders un
mâkslinieks A.Plaudis.*
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Laikmeta pieskâriens.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Gleznotâjs un Amazones dþungïu pçtnieks A.Tauriòð.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.10 «Iesnas»; «Kaíi». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 602.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4853.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 52.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
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.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 146.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 11.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 340.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 146.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 «GE Money streetball – ielu basketbols».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 10.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 11.sçrija.
20.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».
21.00 «Pazuduðie 3».
ASV seriâls. 13. un 14.sçrija.

22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Tavs auto».*
23.30 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 10.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 40.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 6.sçrija.
10.05 «Brîvdienu dakteris: Vahavas ielejâ».
Vâcijas melodrâma. 2004.g.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 50.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 104.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 147.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 218.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 «Diversants» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2004.g. 1.sçrija.

tv programma
22.05 «Klûgu vîrs».
ASV, Vâcijas un Kanâdas ðausmu filma.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 3.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 51.sçrija.
2.05 «Viltvârde». ASV komçdija. 2002.g.
3.40 «Asiòainais darbs». ASV detektîvfilma.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 99.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 202.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 52.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55. un 56.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».*
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 6.sçrija.

14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 232.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 1. un 2.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 5.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57. un 58.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 2.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 6.sçrija.
0.35 «Riska zona». Raidîjums.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 6.sçrija.
2.05 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 232.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 1. un 2.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 5.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.).*
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 «Melnais krauklis» (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.). Seriâls.

15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 603.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4854.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 53.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Dvîòumâsas».
Nîderlandes un Luksemburgas drâma.
23.40 Nakts ziòas.
23.55 «100 g kultûras».
0.25 «Ðeit un tagad».
1.05 «Galva. Pils. Sçta».*

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 147.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 12.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. 341.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 147.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 11.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 12.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 23. un 24.sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 22.sçrija.
21.30 «Sporta studija». Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 F-2 âtrumlaivas. Latvijas Grand Prix izcîòa.
23.15 «Likteòa lîkloèi». Seriâls. 11.sçrija.
0.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 41.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 7.sçrija.
10.05 «Alpu klînika». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 15.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 51.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 105.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 148.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 219.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. 14. un 15.sçrija.
22.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 1.sçrija.
0.05 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 14.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 52.sçrija.

1.50 «Klûgu vîrs».
ASV, Vâcijas un Kanâdas ðausmu filma.
3.40 «Solîtâ paradîze».
ASV romantiska komçdija.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 100.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 203.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57. un 58.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 137.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 7.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.

10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 342.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 148.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.20 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
basketbolâ. Latvija – Portugâle.
Tieðraide.
20.30 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.45 Pasaules meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Latvija – Grieíija. Tieðraide.
23.20 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.50 «112 hronika».

LNT

LTV 7

Otrdiena, 9.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 603.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4853.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?»
Lielbritânijas komçdijseriâls. 46.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 «Abi labi». Speciâlizlaidums.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.

14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 233.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 3. un 4.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 6.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 54.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59. un 60.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 13.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 1.sçrija.
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22.20 «Svçtais». ASV trilleris.
0.50 «Medikopters». Seriâls. 7.sçrija.
1.45 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 233.sçrija.
2.40 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 3. un 4.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 6.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 «Melnais krauklis» (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, 10.septembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 604.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4854.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 47.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!»
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 1. un 2.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Ko daît, ja esi apmaldîjies.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 604.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4855.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 54.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.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 148.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 13.sçrija.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 42.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 8.sçrija.
10.05 «Mana bijuðâ drauga kâzas».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 52.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 106.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 149.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 220.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. 2.sçrija.
22.05 «Matriks: Atjaunots». ASV fantastikas
spraiga siþeta filma. 2003.g.
0.40 «Draugi 6». ASV seriâls. 16.sçrija.

1.05 «Renegâts». ASV seriâls. 53.sçrija.
2.00 «Orkâns Smits». Austrâlijas spraiga
siþeta filma. 1990.g.
3.35 «Psihoanalîze gangsteru gaumç 2».
ASV kriminâlkomçdija. 2002.g.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 101.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 204.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 54.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59. un 60.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 138.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 8.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 234.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 5. un 6.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 7.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61. un 62.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas seriâls. 12.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
22.20 «Bembis 2» (ar subt.).
Krievijas kriminâldrâma.
0.40 «Medikopters». Seriâls. 8.sçrija.
1.40 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 234.sçrija.
2.35 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 5. un 6.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 7.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 «Melnais krauklis» (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, 11.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 605.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4855.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 48.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Rainis. Kastaòola».
Telefilmas Rîga dokumentâla filma.
14.35 «Projekts Vizuâlâ Latvija. Cikls Latvijas
pagasti». Seces pagasts.
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Vitamîni.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 605.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4856.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 55.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Pasaulç lielâkais kruîzu kuìis».
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.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 149.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 14.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 343.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 149.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Likteòa lîkloèi». Krievijas seriâls.
12.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs».
Dokumentâls seriâls. 14.sçrija.
20.05 «Nafta. Beigu sâkums.
Francijas dokumentâla filma.

21.00 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija. 3.filma.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Âtruma cilts».
23.35 «Likteòa lîkloèi». Krievijas seriâls.
12.(noslçguma) sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 43.sçrija.

tv programma
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7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 9.sçrija.
10.05 «Mîlestîbas vçstules no debesîm».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 53.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 107.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 150.sçrija.
17.30 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 221.(noslçguma) 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 2» (ar subt.).
Krievijas trilleris. 2003.g. 1.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
257. un 258.sçrija.
0.10 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
2.10 «Asmens 2».
ASV un Vâcijas trilleris. 2002.g.
4.15 «Spoku kuìis». ASV un Austrâlijas
ðausmu filma. 2002.g.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 102.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 205.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61. un 62.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 139.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 9.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 35.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 235.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 7. un 8.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 8.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 56.sçrija. Lomâs: N.Terehova,
D.Ratomskis, O.Vlasova, V.Prohorovs.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 63. un 64.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 12.sçrija.
21.20 «Mûmija atgrieþas».
24.00 «Lasvegasa». ASV seriâls. 2.sçrija.
1.00 «Medikopters». Seriâls. 9.sçrija.
1.55 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 235.sçrija.
2.50 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 7. un 8.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 8.sçrija.

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, 12.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 606.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4856.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 49.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 P.Rozîtis. «Svinîbas». LTV iestudçjums.
13.50 Mûzika atpûtai.
14.20 «Dabas grâmata».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 606.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4857.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». 4. daïa Mantinieki.
LTV videofilma. 56.(noslçguma) sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 6.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Noglâstît samtu».
Lielbritânijas drâma. 3.sçrija.
0.10 «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 2.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 150.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs». Seriâls. 15.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 F-2 âtrumlaivas.
Latvijas Grand Prix izcîòa.*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 344.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 150.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 151.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Biljonâru autoklubs».
Dokumentâls seriâls. 15.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 18.sçrija.
20.55 «Notvert slepkavu». Kanâdas un ASV
psiholoìiska drâma. 1992.g. 1.sçrija.
22.30 «Zveja» (krievu val.).
23.00 «24 stundas 4». ASV seriâls. 3.sçrija.

23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 151.sçrija.
0.35 «Bikini meitenes». 5.sçrija.
1.05 «112 hronika».

TV5

LNT

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.).
Kulinârijas raidîjums.
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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 44.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 10.sçrija.
10.05 «Izabellas kronis».
Vâcijas romantiska komçdija. 2006.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 54.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 108.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 151.sçrija.
17.30 «Ieskats seriâla Karstais ledus
veidoðanâ» (ar subt.).

18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Ieskats seriâla Karstais ledus
veidoðanâ» (ar subt.). Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
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».
22.35 «Ridika hronikas». ASV fantastikas filma.
0.50 «Pârdzîvot spçli». ASV kriminâldrâma.
2.40 «Antikillers 2» (ar subt.). Krievijas
trilleris. 2003.g. 1.sçrija.
4.40 «Íermeòa iznîcinâtâji». ASV trilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 103.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 206.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 56.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 63. un 64.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 140.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 10.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 236.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 9. un 10.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 9.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57.sçrija.

18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 65. un 66.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 2.raidîjums.
21.20 «Dienasvidus Ðanhajâ». ASV komçdija.
23.30 «Comedy club» (ar subt.).
0.30 «Lîgava ar cirvi». ASV kriminâlkomçdija.
2.20 «Tuvâ nâkotne: Cowboy Be-Bop».
Japânas animâcijas filma. 1998.g.
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 9. un 10.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 9.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.).
Kulinârijas raidîjums.
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 «Melnais krauklis» (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 «Treðais Reihs: Operâcja NLO» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
23.00 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.
1.00 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Sestdiena, 13.septembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neparastie rîdzinieki». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
10.00 «Iespçju pils».
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Laika jautâjums». Dokumentâla filma.
12.00 «Leìendas un îstenîba.
Aviòonas festivâlam – 60».
Dokumentâla filma.
13.20 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.*

13.50 L.Garûta. Koncerts klavierçm un
oríestrim. Atskaòo LNO oríestris.
Diriìents M.Ozoliòð. Soliste L.Circene.
14.30 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 6.sçrija.
15.00 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.35 «Mâlpilij – 800». Siera svçtki.
16.05 «Midlmârèa».
Daudzsçriju mâkslas filma. 1.sçrija.
17.05 Kapelas Bumerangs
20 gadu jubilejas koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Keramiíis I.Klîdzçjs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Brînumputns».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 62.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 19.sçrija.
22.05 Opermûzikas svçtki Jûrmalâ.
Galâ koncerts.
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Ðatobriâna pçdçjâ mîla».
Francijas drâma. 2006.g.

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 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
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 «Nafta. Beigu sâkums». Francijas
dokumentâla filma. 2007.g.
14.55 «Operâcija Dambo».
ASV piedzîvojumu komçdija. 1995.g.
17.00 «Tavs auto».
17.30 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 5.filma.
18.25 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes».
Vâcijas komçdija. 3.filma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.05 «Pazuduðie bçrni». Dokumentâla filma.
22.05 Eiropas meistarsacîkðu atlases
spçle basketbolâ.
Maíedonija – Latvija. Tieðraide.
0.05 «Bikini meitenes». 6.sçrija.

LNT

9
10.00 «Dienasvidus Ðanhajâ». ASV komçdija.
12.10 «Comedy club» (ar subt.).
13.10 «Slavas mirdzums». ASV muzikâla filma.
15.15 «Smieklîgâkie videokuriozi».
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 16.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 191.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 13.sçrija.
18.50 «Kobra».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 9.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.30 «102 dalmâcieði».
ASV ìimenes komçdija.
22.30 «Mana bosa meita».
ASV romantiska komçdija.
0.15 «Slepkavîbu kalendârs». ASV trilleris.
1.55 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 105.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Treðais Reihs: Operâcja NLO» (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 «Melnais krauklis» (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 «Ìenerâlis» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
7.55 «Maska». Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
8.25 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 24.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
9.55 «Par tîru Latviju».
Tieðraide no Vislatvijas talkas.
10.10 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.40 «Lizija Makgvaira».
ASV komçdija jaunieðiem.
12.30 «Par tîru Latviju».
Tieðraide no Vislatvijas talkas.
12.40 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
14.30 «Par tîru Latviju».
Tieðraide no Vislatvijas talkas.
14.35 «Zvaigþòu lietus 2».*
Muzikâls ðovs. Turpinâjums.
15.00 F-1 Itâlijas Grand Prix izcîòa. Atlases
brauciens. Tieðraide.
16.05 «Par tîru Latviju».
Tieðraide no Vislatvijas talkas.
16.15 «X komanda». ASV piedzîvojumu filma.
17.50 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 87.sçrija.
18.50 «Par tîru Latviju».
Tieðraide no Vislatvijas talkas.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.

Svçtdiena, 14.septembris
LTV 1

20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas princese». Realitâtes ðovs.
22.10 «Par tîru Latviju». Vislatvijas talkas
noslçguma koncerts. Tieðraide.
0.05 «Dzîves svinçðana».
ASV biogrâfiska drâma.
1.55 «Klikt 3». ASV erotiska filma.
3.30 «Ridika hronikas». ASV fantastikas filma.
5.35 «Kâpçc tâ gadîjâs». Dokumentâls raidîjums.

LTV 7

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 104.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 10.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 17.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.

7.50 «Garîgâ dimensija».
8.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 Dzeguzîtei – 30. 2002.g.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.05 «Vides fakti».*
12.35 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.35 «Saulessvece».
Rîgas kinostudijas mâkslas flma.
14.45 «Èatiòð». Studijas Dauka animâcijas filma.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Starptautisks dokumentâlo filmu projekts
Kâpçc demokrâtija? «Lûdzu, balso par
mani!» Íînas dokumentâla filma.
17.30 «Nerakstîtâs vçstures lappuses».
Tautas frontei – 20.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Zaíusalas krastmala.
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Suns Funs un vçjð». Studijas
Dauka animâcijas filma.
19.40 «Brâïi un mâsas». Seriâls. 18.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Vella kalpi». Rîgas kinostudijas muzikâla
piedzîvojumu komçdija. 1970.g.
22.55 Nakts ziòas.
23.00 «Projekts Cilvçks».
23.30 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 27.(noslçguma) sçrija.

7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Arguments».
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 F-2 âtrumlaivu
Latvijas Grand Prix izcîòa.*
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. Tieðraide.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Zilâs asinis». Mâkslas filma.
18.05 «Dabas svçtvietas».
Dokumentâla filma. 7. un 8.sçrija.

19.00 «Ceïâ ar kameru».
«Nahanni, Nahanni». 2.daïa.
19.30 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 1.sçrija.
20.15 «Ar ienaidnieka seju».
ASV kriminâldrâma.
22.35 «Krçjums... saldais».
23.05 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 16.sçrija.
23.50 «TV motors».*
0.20 «Bikini meitenes». 7.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Mâjokïa jautâjums ‘07» (arhîvs).
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 25.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 33.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Lampûni: Vegasas atvaïinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija.
12.30 «Latvijas princese». Realitâtes ðovs. *
13.30 «Amulets 8». ASV seriâls. 10.sçrija.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.45 F-1 Itâlijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
17.10 «Baiïu faktors 5».
18.10 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas detektîvseriâls.
88.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. 14.sçrija.
23.55 «Jaunâkais brâlis». ASV spraiga siþeta filma.
2.00 «Dzîves svinçðana». ASV biogrâfiska drâma.
3.50 «Teksasas reindþers 7». ASV seriâls. 1.sçrija.
4.45 «Ektrçms tuvplânâ».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 106.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 11.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Suns Hûberts, hercoga mantinieks».
ASV un Kanâdas ìimenes komçdija.
12.50 «Mana bosa meita».
ASV romantiska komçdija.
14.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 17.sçrija.
15.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 2.raidîjums.*
16.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 192.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 14.sçrija.
18.50 «Kobra».
Vâcijas spraiga siþeta seriâls. 10.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Halks». ASV fantastikas filma.
23.05 «Varonis». ASV komçdija.
1.30 «Niknuma varâ».
ASV spraiga siþeta filma.
3.15 «Smieklîgie videokuriozi».
3.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 192.sçrija.
4.15 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
9. un 10.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.).*
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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
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.). *
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi
Jelgavas dome izsludina konkursu
uz pašvaldības iestādes

«Jelgavas Ledus sporta skola» direktora amatu.
Pretendenti pieteikumus var iesniegt no 2008.gada 8.septembra Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, 131.kab., Lielajā ielā 11, Jelgavā,
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30, bet ne vēlāk kā līdz
2008.gada 22.septembra plkst.18, iesniedzot personīgi vai piegādājot
ar kurjerpastu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts
tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
Prasības pretendentam uz pašvaldības iestādes
«Jelgavas Ledus sporta skola» direktora amatu.
1. Pretendenta uz amatpersonas statusu atbilstība tām prasībām, ko
Valsts civildienesta likuma 7.pants izvirza ierēdņa amata kandidātiem.
2. Augstākā izglītība sporta pedagoģijā
(specializācija hokeja trenera amatā tiks uzskatīta par priekšrocību).
3. Pedagoģiskā darba stāžs – ne mazāk kā 3 gadi.
4. Pieredze vadošā amatā – vērtēšanai: informācija par nostrādāto laiku
(specializācija saistīta ar sportu var tikt uzskatīta par priekšrocību).
5. Sporta treneru darba specifikas pārzināšana darbā ar skolēniem.
6. Iestādes vadīšanai nepieciešamo juridisko un finanšu jautājumu
pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Zemgales Finanšu Fonds
• Kredīti pensionāriem
• Invalīdiem
Jelgava, Raiņa iela 20 - 203 kab.
Tālrunis 63020404; 29713048

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

Jelgavas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība»
informē, ka sakarā ar elektrības padeves pārtraukšanu

4. septembrī no pulksten 9 līdz 17 būs atslēgts luksofors
Rīgas – Garozas ielas – Kalnciema ceļa krustojumā.
Autovadītājiem lūdzam būt uzmanīgiem un savstarpēji laipniem.
Lūdzam ievērot izvietotās ceļa zīmes!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris
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Pirmā pārbaude –
Jelgavas domes kausa izcīņa
 Artis Liepiņš

No 12. līdz 14. septembrim Jelgavas Sporta hallē norisināsies
«Jelgavas domes kausa izcīņa 2008», kurā
mūsu BK «Zemgale»
mērosies spēkiem ar
tādām komandām kā
Valda Valtera trenēto
«VEF Rīga», Kedaiņu
«Nevezis» un «Kalev/
Cramo» no Tallinas.
Kā stāsta Jelgavas Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis, šogad Jelgavā notiks jau trešā Jelgavas domes
kausa izcīņa. Turnīru organizē
Jelgavas Sporta servisa centrs
sadarbībā ar BK «Zemgale».

«Ņemot vērā, ka šajā sezonā
BK «Zemgale» spēlēs jau augstākajā līmenī, mēs uz kausa
izcīņu uzaicinājām tādas komandas, kas spēlē Latvijas
Basketbola līgas 1. divīzijā un
SEB Baltijas basketbola līgā.
Pirmo reizi jelgavnieki klātienē varēs vērot tādas komandas
kā Kedaiņu «Nevezis», Tallinas «Kalev/Cramo» un «VEF
Rīga»,» stāsta J.Kaminskis.
Pirmajā turnīra spēlē 12.
septembrī pulksten 16 tiksies
BK «VEF Rīga» ar komandu «Nevezis» no Kedaiņiem.
Uzreiz pēc šīs spēles notiks
turnīra atklāšanas ceremonija. Savukārt pēc tās mājinieki
– «Zemgale» – tiksies ar igauņu
basketbola klubu.
Turnīrs jau tradicionāli pil-

sētā atklāj basketbola sezonu
un tiek rīkots, lai pārbaudītu spēkus pirms oficiālajām
čempionāta spēlēm. «Šogad
pirmo reizi speciāli šim turnīram esam pasūtījuši medaļas
pirmajām trim vietām – iepriekšējos divos kausos tādas
nepiešķīrām. Arī turnīra uzvarētājiem būs speciāls kauss,
kā arī tiks apbalvoti katras
komandas labākie spēlētāji,»
turpina J.Kaminskis. Atbilstoši turnīra nolikumam visas
četras komandas savā starpā
izspēlēs apļu turnīru, un, tam
noslēdzoties, tiks noskaidroti
laureāti, sarindojot komandas
pēc izcīnīto uzvaru skaita.
BK «Zemgale»galvenais treneris Varis Krūmiņš uzsver,
ka Jelgavas domes kauss būs

lieliska iespēja pārbaudīt spēkus pirms sezonas, tieši tādēļ
jo stiprāki būs pretinieki, jo
labāk. «Pirms sezonas pārbaudes spēlēs būtiski ir kaut ko
pārbaudīt, paeksperimentēt
ar sastāvu. Galvenais pat nav
uzvarēt, jo šādas spēles ļauj
izdarīt pareizos secinājumus,
taču līdzjutējus centīsimies
nepievilt,» tā V.Krūmiņš.
Sezonas pirmā spēle LBL
ietvaros provizoriski paredzēta 25. septembrī Rīgā pret
«ASK/Rīga», bet Jelgavas Sporta hallē pirmā oficiālā spēle
notiks 8. oktobrī. Oficiālais
spēļu kalendārs būs pieejams
septembra vidū, jo pašlaik
komandas iepazīstas ar spēļu
kalendāra projektu, tāpēc tajā
vēl iespējamas izmaiņas.

Jelgavas domes kausa izcīņa
Datums
Laiks
12. septembrī Plkst.16
Plkst.18
13. septembrī Plkst.15
Plkst.17
14. septembrī Plkst.10
Plkst.12

Spēle
«VEF Rīga» – «Nevezis« (Kedaiņi)
BK «Zemgale» – «Kalev/Cramo» (Tallina)
«VEF Rīga» – «Kalev/Cramo» (Tallina)
BK «Zemgale» – «Nevezis» (Kedaiņi)
«Kalev/Cramo» (Tallina) – «Nevezis» (Kedaiņi)
BK «Zemgale» – «VEF Rīga»

Kā «Jelgavas Vēstnesim»
atklāj J.Kaminskis, šogad
skatītājus sagaida arī pārsteigums, jo oktobra sākumā
Jelgavas Sporta hallē plānots
uzstādīt jaunas papildus tribīnes. Tādējādi būtiski varēs
palielināt skatītāju skaitu
– proti, plānotajās tribīnēs papildu būs aptuveni divi simti
astoņdesmit vietas. «Šogad
tribīnēs kopumā būs aptu-

veni 800 sēdvietu, līdz ar to,
ieskaitot stāvvietas, spēles
varēs vērot apmēram deviņi
simti līdzjutēju. Tas gan būs
pagaidu risinājums, jo jau
nākamā gada septembrī plānojam ekspluatācijā nodot jauno
Zemgales Olimpiskā centra
zāli, tādējādi visas lielās spēles
varēs vērot jau vairāk nekā
divi tūkstoši līdzjutēju,» piebilst J.Kaminskis.

Vai «Zemgale»
pārsteigs arī šosezon?
ņus un kā bonusu deva iespēju
trenēties nometnē Kandavā,
kas nav lēts prieks,» turpina
V.Krūmiņš.

Komandas kodols
saglabājies

11. augustā visa komanda devās uz Kandavu, kur divas nedēļas tika aizvadītas treniņnometnē.
Nu gatavošanās jaunajai sezonai turpināsies tikai Jelgavā.
 Artis Liepiņš

Jaunajā sezonā basketbols Jelgavā būs
visaugstākajā kvalitātē, jo, kā zināms,
iepriekšējās sezonas
izskaņā BK «Zemgale»
izcīnīja tiesības spēlēt
Latvijas Basketbola
līgas 1. divīzijā, kurā
spēlē visas labākās
Latvijas basketbola
komandas. Par gatavošanos jaunajai
sezonai un komandas
mērķiem – saruna ar
BK «Zemgale» galveno
treneri Vari Krūmiņu.
Jelgavā – visaugstākā
līmeņa basketbols

BK «Zemgale» aizvadītajā
sezonā Jelgavā atgrieza lielo
basketbolu, un kulminācija tam
bija sezonas pēdējās LBL playoff spēles, kur «zemgalieši» ļoti
cienīgi piekāpās nākamajiem
Latvijas čempioniem «Barons/
LMT» vienībai. Kā šī gada pavasarī apliecināja pēdējās LBL
play-off spēles, Jelgavā basketbolu ļoti mīl. Par to vislabāk
varēja pārliecināties Jelgavas
Sporta hallē – tur patiesi nebija, kur ābolam nokrist. Par
to, ka jelgavnieki ir izslāpuši
pēc augsta līmeņa basketbola,
liecināja arī tas, ka uz izbraukuma spēlēm jelgavnieki devās
visai aktīvi.

Jaunajā sezonā, kas sāksies
septembra beigās, Jelgavā būs
iespēja «dzīvajā» skatīt visas
Latvijas spēcīgākās komandas un to otros sastāvus jeb
fārmklubus, kas spēlēs LBL 2.
divīzijā. «Jelgavas komandai
fārmklubs būs laba piramīda
jaunajiem spēlētājiem – tajā
spēlējošajiem basketbolistiem
būs iespēja papildināt veču komandu, savukārt tie, kas mazāk
dabūs spēlēt LBL 1. divīzijā, varēs izspēlēties LBL 2. divīzijā,»
stāsta V.Krūmiņš.
Paralēli Latvijas Basketbola
līgai BK «Zemgale» būs jāspēlē
arī SEB Baltijas basketbola
līgas (BBL) Izaicinājuma kausā, kur «zemgalieši» ielozēti A
grupā kopā ar tādām komandām kā «Alytus», Viļņas «Sakalai», Paņevežu «Techasas»,
«VEF Rīga», Tallinas «Pirita»,
Norčepingas «Dolphins» no
Zviedrijas un Valgas «Welg».
Tā būs lieliska iespēja spēlētājiem pamēroties spēkiem
ar tuvējiem kaimiņiem, bet
jelgavniekiem – klātienē vērot
basketbolu ar starptautisku
pieskaņu.
Saskaņā ar turnīra reglamentu LBL 1. divīzijas komandas,
kuras nepiedalās Eiropas kausu
spēlēs, aizvadīs četru apļu turnīru, bet spēcīgākās vienības
– divu, pa reizei tiekoties ar
visām komandām mājās un izbraukumā. Savukārt SEB BBL
Izaicinājuma kausā paredzēts

aizvadīt divu apļu turnīru.

Jaunajai sezonai
gatavojas visu vasaru

Komanda kopīgus treniņus
sākusi jau 4. augustā, bet individuāli daudzi trenējušies
jau no jūnija. «Jelgavnieki trenējušies praktiski visu vasaru
– trīs reizes nedēļā individuāli,
kā arī divas trīs reizes nedēļā
tika aizvadīti fiziskās sagatavotības treniņi pie trenera Jura
Kļaviņa. Nopietns treniņdarbs
visai komandai sākās 4. augustā, kad katru darba dienu bija
divi treniņi dienā. 11. augustā
visa komanda devās uz Kandavu, kur divas nedēļas tika
aizvadīta treniņnometne. Nu
gatavošanās jaunajai sezonai
turpināsies tikai Jelgavā,»
stāsta V.Krūmiņš.
Paralēli lielajai komandai
jaunajai sezonai gatavojas arī
«zemgaliešu» fārmklubs jeb
dublieru komanda. «Vismaz
pieci cilvēki no fārmkluba, kas
spēlēs LBL 2. divīzijā, trenējas
kopā ar lielo komandu, lai nepieciešamības gadījumā varētu
aizstāt kādu no pamatsastāva
spēlētājiem. Pārējie piecpa
dsmit sešpadsmit basketbolisti trenējas Pētera Lagzdiņa
(BK «Zemgale» fārmkluba
galvenais treneris) vadībā.
Gribu pateikties visiem kluba
atbalstītājiem, ka tika radīta
iespēja komandai piesaistīt
labākos sporta skolas audzēk-

Jaunajā sezonā komandas
pamatkodols ir saglabājies
– laukumā redzēsim tos pašus
spēlētājus ar nelielām izmaiņām. Par komandas sastāvu
stāsta V.Krūmiņš: «Komandu
pametuši Artis Putniņš un Uldis Ēberis, savukārt papildinājums jaunajā sezonā būs Jēkabs
Rozītis (iepriekšējā sezonā viņš
bija viens no «ASK/Juniors»
līderiem – red.), ar kuru jau noslēgts līgums. Sezonas sākumā
spēlēsim tikai ar latviešu spēlētājiem, turklāt pusei komandas
vajadzētu būt jelgavniekiem.
Sezonas turpinājumā ir iespēja,
ka tiks piesaistīts kāds leģionārs, ja pašreizējais sastāvs
nevilks vai kāda pozīcija būs
jāpastiprina. Priecē, ka visiem
vadošajiem spēlētājiem līgumi
ir sakārtoti arī nākamajai sezonai,» apliecina V.Krūmiņš.

Pagājušās sezonas mērķus komanda izpildījusi – tā šogad
spēlēs augstākajā līmenī,
tādēļ mērķi,
protams, tagad
jau citi. «Galvenais ir izcīnīt
sesto vietu
LBL 1. divīzijas
regulārajā turnīrā, lai varētu
spēlēt playoff,» uzsver
treneris Varis
Krūmiņš.

Arī šajā sezonā viens
no komandas līderiem būs
uzbrucējs
Kaspars
Raiskums.
Pagājušajā
sezonā
Kaspars komandā bija
labākais
atlecošo
bumbu un
rezultatīvo
piespēļu
statistikas
rādītājos.
Foto: Ivars
Veiliņš

Mērķis – pirmais
sešinieks Latvijā

Pagājušās sezonas mērķus
komanda izpildījusi – tā šogad spēlēs augstākajā līmenī,
tādēļ mērķi, protams, tagad
jau citi. «Galvenais ir izcīnīt
sesto vietu LBL 1. divīzijas
regulārajā turnīrā, lai varētu spēlēt play-off. No kluba
vadības konkrētu mērķu nav
– galvenais ir saglabāt vietu
elites divīzijā. Taču es domāju,
ka mērķiem ir jābūt augstākiem – pirmais sešinieks, un
tad jāskatās tālāk, jo šogad
tomēr pirmo reizi spēlēsim
augstākajā divīzijā, un virkne
spēlētāju tādā līmenī nekad
nav spēlējuši. Tas attiecas arī
uz Baltijas līgu. Ļoti labi, ka
esam tur tikuši, bet, kā mums
ies, ir ļoti grūti prognozēt, jo
nezinām, cik stipras būs citas
komandas,» tā V.Krūmiņš.
Pirmās spēles BK «Zemgale»
aizvadīs izbraukumā 25. septembrī pret BK «Valmiera», bet
29. septembrī – pret Gulbenes
«Bukiem».

BK «Zemgale» sastāvs 2008./2009. gadā
Pozīcija laukumā
Vārds, uzvārds
Dzimšanas Svars Augums
		
gads
Aizsargs
Ainis Lagzdiņš
1985
77
177
Uzbrucējs
Andris Justovičs
1989
85
197
Aizsargs
Kalvis Krūmiņš
1990
69
182
Uzbrucējs
Gatis Meikšāns
1984
83
190
Aizsargs
Ilmārs Bergmanis
1981
84
185
Centrs	Edgars Tramdaks
1983
98
202
Centrs
Jānis Bambis
1984
135
204
Uzbrucējs
Kaspars Raiskums
1984
102
202
Uzbrucējs
Matīss Rozītis
1984
91
191
Uzbrucējs/Aizsargs Mārtiņš Berķis
1985
87
198
Uzbrucējs	Edgars Krūmiņš
1985
98
192
Centrs
Jēkabs Rozīts
1986
93
206
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notikumi

Kultūras pasākumi
 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» atklāšana (kultūras
nama Mazajā zālē). Ieeja – bez maksas.
 13. septembrī – 5. Starptautiskais grafiti mākslas festivāls (Uzvaras
parkā).
 18. septembrī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde
Ž.P.Šartrs «Aiz slēgtām durvīm». Režisors Ģirts Šolis, māksliniece
Maija Kurševa. Lomās Rita Barona, Jolanta Markota, Juris Bandenieks. Izrādi atbalsta KKF. Biļešu cenas – Ls 3; 2; studentiem un
pensionāriem – Ls 1,50.

Izstādes
 No 29. augusta – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu
darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 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.

Sporta pasākumi
 6. septembrī pulksten 11 – LR čempionāts sprinta airēšanā (BJSS
airēšanas bāzē, Pils salā).
 6. septembrī pulksten 12 – Jelgavas atklātais čempionāts burāšanā, 6. posms (Jelgavas Jahtklubā, Pils salā).
 6. septembrī – Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola turnīrs
meitenēm (Jelgavas Sporta hallē).
 6. septembrī pulksten 16 – 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – «Gulbene» (Daugavas stadionā Sporta ielā 2).
 6. septembrī pulksten 10 – galda tenisa sacensības «Veselības
dienas 2008», 6. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 11. septembrī pulksten 15 – Latvijas Otrās olimpiādes uzvarētāju apbalvošanas pasākums (JRPIC).
 No 12. līdz 14. septembrim – «Jelgavas domes kauss 2008»
– starptautisks basketbola turnīrs, piedalās komandas no Latvijas – BK
«Zemgale» (Jelgava) un BK «VEF Rīga», no Lietuvas – BC «Nevezis»
(Kedaiņi), no Igaunijas – BC «Kalev» (Tallina) (Jelgavas Sporta hallē).
 12. septembrī pulksten 16 – «VEF Rīga» – «Nevezis», pulksten 18
– atklāšanas parāde, pēc tās BK «Zemgale» – «Kalev».
 13. septembrī pulksten 15 – «VEF Rīga» – «Kalev», pulksten 17
– BK «Zemgale» – «Nevezis».

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Kultūra»
2008./2009. sezonā tiksimies kultūras namā!
LABI DZIEDĀT, DEJOT UN TEĀTRI SPĒLĒT JELGAVĀ!
Kolektīva
Vecums
Jaunu
nosaukums,		
dalībnieku
vadītājs		
uzņemšana
Bērnu vokālā
No 4 gadu
4. septembrī
studija
vecuma
pulksten 16
«Rotiņa»,
līdz 3.kl.
kultūras namā
vad. Agija Pizika,			
29229062			
Jauniešu koris
Vecāko klašu 4. septembrī
«Mītava»,
skolēni un
pulksten 18
vad. Agija Pizika, jaunieši
kultūras namā
29229062			
Jauktais koris
Gaidām
15. septembrī
«Zemgale»,
dalībniekus pulksten 18
vad. Aigars Meri
visās
kultūras namā
balsu		
grupās
Kamerkoris
Gaidām
16. septembrī
«Tik un tā»,
dalībniekus pulksten 20
vad. Guntis Galiņš, visās balsu
29467242
grupās
Bērnu deju
no 3 līdz
kultūras namā
kolektīvs «Ieviņa», 15 gadu
«Rota»
vad. Laura
vecumam		
Grīnberga,			
26407668
Deju studija
Meitenes
kultūras namā
«Intriga»,
vecuma		
vad. Inga Ose,
grupās		
29149198
no 6 līdz 		
25 gadiem		
Sarīkojumu deju
Grupās
9. septembrī
kursi
ar un bez
pulksten 19
pieaugušajiem,
priekšzinā-		
vad. Gatis
šanām
Lambergs,
29257697
Tautas deju
Vidējās		
ansamblis
paaudzes		
«Lielupe»,
deju		
vad. Elita Simsone ansamblis		
Folkloras kopa
No 1. līdz
5. septembrī
«Dimzēns»,
12. klasei
pulksten 18
vad. Velta Leja,
un visi, kam		
28801113
vien ir luste!		
			
Ulda Rogas
No 5. līdz
kultūras namā
Zīmēšanas studija, 12. klasei		
29546447			
Tautas gleznošanas Vecāko klašu		
studija,
skolēni un,		
vad. Ivars Klapers,
protams,		
29953991
pieaugušie!		

Atsāk sezonu,
nodarbību grafiks
4. septembrī
pulksten 16.
Turpmāk
otrd., ceturtd.
pulksten 16 – 18
4. septembrī
pulksten 18.
Turpmāk
otrd., ceturtd.
Turpmāk
interesēties
pirmd., trešd.
pulksten 18
Otrd., ceturtd.
no pulksten 20

Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris

«Kino» – Uzvaras parkā
 Sintija Čepanone,
Ritma Gaidamoviča

Smart, Scizo, Byk, Lars
– tie ir tikai daži mākslinieki, kuri ieguvuši
iespēju startēt 5. Starptautiskajā grafiti mākslas festivālā Jelgavā.
Kopumā tajā piedalīsies
piecpadsmit dalībnieki,
13. septembrī Uzvaras
parkā taisot «Kino».
«Kino» izraudzīts par šā gada
Grafiti mākslas festivāla tēmu,
un dalībniekiem būs iespēja ar
krāsām izpausties uz 30 metrus
garas un 2,5 metrus augstas
sienas, kas sadalīta piecpadsmit
posmos, – katrs mākslinieks radīs
savu kino kadru.

Izraudzīti 15 labākie

Kā norāda pašvaldības aģentūras «Kultūra» projektu vadītāja
asistente Evelīna Bučele, kopumā
pasākumam bija iesūtīti 25 grafiti
mākslinieku pieteikumi, taču
izraudzīti 15 labākie darbi, kas
tad arī tiks realizēti 13. septembrī
Uzvaras parkā. «Centāmies izraudzīties pēc iespējas dažādākus
darbus, lai atklātu daudzveidību,
kāda iespējama grafiti mākslā.
Turklāt ņēmām vērā arī to, ka šis
ir mākslas festivāls. Ar stilizētu
burtu salikumiem vien būtu par
maz, lai ieinteresētu publiku,»
izvēli par labu piecpadsmit autoru
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
skicēm pamato E.Bučele, piebilstot, ka tādējādi būs iespējams
iepazīt arī ārzemju mākslinieku
rokrakstus.
Ierasts, ka grafiti mākslinieki
lielākoties slēpjas aiz segvārdiem
jeb nikiem, un šogad Jelgavā savu
varēšanu atrādīs četri mākslinieki

jaunā roka skola piedzīvos 13.
septembrī, plānots, ka darbu tā
sāks oktobrī. Jauno mūziķu skolā
trīs gadu laikā būs iespējams iegūt
diplomu, kas apliecinās jauniešu
zināšanas mūzikā. Skolas pārstāve Ieva Reinberga stāsta, ka

Juta Dvorcova
no Lietuvas – Smart, EKU, Rodia,
K.a.t.y., četri no Igaunijas – Sboy,
Jamel Hot, Scizo, Mote, kā arī
septiņi pašmāju grafiti zīmētāji
– Ramz_mose, CUE, Lars, Juta
Dvorcova, Element, Byk un Jānis Kirps. «Daudzi mākslinieki
jau pazīstami no iepriekšējiem
Jelgavā un Rīgā organizētajiem
festivāliem,» tā E.Bučele, norādot, ka šoreiz, izraugoties grafiti
māksliniekus, daudz lielāka uzmanība pievērsta ne tikai iesūtītajām
darbu skicēm – vērā ņemtas arī
viņu iepriekšējo darbu fotogrāfijas. «Dažkārt ir gadījies tā, ka
skice ir izcila, tomēr to neizdodas
tik veiksmīgi realizēt, savukārt
mākslinieks, kura darba skice
nav bijusi tik izteiksmīga, uzpūšot
to uz sienas, patiesi pārsteidz,»
dalībnieku vērtēšanas kritērijus
skaidro E.Bučele.

Atklās pirmo roka skolu

5. Starptautisko grafiti mākslas
festivālu šajā gadā papildinās arī
rokkoncerts, kas iezīmēsies ar vēl
vienu svarīgu notikumu, proti,
tiks atklāta pirmā roka skola
Latvijā – Privātā Baltijas Jauno
mūziķu skola. Tā atradīsies Jelgavā, un to veido Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs.
Kaut arī atklāšanas svētkus

Mākslinieki sadalīs 1000 eiro

Grafiti mākslinieku rosība Uzvaras parkā sāksies no rīta un
norisināsies visas dienas garumā.
Rokkoncerts sāksies pulksten 17,
un tas nozīmē, ka apmeklētāji
varēs gan vērot grafiti māksliniekus darbībā, gan arī klausīties
koncertu, kurā piedalīsies Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba audzēkņi ar programmu «Satriani
projekts», jelgavnieku grupas «On
The Roof», «Laime pilnīga» («The
Happs’») un «Man – hu».
Koncerta laikā plānota arī grafiti festivāla dalībnieku apbalvošana. Šogad balvu fonda ir 1000 eiro.
Pirmās vietas ieguvējs saņems 500

Rodia
sākotnēji tajā būs iespējams apgūt
lielākoties rokmūziku, taču skolas
mērķis ir sagatavot jauniešus iestājeksāmeniem jebkurā no Eiropas lielākajām populārās mūzikas
augstskolām. Pirmajā roka skolā
Latvijā interesenti varēs apgūt
klasiskās un elektriskās ģitāras,
bungu, basģitāras spēli, kā arī
estrādes dziedāšanu, programmā
iekļaujot mūzikas teoriju, populārās mūzikas vēsturi un saspēli
mācību ansambļos.
I.Reinberga norāda, ka Grafiti
festivāla laikā varēs apmeklēt
Privātās Baltijas Jauno mūziķu
skolas informācijas telti, uzzināt
visu par skolu, tās darbību, uzņemšanas noteikumiem, diploma
iegūšanas nosacījumiem, kā arī
aizpildīt pieteikuma anketu, lai
uzsāktu mācības tajā. Ieeja gan
uz festivālu, gan koncertu ir bez
maksas.

Jānis Kirps
Grafiti mākslinieku skices
eiro, savukārt otrās un trešās vietas – attiecīgi 300 un 200 eiro.
Jāatgādina, ka Starptautiskā
Grafiti mākslas festivāla pirmsākumi meklējami 2002. gadā, kad
trīs mākslinieki grafiti veidoja
uz Jelgavas naftas bāzes sienas.
Savukārt aizvadītajā festivālā piedalījās jau 10 mākslinieki, kas veidoja lielformāta grafiti darbus uz
auduma par tēmu «Maratons».

Dubultojies piena paku laivu skaits
 Ritma Gaidamoviča

8. Piena, maizes un medus svētki aizvadīti godam
– palaists pirmais pienpakmobilis, noteiktas Zemgales atzītākās saldskābmaizes, gardākais medus un
našķis. Īpaši liela interese šajā gadā izrādīta par Piena paku laivu regati – tajā startēja 27 komandas. Arī
regates skatītāju pulks audzis, un šoreiz interesenti
pulcējušies arī pļavā pretī pilij, otrpus Lielupes.

Turpmāk
interesēties
pirmd.,trešd.
no pulksten 17.30
Turpmāk
interesēties
otrd., trešd., ceturt.
no pulksten 16
nodarbību laikos
Otrd., trešd., ceturt.
no pulksten 18.30
nodarbību laikos

18. septembrī
pulksten 20.
Pirmd., trešd.
pulksten 20
8. septembrī pulksten 18
Turpmāk interesēties
pirmd., piektd.
pulksten 18
nodarbību laikos
Turpmāk interesēties
otrd., trešd.
no pulksten 16
Turpmāk interesēties
otrd., ceturt.
no pulksten 18

Kultūras nams, K.Barona iela 6, tālr. 63084675, 29120524
Mājas lapa – kultura.jelgava.lv

Īpašu uzmanību svētkos izpelnījās Jelgavas Amatu vidusskolas
audzēkņi kopā ar savu skolotāju Bruno Šaperonu no Jelgavas
sadraudzības pilsētas Ruelmalmezones – viņi ikvienu cienāja
ar dažādiem franču virtuves gardumiem.
Foto: Ivars Veiliņš

Svētkos «pielaists» un arī veiksmīgi eksponēts pirmais pien
pakmobilis. Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
atzīst, ka pēc šīs idejas realizēšanas nākotnē piena pakas varētu
izmantot arī, gatavojot sauszemes braucamos.
Svētku laikā noteikts Zemgales atzītākais medus – jau otro gadu pēc kārtas
par gardāko atzīts zemnieku saimniecības «Kalnu Maruškas» medus, šoreiz
gan – pavasara pļavu ziedu. Noteiktas
arī atzītākās saldskābmaizes: kviešu
saldskābmaize – Madonas maiznieka «Mājas saldskābmaize», rudzu
saldskābmaize – SIA «Lāči» ceptuves
«Īstā saldskābmaize», bet par gardāko
našķi nominēti smilšu mīklas riekstiņi
ar iebiezinātā piena pildījumu no SIA
«Gardie lāči».

Īpašs prieks par to, ka vienīgā Piena paku
laivu regate Latvijā kļūst arvien populārāka,
jo šogad dalību tajā pieteikuši teju uz pusi
vairāk dalībnieku nekā pērn – kopumā startējušas 27 laivas, jo viena diemžēl izjukusi
pirms starta. Organizatori prāto, ka nākamajos gados cilvēkiem vajadzētu ļaut ne tikai
laivas aplūkot uz ūdens, bet arī pirms starta,
lai redzētu, kāds darbs ieguldīts.

