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Godinās Latvijas
pirmo prezidentu
 Ritma Gaidamoviča

Ar svinīgu piemiņas
brīdi un ziedu nolikšanu pie pieminekļa
svētdien, 14. septembrī, pulksten 11 dzimšanas dienā tiks godināts Latvijas Valsts
pirmais prezidents
mūsu novadnieks
Jānis Čakste. Gadā,
kad Latvijai aprit 90,
J.Čakste svin 149.
dzimšanas dienu.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta
Englande informē, ka uz tradicionālo piemiņas pasākumu pie J.Čakstes pieminekļa

aicināts ikviens jelgavnieks.
Tas sāksies pulksten 11 ar
pilsētas mēra Andra Rāviņa
uzrunu. J.Čaksti godinās arī
Jelgavas Latviešu biedrības
priekšsēdētājs Paulis Rēvelis
un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Studentu pašpārvaldes pārstāvji.
I.Englande stāsta, ka būs arī
muzikāls priekšnesums solista
Jāņa Kurševa izpildījumā.
Tieši J.Čakstes dzimšanas
dienā Jelgavas rajona Sidrabenes pagasta «Aučos» pulksten
13 tiks sveikta arī 2008./2009.
studiju gada J.Čakstes stipendiāte Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
fakultātes 2. kursa maģistrante Lāsma Līcīte.

Sestdien
visi uz talku!
 Sintija Čepanone

Atlaistās maiznieka cepējas Irina (no labās) un Sarmīte vakar ieradās Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē, lai reģistrētos
bezdarbniekos un izpētītu darba vakances. Uz ātru darba atrašanu viņas necer, taču izskatīs visus iespējamos variantus. «Esam
Foto: Ivars Veiliņš
gatavas strādāt citā jomā, taču algai gan jābūt vismaz 300 latiem, lai varētu izdzīvot,» piebilst sievietes.
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ zudusi teju pēdējā cerība, ka maksātnespējīgais uzņēmums
«JLM Grupa» varētu
atsākt maizes ražošanu
– investors, ar kuru notika pārrunas par iespēju uzņēmumu nomāt,
pēdējā brīdī atteicies.
Tikmēr atlaistie maiznieka darbinieki intensīvi
reģistrējas bezdarbniekos.
SIA «JLM Grupa» maksātne
spējas administrators Guntars
Birsāns gan saka, ka viņš šo pretendentu nekad neesot saucis par
investoru, bet gan par interesentu,
kas tikai apsvēris iespēju pārņemt
darbu maizniekā. «Viņa interese
vairāk saistījās ar uzņēmuma
pirkšanu, nevis iznomāšanu – tāpēc arī atteikums. Pārdot uzņē-

mumu vai ne – to var izlemt tikai
kreditoru sapulcē, kas paredzēta
gada beigās. Tik ilgi investors
nav gatavs gaidīt. Jāpiebilst, ka
šo konkrēto uzņēmumu interesēja
tikai maizes ražošana, bet «JLM
Grupā» bija arī konditorejas cehs,»
tā G.Birsāns.
Uz jautājumu, vai viņam vēl ir
cerība, ka izdosies atsākt ražošanu
uzņēmumā, administrators atbild
izvairīgi. «Es ticu, ka tā ražotne,
kas atrodas Jelgavā, var strādāt,
bet, vai tā strādās, atbildēt vairs
nevaru. Nezinu, vai būs iespējams
atrast kādu, kas būtu gatavs nākt
ar jaunām idejām un uzņēmumu
atdzīvināt,» spriež G.Birsāns.
Tikmēr vairāk nekā 100 atlaisto
darbinieku, kuriem darbs bija
uzteikts no 8. septembra, intensīvi
reģistrējas bezdarbniekos – Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle pieņēmusi jau vairāk
nekā 40 cilvēku iesniegumus.
Filiāles vadītājs Māris Narvils

uzsver, ka viņu stratēģija ir noskaidrot katra bijušā maiznieka
darbinieka vajadzības un tad kopīgi meklēt situācijas risinājumu.
«Mums ir svarīgi izprast katra
cilvēka situāciju, lai viņam spētu
palīdzēt visefektīvāk, un tikai pēc
tam, kad ir skaidrs rīcības plāns,
sākas tā īstenošana. Zinām, ka lielai daļai šo cilvēku ir vājas latviešu
valodas zināšanas, tāpēc valsts
valodas kursi noteikti būs nepieciešami,» spriež M.Narvils.
Bijušie maiznieka darbinieki,
kas ik dienu ierodas reģistrēties
bezdarbniekos, šķiet, pirmo
šoku par darba zaudējumu jau
pārdzīvojuši un šobrīd reāli ķeras pie jauna darba meklēšanas.
«Zinu, ka viegli nebūs, bet darbu
vajag – ģimenē aug trīs bērni, ar
vīra krāvēja algu – 250 latiem
– izdzīvot nevarēsim. Jau tagad
iekrājušies parādi – augustā, lai
no rajona izbraukātu uz darbu
maizniekā, biju spiesta aizņem-

ties ceļa naudu. Mums taču algu
vairs nemaksāja! Tad nu sanāca,
ka aizņēmos, lai brauktu uz darbu, par kuru man nemaksā,» nu
jau ar ironiju nosaka Sarmīte,
kura maizniekā strādājusi piecus
gadus. Arī ar jauna darba meklējumiem nesokas. «Nupat kā
nāku no lielveikala «Rimi» – tā
ir vienīgā vieta, kur šobrīd meklē
maizniekus, bet mani «izbrāķēja»: esmu augumā par mazu, lai
aizsniegtu viņu augstās stalažas,
kur maize jāsakrauj,» jau atkal
ar ironiju piebilst Sarmīte.
Arī jelgavniece Irina, kura
maizniekā nostrādājusi 14 gadus, šobrīd uz ātru darba atrašanu necer. «Draugi jau zina manu
stāvokli, tāpēc visi grib palīdzēt.
Caur vienu un otru kaut ko
piedāvā, bet labākajā gadījumā
tas ir apkopējas darbs. Kāda tur
alga? Kā es dzīvošu? Ceru, ka
bezdarbniekos man spēs vairāk
palīdzēt,» piebilst Irina.

«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,» aicinājumā iesaistīties Latvijas
Lielajā talkā «Par tīru un zaļu
valsti. Dāvana Latvijai 90. gadadienā» pauž Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
atgādinot, ka, kopā strādājot,
darbs veicas krietni labāk.
Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta
atklāj, ka 13. septembrī pulksten 10 skvērā aiz kultūras
nama norisināsies dalībnieku
reģistrācija un talciniekus uzrunās Jelgavas domes priekšsēdētājs. Arī talkas noslēgumā
būs apstiprinātas arī hokeja ap pulksten 14 tās dalībnieki
skolai, šeit viss notiks pēc būs gaidīti turpat skvērā aiz
brīvprātības principa. Bet kultūras nama – nu jau ar labi
galvenā priekšrocība būs,
Lielie konteineri būs:
pirmkārt, tā, ka pašvaldība
• 1. līnijā pretī Saulītes un Zaļajai
skolas darbībai un audzēkņu
ielai;
treniņiem nodrošinās būtisku
• Prohorova ielā pie garāžām
finansējumu, apmaksājot gan
pretī Cepļu ielai 23;
ledus īri, gan arī inventāra
• Staļģenes un Bauskas ielā pie
iegādi, bet, otrkārt, vecāki
gājēju tiltiņa;
varēs būt droši, ka ar bērniem
• Loka maģistrālē pie Veselības
strādā profesionāli treneri,
takas laukuma pretī 25. un 27.
kas atbilst visaugstākajām
namam;
prasībām.
• Brīvības bulvāra 39. nama
pagalmā.
(Turpinājums 3.lpp.)

Vecāki Ledus sporta skolu atbalsta
 Zane Auziņa
«Ir daudz neskaidru jautājumu, taču kopumā Ledus sporta
skolas izveidi atbalstām. Ar
nepacietību gan gaidām oktobri, kad specifiskos jautājumus
varēsim uzdot jaunajam skolas
direktoram, treneriem,» tā pēc
tikšanās ar pašvaldības amatpersonām atzīst Brigita – viņas
dēls par vecāku līdzekļiem
hokeju spēlē septīto gadu.
Pirmdienas pievakarē Jelgavas 3. pamatskolā uz sanāksmi

tika aicināti gan skolas hokeja
klašu audzēkņu vecāki, gan
arī tās mammas un tēti, kuru
bērni mācās citās pilsētas skolās, bet tāpat trenējas hokejā.
Pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs un pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza bērnu vecākiem
skaidroja domes lēmumu izveidot Jelgavas Ledus sporta
skolu, sniedza priekšstatu par
to, kā tas ietekmēs tos bērnus,
kas līdz šim jau trenējušies
hokejā 3. pamatskolas hokeja

klasēs, un tos, kuri trenējās
hokeja kluba «Zemgale» paspārnē, uzsverot, ka līdz ar
specializētās sporta skolas
izveidi līdzvērtīgas iespējas
būs visu skolu audzēkņiem.
Turklāt, lai arī bija daļa vecāku, kas bažījās, ka jaunā
skola nozīmēs obligātu slidot
apmācību un obligātus treniņus, G.Kurlovičs uzsvēra, ka
nekā obligāta nebūs – līdzīgi
kā jebkurā citā interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmā, kādas

Sestdien, 13. septembrī, pulksten 10
jelg a vn ieki a ic in ā ti pulcēties skvērā
aiz kultūras nama,
lai piedalītos Lielajā
talkā. Tās laikā paredzēts sakopt ne tikai
Driksas un Lielupes
krastus, bet arī citas
teritorijas pilsētā. Ar
cimdiem un darbarīkiem talcinieki tiks
nodrošināti.

padarīta darba sajūtu, un talcinieki tiks gan pacienāti, gan
labam noskaņojumam dziedās
popgrupa «Lai skan».
Talkā aicināti piedalīties
uzņēmumi, sabiedriskas organizācijas, arī ģimenes un
atsevišķi iedzīvotāji. Plānots,
ka talcinieki dosies sakopt
Lielupes un Driksas krastus.
Gaidītas arī talcinieku grupas,
kas vēlas sakopt konkrētas
teritorijas: laukumu pie bērnudārza un 6. vidusskolas
Vecajā ceļā, Veselības taku
un mežmalu pie Loka maģistrāles, pļavu pie Svētes upes
Būriņu ceļā, kā arī Miezītes
ceļu un tam piegulošo teritoriju pie Miezītes dīķa. Savukārt
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji šo dienu var pavadīt,
sakopjot savu māju iekšpagalmus un koplietošanas telpas,
piemēram, pagrabus. Lielās
talkas koordinatore Jelgavā
aģentūras «Zemgales EKO» direktora vietas izpildītāja Zane
Ķince norāda, ka talcinieki ar
cimdiem un darbarīkiem tiks
nodrošināti, turklāt vairākās
vietās pilsētā būs izvietoti
lielie konteineri atkritumu
savākšanai. Talkas dienā savāktos atkritumus iedzīvotāji
bez maksas varēs nodot arī atkritumu izgāztuvē «Brakšķi».
Jāpiebilst, ka no pulksten 10
līdz 15 pilsētas teritorijā būs
arī dalīto atkritumu konteineri stiklam, papīram un PET
pudelēm.

Dalīto atkritumu konteineri stiklam, papīram un
PET pudelēm būs:

• Lielās ielas 8. un 10. nama
iekšpagalmā;
• Asteru ielā pie 8. un 10.
nama;
• Atmodas ielā pie 68. un 74.
nama;
• Vecajā ceļā pie 53. nama līdzās
Jelgavas 6. vidusskolai;
• Paula Lejiņa ielā 1b.
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«Labdien, esmu jūsu jaunā
skolotāja»
 Kristīne Langenfelde

Es gribēju kaut ko radošāku.
Patiesībā pēc Auces vidusskolas
«Neslēpšu – vecāki neabsolvēšanas man bija ārkārtīgi
piekrita manai izvēlei.
grūti izlemt, ko studēt, jo visi
Viņi gribēja, lai meipriekšmeti padevās vienlīdz
ta studē ekonomiku,
labi. Kad iestājos vēsturniekos,
atrod labi atalgotu
mani skolotāji bija šokā – kāpēc?
darbu un izsitas dzīvē,
kā? Arī tobrīd es vēl mērķtiecīgi
bet man kaut kur iekšā
nedevos skolotājas virzienā, bet
sēdēja tas bērnības
pēc studijām...
profesionālais sapnīPēc studijām nonāci 4.
tis kļūt par skolotāju.
vidusskolā.
Vai tik tā nebija mana
Jā, bet tas bija visai nejauši.
vecmāmiņa, kas teiMan piedāvāja skolotājas darbu
ca: «Labāk darīt to,
Rīgā, taču tur bija milzīga slodze
kas patīk un iet pie
– domāju, ka pirmajā gadā to būs
sirds, nekā to, kur var
grūti izturēt, ja tiešām vēlēšos
kaudzi naudas nopelstrādāt ar pilnu atdevi un visu
nīt.» Tad nu es pie tā
sirdi. Zināju, ka uz savu dzimto
arī turos – nauda nav
pusi arī nedošos – tas tomēr
svarīgākais,» saka 4.
mazliet par šauru... Un tad pievidusskolas vēstures
dāvājums Jelgavā. Atzīšos godīgi
skolotāja Inita Zariņa,
– Jelgava tā īsti man nekad nav
kurai šis 1. septembris
patikusi: kara laikā nodedzinābija arī viņas pirmā
ta, tā man joprojām šķita tāda
darba diena skolā.
drūma pilsēta. Man te pietrūkst
arhitektūras, vēstures liecību.
Inita nupat beigusi Latvijas Taču, kad pirmo reizi atbraucu
Universitātes Vēstures un filozo- uz Jelgavas 4. vidusskolu un
fijas fakultāti, bet šobrīd iegūst tikos ar direktoru, skolotājiem,
vēstures un kultūras vēstures sapratu – man te patīk. Te ir
skolotājas otrā līmeņa augstāko tik atsaucīgi un labestīgi cilvēizglītību. Jelgavas 4. vidusskolā ki! Rīga ir bezpersoniska, bet
viņa pasniedz vēsturi 6. – 9. Jelgavā es sajutu tādu ļoti īstu
klašu skolēniem.
personīgumu. Un tā es nonācu
Tu saki – bērnības profe- sev pilnīgi svešā, jaunā vidē,
sionālais sapnītis. Kā tad kura mani ļoti silti sagaidīja.
bērnībā izpaudās tava vēlme
Sveša vide bija ne tikai Jelkļūt par skolotāju?
gava, bet arī skola. Kāds bija
Visspilgtāk es atceros sākumu tavs 2. septembra rīts – brīdis
– mācījos 3. klasē, kad jau skaid- pirms došanās klasē?
ri zināju: būšu skolotāja. Manai
Visu nakti nebiju gulējusi.
vecmammai bija liela lauku Domāju, prātoju, uztraucos – zimāja, kas visa netika apdzīvota. nāju, ka tas nebūs viegli: man
Vienā no istabām es varēju ierī- jāieiet klasē, jānostājas skolēnu
kot pati savu klasi – ar soliem, priekšā un jāsaka: «Labdien,
skolotāja galdu.
esmu jūsu jauUn man bija arī
«Ja par piemē- nā skolotāja.»
skolēni! MācīUn tad... jāgairu ņem manu da reakcija.
ju savu divus
gadus jaunāko
Un kāda
skolas laiku,
brāli un kaimibija reakcija?
tad tiešām tur
ņu meiteni. Es
Es laikam
šobrīd tiešām
pārāk trasanāca,
ka
Lattā īsti nevaru
kas lietas biju
aptvert, kāpēc
vijas vēsturi ti- dzirdējusi par
viņi mani toreiz
skolotāju darkai apmuļļāja, bu un mūsdieklausīja, kāpēc
bija gatavi nākt
bet tā īsti neko nu skolēniem,
sēdēt «stundās»
taču patiesība
neiemācīja.»
un izpildīt maizrādījās labāka
nus uzdevumus.
nekā pirms tam
Bet viņi klausīja! Tā nu es kā radītais priekšstats. Vismaz
vecākā, kas 1. un 2. klases vielu pagaidām es varu teikt, ka 4.
jau apguvusi, mācīju to viņiem. vidusskolas audzēkņi ir visnotaļ
Un tas notika katru dienu, disciplinēti un labi bērni.
regulāri. Vienīgi, kad pienāca
Tevi visvairāk baidīja disziemas tumšie vakari, tad gan ciplīna?
pārstājām. Bet tas process man
Laikam jau jā. Cik nav dzirtik ļoti patika!
dēts par jauniešiem, kuriem ir
Un tā līdz pat šim brī- tikai tiesības, bet pienākumu
dim?
nekādu. Taču vismaz šobrīd es
Ne gluži. Vidusskolas laikā to nu nekādi nevaru attiecināt
kaut kā sliecos uz ekonomikas uz saviem skolēniem.
pusi, varbūt biroja vadītājas darTaču diezin vai tu teiksi,
bu, bet tad atkal padomāju – vai ka katram no viņiem vēsture
es būtu gatava caurām dienām ir mīļākais priekšmets?
strādāt tikai «papīru» darbu?
Protams, ka ne! Man šķiet, ka

Skaitļi runā

«Ar skaļu balsi vai rāšanos nekas neiznāks, skolēni ir jāuzklausa. Man pašai skolas gados patika vērot skolotājus – es redzēju, ka lielāku autoritāti iegūst tie, kuri ir gatavi bērnu uzklausīt,
izprast, nevis nostrostēt,» saka Jelgavas 4. vidusskolas jaunā vēstures skolotāja Inita Zariņa.
Foto: Ivars Veiliņš
kāda trešā daļa no katras klases
vēsturi mācās tikai atzīmes dēļ,
vairāk nekā divas trešdaļas
tāpēc, ka kaut kas tomēr viņus
interesē, un tad paliek pavisam
neliela daļiņa, kurus mans
priekšmets patiesi saista.
Vai tu jau vari spriest par
to, kuri vēstures posmi jauniešiem šķiet saistošākie?
Ir divi tādi posmi, kas man ir
mīļākie, un tagad skatos, ka arī
bērniem: tie ir senie laiki – Senā
Roma, Ēģipte, Grieķija, tā varenība, greznība – un mūsdienas.
Jā, jā jauniešiem interesē, kas
notiek šobrīd. Vismaz daļa ļoti
regulāri un nopietni seko līdzi
dažādiem notikumiem.
Un uzdod arī jautājumus?
Jā, piemēram, pagājušajā nedēļā skolēni man pat varbūt ne
jautājuma formā, drīzāk fakta
konstatācijas līmenī paziņo:
«Skolotāj, jūs zināt, ka sākas
trešais pasaules karš?» Un tā ir
pamatskola! Viņi lasa ziņas internetā, klausās radio vai skatās
televizoru, un viņiem rodas savs
viedoklis.
Un kā tu reaģēji uz šādu
konstatējumu?
Mēs sākām diskusiju. Es centos paskaidrot radušos apstākļus, jo saprotu, ka jauniešus
šāda varbūtība biedē. Tajā pašā
internetā viņi redz bildes no
Gruzijas, un tās šausmina – viņiem jau nav cita priekšstata par
karu. Ar bērniem ir jārunā.
Tu minēji senos laikus,
mūsdienas, bet kur paliek
Latvijas vēsture? Ilgu laiku
nerima diskusijas par nepieciešamību Latvijas vēsturi
mācīt atsevišķi. Kā tu uz to
raugies?
Ja par piemēru ņem manu
skolas laiku, tad tiešām tur
sanāca, ka Latvijas vēsturi tikai apmuļļāja, bet tā īsti neko

Jelgavas iedzīvotāju dzimumvecuma struktūra

neiemācīja. Programma bija
izveidota tā, ka Latvijas vēsturi
mācīja gada beigās, kad visbiežāk pietrūka laika, un pat tam
mazumiņam tikai pārskrēja
pāri, nevis iemācīja. Šobrīd gan
ir citādi – programmā Latvijas
vēsturei ir atvēlēts pietiekami
liels bloks: pamatskolā tā ir
viena trešā daļa no vielas, tāpēc es neredzu nepieciešamību
Latvijas vēsturi izdalīt atsevišķi
kā vēl vienu stundu. Arī tāpēc,
ka katrā vecuma posmā tomēr
ir sava programma un nevar
sabāzt 6. klases bērna galvā
tik dziļas detaļas un faktus, ko
viņš tik un tā ne izpratīs, ne
atcerēsies. Manuprāt, šobrīd
programma ir sabalansēta.
Otra lieta, kas šobrīd raisa
diskusijas, ir nodrošinājumus ar mācību grāmatām.
Kā tas ir vēsturē?
Grāmatas ir, taču šobrīd ne
katrā klasē tās ir jaunākās.
Vecās grāmatas ir tās pašas,
no kurām savulaik mācījos es.
Un, ja jāsaka godīgi, tad tās ir
diezgan garlaicīgas, tās neveicina bērnu uztvert jauno vielu.
Lai gan programma izveidota
tiešām laba, saistoša, mācību
materiāls «pieklibo». Savukārt
8. klasēm tagad ir jaunas grāmatas, un tās tiešām ir fantastiskas
– ilustratīvi materiāli, kas rada
iztēli, palīdz izprast. Ceru, ka
drīzumā tādas būs arī citām
klasēm un tad jau vairs nebūs
par ko sūdzēties.
Tu jau aprakstīji, kāds bija
rīts pirms došanās klasē, bet
kādi ir vakari pēc darbdienas skolā?
Saprotu, kamēr pieradīšu,
nebūs viegli – tagad mājās
atnāku pilnīgi iztukšota, nogurusi. Skola paņem ļoti daudz.
Taču tad es nedaudz atvelku
elpu un vakarā jau esmu gatava...

Vīrieši

... atpūsties kopā ar draugiem?
Nē, nē, vismaz tuvāko pusgadu tas būs jāaizmirst. Es esmu
gatava ķerties klāt nākamās
dienas plānošanai – vakari paiet,
domājot un sastādot plānus, kā
interesantākas padarīt nākamās
dienas stundas. Es taču saku
– gribu darbu darīt ar visu sirdi.
Draugi, cerams, piedos. Skolotāja darbā ir arī gana daudz
birokrātijas – kamēr pieradīšu,
gari vakari noteikti paies, rakstot tematiskos plānus katrai
klasei, katrai stundai, tad vēl
katra skolēna pašnovērtējums,
žurnālu ieraksti, metodiskās
lietas...
Bet tu vēl par visiem simts
nesaki, ka būsi skolotāja arī
nākamos desmit, divdesmit
gadus?
Tik droši apgalvot nevaru
– tagad pāris gadu laikā vēlēšos
sajust, vai esmu šim darbam piemērota, tad arī varēšu spriest.
Kurš būtu tas darbs, kuram vēl tu būtu gatava teikt
jāvārdu?
Studiju laikā bija profesors,
kurš man iemācīja mīlēt mūsu
kultūrvēsturisko mantojumu.
Tad nu tā varētu būt vēl viena
joma, kurā es spētu sevi iedomāties. Zinu, ka tie kultūras pieminekļu aizsardzības inspektori
katrā pilsētā ir tikai pa vienam
diviem un visas vietas jau «aizsistas», tā kā lielas izredzes strādāt
man tur nebūtu. Taču tā ir lieta,
par ko varu aizdegties – mums ir
tik daudz brīnišķīgu ēku, kuru
vērtību vai nu neapzināmies, vai
negribam apzināties. Cilvēkiem
tik ļoti gribas to komfortu, ka
viņi ir gatavi aizslaucīt gadsimtu
vērtības, lai tikai varētu dzīvot
ērtāk. Bet es būtu gatava atteikties no zināmām ērtībām, ja vien
tas ļautu saglabāt mūsu vēstures
liecības.
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Pilsētnieks vērtē

Vai piedalīsieties
Lielajā Latvijas
sakopšanas
talkā?
Ņina, strādā
«ātrajā»
palīdzībā:
– Diemžēl ne,
jo jau laikus
brīvajā dienā
biju apsolījusi izpalīdzēt
semināra organizēšanā, un man tur būs jāpavada visa diena. Ja būtu brīva,
domāju, ka piedalītos, bet šajā
gadījumā nevaru pēkšņi atteikt.
Ina,
pensionāre:
– Ja kāds uzaicinās, piedalīšos, bet
domāju, ka
tieši šajā dienā mēs varētu
sakopt mājas
apkārtni. Tā būtu laba iespēja pārējiem mājas iedzīvotājiem, kuri
parasti šādus darbus nedara,
iesaistīties apkārtnes sakopšanā.
Varētu to pat noteikt par obligātu pasākumu.
Jānis,
pārdevējs:
– Piedalīties
talkā neplānoju – man
tieši sestdien
jāstrādā. Bet,
manuprāt,
šāda talka ir
vajadzīga, jo Latvijā ir daudz
nesakoptu vietu, kuras vajag
sakārtot. Jo vairāk kopīgu talku
būs, jo tīrākā valstī dzīvosim.
Astrīda,
vecmāmiņa:
– Nesanāks
gan, jo auklēju mazbērnu – man
nebūs, kur
viņu atstāt,
taču zinu, ka
ģimenes pārstāvji kopā ar
darba kolēģiem piedalīsies un
strādās Jelgavā. Mēs ar mazo
paliksim mājās un sakopsim
savu pagalmu. Laukā jau rudens, lapas sakritušas, tā kā
darāmā daudz.
Tatjana,
strādā zivju
pārstrādes
uzņēmumā:
– Domāju, ka
piedalīšos.
Dzīvoju Elejā,
taču šobrīd
plānojam, ka
kopā ar viesiem talkot brauksim
uz Jelgavu. Katrā gadījumā šis ir
jauks pasākums un laba dāvana
Latvijai dzimšanas dienā. Vēl
jau jāsakārto arī savas mājas
pagalms!
«Jelgavas Vēstnesis»
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Renovē slimnīcas fasādi
 Sintija Čepanone

«Tāda ir latviešu tradīcija – lai mājai būtu
svētība, uz spārēm
jāpaceļ vainags,» saka
SIA «Zemgales Olimpiskais centrs» valdes
priekšsēdētājs Andris
Misters, atklājot, ka
jau šodien, 11. septembrī, pulksten 17
vērienīgais komplekss
atzīmēs spāru svētkus.
Zināms posms Zemgales
Olimpiskā centra būvniecībā ir
noslēdzies – nu uzslietas un samontētas visas sporta halles metāla konstrukcijas –, un beidzot
varēs sākt mūrēt. «Mūrēšanas

gavnieki būtu vieni no tiem, kas Latvijas Republikas 90. gadadienas
priekšvakarā, 17. novembrī, stāvēs uz Nacionālā teātra skatuves
– tāpat kā slavenajā Viļa Rīdzenieka fotogrāfijā – un no jauna proklamēs Latvijas valsti – tādu, kādu šie jaunieši to vēlas redzēt pēc 10
gadiem. Konkursam «Meklējam nākamos 90» jauniešus var pieteikt
vispārējās, speciālās, profesionālās un interešu izglītības iestādes,
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas – ne vairāk kā divus pretendentus no viena pieteicēja. Vairāk informācijas par pieteikšanos
konkursam iespējams uzzināt mājas lapā: www.lv90.lv.

 Mobilo sakaru priekšapmaksas sarunu karte «Zelta
Zivtiņa» sadarbībā ar «Nokia» no 13. līdz 27. septembrim
pirmo reizi Latvijā rīkos SMS īsziņu rakstīšanas čempionātu. Čempionāts notiks divās kārtās – no 13. septembra pusfināli

Turpinot pērn iesākto energoefektivitātes paaugstināšanu, pašlaik norit Jelgavas pilsētas slim- norisināsies Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā, savukārt
nīcas fasādes renovācija – līdz Ziemassvētkiem tā tiks ne tikai nosiltināta, bet iegūs arī jaunu lielais fināls notiks 27. septembrī Rīgā, pie Kongresu nama. Jelgavā
Foto: Ivars Veiliņš īsziņu rakstīšanas čempionāta pusfināls risināsies 20. septembrī
krāsojumu.
ieguvusi jaunu veidolu. «Fasādes
krāsojumā saglabāsim līdzšinējo
sarkano ķieģeļu krāsas un baltā
risinājumu, kas ir raksturīgs
slimnīcai.»
Slimnīcas energoefektivitātes
paaugstināšanas otrā posma
darbi konkursa rezultātā uzticēti SIA «RUDE K». Iestādes
vadītājs norāda, ka kopumā
šo darbu veikšanai pieteicās
14 pretendenti, taču izraudzīts
lētākais piedāvājums. «Gan ar
darbu norises gaitu, gan kvalitāti esam apmierināti. Turklāt
šim uzņēmumam jau ir pieredze
līdzīgu objektu siltināšanā – tas
šādus darbus veicis arī Ventspils
un Liepājas slimnīcās,» skaidro

darbi sāksies jau tuvākajās dienās,» saka A.Misters, piebilstot,
ka līdz šim būtisku sarežģījumu kompleksa būvniecībā nav
bijis un, visticamāk, nebūs arī
turpmāk.
Zemgales Olimpiskā centra
spāru svētkos aicināti piedalīties
visi, kas iesaistīti tā tapšanā,
tostarp ģenerāluzņēmēja SIA
«Latvijas Energoceltnieks»,
pašvaldības pārstāvji, projekta
koordinatori, arhitekti.
Atbilstoši plānotajam 2009.
gada 1. septembrī Zemgales
Olimpiskajam centram jābūt
pabeigtam. Līdzās 4. vidusskolai top stadions, vairāki āra
laukumi, kā arī sporta halle ar
apmēram 250 skatītāju vietām.
Projekta kopējās izmaksas ir ap
16 miljoniem latu.

Vecāki atbalsta
(No 1.lpp.)
Sanāksmē vecāki uzdeva daudzus jautājumus gan par skolas
vadību, gan tās audzēkņu iespējām startēt Latvijas hokeja
čempionātā, par treneriem un
vēl daudzām citām specifiskām
lietām, uz ko gan atbildes pagaidām netika sniegtas. «Šie jautājumi ir skolas vadības, nevis
pašvaldības kompetencē, tādēļ
pagaidām vēl jāpaciešas dažas
nedēļas līdz oktobrim, kad skola
uzsāks savu darbu un tās vadība
varēs sniegt visas atbildes. Taču
uzsveru, ka skolai būs sava padome, kurā varēs darboties arī
vecāki, tādēļ aicinu ikvienu būt
aktīvam un iesaistīties skolas
darba organizēšanā,» sacīja
G.Kurlovičs. Bet līdz tam viņš
vecākus katru individuāli aicina
aizpildīt bērna pieteikuma veid-

 Privatizācijas aģentūras valde nolēmusi 18. oktobrī
atkārtoti izsolīt Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas valstij piederošās akcijas. Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas valstij piederošo

 Vēl līdz 15. septembrim iespējams pieteikt bērnus un
jauniešus konkursam «Meklējam nākamos 90», lai arī jel-

ZOC – spāru svētki
 Sintija Čepanone

Īsi

akciju izsolei šī būs otrā kārta – pirmajā tās piedāvāja iegādāties
uzņēmuma esošajiem īpašniekiem, taču izsolei nepieteicās neviens
dalībnieks. Otrajā kārtā, kas notiks 18. oktobrī, uzņēmuma valstij
piederošās akcijas būs iespēja iegādāties jebkuram interesentam,
turklāt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā uzņēmuma akcionāriem
pirmajā kārtā. Izsolē plānots pārdot 453 516 valstij piederošās
rūpnīcas akcijas, kas veido 20,85 procentus no rūpnīcas pamatkapitāla. Valsts akciju paketes nosacītā cena ir 680,3 tūkstoši latu.
Pretendenti dalībai izsolē var pieteikties līdz 7. oktobrim.

«Jau krietnu laiku slimnīcas fasādei nebija
veikti nekādi uzlabojumi, turklāt viens ēkas
korpuss kopš tā uzbūvēšanas nebija pat
nokrāsots. Taču nu,
turpinot pērn iesāktos
remontdarbus, visticamāk, jau ap Ziemassvētkiem slimnīcas fasāde
būs gan nosiltināta,
gan arī nokrāsota,» teic
SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» valdes loceklis Andris Ķipurs.
Pašlaik norit slimnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas
otrais posms – pērn pirmajā ēkai
tikai izbūvēts divslīpņu jumts
un nomainīti logi, savukārt šogad līdz Ziemassvētkiem tiks
nosiltināta un nokrāsota fasāde.
«Jāņem vērā, ka slimnīca būvēta
1970. gadā – šajā laikā logi nomainīti divas reizes, taču ne ailu
apdare, ne arī siltināšana netika
veikta, tādējādi likumsakarīgi, ka
siltuma zudumi bija ievērojami,
īpaši caur paneļu konstrukcijām,»
A.Ķipurs norāda, ka to apliecinājuši arī termogrāfiskie mērījumi,
turklāt starp stāvu noslēdzošajiem paneļiem lietus laikā telpās
sūcās ūdens. «Tagad šī problēma
tiks atrisināta, un varēsim būtiski
ieekonomēt arī apkures sezonā
– ņemot vērā augstos gāzes tarifus, apkures izmaksas izdosies
vēl vairāk samazināt,» slimnīcas
vadītājs atklāj, ka tās sarukušas
jau pēc logu un jumta nomaiņas.
Fasādes siltināšanas darbi sākti
augustā, un A.Ķipurs prognozē,
ka līdz gada beigām ēka jau būs
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lapu dalībai skolā. Veidlapas, tāpat kā papildus informācija par
Ledus sporta skolu, pieejama
Izglītības pārvaldes interneta
mājas lapā: http://jip.jelgava.lv,
sadaļā «Interešu izglītība».
Pēc sanāksmes «Jelgavas Vēstneša» uzrunātie vecāki atzina,
ka neskaidro jautājumu joprojām ir daudz. Taču pēc būtības
Ledus sporta skolas izveidi viņi
atbalsta: «Izmaksas par bērna
laišanu trenēties hokejā aug ar
katru mēnesi, man, vienai audzinot trīs bērnus, nav viegli visu
samaksāt. Skola nozīmē, ka man
tēriņi hokeja dēļ vismaz nedaudz,
bet mazināsies, turklāt skola ir
skola – tur zinu, ka puika būs
pieskatīts un nodarbināts labā
lietā, attiecīgi viņam arī nebūs
laika domāt visādas palaidnības,»
tā mamma Ilze.

A.Ķipurs. Kopumā fasādes siltināšana un krāsošana izmaksās
196 700 latus, un to pilnībā sedz
pašvaldība. «Slimnīcas jumta un
logu nomaiņa pērn tika veikta
par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzekļiem un pašvaldības

līdzfinansējumu, savukārt pašlaik
starp medicīnas iestādēm ERAF
finansējums vēl nav sadalīts.
Ņemot vērā energoefektivitātes
paaugstināšanas aktualitāti, izdevumus pilnā apmērā apņēmās
segt pašvaldība,» tā A.Ķipurs.

Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora (turpmāk tekstā – Regulators)
lēmuma Nr. 20 (protokols Nr. 12 (116)) izraksts.
Jelgavā, 2008.gada 10.septembrī
Lēmums Nr.20
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 9.panta
pirmās daļas 1. un 3.punktu, 9.panta otro daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu
un iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR 2001.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.281
«Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs» prasībām, Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Fortum Jelgava» (reģistrācijas numurs: 50003549231, juridiskā
adrese: lidosta «Rīga», Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1053) diferencētos siltumenerģijas tarifus atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas un dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem bez PVN visām patērētāju grupām:
Dabasgāzes
tirdzniecības
cena,
Ls/tūkst.n.m³
pie faktiskās
siltumspējas
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280

Dabasgāzes
diferencētais
tirdzniecības
gala tarifs,
Ls/tūkst.n.m³
pie faktiskās
siltumspējas
214,85
219,85
224,85
229,85
234,85
239,85
244,85
249,85
254,85
259,85
264,85
269,85
274,85
279,85
284,85
289,85
294,85
299,85
304,85
309,85
314,85

Siltumenerģijas tarifs, Ls/MWh bez PVN
Ražošanas
Sadales	Tirdzniecības
Kopējais
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
33,55
12,42
0,47
46,44
34,14
12,55
0,47
47,16
34,72
12,69
0,47
47,88
35,30
12,82
0,47
48,59
35,89
12,95
0,47
49,31
36,47
13,09
0,47
50,03
37,05
13,22
0,47
50,74
37,64
13,35
0,47
51,46
38,23
13,48
0,47
52,18
38,8
13,62
0,47
52,89
39,39
13,75
0,47
53,61
39,98
13,88
0,47
54,33
40,55
14,02
0,47
55,04
41,15
14,14
0,47
55,76
41,73
14,28
0,47
56,48
42,30
14,42
0,47
57,19
42,90
14,54
0,47
57,91
43,48
14,68
0,47
58,63
44,06
14,81
0,47
59,34
44,65
14,94
0,47
60,06
45,23
15,08
0,47
60,78

pie «Vivo centra». Katrs pusfināla uzvarētājs kvalificēsies finālam
Rīgā, kur būs iespēja cīnīties par Latvijas pirmā īsziņu rakstīšanas
čempiona statusu un iegūt naudas balvu 1000 latu apmērā. Lai
pieteiktos «Zelta Zivtiņas» SMS čempionātam, nepieciešams reģistrēties iepriekš, jo dalībnieku skaits katrā pusfinālā ir ierobežots.
Ar SMS čempionāta nolikumu var iepazīties interneta mājas lapā:
www.zeltazivtina.lv.
Ritma Gaidamoviča
Dabasgāzes
tirdzniecības
cena,
Ls/tūkst.n.m³
pie faktiskās
siltumspējas
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380

Dabasgāzes
diferencētais
tirdzniecības
gala tarifs,
Ls/tūkst.n.m³
pie faktiskās
siltumspējas
319,85
324,85
329,85
334,85
339,85
344,85
349,85
354,85
359,85
364,85
369,85
374,85
379,85
384,85
389,85
394,85
399,85
404,85
409,85
414,85

Siltumenerģijas tarifs, Ls/MWh bez PVN
Ražošanas
Sadales	Tirdzniecības
Kopējais
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
45,81
15,21
0,47
61,49
46,40
15,34
0,47
62,21
46,99
15,47
0,47
62,93
47,56
15,61
0,47
63,64
48,15
15,74
0,47
64,36
48,74
15,87
0,47
65,08
49,31
16,01
0,47
65,79
49,91
16,13
0,47
66,51
50,49
16,27
0,47
67,23
51,07
16,40
0,47
67,94
51,66
16,53
0,47
68,66
52,24
16,67
0,47
69,38
52,82
16,80
0,47
70,09
53,41
16,93
0,47
70,81
54,00
17,06
0,47
71,53
54,57
17,20
0,47
72,24
55,16
17,33
0,47
72,96
55,75
17,46
0,47
73,68
56,32
17,60
0,47
74,39
56,91
17,73
0,47
75,11

2. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātie siltumenerģijas tarifi stājas spēkā
2008.gada 15.oktobrī un tarifi ir spēkā līdz jaunu tarifu spēka stāšanās
datumam.
3. Noteikt, ka 2008.gada 15.oktobrī zaudē spēku Regulatora padomes 01.10.2007.
lēmums Nr.112 «Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību «Jelgavas Koģenerācija»».
4. Uzdot SIA «Fortum Jelgava» savlaicīgi informēt patērētājus par dabasgāzes
tirdzniecības cenām, dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem un tiem
atbilstošajiem siltumenerģijas tarifiem.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6,
Rīga, LV-1010) 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
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zinātnieku nakts
26. septembrī Latvijā notiks Zinātnieku nakts pasākums. Tā tēma – «Materiāli ap mums un mūsos».
Izzināt dažādus saistošus procesus aicinās arī vairākas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
fakultātes. Lauksaimniecības fakultāte bērnudārzniekus, skolēnus un citus interesentus gaidīs jau no
pulksten 14, bet pārējās fakultātes – no pulksten 18
līdz 22. Šoreiz plašāk par to, ko LLU pētnieki mums
gatavo Zinātnieku naktij.

Informātiķi cieši
saistīti ar biologiem
Informāciju tehnoloģiju
fakultātē (ITF) nenodarbojas vien ar operētājsistēmām, jaunu
programmu izstrādi,
datora detaļu vākšanu
un skrūvēšanu, jauno
datora lietotāju apmācību. Izrādās, ITF zinātniekiem ir cieša sadarbība
arī ar biologiem.
Kāda sadarbība? Informātiķi
palīdz biologiem tikt galā ar apjomīgu datu apstrādi, prognožu
veidošanu. Viens spilgts piemērs:
cilvēka organismā ir desmitiem
tūkstoši gēnu, simtiem tūkstoši
proteīnu, un starp tiem notiek
dažādi procesi, taču ļaut mums
vizuāli izprast, kā tas viss vienlaicīgi funkcionē, var dators. «Cilvēks
to nespēj, viņam nav tādu dabas
dotumu,» tā ITF prodekāns Egīls
Stalidzāns. Tieši Zinātnieku naktī
ITF pētnieki plānojuši parādīt
«neredzamo pasauli» – to, kas
atrodas mūsu organismā, kā darbojas daži šūnu mehānismi. «Mēs
ar animāciju parādīsim, kā notiek
daži pasaulē labāk izpētītie procesi
šūnās. Piemēram, kā tiek ražota
molekula, kuru izmantojam enerģijas atbrīvošanai, un tā ir kopīga
gan cilvēkiem, gan augiem, gan
dzīvniekiem – tas tiek ražots ar
globusveidīgu proteīnu sakopojumu, kas griežas,» tā E.Stalidzāns.
Interesantākais, ka tādi sarežģīti
procesi notiekot bez cilvēka tiešas
iejaukšanās.
Plānots parādīt arī īsu Harvardas universitātes veidotu filmiņu
par to, kas var notikt šūnās. Tiks

stāstīts un arī rādīts par gēniem,
kas ir katras dzīvas būtnes programma. Tiks parādīts, ko nozīmē,
ka šī programma ir katrā šūnā un
ka tā ir vienai būtnei identiska
visās šūnās – vai tā būtu matu,
vai zobu šūna. Lai saprastu rezultātus, zinātniekiem vien datoram
«jāpastāsta», kā tam jādomā, bet
pārējos apjomīgos darbus tas
paveiks pats.
E.Stalidzāns atzīst, ka informāciju tehnoloģijas ir instruments,
ar kuru var sasniegt dažādus
mērķus. Taču svarīgi esot zināt,
vai mērķis ir tā vērts, un tikai tad
tam izstrādāt programmu, kas
atvieglotu darbu. «Šajā gadījumā
ir skaidrs, ka šūnu sistēma ir tā
vērta un mēs esam tās dalībnieki.
Saprast šo sistēmu biologiem talkā
nāk dators,» tā prodekāns.
Šobrīd viens no jaunākajiem
virzieniem, kurā darbojas arī
šīs fakultātes pētnieki, ir tekstizraces virziens – piemēram, ja
interesē kāda tēma un par to ir
10 tūkstoši publikāciju, skaidrs,
ka cilvēkam tās izpētīt būtu
pārāk laikietilpīgi, tāpēc minētā
programma piedāvā būtiski sašaurināt meklēšanu, sagrupējot
atrastos materiālus.
Arī fakultātēm savā starpā
veidojusies sadarbība – šobrīd
tāda ir ar Meža fakultāti, kurai
ITF palīdz analizēt no bezpilota
lidmašīnām fotografēto mežu
attēlus, lai tālāk zinātnieki varētu pētīt, kāds ir meža sastāvs.
«Mēs esam instrumenti citiem.
Ja viss būtu tikai pašiem sev, tad
tas būtu šaurs skatījums,» atzīst
prodekāns.

Iemācies noteikt
sava mazdārziņa
augsnes sastāvu
Vai zināt, kādi produkti
tiek gatavoti no kviešu graudiem, kā nosaka, vai no izaudzētiem
graudiem varēs izcept
maizes klaipu, kā tiek
saskaitīts, cik graudu
ir vienā kilogramā? To
varēs noskaidrot Zinātnieku naktī Lauksaimniecības fakultātē. Šeit
arī zinātnieki piedāvās
izpētīt, cik laba ir jūsu
mazdārziņa vai puķu
poda augsne.
To, ka maizes kukuli varam nopirkt veikalā, zina ikviens, zinām
arī, ka maizes pamatā ir graudu
milti, bet tikai retajam skaidrs,
kādas pārbaudes jāveic, līdz sākt
cept maizīti. Šīs pārbaudes bieži
vien tiek veiktas Graudu un sēklu
mācību zinātniskajā laboratorijā
tepat LLU. Šeit graudu audzētāji
vai pārstrādātāji var noskaidrot
teju visus nepieciešamos rādītājus,
lai zinātu, vai no šiem graudiem
varēs pagatavot maizi, sešgraudu
pārslas vai mannā. Zinātnieku
naktī pētnieces jau no pulksten
14 interesentus iepazīstinās ar
dažādām graudu šķirnēm – sākot
ar vārpu un līdz pat gatavam graudam. Zinātniskās laboratorijas

vadītāja Anda Liniņa stāsta, ka
cilvēkiem tiek dota iespēja ņemt
līdzi graudus un pārbaudīt to kvalitāti. «Izrādīsim visas procedūras
un aparātus, ar kuriem mēs ik
dienu strādājam,» tā vadītāja. Ja
līdzi tiek ņemti graudi, ieteicamais
daudzums ir kilograms, taču iztikt
var ar sauju. Pasākuma laikā tiks
cepta arī maize.
Paralēli šīm aktivitātēm arī
vienā no Augsnes un augu zinātņu laboratorijām gaidāmi dažādi
notikumi. Interesenti varēs
apskatīt Augsnes muzeju, kurā
ir augsnes monolīti – dažādu
augsnes tipu paraugi noteiktā
dziļumā, kas šķērsgriezumā
parāda dažādos horizontus pa
augsnes slāņiem, lai cilvēki gūtu
lielāku priekšstatu, kāda augsne
ir dabā. Arī apmeklētājiem ir
iespēja uz pasākumu paņemt
augsni no sava mazdārziņa vai
puķu poda (400 – 500 gramus),
kuru zinātnieki varētu kopā ar
apmeklētājiem analizēt – noteikt
augsnes granulometrisko sastāvu, augsnes reakciju, konstatēt
karbonātu atrašanos augsnē un
augsnes mitrumu, kā arī gūt
priekšstatu, kādu kultūraugu
audzēšanai konkrētā augsne
piemērota. Būs apskatāms arī
nezāļu herbārijs.

Ceturtdiena, 2008. gada 11. septembris

Cik drošas ir bērnu gultiņas?
Katrā mājā atradīsim
galdu, krēslu, gultu un
citas mēbeles, taču vai
daudzi no mums aizdomājas, cik tās drošas?
Izrādās, tas viss un vēl
vairāk tiek pētīts LLU
Kokapstrādes katedrā
un Meža un koksnes
produktu pētniecības
un attīstības institūtā
Dobeles ielā 41.
Zinātnieki šajās laboratorijās
praktizē tā saukto pielietojamo
zinātni – pētījumus, kas nepieciešami ražotājiem un patērētājiem,
testējot lietas, ko cilvēki lieto ik
dienu. Viena no aktuālākajām
darbības jomām ir atbilstības
novērtēšana. Piemēram, lai uzņēmums nodrošinātu sava ražojuma
kvalitāti un varētu konkurēt tirgū,
viņam nepieciešams novērtējums,
ko var pārbaudīt institūtā.
Zinātnieki min, ka šobrīd aktīvākais darbs rit sadarbībā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības
biroju – tiek pārbaudītas bērnu
gultiņas. «Esam iegādājušies
10 bērnu gultiņas no dažādiem
Latvijas veikaliem, pārbaudām
to izturību un izvērtējam, vai
tās atbilst prasībām. Pārbaudām
izmēru: lai nebūtu spraugu, kur
bērns var izbāzt galvu, iesprūst;

Edgars Bukšāns
stāsta, ka pašlaik desmit veikalos nopirktām
bērnu gultiņām
šajā laboratorijā
tiek pārbaudīta
triecienizturība
– visas četras
gultiņas puses
saņem 2000 sitienu, lai varētu
novērtēt to izturību.
izturību: lai tā nesalūztu un bērns
neizkristu tai cauri; stabilitāti: lai
neapgāztos, kā arī citus parametrus. Kāpēc tieši bērnu gultiņas?
Tāpēc, ka tā ir patērētājiem visbūtiskākā joma, jo bērns ir sociāli
neaizsargāta būtne, par kuru
jārūpējas pastiprināti, viņš atšķirībā no pieaugušā, kurš, salūstot
krēslam, attiecīgi rīkojas, nespēj
kontrolēt situāciju,» stāsta lektors
Edgars Bukšāns. Pārbaude tiek
veikta par Meža attīstības fonda
finansēta projekta līdzekļiem, un
gultiņas no dažādiem Latvijas

veikaliem izvēlētas pēc nejaušības
principa, to starpā gan Latvijā, gan
ārzemēs ražotas.
Testēti tiek arī zāģmateriāli un
līmētās koksnes konstrukcijas,
lai noskaidrotu būtiskos raksturlielumus. Darbs notiek Ugunsdrošības laboratorijā, kur novērtē
būvniecības materiālu degšanas
parametrus un ugunsdrošību. Ja
vēlaties to visu redzēt klātienē,
26. septembrī būsiet gaidīti Kokapstrādes katedrā Dobeles ielā
41. «Parādīsim, ka zinātne nav
tik sarežģīta vai grūta, kā dažam

varētu šķist. No tās nav jābīstas!
Šeit strādā vienkārši cilvēki, un
tas varbūt apgāzīs dažu labu
filmās smeltu stereotipu par zinātniekiem – mūsdienu zinātnieks
nestrādā, ieslēdzies laboratorijā,
viņš komunicē ar pasauli,» uzsver
Kokapstrādes katedras vadītājs
Gints Priedkalns.
Zinātnieku nakts aktivitātes
notiks arī Meža fakultātē, kur
būs iespēja iepazīties ar koksnes
zinātni, piemēram, uzzināt, ar ko
tad viens koks atšķiras no cita,
kādas ir to īpašības.

Biogāze no putnu
Pārbaudi savas maņas!
mēsliem un miežabrāļa

«Šajos dzelzs bunduļos jeb bioreaktoros atrodas liellopu un
putnu mēsli, latvāņi, miežabrālis un citi pārpalikumi, no kuriem
ražo biogāzi, kas tālākā nākotnē varētu būt alternatīva, no kā
iegūt enerģiju,» skaidro vadošais pētnieks Vilis Dubrovskis.

Latvijai nav savi naftas
vai gāzes krājumi, tāpēc
zinātniekiem jāstrādā
un jārod alternatīva, no
kā nākotnē varētu iegūt
enerģiju. To, no kuriem
pārpalikumiem Latvijā
drīzumā varētu ražot
biogāzi, pēta vienā no
Tehniskās fakultātes
(TF) laboratorijām. Šīs
fakultātes zinātnieku
kompetencē ir arī rast
materiālus, no kā ražot kurināmo, un pētīt
degvielu.
TF vadošais pētnieks Vilis
Dubrovskis atzīst, ka visā pasaulē
viens no modernākajiem risinājumiem ir biogāzes ražošana no
atkritumiem. Tas tiek realizēts
arī Tehniskajā fakultātē, kur vairākos bioreaktoros notiek sarežģīti procesi, kā rezultātā veidojas
biogāze. Tā ir dabasgāze, taču ar
salīdzinoši lielu ogļskābās gāzes
piejaukumu, un to var izmantot
dažādi – ražot elektrību, izmantot
apkurē, kā arī transportā. Šeit
tiek pētīts, kādi augi Latvijā ir
tie labākie, no kuriem varētu
ražot gāzi.
Laboratorijas bioreaktoros
atrodas augs miežabrālis, zāģu

skaidas, putnu un liellopu mēsli
– tiem šobrīd ir vislabākie gāzes
ieguves rādītāji –, āboliņš un
latvānis. Pirmo reizi tapis arī
pētījums par galegu – šis augs
sastopams tikai Baltijā un uz
austrumiem, bet to nepazīst Rietumeiropā. Turklāt tas izdevīgs
ne tikai tādēļ, ka no tā var iegūt
salīdzinoši daudz gāzes, bet arī
tādēļ, ka, vienreiz iesējot, tas ražo
20 gadus.
Bet Lauksaimniecības mašīnu
mehānikas zinātņu laboratorijā
šobrīd pēta, kā dažādas biomasas
var sagatavot kurināmajam. Jau
ir izpētīts, kā no kārkliem un
dažādiem stiebru materiāliem var
ražot enerģētiskos materiālus,
kā arī izstrādātas tehnoloģijas,
kā tas realizējams – piemēram,
kurināmās briketes vai granulas
no salmiem.
Bet trešais virziens, ko šeit
pēta, ir biodegvielas izmantošana autotransportā – šīs laboratorijas galvenais uzdevums
ir pārbaudīt un testēt dažādus
biodegvielas veidus, apkopojot
rezultātus un noskaidrot, kura
ir vislabākā automašīnām un
videi draudzīgākā dīzeļdegviela.
Ja vēlaties to visu redzēt, uz
Tehnisko fakultāti jādodas 26.
septembrī.

Jau pavisam drīz Latvijas
tirgū varētu parādīties
rapšu eļļa ar dažādām
garšām – baziliku, oregano, timiānu un citām
–, kuru varēs izmantot
arī salātu gatavošanā.
Šo ieceri rapšu eļļas
ražotājam «Iecavnieks»
palīdz realizēt Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes
(PTF) doktorante Zanda
Krūma. Nesen izstādē
«Rīga Food 2008» zinātnieki prezentējuši
un degustācijai piedāvājuši arī pašu ražotus
auzu miltu cepumus ar
dzērvenēm, aveņu sulu
ar auzu hidrolizātu un
jogurtu.

PTF vadošā pētniece Evita
Straumīte stāsta, ka PTF laboratorijās tiek veikti dažādi pētījumi
– izejvielu izpēte, jaunu produktu
radīšana, kā arī produkta kvalitātes novērtēšana un iepakojuma
ietekmes izpēte uz produktu.
PTF zinātnieki veic pētījumus
par gandrīz visām produktu
grupām – piens un tā pārstrādes
produkti, graudi un to pārstrādes
produkti, gaļa un to pārstrādes
produkti, zivis, alkoholiskie un
bezalkoholiskie dzērieni, augļi,
ogas un dārzeņi un to pārstrāde.
Liels ieguvums ir izstrādātie
promocijas darbi – nesen doktorante Ilze Beitāne aizstāvējusi
promocijas darbu «Laktulozes un
inulīna izvērtējums jauna funkcionāla piena produkta izstrādē»,

kas paver iespēju izstrādāt un
ieviest ražošanā jaunu produkta
veidu. Bet doktorante Z.Krūma
pašlaik strādā pie darba par rapšu
eļļu ar dažādiem garšaugiem – baziliku, oregano un timiānu –, kas
to aromatizētu. «Tā vairs nebūs
rapšu eļļa, ko var izmantot tikai
cepšanai. Ar atšķirīgu aromātu
un garšu to lieliski varēs izmantot, gatavojot dažādus salātus,»
tā E.Straumīte.
«Mēs esam tā vieta, kur ir
daudzas nepieciešamās iekārtas,
lai veiktu pētījumus un eksperimentētu, kas notiek ar produktu,
ja tiek izmainīta receptūra, kāds
tehnoloģiskais process, izzinām
arī jaunu un jau tirgū esošu iepakojuma materiālu ietekmi uz
produkta kvalitāti uzglabāšanas
laikā. Ja ražotājam ir kāda aktuāla problēma, kuru nav iespējams
atrisināt uzņēmumā, cenšamies
viņam iespēju robežās palīdzēt,»
skaidro E.Straumīte.
Taču 26. septembrī «Zinātnieku nakts 2008» laikā pētnieki pie
sevis aicina tos, kuri vēlas «iedarbināt» savus maņu orgānus – acis,
mēli un rokas. Pērn zinātnieku
vadībā visi interesenti varēja
mēģināt sagaršot četras pamatgaršas – saldu, skābu, rūgu un
sāļu. Šajā gadā būs iespēja veikt
dažādus krāsu testus. Jāatzīst,
ka krāsu intensitātes testi nebūt
nav viegli, jo krāsu toņi atšķiras
ļoti minimāli, būs arī jāatpazīst
dažādas smaržas un jāpielieto
tauste. Organizatori būs sarūpējuši uzdevumus, kas jāveic gan
individuāli, gan grupās.

Tieši šajā
PTF laboratorijā jaunie
studenti
tiek mācīti
apieties ar
pētījumu
veikšanai
nepieciešamajām
iekārtām un
tehnoloģijām, lai vēlāk
paši veiktu
pētījumus.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča. Foto: Ivars Veiliņš un JV
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Padomju Savienības «pērle» atdzimst
Viedoklis

 Zane Auziņa

Juris Volostņikovs,
Sabiedrības veselības aģentūras
Jelgavas filiāles vadītājs:
«Es piedalījos vērienīgā kompleksa
pieņemšanā un nākamajos gados
regulāri to apmeklēju kā klients. Bet
Vissavienības avīzē publicēto rakstu
par Jelgavas pirts un peldēšanas
kompleksa atvēršanu savulaik biju
pat ar īpašu lepnumu izgriezis un
saglabājis. Tā bija lieliska atpūtas
vieta, žēl, ka tika likvidēta. Ilgus gadus pēc pirts slēgšanas nevarēju saņemties turp aiziet, bet, kad aizgāju
un ieraudzīju visu to andelēšanos,
man gandrīz vai sirds sāpēja. Neticu, ka tas komplekss bija uzbūvēts
tik neekonomiski un nepraktiski, ka
to nevarēja saglābt. Iedomājieties,
cik lieliski būtu, ja mums būtu savs
SPA komplekss, kā to tagad moderni sauc, bet nu tas jau prasa milzu
naudas... Protams, atceros arī to, ka
toreiz, juku laikos, cilvēkiem vairāk
bija jādomā par to, ko ēst un galdā
likt, nevis kur mazgāties, tāpēc,
loģiski spriežot, saprotu, kā pirtis
un baseini varēja pārtapt par tirgu.
Ir žēl, ka varenība izgaisusi, bet ticu,
ka, labi saimniekojot, kompleksa
īpašniekiem izdosies māju patiesi
atjaunot kā labu atpūtas vietu. Ja
šeit beidzot būs viens labs restorāns, kurp aizvest savu kundzi, es
to noteikti darīšu. Ceru, restorāns
patiesi beidzot būs viena smalka
vieta, kurp jāiet ar šlipsi!»

Padomju Savienība bija bagātākā un laimīgākā valsts
pasaulē, kur vārds «ekonomija» vēl nebija atklāts. To
labi parāda arī viena no padomju laika vērienīgākajām
būvēm Jelgavā, kas toreiz saskaņā ar projektu bija
«Баня – купальный комплекс на 200 мест в городе
Елгава» jeb tulkojumā no tā laika oficiālās – krievu – valodas «Pirts un peldēšanas komplekss 200 cilvēkiem
Jelgavā». Tiesa, jelgavniekiem šodien ēka, kur īstenots
vērienīgais projekts, vairāk pazīstama kā naktsklubs
«Tonuss», veikals «Baks», plašu preču klāsta distributora «Triom» vairumtirdzniecības preču noliktava un vēl
vairāku uzņēmumu apmešanās vieta. Šobrīd ēka, kas
celta kā vairāk vai mazāk ekskluzīvs pirts komplekss,
bet vēlāk pārtapa par tirgus pārdevēju un «humpalu»
tirgotāju darbošanās vietu, bet vēl pēc laika – par
naktskluba un elektropreču veikala atrašanās vietu,
piedzīvo savu kārtējo nopietno pārvēršanos.
Aizvadītā gadsimta sešdesmito
gadu beigās Padomju Savienības
centrā – Maskavā – «dzima» žilbinoša doma trijās Savienības Baltijas republikās – Latvijā, Lietuvā
un Igaunijā – uzbūvēt modernus
pirts un peldēšanas kompleksus.
Tiem visiem bija paredzēts vienāds projekts un vienāda nozīme.
Ideja tika akceptēta, un septiņdesmitajos gados sākās projektēšana.
Latvijā tika nolemts kompleksu
būvēt Jelgavā, un šis arī bija
pilotprojekts, pēc kura «ģīmja»
līdzīgus vajadzēja attīstīt arī abās
pārējās republikās. Projektēšanas
darbi notika Maskavā, dažādo
līmeņu saskaņošanas – Rīgā,
bet celtniecība – Jelgavā. Tiesa,
projekta realizēšana, kuru nez
kāpēc nolēma neuzticēt Baltijas
valstu arhitektiem un būvniecības
speciālistiem, bet gan «galvām»
Maskavā, bija visai sarežģīts un
birokrātisks process, kas paredzēja fantastiska apmēra sarakstīšanos starp idejas autoriem un
patiesajiem realizētājiem vairāku
gadu garumā. Turklāt kāds no šīs
sarakstes dokumentiem liecina,
ka pat ūdensapgādes sistēmu
izbūvētājus galvenie projektētāji
Maskavā pasūtīja turpat Savienības galvaspilsētā un norīkoja
komandējumā uz Jelgavu. Lai nu
kā, sarakste un projekta realizācija
turpinājās ilgus gadus, tāpat kā

Savienība rūpējas par saviem cilvēkiem un piedāvā tiem modernāko
atpūtas veidu. Kompleksā bija liels
baseins, publiskā sieviešu un vīriešu pirts un vēl vairāk nekā desmit
«numuriņi», kur vienlaikus varēja
atpūsties – iet pirtī un veldzēties
mazākos baseinos – grupas līdz
desmit cilvēkiem. Bet 2. stāvā
bija VIP zāle, kur varēja rīkot nopietnākus banketus. Pabeigšanas
brīdī tas bija Baltijā lielākais šāda
veida atpūtas komplekss – Lietuvā
darbi vēl turpinājās un komplekss
tika pabeigts vēlāk, bet Igaunijā
to tā arī neuzcēla. Vienvārdsakot
– komplekss bija īsta «pērle», kuru
skatīties brauca ciemiņi no tālām
Padomju Savienības zemēm, bet
regulāri atpūsties un peldēties
šurp devās arī rīdzinieki un cilvēki
no citām Latvijas pilsētām. Un
tas nekas, ka faktiski komplekss
bija uzcelts tik neekonomiski,
cik neekonomiski tas vispār bija
iespējams – ūdens patēriņš un
ūdens apgādes sistēma bija apbrīnojami neefektīva un dārga, tas
pats sakāms arī par siltumu un
elektrību, bet fakts, ka milzīgā,
5000 kvadrātmetru plašā, ēka
bija paredzēta vien 200 cilvēku
atpūtai, runā pats par sevi.

Baseinu «okupē» tirgoņi

Bet padomju cilvēki un sistēma
par «ekonomijām», protams, ne-

Atveroties jaunajam restorānam, vēl kādu laiku apmeklētājiem
pavērsies skats uz visai noplukušo tirgu līdzās «Tonusam».
«buksēja» arī celtniecība. Septiņdesmito gadu sākumā būvbedre
tomēr bija izrakta, pamati ielikti,
šķita, ka darbs tūdaļ ritēs raiti un
vērienīgais komplekss ātri tiks
pabeigts, bet atkal notika kārtējā
birokrātijas radītā aizķeršanās, un
būvlaukums uz mirkli tika pilnībā
pamests. Krietnu laiku pēc tam
darbi atsākās, tad atkal pārtrūka
un atkal atsākās, līdz sūri grūti
būvētais komplekss 1982. gadā
bija puslīdz pabeigts un 1984.
gadā jau strādāja ar pilnu jaudu.
Tas, ka komplekss ir uzbūvēts,
tika pasniegts kā milzīgs Padomju
Savienības sasniegums un plaši
atspoguļots pat Vissavienības
galvenajā izdevumā «Izvestija». Te
katram kļuva skaidrs, ka Padomju

domāja un labprāt baudīja atpūtu,
ko pirtis un baseini sniedza. Tiesa,
sākoties juku laikiem, pamatīgas
pārmaiņas piedzīvoja arī varenais
komplekss. Pagāja vēl brīdis,
kamēr kaut kāda daļa no pirtīm
darbojās, savukārt ēkas pirmā
stāva foajē, kā arī būcenīšos, kur
vēl nesen darbojās individuālās
pirtis un ģērbtuves, sāka rosīties
dažādu preču – lielākoties apģērbu
– tirgoņi. Cilvēku vēlme mazgāties
un peldēties gāja mazumā, nemaz
nerunājot par to, ka pēkšņi bija patiesi jāsāk skatīties, kā strādāt ar
peļņu, nevis nebeidzamām valsts
subsīdijām, un faktiski komplekss
«mira dabiskā nāvē». Tas bija
vien neliela laika jautājums, kad
tirgoņi «okupēja» arī citādi vairs

Kādreiz Baltijā lielākais pirts un peldēšanas komplekss pagājušā gadsimta astoņdesmitajos
gados bija Latvijas un visas Padomju Savienības lepnums, bet vēlāk tas pārtapa par neskaitāmu
tirgoņu apmešanās centru. Tagad tas atdzimst jaunā kvalitātē, un jau gada beigās tur darbu
līdzās pamatīgu remontu piedzīvojušam naktsklubam, elektropreču veikalam un sporta centram durvis vērs arī restorāns. Bet vēl pēc gada tur būs pirmais boulings Jelgavā, kas strādās
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arī naktī.
neizmantojamo baseina telpu. Tā
nu vienu dienu skatam pavērās
aina, kur uz baseina flīzēm izkārtotas neskaitāmas būdeles, galdi
un ar plēvēm pārvilkta prece. Te
darbojās manīgākie «biznesmeņi»
no tirgus, kam bija vai nu pilnībā
apnicis nīkt tirgus laukumā, kur
var gan sals uznākt, gan sniegputenis sākties, vai arī tie, kas šādi
redzēja iespēju paplašināt savu
biznesu, andelēšanās vietu atstājot gan ierastajā tirgus laukumā,
gan arī kādreizējā baseinā. Tieši
te – uz baseina flīzēm –, starp citu,
dzima arī viens no šobrīd lielākajiem Jelgavas uzņēmumiem SIA
«Baks», kas nu var lepoties ar
vairākām plašām tirdzniecības
zālēm gan Jelgavā, gan arī Rīgā
un Dobelē. Bet tas ir tagad. Toreiz
tam bija vien neliela būdele ar
elektroprecēm, kā arī elektropreču
remonta vieta turpat kompleksa
mājā. Paralēli tam sev telpas šeit
ieraudzīja arī SIA «Tonuss», kas
kādreizējā pirts kompleksa VIP
un banketa zālē izbūvēja naktsklubu ar tādu pašu nosaukumu.
Kamēr ēkas otro stāvu pilnībā
savā pārziņā pārņēma neskaitāmi
lietoto apģērbu jeb, tautas valodā,
«humpalu» tirgotāji. Šobrīd ēkas
īpašnieki atzīst, ka, iespējams,
tā saucamie «humpalu» tirgotāji
ēkas spožumu nevairoja un nebija
arī diez ko vizuāli pievilcīgi, taču
tolaik šī tirgošanās bija neizbēgama un vērtējama vien kā sava
laika liecība.

Bez spožuma,
bet ēka ir dzīva

Nākamajos gados kompleksa
ēka piedzīvoja vairākas būtiskas
pārmaiņas. Vispirms SIA «Baks»
izbūvēja sev nu jau paprāva izmēra veikalu vienā ēkas stūrī, pēc
tam – vēl vienu veikalu otrā galā.
Tikmēr «Tonuss» ēkas 2. stāvā
izbūvēja vairākas deju zāles un bārus. Savukārt daļu ēkas «Tonuss»
atvēlēja cīņu klubam «Milons», kas

gan ir reģistrēts arī kā atsevišķa
organizācija, taču faktiski pieder
tam pašam Druvim Kalniņam, kas
ir arī «Tonusa» saimnieks. Turklāt
ap 1996. gadu ēkā ienāca arī SIA
«Triom» kas iegādājās daļu no
mājas un te izbūvēja savu centrālo
biroju, kā arī preču noliktavu – tā
atrodas vietā, kas sen atpakaļ bija
peldēšanas baseins, tiesa, šobrīd
par to liecina vien vecās flīzes, kas
joprojām dažviet saglabājušās uz
sienām. Turklāt interesanti, ka
firmas centrālais birojs, vienkārši
sakot, tika izbūvēts tukšumā virs
baseina – kādreizējam baseinam
bija ļoti augsti griesti, vairāk
nekā 12 metru. SIA «Triom» virs
baseina izbūvēja jaunas papildus
sijas un uz tām savukārt uzklāja
sava tagadējā biroja grīdu. Paralēli vienā ēkas daļā darbojās arī
trenažieru zāle, bija atvērti mazāki un lielāki veikali un vairākus
gadus pat izvietota Hansabankas
Jelgavas filiāle. Laiku pa laikam
notika arī šādi tādi remonti, bet
spožums, ko savulaik komplekss
bija guvis, jau sen kā izplēnējis.
Taču nupat jau nams sāk piedzīvot
savu atdzimšanu.

tik apmeklēts kā agrāk. Turklāt
ar savu skatu tirgus arī nevienu
īpaši nevilina šurp nākt – izņēmums ir vien lauku ļaudis, kas
paši te ved pārdot savu preci un
iepirkt nepieciešamo. Taču ticam,
ka situācija mainīsies un mēs ar
savām lielajām izmaiņām to brīdi
tuvināsim,» spriež SIA «Baks»
īpašnieks un vadītājs Agris Bajārs.
Viņš kā nopietnāko situācijas
maiņas punktu redz brīdi, kad tiks
uzbūvēts konceptuāli paredzētais
Ziemeļu tilts, kas ievērojami palielinās kustības intensitāti. Taču
viņš, tāpat kā «Tonusa» vadītājs
un direktors D.Kalniņš un SIA
«Triom» valdes loceklis Vladimirs
Patoņins, ir pārliecināts, ka arī līdz
tam ēka spēs sev piesaistīt aizvien
vairāk cilvēku. «Jau pašlaik lielākā
daļa telpu ir rekonstruētas un
iekārtotas atbilstoši mūsdienu
prasībām, ko novērtē gan viens

trenēties sportisti vai vienkārši
boulinga mīļotāji, bet vakarā un
naktī – naktskluba apmeklētāji.
Mēs būsim Jelgavā pirmie, kas
piedāvās spēlēt boulingu naktī.
Bet ēkas fasāde pilnībā mainījusi
savu skatu, būtiski paplašinoties
veikalam «Baks», kas nu izvietots
vienā plašā, nevis divos mazākos
veikalos. Turklāt fasādes pusē
tiek izbūvēta arī pilnīgi jauna
ieeja, kas vedīs uz restorānu un
boulingu. Tai būs stiklota siena
– lai arī šobrīd, kamēr otrpus
ielai atrodas tirgus, skats šeit
nav nekāds patīkamais, tirgum
teritoriju pametot, viss mainīsies,»
pārliecināts D.Krūmiņš.
V.Patoņins piebilst, ka šādi it kā
iznīcībai lemtā ēka būs atguvusi
jaunu elpu un cilvēkiem sniegs
kvalitatīvu atpūtu. Visi trīs ēkas
īpašnieki ir pārliecināti, ka izbūvēt SPA kompleksu un saglabāt
ēkas funkcionālo nozīmi tādu,
kāda tā bija 80. gados, nebūtu
vairs iespējams – cilvēkiem ir
mainījušies paradumi, daudzi
paši ir izbūvējuši pirtis pie mājām, turklāt publiskā pirts pēc
būtības zaudē savu nozīmīgumu,
bet SPA komplekss ir ļoti dārga

Atdzimst ar restorānu
un boulingu

Visiem ēkas īpašniekiem vienojoties, ir uzsākta ēkas rekonstrukcija, kas perspektīvā to paredz pārvērst par plašu un ērtu
tirdzniecības, atpūtas un sporta
kompleksu ar kārtīgu restorānu
un boulinga zāli. «Zināmā mērā
situācija ar šo ēku ir absurda. Tā
atrodas elitārā vietā – līdz pilsētas
centram, Hercoga Jēkaba laukumam, no šejienes kājām jāiet vien
septiņas astoņas minūtes normālā
solī, līdzās ir upe, kas jebkurā gadījumā ceļ īpašuma vērtību, taču
tik un tā mēs atrodamies nomalē.
Tālāk aiz mums ir tikai tirgus,
kas, mainoties cilvēku iepirkšanās paradumiem un atveroties
lielveikaliem, ne tuvu vairs nav

SIA «Triom» noliktava izvietota kādreizējā baseina vietā. Tagad
gan par to liecina tikai pie sienām palikušās flīzes.
no mūsu lielākajiem nomniekiem – valodu apmācības centrs
«Līderis» –, gan arī sporta klubs
«Milons», kas šobrīd sportistiem
ļauj trenēties atbilstoši visām prasībām. Pamatīgas izmaiņas notiek
naktskluba stāvā, kur tiek būvēta
jauna VIP zāle, turklāt līdzās būvējam arī boulinga zāli. Tajā būs
astoņi celiņi, kur pa dienu varēs

padarīšana, kas Jelgavā 5000
kvadrātmetru plašumā vienkārši
neatmaksātos. «Turklāt mums
jau ir akvaparks tepat Jūrmalā,
līdz kuram šodien aizbraukt
vairs nav nekādu problēmu. Mēs
varējām ļaut ēkai aiziet postā, bet
atradām risinājumu, kam rezultātā vajadzētu visus apmierināt,»
tā A.Bajārs.
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Ikdiena ar deviņdesmito gadu iezīmēm
 Anna Afanasjeva

Aizvien pieņemas spēkā
signāli par ekonomiskās
situācijas pasliktināšanos. Pagaidām Jelgavā un apkaimē darbību
pārtraukušo uzņēmumu
īpatsvars nav liels. Situāciju līdzsvaro tas, ka līdzās
uzņēmumiem, kas darbību sašaurina, ir tādi, kas
attīstās, un tādi, kas darbību tikai uzsāk. Tomēr
savā ziņā atgriežamies
deviņdesmitajos gados
ar tam laikam raksturīgo algu aizkavēšanos,
parādu ķēdi uzņēmumu
savstarpējos norēķinos
un citām iezīmēm. Vienīgi tolaik iedzīvotāji nebija
apgrūtinājuši sevi ar kredītsaistībām. Tas situāciju
padara smagāku.
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Veiksmes noslēpums – laba ideja,
pat ja špikota
 Zane Auziņa

Norvēģu kapitāla uzņēmums «Torgy Baltic» ražo iekārtas naftas
platformām. Pērn tas vairāk nekā divas reizes kāpinājis realizācijas
apjomus un palielinājis darbinieku skaitu.

torānam – augot dzīves dārdzībai, piebilstot, ka ekonomiskā situācija
tā apmeklējums vairs nav ikdie- spiež uzņēmumus maksimāli sanišķa lieta, bet tiek plānots, tādēļ, šaurināties, optimizēt darbību, lai
visticamāk, arī tas pārtrauks savu pārdzīvotu šo laiku. «Tie ir pietiekami objektīvi apstākļi, ko nevar
darbību.
Plašāk izskanējusi maizes ražošaŠtatu samazināšana skārusi neņemt vērā.»
nas uzņēmuma «JLM grupa» mak- praktiski visas nozares. «Anglo Balsātnespēja, kur bez darba paliek tic» likvidē Eiropas pārvadājumu Darbiniekus nevis
116 strādājošie. Faktiski to skaits atzaru, atbrīvojot sešus cilvēkus. nodarbina, bet īrē
ir lielāks, jo darba nav arī krāvējiem Vienlaikus gan tiek meklētas iespēRaksturīgi, ka uzņēmumi par
un ekspeditoriem, kas īsi pirms jas pārvadājumu paplašināšanai plānoto štatu samazināšanu nouzņēmuma maksātnespējas nonāca pieprasītākajos virzienos. Līdz gada darbinātības aģentūru parasti
«Sono» maiznīcas paspārnē ekspedī- beigām pāris darbinieku ik mēnesi neinformē, arī par grūtībām plaši
cijas pakalpojumu veikšanai.
no darba plāno atbrīvot «Kesko nerunā. Pēc NVA informācijas,
Ekonomiski domājoši cilvēki lēš, Agro». Ik pa laikam bez darba īpatnējas darba formas sācis ieviest
ka pašreizējos apstākļos zudušas paliek pa kādam metālapstrādes uzņēmums «Larelini» un «Latvijas
cerības par ražošanas atsākšanu uzņēmuma pārstāvim, pa kādam keramika A». Aģentūra tuvākajā
akciju sabiedrībā «Zemgales piens», darbiniekam atbrīvo ceļu uzturētāji, laikā informāciju plāno pārbaudīt. Nekas nav tikai balts vai melns – to pierāda arī pašreizējā ekonomiskā situācija valstī: kamēr vairumam uzņēmumu josta jāsavelk
uz ko cerēja pavasarī. Tādējādi arī ceļu būvnieki. Augustā 20 strā- «Ja gribēs pieteikt vakances, pus- ciešāk un nopietni jādomā, kā saglabāt biznesu, citi ne tikai negrasās savilkt jostu, bet pat spēj vairot savu peļņu.
mūsu pilsētā no lielākajiem lauk- dājošos Jelgavā atbrīvoja Latvijas legālas darbības neatbalstīsim,»
saimniecības produkcijas pārstrādes Pasts. Lai gan darbinieki saņēmuši teic M.Narvils. Kāda uzņēmuma
Salīdzinājumā ar pagājušo vasaru miljonus latu. Vislielākais apgrozīuzņēmumiem palicis vien Jelgavas brīdinājumus par darba uzteikšanu, pārstāvis, kurš vēlējās palikt ano- brīvo darba vietu skaits Jelgavā juma kāpums – par 133 procentiem
Gaļas kombināts. Uzņēmuma ko- atbrīvoto saraksts Nodarbinātības nīms, atklāja, ka īpatnējā darba samazinājies no vairāk nekā 400 – bijis norvēģu uzņēmuma ražotnei
mercdirektore Ilga Antuža teic, valsts aģentūras (NVA) filiālē nav forma saistīta ar to, ka konkrētais līdz apmēram 260. Tomēr pavisam «Torgy Baltic». Šogad tas solās pieka pagaidām ar nepārvaramām iesniegts. Kāds nesen darbību uzņēmums darbiniekus vairs neal- apstājies darba tirgus nav un jaunas augt vēl vairāk, jo mātes uzņēmums
grūtībām saskarties nav nācies, bet uzsācis dārzeņu favakances ienāk ievērojami kāpinājis pasūtījumu
ikdienišķu problēmu risinājumus sēšanas uzņēmums
regulāri. Sprie- apjomu. Tā dēļ palielināts strādājošo
nācies meklēt visos laikos. Salīdzi- pieņemtos darbiniedzi mazina jau- skaits. Pagājušajā vasarā ražotne,
nājumā ar situāciju pērn šogad kus pārorientē uz
nie uzņēmumi, kas izgatavo detaļas naftas platforuzņēmumam realizācijas apjomus darbu citā radniekas nesen uzsā- mām, nodarbināja 24 cilvēkus, līdz
pat izdevies kāpināt.
cīgā uzņēmumā, jo
kuši darbību vai rudenim to skaitu palielināja līdz
pašam nav izdevies
grasās to darīt. 43, bet pašlaik uzņēmumā strādā
Štatus samazina
iekarot tirgu.
Pēdējos mēnešos 65 darbinieki.
pēc pušu vienošanās
NVA Jelgavas
vakances piedāNo lielākajiem uzņēmumiem
Aizvadītajā mēnesī negaidīti par filiāles referente
vāja jaunā plast- apgrozījums pērn samazinājies
darbības pārtraukšanu paziņoja ziv- nodarbinātības jaumasas cauruļu Mašīnbūves rūpnīcā un uzņēmumā
ju pārstrādes uzņēmums «Loms un tājumos Anita Dol
ražotne «Modu- «Madara». Abu ražotņu vadītājs
Co», bez darba atstājot 70 cilvēkus. ace ievērojusi, ka
lex Invest Jelga- Pēteris Bila atzīst, ka Eiropas klienNoieta problēmu dēļ ražošanu pakā- daudzi uzņēmumi
va», PET pudeļu tiem pašlaik noliktavas ir pilnas, līdz
Plašāk izskanējusi maizes ražošanas uzņēmuma «JLM grupa» maksātpeniski pārtrauc akciju sabiedrības darbiniekus cenšas
pārstrādes uz- ar to produkcijas noiets ir minimāls.
nespēja, kur bez darba paliek 116 strādājošie.
«Lode» meitas uzņēmums «Kaln- atbrīvot pēc pašu
ņēmums «PET Savukārt sadarbība ar Krieviju un
ciema ķieģelis». Kad sagatavotās vēlēšanās vai pušu
Baltija», gumijas Ukrainu notiek bez izmaiņām un tostarp kontrolējošo darba efekti- greznas dzīves atribūtiem. Šāda rīizejvielas būs izlietotas, ražotni «ie- vienošanās, lai gan
ražotne «Nordic noiets ir stabils. «Rietumos ekono- vitāti un lietderību. «Kad nopelnīt cība izraisa sāpīgākas sekas.
konservēs» līdz labākiem laikiem. faktiski tā ir štatu
SIA «NP Properties» valdes
Metal Plast». Ik mika iet uz leju. Ķīnieši blīvi iegājuši naudu kļūst grūtāk, visiem, airējot
Pēdējā laikā ik pa brīdim darbību samazināšana, jo Uzņēmuma «Silva» vadītāja Sandra Blūmane stāsta, ka grūtāk pa laikam parā- Eiropas tirgū un sāk to pārņemt. kopējo laivu, jāpieliek vienāds spēks, priekšsēdētāja Elita Moiseja lēš,
pārtrauc arī kāds tirdzniecības vai atbrīvoto vietā jau- iet restorānam – augot dzīves dārdzībai, tā apmeklējums vairs dās kāds jauns Kādreizējās padomju valstis atkop- nevis tā jākustina, lai apgāztos.»
ka Jelgavas attīstībai ir lielas perpakalpojumu uzņēmums.
nus strādājošos vis- nav ikdienišķa lieta, bet tiek plānots, tādēļ, visticamāk, arī tas autoserviss vai jas, tur ekonomika iet uz augšu.
Kad izdevumi aug straujāk nekā spektīvas un visi tam nepieciešamie
Jūlijā no apģērbu veikala atteicās biežāk nepieņem. pārtrauks savu darbību.
cits pakalpoju- Ja politiķi nesabojās, noiets būs,» ieņēmumi, štatu samazināšana un priekšnoteikumi, jo pilsēta ieguuzņēmums «Silva», jo noiets nebija
Savukārt citi dardarba efektivitātes kāpināšana ir vusi pieprasīta un strauji augoša
mu uzņēmums. spriež P.Bila.
pietiekams un veikala darbība kļuva ba devēji skaidro, ka pašreizējie go, bet īrē no cita uzņēmuma. Šāds Atkarībā no pasūtījumiem papildus
Pēc viņa domām, valdībai no- loģiska. To, cik ilgā laikā situācija uzņēmējdarbības centra statusu.
nerentabla. Telpas izīrētas birojam, apstākļi ļauj uzlabot darbinieku solis pamatots ar izdzīvošanas un darbiniekus darbā pieņem kāds kok- pietni jāgatavojas krīzei, jo šā gada stabilizēsies, ir grūti prognozēt, jo Nozīmīga loma uzņēmējdarbības
piecas bez darba palikušās darbinie- sastāvu, ar laiku viņi atbrīvotā ražošanas saglabāšanas iespējām. apstrādes vai mēbeļu uzņēmums, beigas būs smagas un nākamā gada ne viens vien līdzšinējais spriedums vides sakārtošanā ir pašvaldībai,
ces nu strādā citur, viena palikusi vietā pieņem piemērotāku cilvēku. Valsts ieņēmumu dienesta Zemga- arī būvniecības firmas. Pagaidām sākums – vēl smagāks. «Valdībai izrādījies kļūdains. Stabilizācija at- tā arī attīstījusi pilsētas investīciju
uzņēmumā. Ēdināšanas nozare «Ārpus spēles paliek darbinieki ar les reģionālās iestādes direktora nevar teikt, ka cilvēkiem darbu nav jābūt antikrīzes programmai, cilvēki karīga no kopējā tirgus tendencēm, stratēģisko programmu. Par pilsaglabāta, taču arī tā jūt izmaiņas. kādiem grēkiem, labāko kodolu vietniece Ņina Pantele atzīst, ka iespējams atrast.
šiem apstākļiem jāsagatavo. Tāpēc naftas un pārtikas cenām pasaulē. sētas izaugsmi liecina uzņēmēju
Uzņēmuma «Silva» vadītāja Sandra uzņēmēji cenšas saglabāt,» teic masveidā šāda rīcība nevarētu būt
saviem darbiniekiem esmu uzsvēris, Pēc I.Kanaškas domām, divu gadu aktivitāte, proti, pērn Jelgavā un
Blūmane stāsta, ka grūtāk iet res- NVA filiāles vadītājs Māris Narvils, izplatīta, jo pēdējie grozījumi likumā Stabilākie – ārvalstu
ka tagad ir jāizdzīvo, jāaizmirst laikā situācijai vajadzētu stabili- apkaimē visvairāk palielinājies uzpar iedzīvotāju ienākuma nodokli kapitāla uzņēmumi
par greznumlietām un lieliem pir- zēties un uzrādīt atveseļošanās ņēmumu skaits (6,65 procenti pret
paredz virkni ierobežojumu.
1,94 procentiem vidēji valstī).
Zināma spriedze jūtama atseviš- kumiem. Uzņēmumos ir izveidots pazīmes.
Raksta tapšanas gaitā ar linu ķās metālapstrādes ražotnēs, kas optimizācijas plāns,» tā P.Bila.
Konsultantu kompānijas «AmaTaču pēdējā gada laikā ievērojapārstrādes uzņēmumu sazināties Jelgavai ir stratēģiski svarīga nozadeus Group» partneris Aleksandrs mi augusi ražošanas pašizmaksa,
neizdevās, klusēja pat telefons, kurš re. Tomēr, tā kā šajā jomā vairums Nebaltām dienām
Fridmans domā, ka pie mums gar savukārt darba ražīguma rādītāji
norādīts darba sludinājumā.
ausīm laista vispārzināmā patie- palikuši nemainīgi un joprojām ir
ir ārvalstu kapitāla uzņēmumu, līdzekļi nav pataupīti
SIA «Latvijas keramika A» valdes kopumā situācija ir stabila. TautJelgavas Ražotāju un tirgotāju sība, ka attīstība ir cikliska un vieni no zemākajiem ES. Situācijas
priekšsēdētājs Aivars Janovskis saimniecības speciālisti atzīst, ka asociācijas vadītājs Imants Kanaška kāpumiem seko kritumi. Diemžēl nopietnību apliecina arī ražošanorāda, ka pašreizējos apstākļos ir it visās nozarēs pašlaik visstabilāk piekrīt, ka situācija nav vienkārša, uz negaisa mākoņu savilkšanos nas apjomu kritums. Pašlaik, kad
jārīkojas noteikti. Zināmas izmaiņas jūtas ārvalstu uzņēmumi.
bet nav arī katastrofāla. Savulaik pārāk ilgi raudzījāmies ar pievērtām nopietni kritušies iekšzemes kopieviestas, lai panāktu strādājošo
Pēdējos gados virkne metālap- «Bankas Baltija» un Krievijas krīzes acīm. Ražotāju situāciju pasliktina produkta pieauguma tempi, pēc
disciplīnu un uzņēmums šajos laikos strādes ražotņu uzrādījusi ievēro- laikā klājies smagāk. Viņš cerīgi zemā izstrāde uz vienu darbinieku, E.Moisejas domām, lielākā nepiecievarētu izdzīvot. Uzņēmums centies jamu izaugsmi. Pēc Mašīnbūves raugās uz Finanšu ministrijas ie- tas kavē sasniegt efektivitāti un šamība ir pēc būtiskām strukturāsamazināt arī citus iespējamos ris- un metālapstrādes uzņēmumu ceri sakārtot iepirkumu likumu, lai rentabilitāti. Tāpat vairums vietējo lām reformām, jo pašreizējā Latvijas
kus. Lai izvairītos no nenokārtotu asociācijas datiem, automašīnu pretendentiem uz nelielajiem iepir- uzņēmumu nav nodrošinājušies ar rūpniecības un eksporta struktūra
saistību sekām, produkciju ražotne radiatoru rūpnīca «AKG Thermo- kumiem nav jāalgo papildus cilvēki pietiekamiem finansēšanas avo- nav ilgtspējīga un nespēs nodrošipiegādā tikai pēc priekšapmaksas technik Letland» pērn sasniegusi dokumentu gūzmas sakārtošanai. tiem vai sava kapitāla apjomu, lai nāt un stimulēt preču ražošanu ar
Jelgavas Gaļas kombināts pārējo lielāko pilsētas pārtikas uzņē- veikšanas. Agrākā norēķinu kārtība 10,27 miljonu latu apgrozījumu, Tāpat revīzija nepieciešama citās garantētu finansiālo stabilitāti arī augstāku vērtību pasaules tirgos,
mumu vidū ir vienīgais, kas turpina ražošanu, risinot ikdienišķas tiekot pieļauta vienīgi pārbaudītiem «Dinex Latvia» – 12,1 miljonu latu, jomās, kur jākārto papīru kalni. nebaltās dienās. Pārsvarā uzplauku- vienlaicīgi nodrošinot eksporta
problēmsituācijas.
«Mārupes metālmeistars» – 4,32 Būtu jāraugās uz valsts institūciju, ma laikā sapelnītie līdzekļi iztērēti intensitātes kāpumu.
Foto un ilustrācija: Ivars Veiliņš partneriem.

«Domā «zaļi», domā
perspektīvā un neļauj
domas ierobežot «kastei», kurā pierasts dzīvot,
– pacel galvu augstāk
un tu ieraudzīsi, ka ir vēl
daudz neapgūtu lietu.
Bet, ja pašam jaunas vērtīgas idejas nenāk prātā,
velti laiku kādas ārzemju
izstādes apmeklējumam,
kas vienmēr palīdzēs paplašināt savu redzeslauku, un veiksmīgs bizness
būs rokās,» vērojot paša
paveikto, atzīst nupat
svinīgi atklātās Baltijā
lielākās PET pudeļu pārstrādes rūpnīcas «PET
Baltija» valdes priekšsēdētājs Māris Simano
vičs. Bet jaunās rūpnīcas
direktors Jānis Caune
piebilst, ka laba biznesa sākšanai līdztekus
jau minētajam svarīgi
ir nebaidīties riskēt un
ticēt savai idejai: «Notici
pats, un arī citi tev ticēs,
tā sniedzot arī finansiālu
atbalstu un padomu, ja
tas būs vajadzīgs.»
Laikā, kamēr daudzi uzņēmumi
sūkstās par ekonomikas atdzišanu,
energoresursu cenu kāpumu un
inflāciju, iedzīvotāju pirktspējas
kritumu un virkni citu procesu, kas
sāpīgi ietekmē uzņēmuma darbu,
tā liekot pat pieņemt radikālus
lēmumus par ražošanas jaudu
mazināšanu, darbinieku atlaišanu
vai pat pilnīgu uzņēmējdarbības
apturēšanu, ir arī pretēji piemēri,
kur, neņemot vērā vai par spīti
visiem nelabvēlīgajiem procesiem,

«PET Baltija» valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs
ražošana notiek, turklāt jaudas
tikai kāpinot.
Jelgavā viens no spilgtākajiem
piemēriem ir rūpnīca «PET Baltija», kas jau vasarā testa režīmā
sāka PET pudeļu pārstrādi kādreizējā RAF teritorijā, bet šonedēļ arī
tika svinīgi atklāta. Jaunās rūpnīcas vadītāju sacītais par sava biznesa veiksmes noslēpumu izklausās
gluži kā no mācību grāmatas, taču
viņi ir pārliecināti, ka veiksmīgas
uzņēmējdarbības īstenošanā nav
nepieciešams atklāt «jaunu velosipēdu», daudz svarīgāk ir mācēt jau
izgudroto pareizi pielietot.
«Mēs esam globāls uzņēmums,
kam vienmēr būs pieejami izejmateriāli, tāpat kā būs saražotās produkcijas noieta tirgus – atkritumus
ražojam mēs visi, bet gudri rīkojas
tie cilvēki, kas prot parūpēties arī
par savu atkritumu lietderīgu tālāku izmantošanu, un šādu cilvēku
kļūst arvien vairāk. Mūsu pirmā
lielā izdošanās bija PET pudeļu
pārstrādes rūpnīcas «palaišana»
Vecmīlgrāvī. Toreiz – 2004. gadā
– pievēršanās atkritumu pārstrādes jomai pasaulē bija jau labi

«Mēs esam globāls uzņēmums, kam vienmēr būs pieejami izejmateriāli, tāpat kā būs saražotās produkcijas noieta tirgus – atkritumus ražojam mēs visi, bet gudri rīkojas tie cilvēki, kas prot parūpēties
arī par savu atkritumu lietderīgu tālāku izmantošanu, un šādu cilvēku kļūst arvien vairāk,» tā «PET
Baltija» rūpnīcas direktors Jānis Caune.
apgūts bizness, bet Latvijai – diezgan liels izaicinājums. Vēl tagad
Latvija ir niecīga mūsu ražotnes
nodrošinātāja ar izejmateriāliem,
tāpat kā minimāli ir tie saražotās produkcijas apjomi, ko tepat
pārdodam. Savu ideju aizguvām
ārzemēs, un ārzemnieki ir arī mūsu
lielākie piegādātāji un produkcijas
uzpircēji, taču ticam, ka arī Latvijā
šis tirgus aizies – ir tikai nedaudz
jādod tam laiks. Protams, sākumā
bija svarīgi mums pašiem noticēt,
ka atkritumu šķirošana un tālāka
pārstrāde, kas tolaik Latvijā bija
maz populāra un arī tagad tikai
attīstās, ir nākotne, kurā mēs visi
nonāksim – ja nevēlēsimies atkritumos «ieaugt». Taču arī toreiz
bez iedzīvotājiem, kas neticētu

atkritumu šķirošanai, bez valsts,
bez Latvijas Investīciju attīstības
aģentūras un daudzu citu iestāžu
atbalsta mums diez vai kas izdotos.
Bet mēs ticējām, ka ideja patiesi
var strādāt, un tagad esam par to
pārliecinājušies. Pretējā gadījumā
mēs nevarētu atļauties būvēt jaunu
rūpnīcu ar piecas reizes lielākām
jaudām, kā tas ir «PET Baltija»
ražotnē Jelgavā,» stāsta J.Caune.
Savukārt ekonomiskā krīze, lai
arī neesot vienkārši «uzpūsts ziepju
burbulis» un daudziem patiesi rada
smagus darba apstākļus, pēc «PET
Baltija» vadītāju domām, vairāk
skar tos uzņēmējus, kas bija pieraduši vai nu pie ātras un vieglas
naudas pelnīšanas, vai arī darbu
īstenoja pēc noteiktiem šabloniem,

neļaujot ienākt jaunām idejām.
«Protams, mainīties ir grūtāk
nekā iet ierasto «taciņu», bet bez
mainīšanās pastāvēt neizdosies,»
pārliecināts M.Simanovičs, kurš
vēlreiz aicina uzņēmējus nebaidīties no izstāžu apmeklēšanas, kur
var gūt gan kontaktus, gan arī
vērtīgas idejas.
Šobrīd «PET Baltija» ir jaudīgākā
un modernākā rūpnīca Baltijā, kas
gada laikā pārstrādās 15 000 tonnu
plastmasas pudeļu, nodarbinot 25
cilvēkus. Rūpnīca veidota, piesaistot vietējo un ārvalstu kapitālu, kā
arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Projekta īstenošanā investēti
gandrīz četri miljoni latu. Plānotais
rūpnīcas apgrozījums gadā ir 10
– 13 miljoni eiro.

fonsarunu par jaunas «krutas»
mašīnas iegādi. Tas liek domāt,
ka dažiem «grūtie» laiki kalpo kā
aizbildināšanās.
Zemgales reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms atzīst, ka katram darba devējam dvēselē ielīst
un viņa godprātību pārbaudīt
nevar. Tomēr vispārējās tendences liecina, ka algu disciplīnas
pārkāpumi nav vieglas dzīves dēļ.
M.Jansone, norādot uz uzņēmumu
vidū izveidojušos parādnieku ķēdi,
papildina, ka ar mūsdienu darba
devēju attieksmi ir tāpat kā pirmās
Latvijas laika saimniekiem, viņu
vidū ir gan skopuļi, gan lietišķi un
saprotoši vadītāji un īpašnieki.
Pēdējo spriedumi pārsvarā bija
strikti. Mašīnbūves rūpnīcas
vadītājs Pēteris Bila atzīst, ka
cilvēki tikai nupat sāk saprast, ka
darbs būs deficīts. Jau tagad esot
interesenti, kas gatavi veikt jebkuru darbu par jebkuru samaksu.
Aivars Janovskis no keramikas
uzņēmuma teic, ka ekonomikas un uzņēmumu izglābšanas
nolūkā šodien vadītājiem jābūt
stingriem un beidzot arī darbiniekiem nav vairs tikai tiesības,
bet arī pienākumi.
Cits uzņēmuma vadītājs, kura
ražotne nesūdzas par globālā
tirgus ietekmi uz noietu, zūdījās
par darba tempiem. Analoģiskas
ražošanas līnijas uzstādītas ne
vien Jelgavas ražotnē, bet arī uzņēmumos Itālijā un Lielbritānijā.
Taču šejienes strādnieki nespējot
tik efektīvi strādāt kā ārvalstīs,
bieži smēķējot, neierodoties darbā
u.tml. Vadītājs nevēlējās piekrist,
ka arī atalgojums ir viens no notei-

cošajiem darba atdeves faktoriem
un diezin vai par 300 – 500 latiem
pirms nodokļu nomaksas motivē
pavadīt pie konveijera 12 stundas
intensīvā darbā.
Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolas maģistra programmas
direktors Rolands Bārenis spriež,
ka pie mums iegājusies Harvardas
profesora Maikla Potera skola, kur
uzsvērts, ka klientam vienmēr ir
taisnība. Bet tieši darbinieki ir tie,
no kuriem atkarīgs, vai šo principu
izdosies īstenot. Tālab ir aplam
domāt, ka klients ir galvenais, bet
darbinieks var pagaidīt; ja nebūs
lojālu darbinieku, nebūs nekā.
Atalgojums, būdams materiālais
darba stimulators, vienlaikus
kalpo arī kā uzņēmuma vadības
un īpašnieku attieksmes un vērtējuma indikators pret darbinieku.
Aicināts komentēt augstāk minēto
piemēru, R.Bārenis norāda, ka
300 latu algu pašlaik var atrast
arī pie citiem darba devējiem un
darba rezultāts apliecina – proletariātam nav ko zaudēt, kā tikai
savas važas.
Pretēji atsevišķu darba devēju
prognozēm, ka saimnieciskais
apsīkums neizraisīs jaunu ekonomiskās emigrācijas vilni, jo arī
ārzemēs «leiputrija» ir beigusies,
R.Bārenis domā citādi un atgādina, ka uzņēmējiem ik pa laikam
vajadzētu uzdot sev jautājumu
«Kam pieder mans uzņēmums,
vai akcionāriem?» Atbilde ir noliedzoša, jo, aizejot prom gudrajām
darbinieku galvām, prātiem un
darbīgajām rokām, no uzņēmuma
nekas nepaliek.

Ne jau vieglas dzīves dēļ
 Anna Afanasjeva

Līdzīgi kā valstī kopumā,
arī Jelgavā vērojama
tendence aizkavēt darba
algas izmaksu. Noteikt,
vai to izraisījusi ekonomiskā situācija vai arī tā
ir apzināta darba devēja
izvairīšanās no saistībām, ir grūti. Fakts, ka
pirms tam sūdzību bijis
ievērojami mazāk, liek
domāt, ka ne jau labas
dzīves dēļ tas tā notiek.
Tuvākajos mēnešos algu
aizkavēšanās varētu kļūt
vēl aktuālāka.
Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas (VDI) vadītāja
vietniece Marija Jansone atzīst,
ka pašlaik pārsvarā visas iestādē
saņemtās sūdzības saistītas ar
atalgojumu – strādājošie vai nu
nesaņem visu nopelnīto pēc atbrīvošanas no darba, vai arī algu
izmaksa kavējas. Salīdzinājumā ar
Rīgu pie mums neapmierinātības
izpausmes ir retākas. Piemēram,
jūlijā Jelgavā saņemti 27 iesniegumi par darba algu. Galvaspilsētā
to bijis desmit reizes vairāk. Tiesa,
saņemtās sūdzības tiek pārsūtītas
attiecīgajai VDI nodaļai atbilstoši
darba devēja juridiskajai adresei. Regulāri sūdzības pienāk no
uzņēmuma «Larelini». Ar algu
izmaksas disciplīnu neizceļas arī
būvniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi.
Līdz jūnijam VDI konkrētajam
uzņēmumam rakstīja rīkojumu
par darba algas izmaksu, tagad

«Neviens nesaka, ka klientus nevajag nemīlēt, tomēr darbinieki ir
tie, kuri ar klientiem darbojas un no kuriem atkarīgs rezultāts,»
atgādina biznesa komunikāciju eksperts Rolands Bārenis.
tas vairs netiek darīts, jo pēc atsevišķām pārsūdzībām atstāts tiesas
kompetencē. VDI var uzlikt līdz
750 latiem lielu sodu. Darba devējs
sodu uz to pašu algu rēķina vien
ietaupa un nomaksā.
VDI ieteikums vērsties tiesā
saistīts ar savulaik Tieslietu ministrijas iecerēto darba tiesas izveidi.
Tā kā pēdējos gados daudz sūdzību
nebija, ideja palika neīstenota.
NVA filiāles speciālisti ievērojuši, ka darba devēji samazina arī
citus darbiniekiem piedāvātos labumus. Piemēram, cilvēkiem, kas
strādā lielveikalu tīkla «Maxima»
objektos Rīgā, vairs neapmaksā
kopmītnes, arī ar ceļa izdevumu

segšanu vairs neiet kā agrāk. Vērojamas problēmas ar virsstundu
apmaksu. Tāpat, saņemot vakances, vērojama tendence atalgojuma
mazināšanā.
Speciālisti raksturo, ka zināmā
mērā atgriežas desmit un vairāk
gadu pagātne, kad nosacījumus
diktēja darba devēji. Savukārt darbinieki atzīst, ka viņi ne vienmēr
ir pārliecināti, ka algu izmaksas
aizkavēšanai vai samazināšanai
ir pamatots iemesls. Kāds darba
ņēmējs teicās, ka uzņēmuma
īpašnieks drīz pēc tam, kad strādniekiem pateicis par algas dienas
pārcelšanu uz vēlāku laiku, ar
kādu paziņu sācis risināt tele-
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 607.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4857.sçrija.
10.20 «Kâ jums pakalpot?»
Lielbritânijas komçdijseriâls. 50.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve». Mâkslas zinâtnieks
J.Borgs un mâkslinieks J.Dimiters.
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». Íeramiíis I.Klîdzçjs.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Banka»; «Grauzçjs».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 607.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4858.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 348.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.15 Laika ziòas.
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

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. 151.sçrija.
10.25 «Biljonâru autoklubs».
Seriâls. 16.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 345.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 151.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 152.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo – Torpedo.
21.55 «112 hronika».
22.10 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».*
23.05 «Çnas zona».*
23.35 «Tavs auto».*
0.05 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 152.sçrija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 45.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 11.sçrija.
10.05 «Floridas sapòi». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 55.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 109.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 152.sçrija.
17.30 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (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».

tv programma
21.00 «Diversants» (ar subt.). Seriâls. 2.sçrija.
22.05 «Ceïa gals 2». ASV ðausmu filma. 2003.g.
23.55 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 4.sçrija.
1.05 «Renegâts». ASV seriâls. 54.sçrija.
1.55 «Jaunâkais brâlis».
ASV spraiga siþeta filma.
4.00 «Kâpçc tâ gadîjâs». Dokumentâls raidîjums.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 107.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 207.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 65. un 66.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».*
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 11.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 237.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 11. un 12.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 10.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 58.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67. un 68.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 3.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 7.sçrija.
0.35 «Riska zona». Raidîjums.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 11.sçrija.
2.05 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 237.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 11. un 12.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 10.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 «OSP studija» (ar subt.).
Krievijas humora raidîjums.
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.
16.30 «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 «OSP studija» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.25 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.20 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Otrdiena, 16.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 608.sçrija.

9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4858.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 348.sçrija.
10.50 «Jaunâ nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Mçs esam!»*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
15.25 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 608.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4859.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 349.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Trîs krâsas. Zilâ». Francijas, Polijas, Ðveices un Lielbritânijas
drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

TV3

LTV 7

14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 238.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 13. un 14.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 11.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69. un 70.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 14.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 2.sçrija.
22.20 «Labais dçls». ASV trilleris. 1993.g.
Lomâs: M.Kalkins, E.Vuds u.c.
0.10 «Medikopters». Seriâls. 12.sçrija.
1.15 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 238.sçrija.
2.10 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 13. un 14.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 11.sçrija.

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «SeMS piedâvâ...» Korn.*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 152.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 1.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 346.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 152.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 153.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 1.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 25. un 26.sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 23.sçrija.
21.30 «Sporta studija». Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 Vieglatlçtikas sacensîbu apskats.
Rîgas kausi.
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 153.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 46.sçrija.

7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 12.sçrija.
10.05 «Vairâk nekâ vârdi».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 56.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 110.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 153.sçrija.
17.30 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (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. 16. un 17.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 2.sçrija.
23.50 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 15.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 55.sçrija.
1.40 «Ceïa gals 2». ASV ðausmu filma. 2003.g.
3.20 «Pçdçjais pagrieziens». Mâkslas filma.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 108.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 208.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 58.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67. un 68.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 141.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 12.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 38.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 «OSP studija» (ar subt.).
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.
16.30 «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 «OSP studija» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.25 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.20 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Treðdiena, 17.septembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 609.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4859.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 349.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 «Mâlpilij – 800». Siera svçtki.
13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 11. un 12.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Detektîvs.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 609.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4860.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».

Ceturtdiena, 2008. gada 11. septembris

19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 350.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 153.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 347.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 153.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.20 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
basketbolâ. Latvija – Igaunija.
Tieðraide.
20.30 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.55 «112 hronika».
21.10 «Dienvidjûru dçkaiòi». Francijas
vçsturiska piedzîvojumu filma. 1.sçrija.
22.45 «Nâkotnes parks».
23.15 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 47.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 13.sçrija.
10.05 «Pretinieka valdzinâjums». Vâcijas
romantiska komçdija. 2006.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 57.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 111.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 154.sçrija.
17.30 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (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. 3.sçrija.
22.05 «Matriks: Revolûcija». ASV fantastikas
spraiga siþeta filma. 2003.g.
0.35 «Draugi 6». ASV seriâls. 17.sçrija.
1.05 «Renegâts». ASV seriâls. 56.sçrija.

1.55 «Naktis bugi stilâ». ASV drâma. 1997.g.
4.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
6.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 109.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 209.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69. un 70.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 142.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 13.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 239.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 15. un 16.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 12.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 60.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 71. un 72.sçrija.
19.20 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!» Raidîjums.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
22.30 «Brâlis» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 13.sçrija.
1.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 239.sçrija.
2.30 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 15. un 16.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 12.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 «OSP studija» (ar subt.).
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.
16.30 «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 «OSP studija» (ar subt.).

22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.25 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.20 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Ceturtdiena, 18.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 610.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4860.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 350.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Dzintara ceïð. Baltijas zelts». Telefilmas
Rîga dokumentâla filma. 1991.g.
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 13. un 14.sçrija.
15.50 «Pie Otto». Kauli.
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 610.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4861.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 351.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 154.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 3.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 348.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 154.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 154.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 11. septembris
20.05 «Kastro revolûcijas 50 gadi».
Francijas dokumentâla filma.
21.05 «Brîvdienu mâja Ibicâ».
Vâcijas melodrâma.
22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Âtruma cilts».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 154.sçrija.
0.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 48.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 14.sçrija.
10.05 «Dzîves svinçðana».
ASV biogrâfiska drâma. 1998.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 58.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 112.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.30 «Lazlo nometne».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 14.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 155.sçrija.
17.30 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (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. 2.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
259. un 260.sçrija.
0.10 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
2.10 «Misters Tçrauds».
ASV piedzîvojumu filma. 1997.g.
4.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 110.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 210.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 60.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 71. un 72.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 143.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 14.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 240.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 17. un 18.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 13.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73. un 74.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 13.sçrija.
21.20 «Mûmija 3: Skorpionu karalis».
ASV un Vâcijas piedzîvojumu filma.

23.10 «Lasvegasa». ASV seriâls. 3.sçrija.
0.10 «Medikopters». Seriâls. 14.sçrija.
1.10 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 240.sçrija.
2.05 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 17. un 18.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 13.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 «OSP studija» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).

12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «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 «OSP studija» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.25 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.20 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Piektdiena, 19.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 611.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4861.sçrija.

10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 351.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Abi labi».*
12.55 «Èaka iela». LTV iestudçjums. 1. un 2.daïa.
14.05 «Projekts Vizuâlâ Latvija. Cikls Latvijas
pagasti». Suntaþu pagasts.
14.20 «Kurp dodies?»
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 15. un 16.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 611.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4862.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 352.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 7.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ
pasaule». Dokumentâla filma. 3.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. 155.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «www.olimpiade.lv».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 349.sçrija.
14.00 Pekinas olimpiskâs spçles.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 155.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 155.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 19.sçrija.
20.55 «Notvert slepkavu». Kanâdas un ASV
psiholoìiska drâma. 2.sçrija.
22.30 «Zveja» (krievu val.).
23.00 «24 stundas 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
23.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 155.sçrija.
0.30 «Bikini meitenes». 8.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 49.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 15.sçrija.
10.05 «Princese un sulainis».
Vâcijas romantiska komçdija. 2007.g.
12.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.

13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 59.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 113.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 15.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 156.sçrija.
17.30 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 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 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»
TV vakara ðovs.
22.30 V.Dîzela vakars. B «Vientuïnieks».
ASV un Vâcijas kriminâldrâma. 2003.g.
0.40 «Íermeòa drudzis». ASV kriminâldrâma.
2.50 «Antikillers 2» (ar subt.).
Krievijas trilleris. 2003.g. 2.sçrija.
4.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.15 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 111.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 211.sçrija.
9.00 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73. un 74.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 144.sçrija.
12.00 «Veiksmes cena». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 15.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 41.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 241.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 19. un 20.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 14.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 62.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 75. un 76.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 3.sçrija.
21.20 «Lielâs mammas mâja».
ASV un Vâcijas komçdija. 2000.g.
23.20 «Comedy club» (ar subt.).
0.20 «Vairâk nekâ viena nakts».
Kanâdas romantiska komçdija. 1999.g.
2.15 «Trakais suns Simans».
Brazîlijas ìimenes komçdija. 1998.g.
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 19. un 20.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 14.sçrija.

TV5

8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 348.–350.sçrija.
11.00 «Kas var bût labâks par ðo?»
M.Rîtiòa autorraidîjums.
11.30 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 51.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kamillas Klodçlas
sarunbiedres». Dokumentâla filma.
13.00 «Bçgoðâ mîla». Francijas mâkslas filma.
14.40 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 7.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
15.45 «Latvijas meþa stâsti».
16.15 «Midlmârèa».
Daudzsçriju mâkslas filma. 2.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Reþisors E.Freibergs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Uzpasaka».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 63.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 20.sçrija.
22.10 Latvijas Nacionâlâs operas sezonas
atklâðana. Latvijas gâzes balvas
pasniegðana un koncerts.
23.40 Nakts ziòas.
23.45 «Persona non grata». Krievijas, Polijas
un Itâlijas drâma. 2005.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 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 LMT virslîgas spçle futbolâ.
Skonto – Dinaburga. Tieðraide.

16.00 «Kastro revolûcijas 50 gadi».
Francijas dokumentâla filma. 2008.g.
17.00 «Tavs auto».
17.30 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 6.filma.
18.25 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
basketbolâ. Portugâle – Latvija.
Tieðraide.
20.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.55 «Strana.LV» (krievu val.).
21.25 «Veras krîze». Krievijas melodrâma.
23.05 «Sema vasara». ASV kriminâldrâma.

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 «OSP studija» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).

LNT

20.05 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
21.30 «OSP studija» (ar subt.).
22.00 «Banderovieði» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
23.00 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.50 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.

TV3

Sestdiena, 20.septembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*

6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska». Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 26.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Pandas brînumainais ceïojums».
ASV piedzîvojumu filma ìimenei.
12.20 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
16.00 «Kaulu sâpes». Lielbritânijas un
ASV piedzîvojumu komçdija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 89.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas princese». Realitâtes ðovs.
22.10 «Íengurs Dþeks». ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija.
23.55 «Baumas». ASV detektîvfilma.
1.45 «Klikt 4». ASV erotiska filma.
3.20 «Vientuïnieks». ASV un Vâcijas
kriminâldrâma. 2003.g.
5.25 «Kâpçc tâ gadîjâs». Dokumentâls raidîjums.

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 112.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 12.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 18.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Ârpus kontroles». ASV komçdija.
12.00 «Comedy club» (ar subt.).
13.00 «Spçle diviem».
ASV romantiska komçdija.
14.55 «Gribi tici, gribi netici». 19.sçrija.
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15.55 «Lielâs mammas mâja».
ASV un Vâcijas komçdija.
17.55 «Trîs nindzju atbildes uzbrukums».
ASV un Japânas ìimenes komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Ðreks». ASV animâcijas filma.
22.40 «Dþçrsijas meitene».
ASV romantiska komçdija.
0.50 «Novembris». ASV trilleris.
2.20 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 113.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Banderovieði» (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 «OSP studija» (ar subt.).
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kâda burvîga spçle» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma. 1.sçrija.
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 21.septembris
LTV 1
7.50 «Garîgâ dimensija».
8.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 351. un 352.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Sprîdîtis». Rîgas kinostudijas
pasaku filma. 1985.g.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Starptautisks dokumentâlo filmu projekts
Kâpçc demokrâtija? «Libçrijas dzelzs
lçdija». Dokumentâla filma.
17.30 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei – 20.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Tempïa, Ïermontova,
Olgas un Lavîzes ielas.
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Sareþìîtais zvirbulçns».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 19.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Pirmizrâde LTV1. «Monotonija».
Latvijas drâma.
23.05 Nakts ziòas.
23.10 «Projekts Cilvçks».
23.40 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 1.sçrija.

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

12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 Vieglatlçtikas sacensîbu apskats.
Rîgas kausi.*
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. Daugava
– Liepâjas metalurgs. Tieðraide.
16.00 «Nâkotnes parks».*
16.30 «Veras krîze». Krievijas melodrâma.
18.10 «Dabas svçtvietas».
Dokumentâla filma. 7. un 8.sçrija.
19.05 «Ceïâ ar kameru».
«Nahanni, Nahanni». 2.daïa.

19.35 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 2.sçrija.
20.20 «Pârmçrîgie varoòi». ASV drâma.
21.55 «Krçjums... saldais».
22.25 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 17.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
23.10 «TV motors».*
23.40 Peace one Day. Koncerts.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Mâjokïa jautâjums ‘07» (arhîvs).
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 27.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Tçva diena». ASV komçdija.
12.35 «Latvijas princese». *
13.35 «Amulets 8». ASV seriâls. 11.sçrija.
14.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.45 «Brâïi Grimmi». ASV un Lielbritânijas
pasaku filma pieauguðajiem.
17.15 «Baiïu faktors 5».

18.15 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 90.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. 15.sçrija.
23.55 «Domino». Francijas un
ASV kriminâldrâma.
2.10 «Íengurs Dþeks». ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija.
3.55 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 2.sçrija.
4.50 «Ektrçms tuvplânâ».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 114.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 13.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Ðreks». ASV animâcijas filma. 2001.g.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 15. un 16.sçrija.
14.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 193.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!» Raidîjums.
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 3.sçrija.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 9.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 2.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Pasauïu karð». ASV fantastikas trilleris.
22.45 «Dzîve, pârtraukta».
ASV un Vâcijas drâma.
1.15 «Pretî straumei». ASV romantiska drâma.
3.15 «Smieklîgâkie videokuriozi».
3.25 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 193.sçrija.
4.15 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 2.sçrija.
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 9.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.).*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

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.).
Krievijas humora ðovs.*
23.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Ceturtdiena, 2008. gada 11. septembris

Jelgavas dome paziņo, ka nekustamā īpašuma (zemesgabals 757 m² platībā ar kadastra Nr.09000030269, ēkas (garāžas) ar kadastra apzīmējumu
09000030269001 un 09000030269002) Jelgavā, Dambja ielā 28, 185/2807
domājamo daļu privatizācijai apstiprināts Ivara Talkuškina iesniegtais privatizācijas projekts.

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 63023094

Novērtējums bez maksas

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

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

Jelgavas 1. ģimnāzija aicina darbā:
• fizikas skolotāju (vidusskolā) - 6 stundas
• matemātikas skolotāju - 23 stundas
Tālrunis uzziņām 63020277; 63045548
Jelgava, Meiju ceļš 9

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

«Manikīra nams» uz Jelgavu atved
Lasvegasā rastus jaunumus
Dabiski, stipri un gari nagi – tās
ir nezūdošas modes vērtības, uz
ko tiecas sievietes. Kompānijas
«Young Nails» meistari to var
piedāvāt, izmantojot Latvijā, Baltijā un pat visā pasaulē jaunākās
tehnoloģijas, ar kurām Jelgavas
«Manikīra nama» meistari šovasar
iepazinās Amerikā, jaunākās nagu
modelēšanas tehnoloģijas un kvalifikācijas celšanas seminārā «Las
Vegas 2008». Mājup atvesti vēl
vairāki patīkami jaunumi.
Kompānijas «Young Nails» vadītāja Irīna Gulbe stāsta, ka viens
no uzņēmuma pamatprincipiem ir
rūpēties par savu klientu labsajūtu
un prieku, turklāt piedāvājot visjaunākos manikīra un pedikīra pakalpojumus. Lai to īstenotu, meistari
un tehnologi plaši apmeklē dažādus
seminārus, konkursus un apmācības
programmas. Šovasar viens no vērtīgākajiem bija brauciens uz ASV, kur
Lasvegasā modelēšanas tehnoloģijas
un kvalifikācijas celšanas seminārā
meistari un tehnologi guva ne vien
jaunas zināšanas, bet arī profesionālu kvalifikāciju darbam ar manikīra pasaulē pilnīgi jaunu produktu
– manikīra gēlu «Mani Q». Tas radīts,
lai aizsargātu un paātrinātu dabīgo

Šovasar viena
no vērtīgākajām pieredzēm, ko guva
«Young Nails»
manikīra
meistares bija
ASV «Lasvegasā» notikusī
izstāde un
seminārs
nozares profesionāļiem. No
ASV jaunumi
atvesti arī uz
Jelgavu.
nagu augšanu. «Gēls tiek uzklāts uz
naga, to nekādā veidā nebojājot, kā
tas notiek, klājot mākslīgos gēla nagus.
Tas izskatās vizuāli pievilcīgs, un mūsu
rīcībā esošās tehnoloģijas ļauj klāt gan
dabiskās krāsas gēlu, gan arī dažādās
krāsās. Faktiski tas ir kā nagu laka, tikai
veselīgāks, turklāt nagu stiprina. Tas neļauj rasties mikroplaisām, kas visbiežāk
izraisa naga lūšanu un neļauj tam izaugt līdz vēlamajam garumam,» stāsta
Irīna Gulbe. Viņa piebilst, ka jaunie gēla
nagi labi izskatās pat divas trīs nedēļas
un šajā laikā sieviete var aizmirst par
tādām lietām kā nagu lakas nolobīšanās vai nobružāšanās. Turklāt gēls ir
Kompānija «Young
Nails» arī Jelgavā,
«Manikīru namā» organizē kursus, kurus
vada plaši pazīstama
un augstu vērtēta
Krievijas izlases trenere Jeļena Šanskaja.
Attēlā redzami pasniedzēja un kursanti
no pēdējās apmācības programmas, kas
noslēdzās augustā.

labs kā roku, tā arī kāju nagiem. Bet
gēla noņemšana ir pavisam vienkārša
– tāpat kā jebkuru nagu laku, arī šo
var noņemt ar acetonu.
Bet vēl viens būtisks jaunums, ko
«Manikīra nama» meistari atveduši
uz Jelgavu no Lasvegasas ir «Lomasi
skrabi» (tīrītāji). Tie lieliski iedarbojas
uz ādu, mitrina to, mazina sīkās
grumbiņas, labvēlīgi iedarbojas uz
emocionālajām sajūtām un palīdz
uzlabot garastāvokli. Skrabjus var
palūgt lietot gan meistariem turpat
uz vietas salonā, gan arī iegādāties
un lietot mājās. Irīna Gulbe piebilst,
ka šie ir tikai divi no daudzajiem
«Manikīra nama» jaunumiem, kas
var priecēt un labu atpūtu nodrošināt
katrai sievietei. Tādēļ ikviens aicināts
sevi priecēt ar «Manikīra nama» apmeklējumu Jelgavā, Lielajā ielā 49.
Tālrunis 3025358, darba laiks: P. - Pk.
8 - 20; S. 9 - 18; Sv. 10 - 15, plašāka
informācija uzņēmuma interneta
mājas lapā www.youngnails.lv.
Oficiālais pārstāvis Baltijā
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viena diena ar...
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Ap 2000 pacientiem mēnesī
 Sintija Čepanone

«Nekad neizej no
nodaļas, nepasakot,
kurp ej» – izrādās,
tāds ir viens no Jelgavas pilsētas slimnīcas dežurējošo ārstu nerakstītajiem
likumiem. Un tas ir
spēkā divdesmit četras stundas diennaktī
– tieši tik, cik ilgst
dežūrārstu maiņa.
Dienā lielākoties viņu
darbs norit pēc zināma grafika, savukārt
nakti saplānot pat
gribot nav iespējams
– galu galā arī dzīvība
kaut kādiem noteikumiem nepakļaujas:
vēl tikko cilvēks par
nāvi pat neiedomājās, nu ārsti cīnās par
viņa dzīvību.
Kad uz Jelgavas pilsētas
slimnīcas Uzņemšanas nodaļu traucas neatliekamās
medicīniskās palīdzības mašīna, nodaļā strādājošajiem
speciālistiem parasti pa ceļam
jau paziņo, kas noticis, kam
būs nepieciešama palīdzība,
lai ārsti varētu sagatavoties
darbam. Ārstu komandas
«komplektācija» norit ātri
un precīzi: ja cietis bērns,
komandā noteikti ir pediatrs
un anesteziologs; ja sieviete – ķirurgs, ginekologs un
anesteziologs; ja pacientam
ir trauma – abi ķirurgi un
anesteziologs. «Tas tādēļ,
lai cietušajam var palīdzēt
vienlaicīgi, jo katrs speciālists
savu jomu pārzina vislabāk,»
saka slimnīcas dežurējošais
anesteziologs Mareks Runku-

Kopīgiem spēkiem izdevies glābt kādas sievietes dzīvību, kurai
bija iestājusies klīniskā nāve. Anesteziologs Mareks Runkulis
paslavē kolēģi atbildīgo reanimācijas māsu Ēriku Šuļevu, kas
uzrauga Reanimācijas nodaļā gulošos.

Ar «ātrajiem» Jelgavas pilsētas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā nogādāts kāds vīrietis ar grieztu
brūci padusē. Pacients – pamatīgā alkohola reibumā. Ārstiem nav ne jausmas, kur brūce iegūta, taču komanda nostrādā operatīvi: kaut pacients zaudējis daudz asiņu, dzīvībai briesmas
nedraud.
Foto: JV

kad vairums pilsētnieku jau lai noteiktu gan asinsgrupu,
grasās doties pie miera.
gan alkohola līmeni asinīs.
Pēc brīža vīrietis jau tiek vests
«Draugs», kas maisās
uz palātu – dzīvībai briesmas
Kaut krēslo, netālu no slim- nedraud, kaut arī viņš zaudējis
nīcas durvīm var manīt cilvē- daudz asiņu.
kus – vieni ir slimnieki, kas
Kad jautāju, vai šādi gadījuiznākuši laukā, lai nomainītu mi raksturīgi tieši brīvdienu
jau ierasto palātas vidi vai vakariem, ķirurģe attrauc:
pavadītu ciemiņus, citi – vēlīni «Šādi gadījumi raksturīgi
apmeklētāji, kas atvadās no ikdienā – cilvēkiem, kas šādā
tuviniekiem. Tā mierīgi un bez stāvoklī nokļūst šeit, visbiesteigas. Bet, ieejot Uzņemša- žāk visa dzīve ir vienas lielas
nas nodaļā, skatam paveras brīvdienas.»
pavisam cita aina – medicīnas
personāls no viena kabineta Panākumus garantē
skrien uz otru, jo nupat atvests komanda
Dežūrārstu maiņa ilgst 24
stundas. Nakts laikā slimnīcā
kopumā strādā apmēram četrdesmit cilvēku, un vienmēr
«uz svītras» ir seši ārsti: anesteziologs, pediatrs, ginekologs,
terapeits un divi ķirurgi – speciālisti, kas nepieciešamības
gadījumā var sniegt ne tikai
neatliekamo palīdzību, bet
arī operēt. Turklāt diennakts
režīmā strādā gan slimnīcas
diagnostiskā nodaļa, gan laboratorija. Jebkurā laikā var
veikt arī nepieciešamos rentgenoloģiskos izmeklējumus,
kas būtiski atvieglo speciālistu
darbu.
Dežurējošais anesteziologs
M.Runkulis neslēpj, ka Jelga«Un šī ir vislabākā, visskaistākā «mašīna», mans vislabākais vas pilsētas slimnīca var lepodraugs – anestēzijas aparāts,» operāciju zālē novietoto aparātu ties ar modernu aprīkojumu
slavē anesteziologs Mareks Runkulis. Izrādās, tādu viņš ir re- un aparatūru. «Par to paldies
dzējis tikai divās slimnīcās Latvijā, tādēļ jo īpašs gandarījums, slimnīcas vadītājam Andrim
Ķipuram, jo darba apstākļi
ka pats var ar to strādāt.
tiešām ir visaugstākajā līmenī.
lis. Operatīvi komanda tiek pacients ar grieztu brūci pa- Virtuve, dušas, atpūtas telpas
nokomplektēta arī tad, ja dusē. Tikmēr ārstiem pa vidu – to personāls ļoti novērtē,
pacients uz slimnīcu nogādāts «maisās» kāds manāmi iereibis turklāt aparatūra šeit ir viepersonīgajā automašīnā.
vīrietis. Te viņš runā pa telefo- na no modernākajām valstī,»
Un tad, kad palīdzība snieg- nu, te savu «mobilo» uzstājīgi atzīst M.Runkulis un izrāda
ta Uzņemšanas nodaļā, ārsti piedāvā ārstiem, lai viņi kaut operāciju bloku. Apstājoties
izvērtē pacienta stāvokli, lai kam izskaidrotu situāciju. Pat pie kāda aparāta, viņš apmierinoteiktu tālākās darbības tad, kad saņem atteikumu un nāti noteic: «Un šī ir vislabākā,
– vai nu viņu atlaiž mājās, lūgumu atstāt ārstu kabinetu, visskaistākā «mašīna», mans
vai ievieto nodaļā atbilstoši viņš nerimstas. «Viņš apgalvo, vislabākais draugs – anestēprofilam. Ja stāvoklis ir kri- ka ir cietušā draugs. Taču pa- zijas aparāts.» Izrādās, tādu
tisks, lēmums tiek pieņemts tiesībā viņi tikai dzēra kopā, anesteziologs ir redzējis tikai
nekavējoties un cietušo nogādā jo «draugs» pat nezina cietu- divās slimnīcās Latvijā, tādēļ
attiecīgi Reanimācijas nodaļā šā vārdu. Savukārt cietušais jo īpašs gandarījums, ka pats
vai operāciju zālē. Ārstiem ir bezsamaņā, līdz ar to par var ar to strādāt. Viņš uzteic
ir svarīgi glābt katra cilvēka viņu neko nezinām, pat to, arī savu kolēģu profesionalitādzīvību.
kā gūta trauma,» situāciju ti – bez zinošas komandas nav
Par to pārliecinājās arī «Jel- raksturo dežurējošā ķirurģe iedomājams ārstu darbs.
gavas Vēstnesis», piektdienas Olga Demčenko. Viņa atklāj,
Jautāts, ko tad ārstiem novakaru pavadot Jelgavas slim- ka pacientam nupat sniegta zīmē komanda, M.Runkulis
nīcas Uzņemšanas nodaļā un pirmā palīdzība, apstrādāta kā no grāmatas atbild: «Mūsiestādes ikdienu vērojot tad, brūce, kā arī paņemtas asinis, dienās tehnoloģijas attīstās

ļoti strauji, turklāt atsevišķas
medicīnas nozares ir ļoti šauri
specializējušās. Pilnvērtīgu
palīdzību pacientam var sniegt
tikai komanda, kurā katrs speciālists atbild par savu jomu
un rezultātā izvērtē pacientam piemērotāko ārstēšanās
veidu.» Taču, vienkāršiem
vārdiem runājot, – medicīnas
iestāde nav restorāns, kur
viens pieņem pasūtījumu,
otrs gatavo maltīti, trešais
to pasniedz... «Te viss notiek
vienlaicīgi, un izšķiroša var
būt katra sekunde, tieši tādēļ
ir svarīgi, lai darba procesā kolēģim var pajautāt padomu un
kopā nonākt pie konsensa.»

Sievietes dzīvība glābta

Pēkšņi mūsu sarunu pārtrauc ziņa, ka uz Uzņemšanas
nodaļu tiek vesta kāda sieviete ļoti smagā stāvoklī, un
speciālistu komanda jau atkal
ir darba gatavībā. Vērojot no
malas, pārliecinos, ka komanda darbojas nevainojami kā
pulksteņa mehānisms. Sievietes dzīvībai draud briesmas.
«Viņai ir smaga aritmija – kaut
kas līdzīgs klīniskajai nāvei,»
vienkāršā valodā paskaidro
M.Runkulis un cenšas atbrīvot
pacientes elpošanas ceļus. Sieviete ir bezsamaņā, un jau pēc
pāris minūtēm viņa tiek vesta
uz Reanimācijas nodaļu.
Arī tur visas manipulācijas
notiek teju prātam neaptveramā ātrumā, un pavisam drīz
par sievietes pulsu liecina arī
aparāts, pie kura viņa pieslēgta. Pēkšņi pārtrauktais signāls
pāraug nepārtrauktā pīkstienā,
un monitorā viļņainās vietā parādās taisna līnija... Nāve.
Taču pēc mirkļa situācija
mainās – komanda, tostarp
atbildīgā reanimācijas māsa
Ērika Šuļeva, nostrādā nevainojami, un sievietes dzīvību izdodas glābt. Vēl pēdējie
norādījumi māsiņām, un tad
anesteziologs nosaka: «Plaušu
funkciju atjaunojām pilnībā,
taču sievietes stāvoklis vienalga ir kritisks.»
Un turpat R eanimācijas
nodaļā guļ vēl citi pacienti,
kurus pie dzīvības notur vien
aparāti. Smaga sirds patoloģija, aknu slimība, galvas
smadzeņu audzējs... Kāds re-

animācijā guļ jau sešpadsmito uz sentimentu.» Un viss. Par
dienu, kāds – otro.
nāvi vairs nerunājam.
Pacients ar griezto brūci jau
Par nāvi nerunā
nedaudz atskurbis. Kad ārsts
A.Runkulis aizpilda reani- pajautā, kā gūts savainojums,
mācijas protokolu un sastāda viņš atklāj: «Dzēru un ar elkoārstēšanas plānu: kardiogrā- ni izsitu durvju stiklu.»
fija norakstīta, vēl jāuztaisa
Apskatot pacientu, anesrentgens, jānozīmē asinsaina, teziologs atzīst, ka šis ir vēl
jāpārbauda nieru funkcijas, viens apliecinājums, ka kojāpārliecinās, vai nav bijis manda nostrādājusi nevaiinfarkts, jāpārbauda, kā rec nojami un pieņēmusi pareizo
asinis, kā strādā aknas... «Ana- lēmumu. Izveseļosies.
līžu rezultāti, rentgens būs
Uz jautājumu, cik tad cilvētuvākās pusstundas stundas kiem maiņā jāsniedz palīdzība,
laikā, tad arī ar terapeitu ārsti vien noteic – daudziem.
vērtēsim tālākās darbības,» «Man tie ir vidēji 25 pacienti,
paskaidro M.Runkulis.
taču reiz man bija rekordmaiViņš vēlreiz pārbauda nupat ņa – palīdzību sniedzu 72 cilvēatvestās sievietes stāvokli kiem,» atklāj O.Demčenko.
– pašlaik viņai tiek veikts rentJāpiebilst, ka vidēji nedēļas
gens, turklāt turpat palātā. laikā Uzņemšanas nodaļā pēc
«Tagad noskaidrosim, kā jūtas palīdzības vēršas vairāk nekā
vīrietis ar griezto brūci,» izejot 200 pacientu, taču svētku reizēs
no Reanimācijas nodaļas, viņš šim skaitlim ir tendence pieaugt,
māsiņai pasaka, ka dosies uz pārsniedzot pat 300 cilvēku.
Ķirurģijas nodaļu. «Tas ir nePēc saspringtajām stundām,
rakstīts likums: nekad neaizej šķiet, Uzņemšanas nodaļā rono nodaļas, nepasakot, kurp sība rimusi, taču, visticamāk,
dosies,» tā M.Runkulis.
ne uz ilgu laiku, jo piektdienas
Kad viņam jautāju par izjū- nakts vēl ir tikai pusē...
tām, kas pārņem, cīnoties par
Kopumā piektdien palīdzība
pacientu dzīvību, anesteziologs sniegta 82 cilvēkiem, no kuvien atjoko: «Nu jau jūs velkat riem 42 uzņemti stacionārā.

Jelgavas pilsētas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā
palīdzība sniegta:
• 1. – 7. augusts – stacionārā ievietoti 216 pacienti; ambulatori palīdzība
sniegta 211
• 8. – 14. augusts – stacionārā ievietoti 227 pacienti; ambulatori palīdzība sniegta 270
• 15. – 21. augusts – stacionārā ievietoti 220 pacienti; ambulatori
palīdzība sniegta 218
• 22. – 27. augusts – stacionārā ievietoti 237 pacienti; ambulatori
palīdzība sniegta 240
• 28. augusts – 4. septembris – stacionārā ievietots 191 pacients; ambulatori palīdzība sniegta 210
Jelgavas pilsētas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas dati

Ārsti atzīst, ka Reanimācijas nodaļā pacientu novērošanas monitori ir vieni no labākajiem Latvijā, gultas – tādu nav pat dažā
labā angļu klīnikā. Arī pārējais aprīkojums ir teju modernākais
ne tikai reģionālo, bet pat valsts mēroga slimnīcu vidū.
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Kultūras pasākumi
 11. septembrī – Dzejas svētki
Jelgavā:
no pulksten 9 – Dzejas stunda
Jelgavas skolās;
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.
Pulksten 17 – rokkoncerts (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.
 20. septembrī no pulksten 9
līdz 15 – lielais rudens gadatirgus
«Miķeļdienu gaidot!». Kārtīga
andelēšanās un lustīga jandalēšanās, radošās darbnīcas un kultūras
programma.
 20. septembrī pulksten 18
– kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 25. septembrī pulksten 19
– Lienes Šomases koncerts «Vārdos nepateiktais».
 26. septembrī – Jelgavas rajona skolotāju dienas sarīkojums.

Izstādes
 No 29. augusta – Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 19. un 20. septembrī – Jāņa
Juhņeviča un Ināras Veilandes
dāliju izstāde «Rudens varavīksne»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
Ieeja – bez maksas.
 No 5. 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.
 Līdz 31. septembrim – Šauļu
Mākslas skolas audzēkņu akvareļu
darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolas izstāžu zālē).

Sporta pasākumi
 11. septembrī pulksten 15
– Latvijas Otrās olimpiādes uzvarētāju apbalvošanas pasākums
(Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā).
 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».
 14. septembrī pulksten 10
– «Kalev» – «Nevezis», pulksten 12
– BK «Zemgale» – «VEF Rīga».
 12. septembrī no pulksten 10
līdz 14 – BJSS basketbola turnīrs
zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 13. septembrī no pulksten 9
līdz 13 – BJSS basketbola turnīrs
zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 13. septembrī pulksten 16
– 1. līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – «Jēkabpils» (Ozolnieku
stadionā).
 13. un 14. septembrī pulksten
10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 9. kārta (6. vidusskolā).

notikumi
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«Vēja zirdziņš» dejo Latvijai
 Ritma Gaidamoviča

ideja ir par laimes raušiem
– visiem šķitīs, ka laime meklējama raušos, bet izrādīsies,
ka tā laime katram jāmeklē
sevī pašā,» ieintriģē vadītāja.

Kolektīvs, kurā dejo
teju 200 pilsētas bērni un jaunieši, katra
vecuma grupa nosaukta savā krāsā, kolektīvs, kas ir kā viena
liela ģimene un kurš
pavisam nesen ticis
pie jauna karoga – tā
īsumā varētu raksturot Aldas Skrastiņas
vadīto bērnu un jauniešu deju kolektīvu
«Vēja zirdziņš», kurš
nākamo sezonu velta
Latvijas 90. dzimšanas dienai. Viņi jau
sestdien piedalīsies
Latvijas Lielajā talkā,
s a k o p j o t Va l d e k a s
pils apkārtni, taču tas
nebūt nav viss.
«Nezinu, ko es mīlu vairāk
– deju vai bērnus, bet skaidri
zinu, ka augustā, kamēr atpūtāmies, es biju noilgojusies.
Tagad ir tāds prieks visus
satikt un redzēt, ka viens par
pusgalvas tiesu paaudzies,
otram mati nokrāsoti, trešajam vēl kaut kas... Katrs nāk
ar mammas sarūpētu puķīti,
sabučo. Teikšu tā: par katru
bērnu es varētu uzrakstīt grāmatu – kā viņš veidojies, sākot
no trim līdz pat 18 gadiem.
Gribas, lai «Vēja zirdziņš» ir
kas īpašs bērnam,» ar prieku
raksturojot, ko vadītājai nozīmē «Vēja zirdziņš», stāsta
A.Skrastiņa.
Nu kolektīvam jau aiz muguras ir lielie Dziesmu un deju
svētki, pēc kuriem lielākā jeb
zelta grupa «aizgājusi tautiņās», mazākie pabijuši un

Dzeltenie, sarkanie, zaļie,
lillā, rozā un oranžie

Jauno, daudz lielāko un vairāk zvaigznītēm rotāto karogu «Vēja zirdziņš» pirmo reizi izrādīja
Dziesmu un deju svētkos, nu tas pabijis arī Šveicē, bet kolektīva himna pie tā dziedāta tikai
Foto: No «Vēja zirdziņa» arhīva
pagājušajā nedēļā.
emocijas uzkrājuši Eiropiādē dejo Latvijai»,» sezonas paŠveicē, bet tagad jauniem matdomu ieskicē vadītāja.
spēkiem tiks uzsākta nākamā
Viņa vēlas, lai bērniem kosezona.
lektīvs nesaistītos tikai ar
dejošanu, bet arī ar kopīgiem
Saklausījām, kas skan
pasākumiem, kuros piedalītos
«Pēc vasaras piedzīvoju- ne tikai paši, bet arī dejotāju
miem domāju, ko īpašu «Vēja vecāki. Tieši tāpēc, iesākot
zirdziņš» varētu sagādāt šajā jauno sezonu, jau sestdien, 13.
gadā, jo Dziesmu un deju septembrī, «Vēja zirdziņa» desvētki aizvadīti, arī lielas ju- jotāji kopā ar vecākiem piedabilejas kolektīvam nav. Tad nu līsies Lielajā talkā un sakops
saklausījām to, kas skan visā Valdekas pils apkārtni.
Latvijā – Latvijas 90. dzimšanas diena – , tāpēc nolēmām, Novembrī –
ka šī sezona kolektīvam izska- labdarības koncerts
nēs ar devīzi ««Vēja zirdziņš»
«Vēja zirdziņa» plānos ietilpst
arī kopīga sportošana un atpūta
– stafetes brīvā dabā vai slidošana ledus hallē. Bet novembrī
kolektīva kalendārā ierakstīts
labdarības koncerts bērniem un
vecākiem cilvēkiem, dāvinot viņiem «Vēja zirdziņa» dejas. Šajā
mēnesī kolektīvs piedalīsies arī
18. novembra svētkos, veidojot
Ugunszīmi – šobrīd kolektīva
dejotājiem līdz oktobra beigām
uzdots mājas darbs, proti, jāizveido projekts, kāda varētu
izskatīties kolektīva veidotā
zīme, lai no vairākām izvēlētos
vienu labāko. Iepriekšējā gadā
viņi veidoja laimes pakavu.

– kolektīvs pavisam nesen
ticis pie jauna karoga, kuru
pirmo reizi plašākam skatītāju
lokam izrādījuši jau Dziesmu
svētku gājienā, bet pilnīgi visi
kolektīva dalībnieki pirmo
reizi «Vēja zirdziņa» himnu
pie tā dziedājuši tikai pagājušajā nedēļā. Šo karogu audusi Ingrīda Ozolniece, kura
darinājusi arī iepriekšējo, kas
kolektīvam joprojām esot ļoti
mīļš. «Ingrīda ir mūsu karogu
mamma numur viens. Ideja
jaunajā karogā saglabājusies
tā pati – zirdziņš, kurš jāj
uz debesīm, tikai šoreiz tās
ir plašākas, tajās ir daudz
vairāk zvaigznīšu. Karogs ir
spilgtāks un mūsdienīgāks,
kā arī lielāks, un tajā var
skaidri salasīt nosaukumu,
ejot gājienā,» smaidot nosaka
A.Skrastiņa.

Kopprojekts
ar pašmāju mūziķēm

Šajā atlikušajā pusgadā kolektīvs gatavojas realizēt arī
sadarbību ar pašmāju mūziķēm Ingūnu Lipsku un Ingunu
Cini. «Viņas ir sakomponējušas mūziku, dziesmas, un
kopā ar saviem audzēkņiem
dziedās, bet «Vēja zirdziņš»
Karogs ar vairāk
– dejos. Šo kopīgo uzvedumu
iecerēts skatītājiem parādīt
Mazākie šogad pabijuši Šveicē, nākamajā gadā jau ieplānots zvaigznītēm
Vēl viens liels notikums decembrī. Galvenā uzveduma
brauciens uz Eiropiādi Viļņā un arī kāds tālāks ceļojums.

Kolektīvs ievērojams ne
tikai ar saviem uzvedumiem
un pasākumiem, bet arī ar tradīcijām. Viena no tām – katra
vecuma grupa kolektīvā tiek
saukta savā krāsā: trīs – četri
gadi ir dzeltenā grupa, piecus
un sešus gadus veci bērni
– sarkanā, 1. un 2. klase – zaļā
grupa, 3. un 4. klase – lillā
grupa, 5. un 6. klase – rozā, ir
arī divas oranžās grupas – lielā (10. un daži no 11. klases)
un mazā (7. un 9. klase), jo
savulaik šajā grupā bijuši tik
daudz bērnu, ka jāveido divas
grupas, lai kādam visu laiku
nebūtu jāsēž malā.
Taujājot, cik viegli vai grūti
kolektīvam sokas ar puišu
meklēšanu, vadītāja atzīst,
ka arī «Vēja zirdziņā» tā esot
problēma, jo pusaudža gados
puiši priekšroku dod basketbolam, futbolam un citiem
sporta veidiem, taču, par
laimi, vienmēr sastāvs tiek
n o k o m p l e k t ē t s . « Vi e n m ē r
vecākiem saku: vienalga kurā
sporta veidā vai varbūt mūzikas skolā bērns darbotos, to
var apvienot ar tautiskajām
dejām. Galvenais viņu jau no
mazotnes pieradināt, jo tad
viņš sadraudzējas ar visiem,
un kolektīvs viņu pietur. Grūtāk ir ar pusaudža vecuma
jauniešiem, bet vidusskolā
viņi vēlas nākt atpakaļ. Ja reiz
bērns atnācis, mans uzdevums
ir šo interesi noturēt,» tā
A.Skrastiņa.
Tautas deja ir klasiska vērtība, kas nav mainījusies
gadiem. «Protams, ienāk
dažādi eksperimenti un jauninājumi, bet klasika, no kuras
viss cēlies, paliek. Arī «Vēja
zirdziņš» eksperimentē un
apgūst laikmetīgās dejas,»
tā A.Skrastiņa. Piemēram,
Ziemassvētkiem gatavotais
uzvedums nebūšot gluži etnogrāfisks – tajā paredzētas
dažādas jaunas pieejas, jo
esot jāieinteresē bērni, ka
var arī citādāk. «Tagad plaši
tiek runāts par to, ka dziedāšanu vajag ieviest kā obligāto
priekšmetu, to pašu mēs varam teikt par dejošanu,» tā
vadītāja.

Meklē dārgumus savā pilsētā
un piedalies fotokonkursā!

Pensionāru biedrībā
«Rudentiņš – bagāts vīrs»

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz 15. septembrim ikviens, kurš
amatiera vai profesionālā līmenī aizraujas
ar fotografēšanu, var
iesniegt savus darbus
un piedalīties bērnu
un jauniešu centra
«Junda» fotostudijas
izsludinātajā konkursā.
Konkursa organizators Andris Tomašūns informē, ka
konkursa galvenais mērķis
ir popularizēt Jelgavas tēlu,
mudinot fotogrāfus kultūrvēsturiskos objektus pilsētā
fotografēt netradicionāli, un
labākos darbus parādīt foto-

izstādē «Dārgumus meklējot»
Jelgavas kultūras nama foajē
no šā gada 21. septembra līdz
20. oktobrim. Kopā tiks eksponēti 40 darbi.
Organizatori informē, ka darbu
vērtēšanā tiks ņemts vērā katra
fotogrāfa individuālais redzējums,
fotografējot Jelgavas kultūrvēsturiskos objektus; fotogrāfijas
oriģinalitāte; iespēja fotogrāfijas
izmantot nākotnē izdotajos informatīvajos materiālos par Jelgavu
(saskaņā ar likumu par autortiesībām). Darbus izvērtēs žūrijas
komisija, tās vadītājs – fotoamata
meistars Juris Zēbergs.
Darbi visiem – gan fotoamatieriem, gan profesionāļiem
bez vecuma ierobežojuma – jāiesniedz līdz 15. septembrim
«Jundā» Pasta ielā 32. Fotogrā-

fijām jābūt ieliktām aizlīmētā
aploksnē. Katrs autors var
iesniegt ne vairāk kā desmit
fotogrāfijas un divas darbu
sērijas. Iesniegtie darbi var būt
gan krāsainas, gan melnbaltas
fotogrāfijas par Jelgavu, kā
arī darbu sērijas – līdz sešām
fotogrāfijām. Foto garākās malas izmērs – ne vairāk par 30
centimetriem. Fotogrāfijas otrā
pusē jābūt norādītam autora
vārdam, uzvārdam, adresei un
darba nosaukumam.
Paredzēts, ka pārsteiguma
balvas konkursa uzvarētāji
saņems izstādes atklāšanā.
Labāko darbu autoriem tiks
piedāvāta iespēja publicēt
savus darbus pilsētas jaunajos informatīvajos materiālos
tūristiem.

Jelgavas Pensionāru
biedrība rīko izstādi
«Rudentiņš – bagāts
vīrs», kas notiks 18.
septembrī biedrības
telpās Pasta ielā 44.
Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja Marija Kolneja
stāsta, ka ir ļoti daudz pensionāru, kuri savos mazdārziņos
un puķu dobēs audzē dažādus
dārzeņus, puķes, un ir reizes,
kad izaug kāds interesants
vai kāds īpaši liels dārzenis,
bet parasti to redz tikai tā
saimnieks. Taču, lai šajā reizē
tā nebūtu un to redzētu arī
citi pilsētnieki, Jelgavas Pensionāru biedrība rīko izstādi

«Rudentiņš – bagāts vīrs»,
kurā piedalīties var gan biedrības biedri, gan citi pilsētas
pensionāri.
Uz izstādi dalībnieki aicināti
nest dažādas interesantas dārza veltes – dārzeņus, augļus un
arī pašu audzētus ziedus, taču
biedrība gan lūdz līdzi ņemt
arī trauku, kurā tos izstādes
laikā ievietot.
Izstādē eksponējamie materiāli biedrībā Pasta ielā 44 jānogādā 17. septembrī no pulksten
14 līdz 17, bet pilsētnieki izstādi
varēs apskatīt nākamajā dienā,
18. septembrī, no pulksten 11
līdz 17. Savukārt uzreiz pēc tam
plānota labāko dārzeņu un ziedu
vērtēšana, kā arī būs iespēja
dalīties pieredzē un aizrunāt
sēklas vai stādus.

