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Basketbolisti gatavi
sīvām cīņām
 Zane Auziņa

Šodien ar izbraukuma
spēli Valmierā oficiāli
sezonu atklāj basketbola klubs «Zemgale».
Lielā mērā tieši pašvaldības piešķirtais
finansējums un profesionālā trenera Vara
Krūmiņa darbs jau ļāvis
komandai nodrošināt
iespēju šogad spēlēt
augstākajā līgā. Vērtējot šā brīža komandas
sagatavotību, kluba
valdes loceklis Andris
Vereščagins atzīst, ka
sezonas cīņas nebūs
vieglas, bet ir darīts
daudz, lai sasniegtu
labus rezultātus.
Klubs izvirzījis augstus mērķus – noturēties un labus rezultātus sasniegt Latvijas Basketbola līgas augstākajā divīzijā,
kā arī Baltijas Basketbola līgas
Izaicinājuma kausa turnīrā.
«Jāatzīst, ka spēles šosezon
būs daudz smagākas nekā iepriekš – mūsu pretinieki būs
daudz spēcīgāki, tādēļ jau savlaicīgi jāatzīst, ka arī skatītājiem nevajadzētu rēķināties ar
daudzām uzvarām, taču mēs
darīsim visu, lai rezultāts būtu
ļoti labs. Katrā ziņā – aktīvie
treniņi, kas uzsākti jau augustā, komandai ļāvuši sagatavoties pienācīgā līmenī,» spriež
A.Vereščagins. Viņš piekrīt, ka
lielā mērā pagājušajā sezonā
komandai labos rezultātus izdevās gūt, pateicoties pašvaldības un sponsoru finansiālajam
atbalstam.
Pašvaldība aizvadītajā sezonā
un šīs sezonas pašā sākumā
klubam piešķīrusi gandrīz 90
tūkstošus latu, no kuriem 12
tūkstošu latu vērts ir atbalsts

treniņprocesa nodrošināšanai.
Taču, cik daudz izdevies piesaistīt sponsoru atbalstu, pagaidām
tā arī nav zināms – A.Vereščagins
nelabprāt atbild uz jautājumu

par citiem finansētājiem. «Klubs
lielā mērā pastāv, arī pateicoties
sponsoru ziedojumiem. Lielākoties tās ir privātpersonas un
privātuzņēmēji, man ir bail, ka
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Eksperti iesaka
būt ambiciozākiem
 Anna Afanasjeva

Starptautiskās pilsētvides attīstības asociācijas INTA eksperti, kas
nolūkā veicināt informācijas, pieredzes un
labās prakses apmaiņu
par pilsētu attīstības
jautājumiem viesojās
Jelgavā, mūsu pilsētas
attīstības iespējas vērtē
kā labas un atzīst, ka
straujākai izaugsmei
par ļaunu nenāktu lielākas ambīcijas.

Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte stāsta, ka šonedēļ
seši speciālisti iepazinās ar mūsu
pilsētas pašvaldības darbu, tikās
ar attīstības un pilsētplānošanas
speciālistiem, projektu vadības
sektoru, pārliecinājās par īstenotajiem projektiem, apmeklēja Zemgales Tehnoloģiskā parka Biznesa
inkubatoru, izzināja uzņēmēju
domas, analizēja pilsētas attīstību
un izaugsmes iespējas nākotnē.
Nopietnākā
Pārstāvēdami četras valstis
pārbaude
– Franciju, Lielbritāniju, Nīderpirms jaunās landi un Norvēģiju –, viņi piedāsezonas
vāja pietiekami plašu skatījumu,
sākšanas BK
kā galveno prioritāti uzsverot
«Zemgale»
ekonomisko izaugsmi. Vienlaikus
bija tradiciopilsētā svarīgi nodrošināt pievilcīnālajā Jelgagu, veselīgu un drošu dzīves vidi.
vas domes
Eksperti atzinīgi vērtēja Jelgavas
kausa izcīņā,
ģeogrāfisko stāvokli, infrastrukkurā komantūras pieejamību, telpisko, cilvēkda konkuren- resursu, augstskolas potenciālu,
cē ar Kedaiņu kā arī ikvienas pilsētas attīstības
«Ņevežis»,
nodrošināšanai svarīgus instruRīgas «VEF»
mentus – biznesa inkubatorus,
un Pērnavas
zinātnes parku, mūžizglītības
komandu
iespējas, kas savukārt nodrošina
ieguva trešo
galvenos mērķus: inovācijas un
vietu.
tehnoloģiju ieviešanu, investīciju
Foto: Ivars
piesaisti un izglītības sistēmas
Veiliņš
attīstību. Īstenojot šīs funkcijas,
svarīgi neaizmirst par sabiedrības
kādu varu piemirst, tādēļ šajā informēšanu.
reizē labāk konkrētus ciparus,
«Neraugoties uz stiprajām pupersonas un uzņēmumus ne- sēm un biznesam draudzīgu vidi,
saukšu,» teic A.Vereščagins.
Jelgavā līdzīgi kā visā Latvijā uz(Turpinājums 3.lpp.)
ņēmējdarbības dinamika nav pie-

tiekama, jo nav pamanāmas jomas,
kur tiek plānoti stabilu attīstību
nodrošinoši kapitālieguldījumi.
Līdzšinējā investoru piesaistes
gaita liecina, ka no ekonomiskā
viedokļa Jelgavas stratēģija ir uz
pareizā ceļa un nodrošina ekonomisko izaugsmi, tomēr pastāvošā industrija nepieder pie tās,
kas nodrošina patiešām augstu
produkcijas pievienoto vērtību.
Pastāv risks, ka vienkāršie ražotāji vienā jaukā brīdī, mainoties
apstākļiem, ražošanu var pārcelt
uz citu valsti,» pieļāva Starptautiskās pilsētvides attīstības asociācijas
INTA vadītājs Mihails Sudarskis.
Savukārt sociālajā jomā pilsētai,
pēc ekspertu domām, stabilitātes
nolūkā būtu svarīgi piesaistīt arī
tos 13 000 iedzīvotājus, kas ikdienā
dodas uz darbu Rīgā.
Pilsētvides speciālisti ieteica Jelgavai padarīt ambiciozāku investīciju politiku, uzlabot starptautisko
sadarbību, izveidot līderu darba
grupu, kurā iekļaut uzņēmējus,
LLU un pašvaldības pārstāvjus, kas globālākā mērogā spēj
pārredzēt visu darbības lauku.
Savukārt inovāciju un tehnoloģiju
izaugsmes nolūkā svarīgi panākt,
lai LLU zinātnieku grupas ar
inkubatoru starpniecību vai kā
citādi sadarbotos ar vietējiem uzņēmējiem un investoriem. Tāpat
pašvaldībai par labu nāktu patiešām pieredzējuša plaša spektra
inovāciju speciālista piesaiste.
Telpiskās attīstības jomā ārvalstu speciālisti Jelgavai kā pilsētai, kuras vēsturiskais centrs
ir nopostīts karā un līdz ar to
pastāv izvēles iespējas, iesaka
centra jēdzienu paplašināt un
veidot to posmā no dzelzceļa
stacijas (topošā satiksmes termināla) līdz Hercoga Jēkaba
laukumam, aptverot Zemgales
prospektu, Akadēmijas un Pasta
ielu kā divu galveno avēniju loku.
Plašāk ar ekspertu sagatavoto
Jelgavas attīstības analīzi varēs
iepazīties oktobra beigās, kad
Rīgā notiks INTA kongress.
Ārvalstu speciālisti šonedēļ apmeklē arī Valmieru un Jūrmalu.

Vēsturisko pilsētas vārtu vietās novietos piemiņas zīmes
 Ritma Gaidamoviča

Savulaik Jelgavā varēja
iekļūt pa pieciem vārtiem. Jelgavas pašvaldība šobrīd plāno vēsturisko vārtu vietā izvietot
simboliskas piemiņas
zīmes. Jau šogad zīmes
uzstādīs Vecpilsētā, kur
atradušies Dobeles vārti, un Uzvaras ielas apkaimē, kur bijuši Ezera
vārti.
Pilsētas galvenais mākslinieks
pašvaldības Estētikas komisijas
loceklis Georgs Svikulis stāsta,
ka šobrīd noslēdzies Jelgavas
vēsturisko vārtu zīmju skiču konkurss un tajā darbus iesnieguši
trīs mākslinieki – rīdzinieks Ro-

nalds Jaunzems, ādažniece Līga
Jaunzema un jelgavniece Nellija
Skujeniece. Paredzēts, ka zīmju
izveidošanā izmantos visu mākslinieku skices un idejas.
Nozīmīgākie savulaik pilsētai bijuši Annas vārti teritorijā,
kur šobrīd ir Jāņa baznīca. Otri
– Mazie vārti aiz tagadējās bērnu
poliklīnikas, bet trešie jeb Dobeles
vārti atradās Dobeles ielā Vecpilsētā. Savukārt vieni no stratēģiski
svarīgākajiem bijuši Ezera vārti
pie Jelgavas tirgus, aiz kuriem
savulaik bijusi osta. Bet Rīgas
vārti, kas atradušies uz Driksas
tilta, bijuši visnenozīmīgākie, jo tie
galvenokārt veduši tikai uz pili.
Mākslinieks R.Jaunzems simbolisko vārtu apzīmēšanai izvēlējies vecā pilsētas mūra motīvu,
kas veidots no metāla, un tajā

saglabājies tikai viens akmens, uz
kura uzraksts vēstīs par vēsturisko vārtu atrašanos. L.Jaunzemas
koncepcija: paceltas barjeras no
pelēka un sarkana granīta, kura
paplašinājuma daļā ierakstīts
vārtu nosaukums. Savukārt
N.Skujeniece izstrādājusi divus
variantus: apaļu akmens zīmi, ko
varētu iemūrēt ietvē, un lielāku
akmens plāksni ar uzrakstu, ko
ikdienā pat varētu izmantot kā
soliņu.
Pašvaldības Estētikas komisija
rosina līdzās vēsturisko vārtu
simboliem izvietot vecās Jelgavas
karti, kas norādītu vietu, kur tieši
vārti atradušies.
«Estētikas komisijā diskutējām
un nonācām pie secinājuma, ka
Dobeles vārtus Vecpilsētā veidos
pēc R.Jaunzema skices – mūra

motīva, bet pēc L.Jaunzemes skices vertikālu barjeru izvietos vietā,
kur atradās Ezera vārti. Šobrīd
ir divi varianti, kur tirgus rajonā
novietot šo barjeru – vai nu pretī
Jelgavas Mūzikas vidusskolai, vai
pie topošā boulinga centra. Šīs vēsturiskās zīmes vēlamies uzstādīt
jau šogad – Vecpilsētā to plānots
izdarīt par Eiropas projekta līdzekļiem, kas paredz Vecpilsētas
sakārtošanu, bet Ezera vārtu
zīmi – par budžeta finansējumu,»
stāsta mākslinieks. G.Svikulis
min, ka nākamo zīmi iecerēts
izvietot pie Jāņa baznīcas, kur
atradās Annas vārti, un tur varētu
īstenot N.Skujenieces skici – zīme,
kas ikdienā kalpotu arī kā soliņš.
Bet kādas zīmes izvietot Rīgas un Pilsētas galvenais mākslinieks Georgs Svikulis stāsta, ka visu
Mazo vārtu vietās, pagaidām vēl trīs mākslinieku skices tiks izmantotas, veidojot piemiņas zīmes
vēsturiskajiem Jelgavas vārtiem.
Foto: Ivars Veiliņš
tiek apspriests.
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Zemgales policijas centrs –
Jelgava
 Kristīne Langenfelde

piedāvāta. Jā, mums ir Bērnu
tiesību aizsardzības likums, bet
«Tas nav nekāds jaunkur mēs ar to nonākam?! Ja jūs
atklājums – ja valstī
zinātu, kādus iesniegumus mēs
ekonomiskā situācija ir
saņemam no skolām, kur jaunieši
stabila, tad nemainīgi ir
kārtējo reizi atļaujas rupji aizvaiarī noziedzības rādītāji.
not vai aizskart skolotājus! Un
Taču tad, kad ekonomikā vecāki aizstāv savus mazos
ka sāk strauji pasliktinālikumpārkāpējus. Tas ir apbrīnoties, tas atspoguļojas arī
jami! Mēs atvedam uz dežūrdaļu
noziedzības jomā. Un
nepilngadīgu personu, kas tā grīšodien mēs to izjūtam
ļojas, ka tur bez analīzēm skaidrs
– valstī noziedzība aug,
– jaunietis ir kārtīgi piedzēries. Izaug arī Zemgalē, taču
saucam vecākus, bet vecāki bērna
Jelgavā pagaidām tas
klātbūtnē sāk apvainot policistus:
vēl nav tik izteikti,» at«Ko jūs atļaujaties! Mans bērns
zīst Jelgavas pilsētas un
alkoholu nelieto! Viņu noteikti
rajona Policijas pārvalkāds ir piespiedis. Varbūt jūs paši.»
des priekšnieks Haralds
Es nespēju to nosaukt citādāk kā
Dauginovičs.
visatļautība – bērnam lielākoties ir
atļauts viss, un tas ir tikai sākums.
Patiesībā statistikas dati ir pat Sekas? Tas ir jau to pašu vecāku
visai optimistiski – pērn astoņos rakstīts iesniegums, ka viņi nespēj
mēnešos uzsākti 2049 krimi- tikt galā ar savu bērnu. Ja tas tā
nālprocesi, bet šogad – 1917. turpināsies, nākotnē noziedzība
«Protams, par noziedzības sama- noteikti nemazināsies, jo, paskazināšanos šeit runāt būtu skaļi. tieties, ko mēs audzinām.
Bet pagaidām Jelgavā vēl tik krasi
Un ja tam visam klāt vēl nāk
situācijas pasliktināšanos neizjū- narkotikas.
tam, lai gan...» tā H.Dauginovičs.
Arī uz narkotiku lietotājiem
mēs skatāmies no divām pusēm
... lai gan?
– viena lieta ir fiksēt pārkāpumu
Ir signāli, ko nevar atstāt bez par lietošanu vai glabāšanu, bet
ievērības. Manuprāt, viena lieta otra atkal ir sekas. Lietošanai
ir cīnīties ar smago noziegumu vienmēr seko zādzību palielināsamazināšanu, kas valstī izvirzīta šanās uz ielas, lielveikalos. Un šo
kā prioritāte, bet, no otras puses, pārkāpumu skaits aug.
– paskatieties, ar ko mēs ikdienā
Ik pa laikam dzird, ka kādā
visvairāk strādājam: tie ir kaimiņu naktsklubā atkal aizturēts
un ģimenes locekļu strīdi, sīkais ievērojams skaits jauno narvandalisms uz ielām. Ja to atstāj komānu.
bez ievērības, tad kas seko? – mieJā, bet tomēr jāsaka, ka naktssas bojājumi, sadzīves slepkavības, klubu apsargi cenšas strādāt
ko izraisa tieši šādi ilgstoši ikdie- strikti un nepieļaut lietošanu klunas skandāli; tāpat vandalisms uz bos. Agrāk mēs tiešām atradām
ielām – ja cilvēks jūt, ka pēc viena klubu tualetēs šļirces un citas lieizsistā mašīnas
tas, ko izmanto
stikla vai sadaubet
Katra šāda sū- narkomāni,
zītās pieturvietas
tagad viņi jau
nojumes neseko
dzība, ka cilvē- pamanījušies to
rīcība, tas turpipaveikt
kam, piezvanot lietošanu
nās, turklāt jau
pie kluba – iziet
lielākos apmēpa telefonu, ir «uzpīpēt» un atros.
pakaļ ienāk jau
izkrāpta nau- salietojušies. Šī
Brīžiem jau
šķiet, ka vanmums ir
da, tikai pierā- shēma
dalisms ir gluži
zināma, arī tās
kā visatļautīda, cik daudz vietas, kur viņi
bas apliecinātāpēc
p e r s o n u b e z pulcējas,
jums.
arī ik pa laikam
Un tā arī ir.
minstināšanās izdodas aizturēt
Nezinu, vai alkoprāvu skaitu apg a t a v a s d o t reibušo. Šogad
hols par maz vai
par daudz, bet it
sastādīti 86
kukuļus policis- jau
sevišķi jaunieši
administratīvo
šobrīd nereti sevi
pārkāpumu protiem.
cenšas apliecināt,
tokoli tā sauktakaut ko bojājot,
jiem lietotājiem,
demolējot. Iedomājieties – šogad ja pieķer otrreiz – iestājas krimi240 kalendārajās dienās mums ir nālatbildība. Savukārt kriminālfiksēti 524 vandalisma gadījumi. procesi jau sākti 49 gadījumos.
Un kāds ir policijas «ieroUn kā ir ar visus laikus pārcis»?
dzīvojušajām «točkām»? Vai
Kriminālprocesa uzsākšana. Jā, izmaiņas krimināllikumā ir
varbūt kādam šķiet: kas tad tur pavērsušas lielākas iespējas?
– tikai stiklu izdauzīju, bet tas ir
Tas, ka šobrīd «točku» tirgotāji
pamats kriminālprocesa uzsākša- reāli var nonākt cietumā un vinai. Manuprāt, mūsu sabiedrība ņiem draud arī mantas konfiskācinav gatava tai brīvībai, kas tiek ja, savas izmaiņas ir ieviesis. Kāds

«Visticamāk, līdz ar reģionālo reformu pārmaiņas piedzīvos arī policija – plānots, ka Jelgava
varētu kļūt par Zemgales policijas centru, apvienojot Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Tukuma un
Jelgavas policijas pārvaldes,» stāsta Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes priekšnieks
Foto: Ivars Veiliņš
Haralds Dauginovičs.
varbūt pavīpsnās, bet mēs jūtam,
ka «točkas» samazinās. Tagad
pat no cilvēkiem saņemam daudz
mazāk sūdzību – šogad tie ir bijuši
tikai pāris zvanu. Jā, varbūt cits
atkal norādīs uz «točku», kas jau
gadiem darbojas, bet policija neko
nedara. Tas, ka vēl neesam kādu
aizturējuši, jau nenozīmē, ka neko
nedarām – dažkārt nogaidīšana ir
vērtīgāka par sasteigtu lietu, kas
vienā mirklī var izgāzties.
Pēdējā laikā viļņveidīgi
dzirdam kārtējo «šmaukšanas» lietu par mistiskiem zvaniem cilvēkiem, nakts stundās
pieprasot naudu apmaiņā par
radinieka izglābšanu no it kā
izraisītas avārijas. Viena lieta,
jā – nabaga cilvēks, kuru šādi
kāds mēģina apkrāpt. Bet
tas, kas tajā visā mulsina visvairāk, ir fakts, ka zvanītājs
jau uzdodas par policistu un
cilvēks nevilcinoties ir gatavs
maksāt. Kas sanāk – katrs
no šiem apkrāptajiem un
cietušajiem patiesībā ir visnekaunīgākais kukuļdevējs,
kurš būtu jāsauc pie kriminālatbildības?
Tas tiesa. Katra šāda sūdzība, ka
cilvēkam, piezvanot pa telefonu, ir
izkrāpta nauda, tikai pierāda, cik
daudz personu bez minstināšanās
gatavas dot kukuļus policistiem.
Un tad mēs dzirdam: policisti ir
šādi, policisti ir tādi. Bet kāda ir
sabiedrība? Kur mēs nonākam?
Protams, kurš gan nebūs gatavs
just līdzi radiniekam ārkārtas
situācijā, bet ne jau šādi.
Bet, ja no citas puses, vai
tā zināmā mērā nav cilvēku
lētticība?
Jūs būsiet pārsteigti, cik lētticīgi mūsdienās mēdz būt cilvēki.
Pēdējā laikā arvien biežāk saņemam sūdzības no cilvēkiem, kas
paziņu paziņām bez jebkādiem
nosacījumiem aizdevuši lielas
naudas summas, un, protams,

Jelgavas iedzīvotāju dzimumvecuma struktūra

Skaitļi runā

viss ar galiem. Tas ir apbrīnojami
– cilvēks ir gatavs aizdot naudu
attālam paziņam vai varbūt vispār
tikai paziņas ieteiktam draugam
bez jebkāda papīra. Te kādam
vajag mašīnu nopirkt, jo izdevīgs
variants, te kādam dzīvoklim
pietrūkst, un cilvēki aizdod, bet
atgūt vairs nevar. Nu nevar to
citādi nosaukt kā lētticība.
Pēc nežēlīgajām slepkavībām Bauskas rajonā jau pavīd
viedokļi pat par nāves soda
atjaunošanu. Kā jūs raugāties
uz soda sistēmu mūsu valstī?
Atziņa, ka cietums cilvēku
nelabo, jau ir sena, bet, ko darīt,
– atbildes nav. Es arī uzskatu, ka
šajā gadījumā, kad tēvs nežēlīgi
noslepkavoja savu meitiņu, sievu
un vēl vienu jaunu sievieti, ar
mūža ieslodzījumu ir par maz...
Bet te varbūt skaļāk būtu
jārunā pat, iespējams, nevis
par soda mēru, bet šādu noziedznieku stingrāku kontroli. Arī šajā gadījumā cilvēks
tikai nesen bija atbrīvojies no
ieslodzījumu vietas. Vai Jelgavā vismaz kaut kādā mērā
tiek sekots līdzi personām,
kas atbrīvojas no cietuma
pēc smagu noziegumu izdarīšanas?
Mēs jau cenšamies, bet tādu
resursu, lai katram izstāvētu klāt,
nav. Jā, cietumi mums sūta informāciju, brīdina, ka šāda persona
nonāks brīvībā. Protams, ja kaut
kas notiek, viņi ir pirmie, kas tiek
pārbaudīti. Bet, jā... tas atkal ir
tad, kad noziegums jau noticis...
Kaut kas te laikam nedarbojas. Ir
spriests, ka vismaz tiem, kas notiesāti par dzimumnoziegumiem,
kontrolei vajadzētu būt drastiskai
– citās valstīs viņiem pat ir piestiprināti čipi, kas signalizē par viņu
atrašanos, gaitām. Kāpēc mēs to
nevarētu ieviest?
Jelgavai nepagāja secen
arī Rīgā uzsāktās bankomātu

Vīrieši

un juvelierveikalu zādzības.
Divos lielveikalos iebrauca ar
mašīnām – guvums tā īsti arī
nav zināms, bet vainīgie?
Par šo lietu jūs vēl dzirdēsiet, ar
laiku dzirdēsiet.
Izskatās, ka arī Jelgavas
policijas pārvaldi gaida vērienīgas izmaiņa, kas sekos
reģionālajai reformai.
Jā, šobrīd strādā darba grupas
un analizē reorganizācijas formas,
bet, visticamāk, ka mūsu sistēmā
tiks piemērots Zemgales tiesu
apgabala darbības shēma. Proti,
Jelgava kļūs par Zemgales policijas
centru, šeit darbosies Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Tukuma un
Jelgavas policiju vadības centrs.
Iespējams, zināmas izmaiņas
skars arī katrā pilsētā strādājošos,
lai rezumētu darbinieku slodzes.
Un tas tad beidzot varētu
būt arī pavērsiens jaunas policijas ēkas būvniecībai?
Tāda doma ir, jo šajā mājā strādāt jau šobrīd praktiski nav iespējams. To atzinuši arī eksperti, taču
pie pašreizējā taupības režīma par
to spriest vēl pāragri.
Noteikti ir jomas, kas arī
policijā nemaz nešķiet tik
pesimistiskas.
Protams, nav jau tā, ka uz visām
lietām raugos tikai pesimistiski.
Patiesībā Jelgavas policijas darbs
vairākās jomās pat īpaši izceļas un
ir uzteicams. Piemēram, mums ir
labākie rādītāji iepriekšējā gadā
neatklāto lietu atrisināšanā – to
skaits sarucis par simts, un tas
tikai apliecina: ja policija kaut
ko neatklāj pirmajā brīdī, darbs
netiek nolikts atvilktnē. Un tas
viss, neraugoties uz to, ka mūsu
policisti ir patiesi noslogoti: uz
vienu policistu reģistrēti 16,7 notikumi (citās pārvaldēs 5,9; 9,2);
vidējais sastādīto administratīvo
pārkāpumu protokolu skaits uz
vienu darbinieku – 38 (citās pārvaldēs 18; 19; 25;).
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu
gatavi finansiāli
iesaistīties sava
pagalma
sakārtošanā?
Nikolajs, atslēdznieks:
– Daudz ne,
bet kaut kādu
summu tam,
lai pagalms
būtu līdzens
un sakārtots,
varu atvēlēt.
Taču, manuprāt, visam traucēs
tās neskaitāmās automašīnas, kas
izbraukā šos pagalmus, un cilvēki,
kas tās novieto, kur vien vēlas.
Irīna, bezdarbniece:
– Nezinu, tas,
iespējams,
būtu atkarīgs
galvenokārt
no summas,
ko mums prasītu. Šobrīd
gan esmu bezdarbniece un nevaru neko dot, taču meklēju darbu
– varbūt, kad man būs regulāri
ienākumi, es varēšu daļu naudas
atvēlēt šim mērķim.
Gints, menedžeris:
– Iespējams,
jā. Kāpēc gan
neziedot kopīgam mērķim,
lai pašiem
pagalms būtu
skaisti sakārtots, lai var viegli iebraukt? Protams, ieguldījums atkarīgs no
tā, cik liels finansējums no mājas
iedzīvotājiem tiks prasīts.
Ilze,
skolotāja:
– Mēs jau tagad ar kaimiņiem nelielus
līdzekļus katru
mēnesi veltām
sava pagalma
sakārtošanai
un paši to iespēju robežās kopjam.
Bet, domājot par vērienīgākiem
projektiem, esmu pārliecināta, ka
gan es, gan pārējie kaimiņi dotu
līdzekļus remontdarbiem. Skaidri
zināms arī tas, ka visi gaidīs kaut
kādus līdzekļus un palīdzību no
pašvaldības.
Ilona, juriste:
– Es nedzīvoju
daudzdzīvokļu mājā, taču,
ja dzīvotu,
noteikti būtu
gatava dot
naudu un iesaistīties pagalma sakārtošanā. Es piedalītos,
jo zinu, ka daudzviet pagalmi
tiešām ir sliktā stāvoklī. Protams,
tas atkarīgs arī no tā, cik daudz
naudas būtu nepieciešams.
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Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Sludinājumi:
tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: sludinajumi@zi.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris

Aicina uz
Starptautisko
veco ļaužu
dienu
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Pensionāru biedrība
sadarbībā ar Jelgavas domi un
aģentūru «Kultūra» 1. oktobrī
pulksten 17 pilsētas pensionārus
aicina uz Starptautiskajai veco
ļaužu dienai veltītu koncertu kultūras nama Mazajā zālē.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta
Šurma atklāj, ka šāds pasākums
ar Pensionāru biedrības iniciatīvu
Jelgavā notiks pirmo reizi.
Programmā paredzēta Jelgavas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un Jelgavas Pensionāru biedrības vadītājas Marijas Kolnejas
uzruna, bet par patīkamu atpūtu
gādās sieviešu vokālais ansamblis
«Guns» un tautas deju kolektīvs
«Jaunība».
I.Šurma informē, ka ielūgumus
pensionāri uz šo koncertu līdz 29.
septembra pulksten 19 bez maksas var saņemt Jelgavas domes
Informācijas aģentūrā.

Gatavi
sīvām cīņām
(No 1.lpp.)
Kluba pārstāvis neatklāj arī kluba kopējo budžetu aizvadītajā sezonā, kas, visticamāk, precīzi būs
redzams tikai pēc gada pārskatu
oficiālās publiskošanas nākamā
gada aprīlī. Klubs neizpauž arī
šai sezonai plānoto kluba budžeta
apmēru, taču, ņemot vērā «Zemgales» dalību Latvijas augstākajā
un Baltijas basketbola līgā, droši
var teikt, ka tas būs lielāks nekā
pērn, tāpat kā droši zināms, ka bez
pašvaldības atbalsta neiztikt.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis gan
teic, ka saskaņā ar Jelgavas
Sporta servisa centrā iesniegtajiem kluba «Zemgale» finanšu
pārskatiem aizvadītajā sezonā
tā budžets bija apmēram 140
tūkstoši latu, bet jaunajā sezonā
tas plānots par apmēram 100 tūkstošiem latu lielāks. Jāpiebilst,
ka par pašvaldības finansējuma
piešķiršanu šai sezonai tiks lemts
pēc pilnas kluba finanšu atskaites
saņemšanas, kas gaidāma tuvākajā laikā. Savukārt pagājušā
gada septembrī, klubam sākot
aktīvo darbību, pašvaldība tam
pārskaitījusi 25 tūkstošus latu,
novembrī – vēl desmit tūkstošus, bet šā gada februārī – vēl 30
tūkstošus. J.Kaminskis informē,
ka klubs dalībai Latvijas 2. Olimpiādē papildu saņēma 7700 latu
lielu pašvaldības atbalstu, kā arī
vēl piecu tūkstošu latu mērķdotācijas. Pašvaldība kluba treniņprocesa nodrošināšanai atbalstu
sniegusi, piešķirot arī treniņa
vietu Jelgavas Sporta hallē, kas
naudā izmaksātu apmēram 12
tūkstošus latu.
Basketbola klubam, kurā šobrīd
darbojas 13 augstākās līgas basketbolisti un vēl desmit farmkluba
sportisti, trīs treneri un administratīvais aparāts, pašvaldība ir radusi iespēju sniegt vērā ņemamu
atbalstu, lai sekmētu sportisko
rezultātu gūšanu.
Uz panākumiem ceram arī
šodien, kad pulksten 18.30 mūsu
basketbolisti savā pirmajā LBL 1.
divīzijas spēlē tiksies ar Valmieras
komandu, kuras galvenais treneris ilgus gadus bija pašreizējais BK
«Zemgale» galvenais treneris Varis
Krūmiņš. Uz pirmo sezonas spēli
BK «Zemgale» organizē arī fanu
autobusu – tas no Jelgavas Sporta
halles izbrauks pulksten 15.
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Taps centrs bērniem ar
īpašām vajadzībām
 Ritma Gaidamoviča

Norvēģijas Ārlietu ministrijas un Norvēģijas
Finanšu programmas
pārstāvji šonedēļ Jelgavā iepazinās ar projektu «Daudzfunkcionālā
atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām
vajadzībām Jelgavā»,
kuram norvēģi sniedz
finansējumu. Plānots,
ka norvēģu un pašvaldības finansētais centrs,
kas atradīsies bērnu un
jauniešu centra «Junda»
vasaras nometnē «Lediņi», gatavs būs nākamā
gada maijā.
Projekta vadītāja Sandra Liepiņa stāsta, ka centra izveides
mērķis ir integrēt Jelgavā dzīvojošos bērnus ar īpašām vajadzībām
sabiedrībā, radot iespēju viņiem
pastāvīgi saņemt dažādus sociālos,
medicīniskos, izglītības pakalpojumus un uzlabot šo bērnu dzīves
kvalitāti.
Projekts uzsākts aprīlī, bet līdz
novembrim būs izstrādāts centra
tehniskais projekts. Tad tiks izsludināts arī būvniecības iepirkums.
Savukārt remontdarbus plānots
sākt janvāra beigās vai februāra
sākumā – tas atkarīgs no laika
apstākļiem, taču visam gatavam
jābūt maija beigās. Būvdarbu gaitā
«Lediņos» plānots siltināt un izremontēt lielās ēkas divus korpusus
– vienā pusē atradīsies bērnu
guļamistabas, bet otrā – telpas,
kas paredzētas dažādām nodarbībām. Visās telpās paredzēts arī

Īsi
 Piektdien, 26. septembrī,
pulksten 14 Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
Svētes ielā 33 ielūdz uz Metālapstrādes dienu Jelgavā. Programmā – ekskluzīva iespēja vērot un
izmēģināt loka un gāzes metināšanu.
Paredzēts arī metinātāju konkurss
jauniešiem un profesionāļiem, profesionālās izglītības skolu prezentācijas, robotu un tehnoloģisko iekārtu
demonstrācija.

 Jelgavas pašvaldības Sabiedrības integrācijas birojs
(SIB) sadarbībā ar Jelgavas
rajona Izglītības pārvaldi aicina jauniešus no 7. līdz 12.
klasei apmeklēt prezentācijas
pasākumu «Iepazīsti pasauli.
Izraēla». Uz tikšanos jaunieši gaidīti
25. septembrī Spīdolas ģimnāzijas
Lielajā zālē no pulksten 15 līdz 16.30.
SIB Jaunatnes lietu speciāliste Jeļena
Grīsle informē, ka pasākums notiks
latviešu, krievu un angļu valodā un tā
laikā jauniešiem būs iespēja uzzināt,
kā dzīvo, strādā un atpūšas cilvēki senajā un skaistajā valstī Izraēlā, kā arī
visiem tiks dota iespēja apgūt ebreju
un citu tautu dejas soļus.

Šajā vizītes reizē norvēģu pārstāvji iepazinās arī ar nometni «Lediņi», kur atradīsies jaunais
centrs. Jons Gunnars Asens pat iemēģināja «Lediņu» piedāvātās aktivitātes un solīja, ka deleFoto: Ivars Veiliņš
gācija šeit ieradīsies arī nākamgad, lai redzētu, kā projekts īstenojas.
ierīkot siltumapgādes sistēmu, lai
tās varētu izmantot visu gadu, ne
tikai vasarā. Administratīvā ēka
par projekta līdzekļiem gan netiks
remontēta.
Decembrī tiks uzsākta centra koncepcijas izstrāde, kura
ietver bērniem nepieciešamo
pakalpojumu aprakstus, veselības
uzlabošanas iespējas un radošās
aktivitātes, kā arī tiks apskatītas
dažādas pedagoģiskā un sociālā
darba metodes, kuras tiks izmantotas centra darbā. Koncepcijas
izstrādē piedalīsies projekta vadītājas asistente Iluta Černija, «Jundas» direktore Silvija Andersone,

piesaistot arī vairākus sadarbības
partnerus: Bērnu un sociālās
aprūpes centru, invalīdu sporta
un rehabilitācijas klubu «Cerība»,
Izglītības pārvaldi, Sociālo lietu
pārvaldi, kā arī visas trīs pilsētas
speciālās skolas, pirmsskolas izglītības iestādi «Rotaļa» un arī bērnu
ar īpašām vajadzībām vecākus.
S.Liepiņa stāsta, ka centrā plānotas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, dažādas radošās
darbnīcas. Piesaistot speciālistus,
tiks domāts arī par sportiskām
nodarbībām un citām aktivitātēm.
«Galvenais ir radīt iespēju šiem
bērniem laiku pavadīt ne tikai

skolā, bet arī ārpusstundu aktivitātēs – atpūsties brīvā dabā un
piedalīties dažādās nodarbībās, jo
līdz šim bērni ar īpašām vajadzībām galvenokārt darbojušies tikai
skolā,» tā S.Liepiņa.
Šī projekta kopējais finansējums
ir 281 121 lats, tostarp Norvēģijas
valdības finanšu instrumenta
grants 238 964 lati jeb 85 procenti
un Jelgavas domes līdzfinansējums 42 170 lati jeb 15 procenti.
Otrajā kārtā, bet ne par šī projekta līdzekļiem, iecerēts siltināt
administratīvās ēkas korpusu no
iekšpuses, savukārt trešajā kārtā
– labiekārtot teritoriju.

 No 1. oktobra pašvaldības
īres namā Stacijas ielā 13 spēkā stāsies jauni stingrāki iekšējās kārtības noteikumi. Tie līdztekus citām izmaiņām paredz
īres namā ieviest caurlaižu
sistēmu. Pašlaik rit pagaidu
caurlaižu izsniegšana. Saņemot
pagaidu caurlaidi, personas tiek arī
nofotografētas, jo pastāvīgajās caurlaidēs līdztekus personas datiem būs
arī fotogrāfija. Tās vajadzēs uzrādīt
dežurējošajam pašvaldības policistam. Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne cer, ka jaunie
noteikumi spēs nodrošināt daudz
lielāku kārtību pašvaldības īres namā
– jau pašlaik daudzi iemītnieki ir
sarosījušies, jo apzinās, ka turpmāk
nelegāli mitināties Stacijas ielā 13
vairs nebūs iespējams.

 Vides pārraudzības valsts
birojs izsniedzis Latvijas autoceļu pārvaldītājam, uzņēmumam «Latvijas Valsts ceļi», autoceļa Rīga – Jelgava – Lietuvas
atkritumi, kurus iedzīvotāji var robeža posma rekonstrukcijas
kompostrēt, iegūstot ļoti kvalitaietekmes uz vidi novērtējuma
tīvu, dabīgu mēslojumu. Diemžēl
noslēguma ziņojumu. Biroja
pieredze liecina, ka to dara aizvien lēmumā teikts, ka, izvērtējot un
kūtrāk, tādējādi tie tiek izmesti salīdzinot piedāvātās Jelgavas apgan konteineros, gan nelegālajās vedceļa izveides alternatīvas posmā
izgāztuvēs. Visticamāk, oktobra no Mežciema apļa Miera ielā līdz
vidū atkal būsim spiesti «sāpī- Romas krogam Lietuvas šosejā,
gākajās» vietās izvietot lielos secināts, ka jebkurā no abiem pieatkritumu konteinerus, lai vismaz dāvātajiem variantiem tiktu izveidots
daļēji novērstu atkritumu kalnu autoceļš iepriekš neskartā meža
veidošanos,» tā Z.Ķince, atgādinot, teritorijā Platones pagastā. No vides
ka sašķirotos, tostarp arī dārza aizsardzības viedokļa – abi izskatītie
varianti ir salīdzinoši līdzīgi. Vides
atkritumus bez maksas pieņem
pārraudzības valsts birojs atzīmē,
Salnas un Paula Lejiņa ielas lau- ka apvedceļa izbūve atslogotu pilkumos. «Daļai iedzīvotāju tas jau sētu no autotransporta plūsmas, kas
kļuvis pašsaprotami, un viņi ar rietumu virzienā virzās uz Lietuvas
ķerrām uz tiem ved gan nopļauto robežu («Meiteni»). Savukārt autozāli, gan zarus, gan citus dārza ceļš pēc rekonstrukcijas būtu ērts
atkritumus,» aicinot tā arī rīkoties un drošs, kā arī vienlaikus integrēts
Eiropas transporta koridoru sistēmā.
citiem, piebilst Z.Ķince.

Aktualizējas jautājums par «zaļajiem» atkritumiem
 Sintija Čepanone
Pēc lielajiem rudens darbiem
parasti rosība dārzu teritorijās
norimst, un iedzīvotāji pārceļas
uz dzīvokļiem, nereti aiz sevis atstājot milzīgus atkritumu kalnus.
Pašlaik, ņemot vērā faktu, ka
daudzi «dārziņus» izvēlējušies par
pastāvīgu dzīvesvietu, šī problēma
kļūst aizvien aktuālāka, kaut arī
iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas
sašķirotos atkritumus nodot divos
dalīto atkritumu laukumos – Salnas un Paula Lejiņa ielā.
«Dārzu teritorijas allaž bijušas
vienas no «sāpīgākajām» pilsētā
– cilvēki, kas tur uzturas, nereti
nav noslēguši līgumu par atkritumu izvešanu, tādējādi atsevišķas
vietas tiek pārvērstas par atkri-

tumu laukumiem, kur vieglu roku «Protams, Pašvaldības policija
tiek mesti kā sadzīves atkritumi, rūpīgi kontrolē, vai noslēgti līgumi
tā arī «zaļie» atkritumi jeb nopļau- par atkritumu izvešanu, taču netā zāle, nolasītie āboli, nogrieztie reti izrādās, ka tas ir noslēgts, tikai
laksti un dārza
nav norādīts paDalītās atkritumu
puķes,» situāciju
tiesais atkritumu
vākšanas laukumu
raksturo aģenapjoms, jo tur mīt
Salnas ielā 20 un Paula
tūras «Zemgales
nevis viens, bet
Lejiņa ielā 6 darba laiks: vairāki cilvēki, un
EKO» direktora
• otrdienās, trešdienās, ceturtdiepienākumu iz- nās un piektdienās no pulksten likumsakarīgi, ka
pildītāja Zane 12 līdz 19;
tos atkritumus,
Ķince. Kaut arī • sestdienās un svētdienās no kas paliek pāri,
šīs teritorijas re- pulksten 10 līdz 17.
izmet nelegāli
gulāri tiek sakopizveidotajā izgāztas, izskaust turienes iemītnieku tuvē,» tā Z.Ķince.
bezatbildīgo rīcību neizdodas.
«Zemgales EKO» direktora
Z.Ķince norāda, ka gan pirms pienākumu izpildītāja norāda, ka
Lielās talkas, gan tās laikā, pie- ražas laikā līdzās tukšām piena
mēram, no 1. līnijas izvesti vairāki pakām, pudelēm un citiem sadzīkonteineri atkritumu, taču nu tur ves atkritumiem tiek izmesti arī
atkal veidojas jauni «krājumi». dārza atkritumi. «Faktiski tie ir

Veicinās ekonomiskās aktivitātes
 Anna Afanasjeva

zīstina ar Spidebergas industriālās
attīstības stratēģiju un telpiskās
Otrdien projekta «Zemplānošanas sistēmu, mazo un
gales reģiona pašvaldīvidējo uzņēmumu atbalsta mebu institucionālo spēju
hānismiem. Viņi arī apmeklē
stiprināšana ekonomisSpidebergas Industriālo parku un
ko aktivitāšu veicināšaIndustriālās attīstības reģionālo
nai sadarbībā ar Norvēaģentūru. Pēc A.Rubļa domām,
ģijas institūcijām» gaitā
Jelgavai svarīgāki ir tieši uzņēmējvizītē uz Spidebergu
darbības jautājumi un Norvēģijas
Norvēģijā devās Zemgapieredze var būt noderīga jaunu,
les pašvaldību pārstāvinovatīvu uzņēmumu piesaistei
ji, tostarp arī Jelgavas
Biznesa inkubatoram.
domes priekšsēdētāja
Zemgales pašvaldību pārstāvji
vietnieks Aigars Rublis.
Norvēģijā pārrunā arī starptauNorvēģu pieredze mūsu
tiskās sadarbības, reģionālās un
pilsētā varētu noderēt
vietējās plānošanas, valsts un priuzņēmumu piesaistei
vātās partnerības, kā arī komerBiznesa inkubatoram.
santu izglītošanas jautājumus.
Projekta vadošais partneris ir
Norvēģu kolēģi zemgaliešus iepa- Zemgales plānošanas reģions, bet

sadarbības partneri – pilsētu un
rajonu pašvaldības, tostarp Jelgavas dome, kā arī Spidebergas pašvaldība Norvēģijā. Projekta mērķis
ir stiprināt mūsu reģiona un pašvaldību administratīvo kapacitāti,
kā arī veidot pamatu savstarpējai
sadarbībai reģiona ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšanā.
Plānošanas reģiona speciālists
Juris Kālis informē, ka projekta
gaitā tiks izstrādāti vienoti teritorijas plānošanas instrumenti,
vienota indikatoru sistēma, pilnveidoti plānošanas dokumenti,
veikts pētījums un izstrādātas
rekomendācijas par uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanas
iespējām Zemgalē. Tāpat par
projekta līdzekļiem iegādāsies
tehnisko aprīkojumu, izveidos vie-

notu datu bāzi par industriālajām
teritorijām, izstrādās priekšlikumus valsts un privātās partnerības pilotprojektiem, apmācīs
25 vietējos teritorijas plānošanas
un attīstības ekspertus, kā arī 35
projektu vadītājus un uzņēmējdarbības ekspertus.
Projekta ieviešana ilgs divus
gadus – līdz 2010. gada jūnijam
–, kad notiks konference, kurā
sabiedrību iepazīstinās ar rezultātiem un ieteikumiem turpmāko
projektu izstrādei un ieviešanai
jaunizveidotā sadarbības tīkla
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 363 193 lati, no tiem 85 procentus veido Norvēģijas finanšu
instrumenta dāvinājuma līdzekļi,
savukārt reģiona līdzfinansējums
ir 54 479 lati.

Iepazīties ar atzinumu var Jelgavas
domē, Jelgavas reģionālajā Vides
pārvaldē, kā arī pārējās pašvaldībās,
kuru teritoriju skar automaģistrāles
projekts.

 Ielūdz uz Veras Petrjankinas
dzejas pēcpusdienu. Jelga-

vas sabiedrības integrācijas birojs
sadarbībā ar Jelgavas Zinātnisko
bibliotēku turpina pasākuma ciklu
«Jelgavas dzejnieku autorvakari».
Lai nostiprinātu šo tradīciju, katra mēneša pēdējā svētdienā tiks
organizēta tikšanas ar kādu no
Jelgavas literātiem. Šajā mācību
gadā pirmā tikšanās notiks 28.
septembrī pulksten 15 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. Savus darbus
lasīs V.Petrjankina. Dzejniece kopā
ar vīru izpildīs arī savas dziesmas.
Muzikālo priekšnesumu sniegs Zane
Rubesa no Jelgavas Mūzikas vidusskolas S.Audres klavieru klases. Ieeja
pasākumā – bez maksas.
Ritma Gaidamoviča
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Par tehniskajiem palīglīdzekļiem
konsultē speciālisti
Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde (JSLP) noslēgusi vienošanos ar
Tehnisko palīglīdzekļu centra Dobeles
filiāli. Tā paredz, ka
reizi mēnesī Tehnisko
palīglīdzekļu centra
Dobeles filiāles speciālisti veic izbraukumus uz Jelgavu un
apmeklētājus pieņem
JSLP, 124. kabinetā.

palīglīdzekļus – aprīkojumu
vai tehniskās sistēmas, kas
novērš, kompensē, atvieglo vai
neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti, tostarp
spilvenus izgulējumu profilaksei, spieķus, kruķus, staigāšanas rāmjus, riteņkrēslus,
palielināmos stiklus, dzirdes
aparātus, aprīkojumus braila
raksta veidošanai, atskaņotāju indikatorus ar signāla
vizualizāciju, – ir personām
atbilstoši viņu funkcionālo
Kā informē JSLP Sociālās traucējumu un anatomisko
rehabilitācijas sektora spe- defektu veidam un smaguma
ciālisti, šajā laikā pilsētas pakāpei.
Saskaņā ar Ministru kaiedzīvotājiem tiek dota iespēja
iesniegt dokumentus tehniskā bineta noteikumiem Nr.790
palīg l ī d z e k ļ a s a ņ e m š a n a i , «Tehnisko palīglīdzekļu notostarp individuāli izgatavo- teikumi», lai saņemtu tehjamiem tehniskiem palīglī- nisko palīglīdzekli par valsts
dzekļiem (protēzēm, ortozēm, budžeta līdzekļiem, tehnisko
palīglīdzekļu
ortopēdiskiem
apaviem); kon- JSLP 124. kabinetā apmeklētājus s a ņ ē m ē j i e m
s u l t ē t i e s a r pieņem arī ergoterapeite Ināra personīgi jāuzs p e c i ā l i s t i e m Kurča, kura sniedz konsultācijas rāda Tehnisko
p a r a t b i l s t o - par personu funkcionālo trau- p a l ī g l ī d z e k ļ u
šāko tehniskā cējumu novērtēšanu, personas centra speciānodarbes veikšanas grūtību no- listiem personu
palīglīdzekļa
teikšanu, vides pieejamību un
veidu; slēgt lī- tehnisko palīglīdzekļu atbilstības apliecinošs dokuments, jāiegumus tehnis- izvērtēšanu.
sniedz rakstisks
ko palīglīdzek- Ergoterapeites
iesniegums un
ļu saņemšanai; pieņemšanas laiks:
ārstējošā ārsta
saņemt tehnis- • pirmdienās no plkst.9 līdz 12
atzinums. Soun no plkst.15 līdz 19,
ko palīglīdzekli
ciālās rehabilivai arī tikt uz- • trešdienās no plkst.9 līdz 12.
tācijas sektora
ņemtam rindā.
Savukārt personām, kurām speciālisti piebilst, ka tehnistehniskais palīglīdzeklis vairs kā palīglīdzekļa saņemšanai
nav nepieciešams, ir iespēja nepieciešamo ārstējošā ārsta
atzinuma veidlapas paraugu
atdot to atpakaļ.
Tiesības saņemt tehniskos iespējams saņemt arī JSLP,

JPPA «Pilsētsaimniecība» paziņo, ka sakarā ar siltumtrases remontdarbiem
būs slēgta satiksme Pulkveža Brieža ielā:
• 29. septembrī posmā no K.Barona ielas līdz Dobeles ielai;
• 29. septembrī posmā no Dobeles ielas līdz Ausekļa ielai;
• 9. oktobrī posmā no Vārpu ielas līdz Kazarmes ielai.
Autovadītājiem lūdzam izmantot tuvākās apbraucamās ielas
un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

124. kabinetā. Gadījumos,
kad cilvēks, kam nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi,
pats nevar ierasties pārvaldē,
Tehnisko palīglīdzekļu centrā
vai tā filiālē, to atbilstoši noteikumiem var izdarīt pilnvarotā persona vai likumiskais
pārstāvis, kuram ir pilnvara
vai tiesību apliecinošs dokuments.
Vienreizējo iemaksu, saņemot tehnisko palīglīdzekli
par valsts budžeta līdzekļiem,
nosaka minēto noteikumu 21.
un 22. punkts: personām līdz
18 gadu vecumam jāveic vienreizēja iemaksa 1 lata apmērā,
bet personām pēc 18 gadu vecuma – 5 lati. No vienreizējās
iemaksas atbrīvotas personas
ar trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu – uzrādot
atbilstošu dokumentu.
Plašāku informāciju par
tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām par valsts budžeta līdzekļiem var uzzināt
Tehnisko palīglīdzekļu centra
māja lapā (www.tpc.gov.lv) vai
zvanot pa tālruni 63781773
(Dobeles filiāle) vai 67185458
(Rīgas filiāle). Nepieciešamības gadījumos Dobeles filiāles
speciālisti veic arī mājas vizītes, tiesa gan – šie ir maksas
pakalpojumi.
VA «Tehnisko palīglīdzekļu
centrs» Dobeles filiāles speciālistus JSLP telpās varēs satikt
katra mēneša pirmspēdējā
otrdienā no pulksten 10 līdz
12. Nepieciešamības gadījumā

Tehnisko palīglīdzekļu centra
specialisti izbraukumus var
veikt divas reizes mēnesī. Sīkāku informāciju par izbraukuma dienām Jelgavas pilsētā
var uzzināt, zvanot pa tālruni
63029841.
Sociālās rehabilitācijas sektora speciālisti arī akcentē,
ka valsts apmaksāto palīglīdzekļu klāsts tiek regulāri
pārskatīts. Plānots, ka no
2009. gada būs pieejami arī
tādi tehniskie palīglīdzekļi kā
elektriskie riteņkrēsli, tekstu
palielinošas datorprogrammas, kā arī digitālie dzirdes
aparāti bērniem. Elektrisko
riteņkrēslu saņemšanas nepieciešamība tiks noteikta ar
Tehnisko palīglīdzekļu centra
speciālistu komisiju. Savukārt
pēc 2012. gada plānots, ka būs
pieejami par valsts budžeta
līdzkļiem portatīvie datori un
personālie digitālie asistenti,
Braila raksta tastatūra, kursora pozicionēšanas ierīces,
alternatīvās ievadierīces.
Taču ne visus tehniskos
palīglīdzekļus atmaksā valsts
– piemēram, Protezēšanas
un ortopēdijas centrā Rīgā ir
iespēja iegādāties pacēlāju,
kura mērķis ir atvieglot personu pārvietošanu, piemēram,
no gultas uz riteņkrēslu, no
riteņkrēsla uz vannu. Šis
pacēlājs ir saliekams, tādējādi viegli transportējams. Tā
vidējā cena – 850 lati.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris

Indeksē
pensijas
«Oktobrī notiks jauna pensiju indeksācija, līdz ar to pensionāri saņems par dažiem latiem vairāk. Tikai nav zināms
– cik īsti. Tāpēc ar «Jelgavas
Vēstneša» starpniecību vēlētos
noskaidrot indeksus, kurus
jāreizina ar pamata pensiju,
lai mēs paši varētu izrēķināt,
kādu pensiju saņemsim oktobrī – par cik latiem mūsu
pensija būs lielāka,» šādu jautājumu «Jelgavas Vēstnesim»
uzdod Voldemārs Erno.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas
nodaļas vadītāja Dace Olte
atgādina, ka no oktobra tiek
indeksētas tikai tās pensijas,
kuras nepārsniedz 225 latus.
Savukārt piemaksas pie pensijas par apdrošināšanas stāžu
līdz 1995. gada 31. decembrim
indeksācijai netiek pakļautas.
Indeksācijas rezultātā pensijas
palielināsies vidēji par 15,3
procentiem.
Lai uzzinātu, cik katram
pensionāram būs pensijas
pielikums, pensijas apmērs

bez minētās piemaksas ir jāsareizina ar atbilstošo indeksu.
Līdz ar to valsts pensijas,
kuras piešķirtas un pārrēķinātas līdz 2008. gada 30.
septembrim un kuru apmērs
nepārsniedz 150 latus, jāreizina ar 1,1731; valsts pensijas,
kuras piešķirtas un pārrēķinātas līdz 2008. gada 30.
septembrim un kuru apmērs
pārsniedz 150 latus, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēru (225 lati) – ar 1,1574;
valsts pensijas, kuras piešķirtas un pārrēķinātas līdz 2008.
gada 30. septembrim un kuru
apmērs pārsniedz 150 latus,
bet nepārsniedz pieckāršu
valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmēru (225 latus)
un kuras tika indeksētas 2008.
gada 1. aprīlī, jo tad to apmērs
vēl nepārsniedza 150 latus,
jāreizina ar 1,0457; atlīdzības par darbspēju zaudējumu
un atlīdzības par apgādnieka
zaudējumu – ar 1,1574.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

pagalmi

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris
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Pēc iekustināšanas pagalmu
labiekārtošana varētu «aiziet»
 Anna Afanasjeva

Līdz šim Jelgavas pagalmos lielākoties veikti
atsevišķi labiekārtošanas darbi – atjaunoti
bērnu rotaļlaukumi, lāpītas piebraucamo ceļu
bedres vai uzlabotas
ietves. Pilsētas centrā
esošā masīva iekšējais
pagalms starp Pasta,
Raiņa, Driksas un Katoļu
ielu solās būt pirmais
pilnībā sakārtotais ar
svaigi asfaltētiem iebraucamajiem ceļiem
un auto stāvvietām,
bruģētām ietvēm, sakārtotu lietus kanalizāciju, apgaismojumu un
zaļo zonu. Darbus veiks
par pašvaldības līdzekļiem ar dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējumu. Šis
piemērs varētu kalpot
par grūdienu līdzīgu aktivitāšu izvēršanai citos
pagalmos.
Daļa pagalmu uzlabojumus
nav piedzīvojusi kopš dzīvojamo
masīvu uzbūvēšanas, jo dzīvokļu
īpašnieku maksātā apsaimniekošanas nauda galvenokārt tiek
tērēta ēku sakārtošanai – komunikāciju, jumtu labošanai, kāpņu
telpu kosmētiskajiem remontiem
un citiem darbiem. Un tas ir tikai
loģiski, jo ikvienam jumts virs galvas ir svarīgāks. Arī ēkās izvietoto
uzņēmumu īpašnieki pārsvarā
domā par biznesu, apkārtējās
teritorijas labiekārtošanu atstājot labākiem laikiem, kas nekādi
negrib pienākt.

Pirmais kompleksais
projekts

Šogad pašvaldība piešķīrusi
simts tūkstošus latu daudzstāvu
namu pagalmu sakārtošanas līdzfinansēšanai. Ieceres īstenošanu
nolemts sākt ar sabiedriski nozīmīgu iekšpagalmu pilsētas centrā
starp Pasta, Raiņa, Driksas un
Katoļu ielu. Tas būs pirmais kompleksais projekts, ko paredzēts

Pasta ielas 45. mājas vecākā
Ilga Antuža: «Sakārtot pagalmus ir ļoti nepieciešams.
Tāpat pilsētas centrā svarīgi
ierobežot braucējus, kas pagalmus izmanto kā taisnāku
ceļu luksoforu apbraukšanai
Iekšējais pagalms starp Pasta, Raiņa, Driksas un Katoļu ielu Jelgavā solās būt pirmais, kas sa- vai arī kā autostāvvietas.»
Foto: Ivars Veiliņš
kārtots nevis daļēji, bet pilnībā. Tā labiekārtošanu sāk no Pasta un Raiņa ielas puses.
īstenot ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējumu.
Tā gaitā nevis veiks atsevišķus
uzlabojumus, piemēram, uzlabos
piebraucamo ceļu, bet sakārtos
pagalmu kopumā.
Ieceres realizāciju sāks ar pagalma atjaunošanu no Raiņa un
Pasta ielas puses. Šeit sakārtos
lietus notekūdeņu kanalizāciju, asfaltēs piebraucamo ceļu,
izveidos iezīmētas automašīnu
stāvvietas, nobruģēs gājēju ietves,
ierīkos pagalma apgaismojuma
sistēmu un uzstādīs septiņas
laternas. Asfalta segums jāieklāj
vairāk nekā 2000 kvadrātmetru
platībā, bet bruģis – gandrīz 500
kvadrātmetru. Projekta gaitā būs
jānozāģē četri koki, bet to vietā
iestādīs jaunus, veiks arī citus
labiekārtošanas darbus.
Pašvaldība pagalma sakārtošanai budžetā iekļāva 70 000 latu.
Pavasarī sāka iekšpagalma projektēšanu. Vispirms kvartālam izstrādāja detālplānojumu, tad skiču
projektu. Pēc izmaksu aplēsēm panākta vienošanās rekonstrukciju
sākt no Pasta un Raiņa ielas puses.

Sekoja tehniskā projekta izstrāde
un iepirkums. Tajā par piemērotāko atzīts līgumsabiedrības «Būve
trīs» (apvieno SIA «Būvenergo A»
un «Trīs nianses») piedāvājums.
Projekta izmaksas ar pievienotās
vērtības nodokli ir 123 746 lati.
Lai gan darbu veicēji pieļāvuši,
ka visu šoruden nevarēs paspēt,
aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns uzsver, ka
par to nevar būt runas, pēc lietus
notekūdeņu un elektroapgādes
sistēmas sakārtošanas varēs veikt
asfaltēšanu, bet pārējiem labiekārtošanas darbiem laika apstākļi nav
tik nozīmīgi.
Darbu pasūtītājs kopā ar SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) veikuši aprēķinus par dzīvokļu īpašnieku
līdzfinansējumu. Tā gaitā precīzi
nodalīta pašvaldībai piederošā
pagalma teritorija, kā arī māju
piekrītošā un māju piegulošā
platība. Dzīvokļu īpašniekiem būs
jāsedz puse no izmaksām, otru
pusi līdzfinansē pašvaldība.
Aprēķini liecina, ka Pasta ielas
45. mājai labiekārtošana skars 605
ēkai piekrītošos kvadrātmetrus.
To sakārtošanas kopējās izmaksas
ir 22 215 latu. Ņemot vērā līdzfinansējumu, dzīvokļu īpašniekiem
jānodrošina 11 108 latu finansējums. Savukārt Raiņa ielas 10.
mājai 750 īpašumam piekrītošo
kvadrātmetru labiekārtošana
izmaksā 27 540 latu. Dzīvokļu
īpašniekiem nepieciešams segt
izmaksas 13 770 latu apmērā. Tuvākajā laikā JNĪP speciālisti organizēs dzīvokļu īpašnieku sapulces,
lai vienotos par finansējumu.

Nevis pagalms,
bet autostrāde
Šovasar bija plānots rekonstruēt pagalmu pie kluba «Jelgavas baltie krekli», ko ieskauj LLU 6., 7. un 8. studentu dienesta viesnīcas.
Tajā bija paredzēts organizēt automašīnu kustību un stāvēšanu,
izveidot jaunas apgaismojuma laternas, lietus ūdeņu kanalizāciju,
labiekārtot zaļo zonu, kā arī atvēlēt vietu sportiskām aktivitātēm.
Taču pagaidām, kā stāsta LLU direktors Andrejs Garančs, augstskola uzstādījusi divas barjeras, lai atkritumu izvešanas mašīna
varētu piekļūt pie konteineru laukuma, kā arī ar šķembām aizbērusi lielās grambas Lielās ielas bistro pusē. Tas pagalma vizuālo
izskatu nav būtiski uzlabojis, bet LLU rīcībā nav līdzekļu platības
asfaltēšanai, savukārt uzņēmēji no nodoma acīmredzot smagās
tirgus situācijas dēļ atteikušies. «Jelgavas balto kreklu» direktors
Ainārs Tamisārs to noliedz, uzsverot, ka ieceres īstenošana pārcelta uz nākamo gadu, jo radušies sarežģījumi ar būvatļaujas
saņemšanu (iesniegumam nebija pievienota virkne dokumentu).
Tiesa, kluba mēģinājumi piesaistīt pagalma rekonstrukcijai citus
zemes īpašniekus vai telpu nomniekus, piemēram, «Latvenergo»
SIA «Polans», beigušies neveiksmīgi.

Pasta ielas 45. mājas vecākā
Ilga Antuža piekrīt, ka pagalmu
sakārtot ir nepieciešams, taču
ne jau nama iedzīvotāji vainīgi,
ja savulaik tas tā izrakņāts. Rakšanas darbi veikti, lai izbūvētu
kaimiņmājās esošajām iestādēm
nepieciešamās komunikācijas
un jaudas. Iedzīvotājus visvairāk
uztrauc, ka mājas pagalms par
tādu faktiski nav saucams, jo šeit
brauc visi, kam nav slinkums.
Taisnāko ceļu izbraukšanai no
savas teritorijas šeit izvēlējušies
gan taksometri, gan pasta mašīnas, kam šeit nekādā gadījumā
nevajadzētu braukt. Tā kā pilsētas
centrā trūkst vietas mašīnu novietošanai, daudzi pagalmu izmanto

kā stāvvietu, bet paši droši dodas
iepirkties vai nokārtot kādas darīšanas. Faktiski pagalmā automašīnas vairāk novietojot citi, nevis
mājas iedzīvotāji. «Īsta autostrāde.
Mājas iedzīvotāji ne vienreiz vien
šķendējušies, ka vienreiz naktī
iebrauktuvi no Pasta ielas puses
vajadzētu pārrakt, lai nevarētu
iebraukt neviens un pagalms nebūtu publiskā sēta,» noskaņojumu
atklāj I.Antuža.
Mājas vecākā, kad apmeklējusi
JNĪP, nedaudz iepazīstināta ar
pagalma sakārtošanas ieceri, taču

Akadēmijas ielas 16. mājas
vecākais Andris Brizgo: «Lielākā daļa mūsu mājas dzīvokļu
īpašnieku (14 no 20) jau ir
piekrituši pagalma labiekārtošanai.»

platības labiekārtošanu finansē
pašvaldība. Tādējādi arī Lielās
ielas 20. un 20.a mājas pagalma
sakārtošanā lielāko daļu (10 800
latu no kopējiem 16 000 latu) veido pašvaldības finansējums. Šeit
sakārtos piebraucamo ceļu, 774
kvadrātmetru platībā ieklās asfalta segumu, nomainīs apmales,
sakārtos gājēju ietves un kanalizācijas aku vāku līmeni. Lielās ielas
20. mājas dzīvokļu īpašniekiem
savas teritorijas sakārtošanai jānodrošina 4670 latu finansējums
jeb puse no tās izmaksām.
Savukārt pie Atmodas ielas 80.
mājas izbūvēs gājēju ietvi. Izsludināts iepirkums par esošo dzelzsbetona konstrukciju nojaukšanu un
jaunas asfaltētas ietves izbūvi un
bruģakmeņa pakāpienu izveidi.
N.Vasiļjeva atzīst, ka daļa
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
jau agrāk iesaistījušies pagalmu
sakārtošanā. Pēc viņu iniciatīvas
paplašinātas iebraucamais ceļš
pagalmā pie Uzvaras ielas 11.
mājas, arī Pasta ielas 24. un Lielās
ielas 13. mājas pagalmā. Piebūves
celšanas ietvaros, zināmu labiekārtošanu Mātera ielas 23. mājas
pagalmā veikusi firma «Polans».

Trūkst īpašnieka sindroma

Taču kopumā, kā vērtē JNĪP
tehniskais direktors Uldis Lazdiņš, iekšpagalmu sakārtošana
rit gausi – visi iedzīvotāji grib
dzīvot sakārtotā vidē un sakoptā
teritorijā, ar gludiem ceļiem un
precīzi iedzīvotāji par to vēl neesot ietvēm, apgaismojuma laternām,
informēti. Acīmredzot gaidāmajā taču tas viss maksā naudu. Tā dēļ
sapulcē dzīvokļu īpašniekiem nākšoties pastāvēt uz savām tiesībām,
lai pagalmu vairāk padarītu par
pagalmu, nevis tik publisku vietu,
kāda tā ir pašlaik.

daudzas labas ieceres palikušas
neīstenotas. «Nobremzējies»
Lielās, Akadēmijas, Driksas un
Katoļu ielas iekšējā kvartāla
rekonstrukcijas projekts, kur
cilvēki vēlējušies atjaunot arī
strūklaku. Noplakusi iecere
sakārtot pagalmu Dobeles un
Uzvaras ielas stūrī.
«Iedzīvotājos trūkst īpašnieka sindroma, jo viņi viegli par
sertifikātiem dabūjuši īpašumā
dzīvokļus. Ja tie būtu nākuši
sūri grūti kā kooperatīvu mājās,
attieksme būtu cita,» spriež
tehniskais direktors. Savukārt
N.Vasiļjeva velk paralēles ar
mašīnas iegādi. Proti, cilvēks
iet uz auto kursiem, kur apgūst
braukšanas prasmi, bet, iegūstot dzīvokļus īpašumā, cilvēki
nav apmācīti, tāpēc domā, ka
no tā, pārdodot vai izīrējot, var
gūt tikai labumu, pārējais neinteresē. «Kāds jauns cilvēks jau
kādus piecus dzīvokļu pārbūves
projektus saskaņojis un nav
apmierināts ar kāpņu telpu un
pagalma stāvokli. Sarunā atklājas, ka neremontētu dzīvokli
viņš izīrē par 100, remontētu
– par 150 latiem mēnesī. Bet
apsaimniekotājs no dzīvokļa
mēnesī saņem tikai piecus, gadā
– 60 latus. Savu īpašumu vērtējot dārgi, bet apsaimniekotājam
maksājot kapeikas, nevar gribēt,
lai viss būtu perfekti izdarīts,»
atzīst JNĪP Ēku ekspluatācijas
daļas vadītāja.

Labā pieredze aizies
no mutes mutē

JNĪP speciālisti lēš, ka līdz ar
līdzfinansējuma ieviešanu dzīvokļu īpašnieki varētu aktivizēties. Pērn apsaimniekotājs veicis
aptauju. Tās rezultātā desmit
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
izteikuši vēlmi uzlabot pagalmus
un gatavību nodrošināt savu līdzfinansējumu. Trim ēkām (Vīgriežu
ielā 39, Akadēmijas ielā 16 un
Satiksmes ielā 33) JNĪP pašlaik
izsludinājusi iepirkumu dzīvojamās mājas piekrītošās teritorijas
labiekārtošanas tehniskā projekta
izstrādei.
Akadēmijas ielas 16. mājas
vecākais Andris Brizgo domā, ka
pašvaldības nodrošinātais līdzfinansējums un JNĪP aktivitātes
pilsētā varētu iekustināt pagalmu
sakārtošanu. «Cepuri nost, ka viņi
pie šī jautājuma ir ķērušies. Kad
cilvēki redzēs sakārtotos pagalmus, viņi arī sev tādus vēlēsies. Tā
labā pieredze izplatīsies no mutes
mutē, un tā lieta aizies,» domā
mājas vecākais.

Sakārtos piebraukšanu
un ietvi

Vēl 30 000 latu pašvaldība pagalmu sakārtošanas līdzfinansēšanai
piešķīrusi namu apsaimniekotājam – JNĪP. Par šiem līdzekļiem
vēl šogad veiks uzlabojumus pie
ēkām Lielajā ielā 20 un 20a, kā arī
pie Atmodas ielas 80. mājas. JNĪP
Ēku ekspluatācijas daļas vadītāja
Natālija Vasiļjeva uzsver, ka visos
projektos dzīvokļu īpašnieku
līdzfinansējums tiek prasīts tikai
par konkrētajai mājai piekrītošās
teritorijas sakārtošanu, kas iedzīvotāju īpašumā kā domājamā daļa
nonākusi līdz ar dzīvokļa privatizāciju. Pašvaldības pārziņā esošās

Pagalms pie Svētes ielas 21. mājas bija pirmais, ko pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas un par viņu līdzekļiem pirms dažiem
gadiem asfaltēja pēc apsaimniekotāja, SIA «Nebruk Jelgava»,
pasūtījuma. Pēc tam apsaimniekotājam no iedzīvotājiem nav
nācies uzklausīt tik vērienīgus ierosinājumus, lai gan pagalmu
kritiskā stāvoklī netrūkst.
Foto: Ivars Veiliņš
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skola

Skolas forma palīdz
sagatavoties darbam
 Zane Auziņa

nācās saskarties ar gadījumiem, ka nav obligāti jāpērk visas tās
kad vecāki savam bērnam vēlē- drēbes, ko piedāvā firma. Apģēr«Uz skolu cilvēks iet strādāt, nevis izrādīties, atrādīties
jās iegādāties vesti, sarafānu vai bu ir iespējams kombinēt, turklāt
vai dižoties. Bet vienota skolas forma apņemšanos
svārkus, taču nebija piemērota pat tumši zilo vestīti vecāki var
strādāt vairo – jau to uzvelkot, skolēns tiek disciplinēts,
izmēra. Firma vairākas reizes ir arī paši noadīt, atliek vien tai
un tas palīdz koncentrēties savam darbam – mācīformas piegādājusi uz skolu, kur klāt piešūt skolas emblēmu. Mēs
bām. Turklāt forma arī izlīdzina atšķirības starp ļoti
tās arī varēja iegādāties, taču ar zinām, ka ir dažādi risinājumi,
labi situētu, bagātu ģimeņu un mazāk turīgo vecāku
šīm dažām reizēm visu pieprasī- un tos piedāvājam arī vecākiem,
atvasēm,» tās ir galvenās atziņas, kuras pētījumā «Par
jumu neizdevās segt, tāpēc tagad kas šo nostāju atbalsta, tāpat kā
vai pret vienotām skolēnu formām» nosauca paši augaidām nākamo tās braucienu atbalsta pašu ideju par formām,»
dzēkņi. Viņi bija tie, kas jau vairāk nekā piecus gadus
uz Jelgavu. Tāds paredzēts tu- teic skolas direktores vietniece.
virmojošo ideju par skolēnu formas nepieciešamību
vāko nedēļu laikā, par ko vecāki Viņa piebilst, ka pērn skolēnu
pagājušajā gadā pa īstam aktualizēja, un tieši viņu dēļ
tiks savlaicīgi informēti. «Mēs izstrādātajā projektā, kur bija
šogad 2. pamatskola kļuvusi par pirmo skolu Jelgavā,
esam tikai formu ieviešanas pro- aptaujāti daudzi skolas audzēkņi,
kur skolēniem ir vienots formas tērps. Skolas vadība
cesa sākumā. Protams, nevaram par skolas formām iestājās vairāk
ar lēmumu atgriezties pie formām jūtas apmierināta
prasīt, lai visiem bērniem jau nekā 80 procenti audzēkņu, un
un teic, ka arī citās izglītības iestādēs Jelgavā, vērojot
pirmajā skolas dienā mugurā šī attieksme nav mainījusies arī
procesu 2. pamatskolā, aizvien vairāk tiekot runāts
būtu tumši zila veste, vēl jo šogad, kad formas no projekta
par formu atjaunošanu. It kā apmierināti ir arī bērni,
vairāk, ja tādu iegādāties vien- kļuvušas par ikdienu. Lielākā
kuriem gan domas dažbrīd minūtes laikā pamanās
kārši nav bijis iespējams. Taču daļa skolēnu formas nēsā, jo
nomainīties septiņas reizes, kā arī viņu vecāki, kas
process virzās,
tās radot pilnīgi
pašlaik, lai arī saskatījuši vairākas nepilnības, pamatā
un, ņemot vērā Jelgavas 2. pamatskolas citādu – daudz
ar ideju par formas atjaunošanu ir apmierināti. «Jelpašu skolēnu un skolēna forma maksā:
organizētāku un
gavas Vēstnesis», runājot ar skolēniem, skolotājiem,
arī viņu vecāku
disciplinētāku
vecākiem, psihologiem un citiem ekspertiem, pēta, cik
neviltoto prieku Adīta vestīte – 13 – 15 lati
– sajūtu. «Tur«gludi» sākusies skolēnu formas atdzimšana pilsētas
par vestēm, ticu, Svārki – 14 lati
klāt mēs zinām,
izglītības iestādēs.
ka nākamo mē- Sarafāns – 20 lati
ka daudzi mūsu
nešu laikā for- Krekls – 8 – 10 lati
bērni patiesi arī
Jelgavas 2. pamatskolas di- pēc pedagogu domām, patiesi mas būs ikdiena Bikses – 13 – 15 lati
lepojas ar savu
rektore Ludmila Gineite atzīst, vairojot «darba» atmosfēru, v i s i e m s k o l ē - Getras – 3 lati
skolu, un tagad
ka formas atgriešanās skolā vienlaikus esot arī tik ērtas un niem, tāpat arī Kaklasaite – 3 lati
viņi savu pieradījusi patīkamu atmosfēru. vizuāli pievilcīgas, ka tumši zilās ticu, ka pakāpederību var labi
«Protams, pirmām kārtām jums vestes ar skolas emblēmu sev niski formas kā obligāta skolas pārstāvēt uz ielas, kur uz citu
jārunā ar bērniem, taču, spriežot sarūpējuši pat vairāki skolotāji, dzīves sastāvdaļa tiks ieviestas jauniešu fona, kas, neslēpsim,
pēc atsauksmēm, ko esam saņē- kas šādi solidarizējas ar bēr- arī citās izglītības iestādēs,» tā dažbrīd uz skolu iet kā uz jaumuši, bērniem formas patiesi niem. Taisnības labad gan jāpie- skolas direktore.
nākās modes skati, labi izceļas
patīk, viņi nejūtas ierobežoti vai bilst, ka ne visiem, kas formas
ar kārtību,» tā J.Stepanova. Diapspiesti. Un, protams, skolēnu vēlējās iegādāties, to ir izdevies Formas piegādātāji
rektore vien piebilst, ka formas
formas patīk arī mums. Tās izdarīt – joprojām ir klases, kur pieprasījumu vēl
nēsāšana bērnus arī vairāk attur
skolā rada lielākas disciplīnas tikai daļa bērnu ģērbti vieno- nespēj nodrošināt
no palaidnību izstrādāšanas uz
un darba sajūtu. Man ir prieks jošajos formas tērpos, bet citi
Bet direktores vietniece au- ielas. «Ja tev mugurā ir forma,
iziet starpbrīdī
dzināšanas jautā- kur redzams tavas skolas vārds,
gaitenī un rejumos Jeļena Ste- strādāt palaidnības nemaz vairs
dzēt, ka pretim
panova piebilst, nenāk prātā – tu taču zini, ka,
plūst straumes
ka skolai nav arī tiklīdz kaut kas būs nostrādāts,
ar vienādi ģērbstrikta pozīcija visi uzreiz redzēs, kas tu esi,
tiem bērniem.
f o r m u j a u t ā j u - kuru skolu pārstāvi. Tādēļ varam
Pagaidām gan
mos un arī te ir sacīt, ka forma palīdz arī šādā
obligātas ir tiiespējas variēt. – ārpusskolas – audzināšanas
kai adītās ves«Mēs apzināmies, jautājumā,» spriež L.Gineite,
tītes ar skolas
ka cenas, par ku- piebilstot, ka forma radina bēremblēmu uz
rām formas pār- nus arī pie kārtības: darba drēkrūtīm, taču
dod SIA «Baltijas bes – darbā, atpūtas drēbes
arī tās ir pietieformas centrs», – pēc darba. «Zināms, ka daudzi
kami pamanānav pašas zemā- skolēni kādreiz mēdz aiziet uz
mas un vienokās. Nu, piemē- mājām, atstāt somu un ar tām
jošas,» teic skoram, gaišs krekls pašām drēbēm skriet ārā pagallas direktore.
puikam izmaksā mā spēlēties. Tas vecākiem rada
Viņa piebilst,
astoņus deviņus tikai papildus pūliņus nodrošināt
k a d a u d z i e m Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ludmila Gineite atzīst, ka ideja latus. Tā var šķist bērnu drēbes tīras. Bet ar formu
bērniem ideja par skolas formām gaisā virmoja jau piecus gadus, bet gala lē- augsta cena, ja pagalmā neviens bumbu spēlēt
par formu ir tik mumu par formu ieviešanu pieņēma paši skolēni.
zināms, ka tādu neskrien – vispirms mājās pārļoti patikusi, ka
kreklu, kas tiks ģērbjas, kas palīdz rūpēties par
viņi vecākiem tūdaļ lūguši ie- nāk uz skolu «parastajās» drē- novalkāts tikpat ātri kā dārgais drēbju saglabāšanu.»
gādāties pilnu komplektu, kas bēs. ««Baltijas formas centrs» formas krekls, lielveikalā zēnam
meitenēm paredz arī sarafānus – firma, ar kuru esam noslēguši var nopirkt arī par pusotru vai Piektklasnieks: «Lai redz,
vai svārkus, getras un blūzītes, līgumu par formas tērpu iegādi, diviem latiem. Cenas starpība ir no kuras skolas esmu!»
bet puišiem – kreklu, bikses un – pašlaik vēl lāgā nespēj nodro- ievērojama, tādēļ vecākiem, stāsJāteic, ka līdzīgas atziņas
kaklasaiti. Turklāt formas, kas, šināt pieprasījumu, un mums tot par formām, esam uzsvēruši, sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»

Mākslinieces darbi 20 skolās
 Sintija Čepanone

iespēju svārkus vai bikses pagarināt. «Ir svarīgi, lai viens
Trīsdesmit lati – tāda
apģērbs bērnam derētu pēc
ir vidējā cena, ar kuru
iespējas ilgāku laiku, neraujārēķinās vecākiem,
goties uz to, ka viņš aug,»
lai bērnam iegādātos
skaidro Marina, piebilstot,
skolas formu. Tiesa
ka pieredze liecina – piegan – šajā «komplektāmērotākais audums skolas
cijā» ietilpst vien svārki
formai mūsu klimatiskajos
vai bikses, vestīte un
apstākļos ir pusvilna. Tiesa
kaklasaite, taču uzgan – kvalitatīvi apstrādāņēmumā SIA «Baltijas
ta, lai nepieļautu situāciju,
formas centrs», kas
ka jutīgākiem bērniem tā
nodarbojas ar skolēnu
«kož» vai izraisa alerģiju.
formu izstrādi, akcenViņa atklāj, ka kopumā
tē, ka šāds apģērbs
uzņēmums skolēnu forkalpos vienu mācību
mas veidojis jau apmēram
gadu jau nu noteikti.
20 izglītības iestādēm.
Kaut arī skolēnu forKā stāsta «Baltijas formas mas modeļi nemitīgi tiek
centra» pārstāve
pilnveidoti gan fasona, gan
Marina Smane,
krāsu ziņā, arī šajā
kas modelēja
jomā izkristalizējušās
skolas apģērnemainīgas vērtības.
bu arī Jelgavas
«Pieprasītākais
2. pamatskoaudums svārkiem
las bērniem,
vai sarafānam
izstrādājot
vēl aizvien ir
skolēnu fordažādu krāsu
mas, vienlīdz
rūtojums, un
svarīgi ir vaivisbiežāk tas iet
rāki aspekti:
roku rokā ar falk
v
a
l
i
t
a
t
ī
v
s
tēm, savukārt
Visvairāk par skolas formām priecājoties jaunāko klašu skolēni – daudzi no viņiem arī mammām lūguši iegādāties pilnu komplektu.
vienkrāsaini
Jaunāko klašu meitenes atzīst, ka šādi viņas jūtoties īpašākas par «parasto» skolu skolēniem. Tiesa, viņu vienaudži puikas gan teic, audums, no
apģērbi lieFoto: Ivars Veiliņš kura apģērbs tiks
ka adītajā vestē esot karsti, tādēļ nereti uzreiz pēc stundām veste tiek novilkta.
pašūts, ērts un
lākoties ir
pauda arī skolēni, tiesa, viņiem dējusi mammu sakām, ka vestei
pievilcīgs modetaisna piedomas dažbrīd arī mainījās. kvalitāte neesot tā labākā. «It
lis un krāsas, lai
griezuma,»
Tā darbadienas pēcpusdienā, kā pēc mazgāšanas veste kļūst
skolēnam gribētos
teic Marina.
nākam ārā no skolas, pirmos «ļurīgāka», vairs nav tik smuka
tērpties šajā apģērTaču viņa atsastapām 5. klases skolēnus. kā jauna, tāpēc to bieži mazgāt
bā, kā arī iespēja
klāj, ka tērpu kombiLielākoties viņiem mugurā bija nevarot. Bet nevar jau arī netīra
to pielāgot strauji augošā bērna nācijas var variēt – krekli, vesskolas obligātā tumši zilā vestī- apkārt staigāt, tāpēc mammai
augumam, piemēram, paredzot tītes, džemperi, bikses puišiem
te, ko gan drēgnajā laikā apslēpa būs jāsāk izmantot kāds jauns
virsdrēbes, tikai vienam puikam pulveris vai jāpērk man atkal
veste pēc stundām jau bija sa- jauna veste. Bet vispār es gribāzta skolas somā. «Man patīk bu arī svārkus un getras – ļoti
forma, ir smuki – ja gribat, varu skaisti tas viss kopā izskatās.»
 Sintija Čepanone
«Spriežot gan pēc zvaniem pa
to tūlīt uzvilkt atpakaļ. Tikai Piektklasnieki stāsta, ka lielābērnu un jauniešu uzticības tālrutajā adītajā vestē ir ļoti karsti, koties viņiem vecāki vēl neesot
«Es lepojos ar savu skolu un pie- ni, gan pēc sarunām ar skolēniem
tāpēc pēc stundām es to velku sarūpējuši pilnu skolas formas
derību tai paužu, uzvelkot formas izglītības iestādēs, skolas vecuma
nost un lieku somā,» savu rīcību komplektu, taču tas tikšot izdatērpu!» – tāda varētu būt bērnu bērnus ļoti satrauc jautājums par
pamato piektklasnieks Artjoms. rīts – tad viņi arī kārtīgi formu
nostāja par vienota skolēnu ap- nevienlīdzību, kas lielā mērā izBet viņa klasesbiedrenes Diāna vilks.
ģērba ieviešanu izglītības iestādē. paužas arī apģērbā. Varbūt tieši
9.a klases skolnieces neiebilst pret obligāto tumši zilo vesti ar Protams, ideālā variantā. Diemžēl viņi neizsaka vēlmi ieviest obligātās
un Laura piebilst, ka vispār
skolas simboliku – pucēties viņas varot arī citur, bet uz skolu tomēr mūsdienās šajā ziņā aktuālāks ne- formas, taču runa ir par apģērbu,
skolas forma esot forša lieta, Forma – kā piemiņa,
tikai citreiz neesot labi, ka uz kad skola jau būs pabeigta nākot mācīties, nevis izrādīties.
reti ir jautājums par iespēju visiem par to, ka tiek noniecināti izskata,
ielas visi uzreiz var redzēt, no
Arī 9. klases jauniešiem ieskolēniem ļaut justies vienlīdzīgiem, drēbju dēļ,» stāsta valsts bērnu tiekādas skolas tu nāc. «Man patīk bildumu pret formām neesot. papildinot, teic 9.a klases skolē- ļoti laba. Pārējie piekrītoši māj lai izvairītos no situācijas, kad bērns sību aizsardzības inspektore Judīte
mana skola. Es zinu, ka mums Viņiem gan esot jāvalkā tikai ni. Viņi gan piebilst, ka vecāko ar galvu un bilst, ka papildus tiek izsmiets tādēļ, ka, lūk, viņa Sirsniņa. Viņa pauž uzskatu, ka lielā
ir gudrākie un labākie skolotāji, vestes, bet pārējās apģērba klašu meitenēm formā varētu visam jau minētajam fakts esot apģērbs jau sen kā neatbilst modes mērā no daudzām šādām situācijām
tieši tāpēc arī mēs esam pirmā daļas var būt pašu izvēlētas. būt arī kāds tumši zils kostīms, arī tas, ka veste tiks izmanto- tendencēm.
būtu iespējams izvairīties, ja māskola Jelgavā, kur formas tērpi «Tumši zilās vestes ir praktiskas kas esot modernāks nekā adīta ta arī pēc tam, kad skola būs
Kā liecina bērnu un pusaudžu cību iestādē tiktu noteikts vienots
ir ieviesti, bet citreiz tomēr nav – tās glīti izskatās, turklāt ir veste, taču iesākumam viņas pabeigta. «Mums būs kaut kas uzticības tālruņa 80006008 zvanu skolēnu apģērbs. «Gan kā cilvēks,
slikti, ja kāds arī nezina, no ku- arī siltas, tām ir viegli piemek- esot mierā arī ar esošo vestes līdzīgs relikvijai un piemiņai no analīze augustā, tuvojoties jauna- gan kā bērnu tiesību aizsardzības
ras skolas tu esi,» spriež Diāna. lēt saskaņotu pārējo apģērbu. variantu. Būtiski, ka forma iz- skolas. Tas ir forši! Un patiesībā jam mācību gadam, palielinājies inspektore atbalstu ideju skolās
Bet puikas piebilst, ka viņiem Protams, reizēm jau meitenēm līdzinot arī atšķirības starp ļoti arī skats skolā, kur visi staigā konsultāciju skaits par attiecībām ieviest formas: tad nebūtu «bagālielākā nepatika esot tieši pret patīk apģērbu biežāk pamainīt, turīgu un mazāk situētu ģimeņu vienādās tumši zilās vestēs, ir ar vienaudžiem, tostarp ar klases un to» skolēnu un «nabadzīgo», kā tas
adīto vesti, kurā esot pārāk kar- papucēties, bet tomēr piekrītu bērniem. «Mēs visi esam skolēni patīkamāks,» rezumē jaunieši, skolas biedriem izglītības iestādēs. daudzās skolās ir pašlaik, veicinot
sti. «Man nav problēmu, ka kāds uzskatam, ka skola ir mūsu un skolā esam tāpēc, lai mācītos, kas pārliecināti, ka kādudien Satraukumu par to, ka skolā varētu nevienlīdzību vienaudžu vidū,»
redz, kurā skolā es mācos, bet darbs, šeit mums ir jāstrādā, un nav pareizi, ka diena sākas forma par ierastu lietu kļūs ik- tikt izsmiets, atstumts vai pat fiziski J.Sirsniņa arī uzskata, ka lietderīgi
vestē ir karsti. Labāk, ja tā būtu nevis jāizrādās – pēdējam ir pie- ar kārtējo jauno firmas preču vienā pilsētas izglītības iestādē. aizskarts pauduši 160 zvanītāji; 20 būtu vienotu apģērbu skolā ieviest
no kāda plānāka materiāla,» tiekami daudz citu vietu –, tādēļ demonstrēšanu,» piebilst kāda Skolēni ir priecīgi, ka viņu skola zvanītāji stāstīja par fizisko vardar- visās klasēs, nelielas atkāpītes
savu nostāju aizstāv Artjoms, pret formu izturos kā labu un ti- no skolniecēm, uzsverot, ka arī ir tā, kas Jelgavā pirmā būs sā- bību, savukārt 37 – par emocionālo – apģērbu, kas adaptēts formas
bet Laura piebilst, ka esot dzir- kai normālu parādību,» cits citu skolas formas kvalitāte esot pat kusi šo kustību.
vardarbību no vienaudžu puses.
tērpam – iespējams, pieļaujot vien

Olga, meitas mācās 2.
un 6. klasē:
«Ir mums
sagādāts pilns
komplekts, un
to arī valkājam. Taisnību
sakot, man
formas patiesi
patīk, patīk arī tas, ka tās vieno
audzēkņus. Tagad visi ir līdzīgi – kārtīgi un smuki. Tiesa,
manuprāt, kvalitāte formām
varētu būt mazliet labāka – tās
tomēr maksā pietiekami dārgi
– par šādu cenu varētu vēlēties
arī ko vairāk. Taču citādi esmu
apmierināta.»

Ludmila,
meita mācās
9. klasē:
«Es esmu
tikai priecīga –
formas ieviešana man noņem
virkni problēmu. No tām
lielākā saistīta
ar meitas iepriekšējo uzstādījumu,
ka ne tikai katru nedēļu, bet pat
katru dienu ir vajadzīgas citas
drēbes, un tas izmaksā pietiekami
dārgi. Bet tagad jautājums par to,
ko lai rīt velk mugurā, mums vienkārši ir izskausts. Formas jauniešos
vairo kārtības un disciplīnas sajūtu
– man patīk.»

Jurijs, meita mācās 7.
klasē:
«Kad es gāju
skolā, mēs visi
formu uztvērām kā normālu skolas dzīves
sastāvdaļu, neredzu iemeslus,
lai tāda pati attieksme neveidotos
arī mūsdienu jauniešos. Bija viņi
mazliet par daudz izlaisti ar to
visatļautību un pucēšanos. Tagad
ir laba kārtība, darba atmosfēra,
tādējādi mācībām koncentrēties ir
daudz vieglāk. Turklāt bērnam tā
forma arī patīk, tāpēc man pret to
nav nekādu iebildumu.»

un dažāda veida svārki un
sarafāni
meitenēm.
Protams, ar
iestrādātu
skolas logotipu.
«Turklāt
skolniecēm pieprasītas
ir getras,
kā arī dažādi tērpam
pieskaņoti
aksesuāri,
piemēram, matu
lentas, lakatiņi, kaklasaites,» Marina norāda,
ka iespējams pasūtīt arī svētku
formas, taču visbiežāk tie ir vien
balti krekli.
Kaut arī pašlaik skolēnu formu
ieviešana mācību iestādēs notiek
pēc brīvprātības principa, Marina
pauž viedokli, ka ar laiku tādas
būs visās mācību iestādēs. «Prakse liecina, ka valstīs, kur skolas
forma ir obligāta, arī iegūtā izglītība pasaulē kotējas augstāk,
un to lielā mērā ietekmē apģērbs
– proti, obligāta skolas forma skolēnam ļauj koncentrēties vienīgi
uz mācībām. Tādējādi obligāta
formu ieviešana arī Latvijā veicinātu vēl labākas un spēcīgākas
izglītības, kas būtu prestiža un
konkurētspējīga visā Eiropā,
iegūšanu.»
Foto: no SIA «Baltijas formas centrs» arhīva

Disciplinētu un uzlabotu vidi

Vērtē Jelgavas 2. pamatskolas audzēkņu vecāki
Valentīna,
dēls mācās 9.
klasē:
«Manuprāt,
tas, ka skolā
jaunieši ievēro
vienotu stilu,
ir atbalstāmi.
Formas krāsu gamma un
stils man šķiet ļoti piemērots,
tāpēc šo ideju noteikti atbalstu.
Savam dēlam esmu iegādājusies
tumši zilo vesti – viņš to velk
un nekādu pretestību vai izteikumus, ka šādi tiek ierobežota
viņa brīvība, neesmu dzirdējusi.
Es esmu par formu, tā kārtību
tikai vairo.»

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris

Tatjana,
dēls mācās 6.
klasē:
«Ja godīgi,
pašai skolā man
forma galīgi
nepatika, bet
fakts ir arī tas,
ka tā bija no
briesmīga auduma un patiesi neērta. Bet šogad
2. pamatskolā ieviestās formas ir
glītas, pievilcīgas un ērtas. Manuprāt, vienīgais sāpīgais jautājums ir
tās cena – pilns komplekts vienam
bērnam izmaksā ap 40, 50 latiem,
un tas nav maz. Labi vien, ka viss
komplekts šobrīd nav obligāts. Bet
citādu pretenziju man nav.»

Kā vērtējat skolēnu formas
ieviešanu savā skolā?

Žistīne
Štrause, mācās
3. pamatskolas
4. klasē:
«Skolas formas?
Fui! Tad jau visiem būs vienādas drēbes. Ko
par mums citi
padomās? Uz
ielas jau pilnīgi
noteikti uzskatīs, ka mēs esam jocīgi!
Jau pagājušajā gadā dzirdēju runas,
ka skolā grasās ieviest formas, bet,
paldies Dievam, tā nenotika. Manuprāt, es ģērbjos normāli – neesmu jau
nekāds panks un ar ķēdēm apkārusies nestaigāju. Bet biksēs gan jūtos
brīvāk nekā svārkos. Ja būs formas,
meitenēm nāksies vilkt svārkus, un
tas man gan nemaz nepatīk.»
Sergejs Zolotajovs, mācās
6. vidusskolas
10. klasē:
«Man negribētos staigāt
skolas formā.
Pirmkārt, to
bieži vajadzēs
mazgāt, līdz ar
to tā ātri nonēsāsies. Un tad vajadzēs šūt, likt
ielāpus... Man arī liekas – lai cik labu
skolēnu formu izvēlēsies, tā nebūs ne
ērta, ne arī dizains tāds, kāds man
patīk, un krāsa, visticamāk, būs kaut
kāda tumša ar gaišu apdarīti. Bet
apģērba krāsa taču cilvēku ietekmē,
piemēram, rozā iepriecina, zaļais
nomierina. Tad vēl noteikti es vairs
nevarēšu vilkt savus baltos sporta
apavus, jo tie vienkārši neiederēsies
pie kopējā tēla. Bet tie ir tik ērti
– mācos Pārlielupē, dzīvoju centrā un
nereti mājās nāku kājām. Ar solīdām
kurpēm tādu gabalu nenostaigāšu.
Protams, kaut arī skola nav tā vieta,
kur izrādīties, manuprāt, ar apģērbu
ir iespējams izcelt personību. Kāpēc
gan visiem jābūt vienādiem?»
Dagnija Cine,
mācās 1.
ģimnāzijas 9.
klasē:
«Uzskatu, ka
skolēnu formas
nevajag, jo citādi skolēniem
nebūs iespējas
izpausties. Un
man patīk izpausties ar savu ģērbšanās stilu,
izskatu. Sākumā jau, protams, man
skolā par to aizrādīja, taču tad skolotāji pārliecinājās, ka mācos labi, un
problēmu šajā ziņā vairs nav. Esmu
dzirdējusi, ka kopumā formastērps arī
izmaksā dārgi. Tad kāpēc tērēt naudu
par to, ko nemaz nevēlies vilkt mugurā?! Pagaidām neesmu novērojusi,
ka mūsu skolā kādu apceltu apģērba
dēļ. Manuprāt, apceļ vai neapceļ – tas
atkarīgs nevis no apģērba, bet cilvēka
personības.»

vidusskolā.
Par to, ka vienota skolēnu apģērba ieviešana izglītības iestādē
uzlabotu mikroklimatu skolā, tostarp ļautu izvairīties no ārišķībām,
pārliecināta arī Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos
Līvija Vilcāne. «Esmu par to, ka
kaut kas vienojošs apģērbā katrā
mācību iestādē ir vajadzīgs – vai tā
būtu skolēna forma, vai kāds tērpa
elements, piemēram, vestīte, cepurīte ar skolas emblēmu. Iespējams,
sākumā pietiktu kaut ar vienotu
apģērba krāsu,» savu nostāju pauž
L.Vilcāne, piebilstot, ka, risinot šo
jautājumu mācību iestādē, būtu
iespējams vienoties par saprātīgām
izmaksām. Viņa arī norāda, ka formastērps lielā mērā arī disciplinētu
– pašlaik daudzi bērni uz skolu iet
tādā apģērbā, kādā vēlas un kādu
vecāki var atļauties. «Ir valstis, kur
šajā ziņā ir pat stagnātiska pieredze, proti, skolā ir noteikta skolas
forma un bērni ir spiesti pieņemt
šos noteikumus. Tas neapšaubāmi

disciplinē. Turklāt līdz ar vienota
apģērba ieviešanu skolēniem arī
skolotāji būtu spiesti rūpīgi izvērtēt,
kā viņi izskatās, stāvot klases priekšā,» spriež galvenā speciāliste bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos.

aizrādīt, ka viens vai otrs tērpjas varbūt
nepiemēroti.
Manuprāt, vienota skolēnu apģērba
ieviešana arī bērnus disciplinētu.
Atceroties savus skolas gadus, skolas
forma mums bija tāds kā darba apģērbs
– pārnākot no skolas, pārģērbāmies un
tikai tad pavadījām savu brīvo laiku.
Taču tagad bērns nereti kā no rīta aiziet
uz skolu, tā pārnāk tikai vakarā, kad
beigušās visas ārpusstundu nodarbības – vairs nav vajadzības aiziet mājās
pārģērbties, tādējādi arī ar mājiniekiem
kontaktēties sanāk retāk. Turklāt vienota skolēnu apģērba ieviešana katrā
mācību iestādē, iespējams, skolēnus
atturētu arī no šādām tādām pārgalvībām – viņam, esot skolas apģērbā,
būtu jārēķinās, ka apkārtējie droši
zina vismaz to, kurā skolā viņš mācās,
tādēļ padomātu, pirms uz ielas dara
ko neatļautu.

Nenoliedzami, daudzus vecākus
satrauc vienota skolēnu apģērba
ieviešanas augstās izmaksas, kaut
arī patiesībā tās tik milzīgas nemaz
nebūtu – vecāki taču vienalga bērnam skolai iegādājas apģērbu, un
kāpēc lai tas nebūtu visiem līdzīgs?
Turklāt, ja šī jautājuma risināšanā
aktīvi iesaistītos arī pašvaldība,
iespējams, varētu rast iespējas
daļu no izdevumiem vecākiem
kompensēt.
Svarīgi vecākiem un bērniem saprast,
ka priekšstats par skolas formām agrāk un mūsdienās ir būtiski atšķirīgs.
Arī skolēnu apģērbs mūsdienās var
būt moderns, ērts un gaumīgs. Tas
taču nebūtu nekas bērnu personību
aizskarošs – vienkārši skolēniem būtu
apģērbs, kuru uzvelkot viņi justos
piederīgi savai skolai un vēl vairāk
vienoti.»

Viedokļi
Ģimenes psihoterapeite Aina Poiša:
«Skolēnu formas tērps ir «koks ar
diviem galiem». No vienas puses, pamatots ir uzskats, ka obligātā skolas
forma var ierobežot bērna radošo
garu, neļaut izcelties individualitātei
– tā visiem liek būt vienādiem. Taču, no
otras puses, skolas forma bērnus disciplinē, tā izlīdzina sociālo nevienlīdzību un rada sociālo piederību noteiktai
– konkrētās skolas un skolēnu – videi.
Turklāt fakts ir arī tas, ka dažbrīd
jauniešiem pietrūkst izpratnes par to,
kur un kādu apģērbu vilkt, tā rezultātā
klīst mums no rītiem un pa dienām
skolās jaunieši, kas izrotājušies kā uz
diskotēku... Tas nav pareizi. Bērnam
jau no mazotnes ir jāveido izpratne
par apģērbu, tā valkāšanas kultūru un
noteikumiem, kas vienu apģērbu ļauj
vilkt ikdienā, bet otru – ejot atpūsties.
Labs darba tērps palīdz noskaņoties

uz strādāšanu, tādēļ, visu rezumējot,
varu vien sacīt, ka skolas forma ir laba
un vajadzīga lieta. Vien būtu jāgādā, lai
tā ir laikmetīga un šodienai atbilstoša.
Uzskatu, ka arī skolas formā vajadzētu
būt zināmai brīvībai, kas ar kādu aksesuāru skolēnam ļauj akcentēt savu
individualitāti. Bet vispareizāk rīkojas
tās mācību iestādes, kas pirms skolas
formas ieviešanas veic skolēnu aptauju,
lai noskaidrotu viņu vēlmes, bet vēlāk,
nosakot skolas formu, piedāvā vairākus
vienā stilā ieturētus, bet dažādus modeļus. Zinu, ka Rīgā skolas to praktizē, un
pret to nav nekā iebilstama.»
Rīgas Franču liceja direktora vietniece
izglītības jomā Māra Kalniņa:
«Franču licejs bija pirmā skola Latvijā,
kas pirms desmit gadiem izšķīrās par
labu skolēnu formām, un šobrīd savu
izvēli neesam nožēlojuši. Trīs galvenie

iemesli formas ieviešanai bija: centieni
vairot vienlīdzību starp materiāli dažādi
nodrošinātu ģimeņu bērniem, vairot
skolēnu piederību skolai, kā arī mācīt
bērniem to patiesību, ka katrai vietai
pieder kāds konkrēts apģērbs – skolā
un darbā ir jāievēro vieni ģērbšanās
noteikumi, bet atpūtā var ievērot citus.
Protams, vienmēr būs kāds, kam forma
nepatīk, taču saskaņā ar pēdējās aptaujas datiem par skolas formām iestājas
75 procenti skolēnu. Tas ir labs rādītājs,
un patiesībā jūtam, ka skolēniem, jo
īpaši jaunāko klašu audzēkņiem, formas
patiesi patīk. Sarežģītāka situācija ir ar
vecāko klašu skolēniem – vienmēr būs
kāds, kam nepatīk apkaklīte vai žaketīte, vai vēl kāda formas detaļa, taču
tas saistāms arī ar «pretestības pilno»
pusaudžu vecumu.
Mēs arī cenšamies bērnus iesaistīt skolas
formas izveides procesā, ļaujam viņiem

pašiem lielā mērā izvēlēties fasonu, un
tas pozitīvo attieksmi pret formām tikai
vairo. Šodien forma ir kļuvusi par neatņemamu darba dienas sastāvdaļu, ko
jaunieši pieņem. Esam pārliecinājušies,
ka formas tērpi skolai palīdz uzturēt
kārtību, bet skolēnam – koncentrēties
darbam. Tas ir svarīgākais labu rezultātu
sasniegšanai, un mums tas izdodas.»
Biedrības «Latvijas vecāku apvienība
«Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei»» vadītājs Kārlis Bodiševics:
«Jautājums par skolēnu apģērba ieviešanu mācību iestādēs plaši izskan visā
Latvijā – tiek rīkotas ne tikai vecāku
sapulces skolās, izzinot viņu un bērnu
viedokli, bet pat vērienīgāki pasākumi.
Šķiet, Madonā realizēja ieceri kultūras
namā sarīkot skolas apģērbu modes skati, pēc kuras izvērtās spraigas
diskusijas – vajag vai nevajag ieviest

vienotu apģērbu, cik tas izmaksās, kādi
ieguvumi vai zaudējumi būtu. Ja šī lieta
«aizietu» arī Jelgavā un vispirms jau
pašā skolā apzinātu viedokļus, izvērtētu
visus plusus un mīnusus, mēs būtu gatavi sadarboties, uz diskusiju uzaicinot
visus interesentus, tostarp modes skatē
un sarunā ar tērpu mākslinieci piedāvājot iespēju novērtēt, ka vienojošs skolas
apģērbs jau uzreiz nenozīmē formu tās
agrākajā izpratnē. Protams, Anglijā, kur
skolas formām ir senas tradīcijas, pat
skolas somas ir vienādas, taču mēs esam
par vienota stila apģērba ieviešanu, kas
būtu gan ērts, gan moderns – ja jauniešiem labāk patīk džinsa audums, lūdzu,
– arī tas ir iespējams! Vajag vien skolā
piedāvāt šādu ideju izskatīšanai.
Nenoliedzami, pašlaik skolas iekšējos
kārtības noteikumos diezgan vispārīgi
atspoguļots, kādam jābūt skolēna apģērbam, tieši tādēļ nereti nav iespējams
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Pirmdiena, 29.septembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 617.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4867.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 357.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Kambalu dzimta Rideïos.
12.45 «Ielas garumâ». Zaíusalas krastmala.*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Reþisors V.Kairiðs.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Rezgalîbas 2». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 27. un 28.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 617.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4868.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 358.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
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 «Smalkâ dâma». Seriâls. 4.sçrija.

tv programma
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Diversants» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
22.05 «Rembo». ASV un Vâcijas trilleris.
0.00 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 6.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 60.sçrija.
2.05 «Dþeisons X». ASV ðausmu filma. 2001.g.
4.00 «Kâpçc tâ gadîjâs».
Dokumentâls raidîjums.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 123.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 217.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 85. un 86.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts».
13.00 «Medikopters». Seriâls. 21.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 47.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 247.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 31. un 32.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums». Meksikas seriâls. 20.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 87. un 88.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8».
ASV seriâls. 5.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 9.sçrija.
0.35 «Riska zona». Raidîjums.
1.10 «Medikopters». Seriâls. 21.sçrija.
2.05 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 247.sçrija.
3.00 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 31. un 32.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 20.sçrija.

TV5

10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 10.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 355.sçrija.
14.00 Prezidenta kausa izcîòa basketbolâ.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 4.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 161.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 10.sçrija.
20.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls.
17. un 18.sçrija.
22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Tavs auto».*
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 161.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 21.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Patiesîbas atklâsme».
Vâcijas melodrâma. 2007.g.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 65.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 119.sçrija.
14.50 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.00 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.30 «Mûka Omi noslçpums».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.00 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 162.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 1.sçrija.
20.00 LNT ziòas.

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.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Turecka marðs» (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 Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Otrdiena, 30.septembris
LTV 1

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. 17.sçrija.
15.25 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 29. un 30.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 618.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4869.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 359.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Trîs krâsas. Sarkanâ».
Francijas, Polijas un Ðveices drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Galva. Pils. Sçta».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 5.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 11.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 356.sçrija.
14.00 LMT virslîgas spçle futbolâ.
Liepâjas metalurgs - Ventspils.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 5.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Krievijas seriâls. 162.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 11.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâla filma. 27. un 28.sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 24.sçrija.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 162.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 22.sçrija.
10.05 «Meþroþu ieleja: Mîlestîbas mantojums».
Vâcijas melodrâma. 2007.g.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 66.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 1.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 120.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.40 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 163.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 2.sçrija.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 618.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4868.sçrija.

10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 358.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijas meþa stâsti».

6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 218.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 6.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 87. un 88.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 149.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 22.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 248.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 33. un 34.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 21.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 89. un 90.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 16.sçrija.

20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera 2». Vâcijas
kriminâlmelodrâma. 20. un 21.sçrija.
22.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 4.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 17.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 61.sçrija.
1.55 «Rembo». ASV un Vâcijas trilleris. 1982.g.
3.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 124.sçrija.

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris

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 «Smalkâ dâma». Seriâls. 6.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 12.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 357.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo - Torpedo.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 6.sçrija. Lomâs:
16.50 «SeMS».
17.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Krievijas seriâls. 163.sçrija. Lomâs:
18.30 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
18.50 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ. Rîgas
Dinamo - Maskavas Dinamo. Tieðraide.
21.25 «112 hronika».
21.40 «Ceïojums laikâ». ASV fant. filma. 1992.
g.
23.20 «Nâkotnes parks».
23.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 163.sçrija.
0.35 «112 hronika».*

LNT
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
22.20 «Salauztâ bulta». ASV trilleris.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 22.sçrija.
1.30 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 248.sçrija.
2.25 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 33. un 34.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 21.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 «Sievieðu lîga» (ar subt.). Krievijas
13.30 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.35 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Turecka marðs» (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 Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «OSP studija» (ar subt.).

Treðdiena, 1.oktobris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 619.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4869.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 359.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 «Leìendu mednieki».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 31. un 32.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 619.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4870.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 360.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».

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
23.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Ilgas pçc
Marilundas». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 67.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 2.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 121.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.40 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.

16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 164.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 3.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Iekâre, piesardzîba». ASV, Taivânas,
Íînas un Honkongas kriminâldrâma.
1.00 «Draugi 6». ASV seriâls. 19.sçrija.
1.30 «Renegâts». ASV seriâls. 62.sçrija.
2.25 «Labie puiði». ASV gangsterfilma. 1990.g.
6.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.

22.20 «Medîbu nacionâlâs îpatnîbas» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
0.20 «Medikopters». Seriâls. 23.sçrija.
1.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 249.sçrija.
2.15 «SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 35. un 36.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 22.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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi»* (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.40 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Ceturtdiena, 2.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 620.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4870.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 360.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. No Baltijas lîdz Romai».
Telefilmas Rîga dokumentâla filma.
14.20 «Rûtoj’ saule, rûtoj’ bite».
Telefilmas Rîga koncertfilma.
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 33. un 34.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 620.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4871.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 361.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 125.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 219.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 89. un 90.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 150.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 23.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 249.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 35. un 36.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 22.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91.sçrija.
18.50 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.

20.30 «Panorâma». Sporta ziòas. Laika ziòas.
20.59 «100. pants». Speciâlizlaidums.
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 3.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 «Smalkâ dâma». Seriâls. 7.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 13.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 358.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs hokeja lîgas spçle. Rîgas
Dinamo – Maskavas Dinamo.*

tv programma
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16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 7.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 164.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 13.sçrija.
20.05 «Pilsçtas nomales».
Francijas dokumentâla filma.
20.55 «Mûsu mîlestîbas noslçpums».
Vâcijas drâma.
22.30 «Ar makðíeri».
23.00 «Âtruma cilts».
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 164.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 24.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija. Satikðanâs
pie jûras». Vâcijas melodrâma. 2004.g.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 68.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 3.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 122.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 2».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.40 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 24.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 165.sçrija.

17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.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 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 4.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
263. un 264.sçrija.
0.10 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
2.10 «Iekâre, piesardzîba». ASV, Taivânas,
Íînas un Honkongas kriminâldrâma.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla». Seriâls. 126.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 220.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91..sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 151.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 24.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès». Seriâls. 50.sçrija.
14.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 250.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus». Seriâls. 37. un 38.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 23.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 92.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
2008.g. 2.sçrija.
21.20 «Kurjers». ASV un Francijas trilleris.
23.15 «Latvija. Ulmaòlaiki».
Dokumentâlo filmu cikls. 1. un 2.sçrija.
1.00 «Medikopters». Seriâls. 24.sçrija.
1.55 SMS èats».
4.15 «Sirds uz ledus». Seriâls. 37. un 38.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 23.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 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.15 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.40 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sarmats» (ar subt.). Krievijas seriâls.

0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 165.sçrija.
1.05 «Bikini meitenes». 11.sçrija.
1.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
25.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Vçjð pâr
ðçrâm». Vâcija melodrâma. 2004.g.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 69.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 4.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 123.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubijs Dû bçrnîbâ 3».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.40 «Mûka Omi noslçpums».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 166.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.

Piektdiena, 3.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 621.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4871.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 361.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 «Emîls Dârziòð».
LTV iestudçjums. 1.sçrija.
13.50 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei - 20.
14.20 «Kurp doties?».
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Brînumainâ koledþa». Animâcijas
seriâls. 35. un 66.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 621.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4872.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî». Raidîjums par seriâlu
«Neprâta cena».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 9.sçrija.

23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 8.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 14.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 Dokumentâlo filmu cikls Piemineklis.
Zaïâ lînija.
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 359.sçrija.
14.00 SEB Baltijas basketbola lîgas spçle.
Spçle par 1.vietu.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 8.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 165.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Dokumentâls seriâls. 14.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 21.sçrija.
20.55 «Izsûtâmais». ASV kriminâldrâma.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.35 «24 stundas 4». ASV seriâls. 6.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 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Paldies Dievam, piektdiena ir klât!»
TV vakara ðovs.
22.55 «Zâìis 2». ASV ðausmu filma. 2005.g.
0.50 «Naktis bugi stilâ». ASV drâma. 1997.g.
3.35 «Lielais pârpratums». ASV un
Lielbritânijas komçdija. 1999.g.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 127.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 221.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 92.sçrija.
10.30 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 152.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 25.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 51.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 44.sçrija.
15.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 39. un 40.sçrija.
16.20 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 24.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 93.sçrija.
18.50 «Mana ìimene - citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL».
21.20 «Íertais profesors». ASV komçdija.
23.15 «Comedy club» (ar subt.).
0.15 «Dzîve ar vçrienu». Spânijas komçdija.
2.25 «Pretî brîvîbai». Mâkslas filma.
4.25 «Sirds uz ledus». Seriâls. 40.sçrija.
5.00 «Elisondo ìimenes noslçpums».
Meksikas seriâls. 24.sçrija.

16.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (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 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Laikmeta anekdotes. Ïeòins - Staïins»
(ar subt.). Krievijas dokumentâla filma.
22.55 «Suns uz siena kaudzes» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
1.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Sestdiena, 4.oktobris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 358. un 359.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 53. un 54.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kinozvaigznes.
Paskâla Petî». Francijas dokumentâla
filma, 2007.g.
13.05 LNO sezonas atklâðana. Latvijas gâzes
balvas pasniegðana un koncerts.*
14.40 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 9.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Latvijas meþa stâsti».
16.15 «Midlmârèa».
Daudzsçriju mâkslas filma. 4.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Operdziedâtâjs A.Antoòenko.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Man, vienai mâsiòai».
Animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 2006.g. 2.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 22.sçrija.
22.05 «Mçs esam!».
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
22.35 «Melnais kaíis, baltais kaíis». Francijas,
Vâcijas un Dienvidslâvijas Republikas
komçdija, 1998.g.
0.40 Nakts ziòas.

LTV 7
7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ.
FK Daugava - FK Ventspils. Tieðraide.
16.00 SEB Baltijas basketbola lîgas spçle.
BK Barons - BK Siauliai.
18.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 8.filma.
19.00 «Dabas taka».
19.30 «Tavs auto».
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Bezpajumtniece». Krievijas melodrâma.
22.40 «Bikini meitenes». 12.sçrija.
23.10 «Seksa faili». Misters X.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska». Animâcijas seriâls. 26.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 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.15 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 103.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Katastrofas recepte».
ASV ìimenes komçdija. 2003.g.
12.25 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.05 «Divas nedçïas, lai iemîlçtos». ASV un
Austrâlijas romantiska komçdija.
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 2003.g. 1.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 93.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».
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22.10 «Labâk vçlu, nekâ par vçlu».
ASV romantiska komçdija.
1.10 «Gaidîðana». ASV komçdija. 2005.g.
3.10 «Klikt 6». ASV erotiska filma.
4.55 «Zâìis 2». ASV ðausmu filma. 2005.g.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 128.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 16.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 20.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Tâda ir dzîve». ASV traìikomçdija.
12.20 «Âdamsoni». Humora seriâls.
13.20 «Pirmais bruòinieks».
ASV romantiska piedzîvojumu filma.
16.05 «Íertais profesors». ASV komçdija.
18.00 «Trîs nindzjas: Misija Mega kalnâ».
ASV ìimenes komçdija.

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 «Radîbu mokas». ASV komçdija. 2000.g.
14.50 «Bezpajumtniece». Krievijas melodrâma.
16.30 «Nâkotnes parks».*
17.00 «Interneta vergi». Dokumentâla filma.
18.00 «Dabas svçtvietas». Dokumentâla filma.
11. un 12.sçrija.
19.00 «Meþonîgais skrçjiens».
19.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.00 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 3.sçrija.
20.45 «Libertija slazdâ».
Vâcijas un Kanâdas drâma.
22.25 «Krçjums... saldais».
22.55 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 19.sçrija.
23.40 «Bikini meitenes». 13.sçrija.

LNT

19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Ledus laikmets». ASV animâcijas filma.
22.35 «Aiziet!» ASV kriminâlkomçdija.
0.35 «Otrâ sieva». Mâkslas filma.
2.10 «Labâkâ iespçja nomirt». Mâkslas filma.
3.55 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 129.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Laikmeta anekdotes. Ïeòins – Staïins»
(ar subt.). Krievijas dokumentâla filma.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
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 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ankor, vçlreiz Ankor» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 5.oktobris
LTV 1
7.35 «Garîgâ dimensija».
8.05 «Sargâjiet bçrnus!»
8.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 360. un 361.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Emîla nedarbi».
Rîgas kinostudijas komçdija.
14.50 «Ûdensbrînums». Studijas Dauka
animâcijas filma, 1985.g.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 «Redzes atmiòa». «Ap savu asi».
Dokumentâla filma.
17.00 «Klçts». Folkloras programma.
17.30 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei – 20.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Pasaka par Sisi Vijoïkâju».
Animâcijas filma.
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 21.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 Pirmizrâde LTV1. «Vogelfrei».
Latvijas mâkslas filma, 2007.g.
23.05 Nakts ziòas.
23.10 «Projekts Cilvçks».
23.40 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 3.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».

6.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums ‘07» (arhîvs).
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 21.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 104.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Krokodilu mednieks» ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija. 2005.g.
12.30 «Latvijas princese».
13.30 «Amulets 8». ASV seriâls. 13.sçrija.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.10 «A projekts».
Íînas piedzîvojumu komçdija. 1983.g.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 2.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis.».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 94.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Zvaigþòu lietus 2».
23.30 «Nikita». ASV seriâls. 17.sçrija.
0.30 «Godîga spçle». ASV trilleris. 1995.g.
2.15 «Labâk vçlu, nekâ par vçlu».
ASV romantiska komçdija. 2003.g.
5.15 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 4.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 130.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 17.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Ledus laikmets». ASV animâcijas filma.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
ASV seriâls. 19. un 20.sçrija.
14.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 195.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 5.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
11.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 4.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
23.15 «Meli». ASV kriminâldrâma.
1.55 «Marsa rçgi». ASV fantastikas filma.
3.35 «Dvçseles muzikanti».
Dokumentâla filma.
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
11.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).

13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.). *
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Biedrība «Harmonija» un Jelgavas Sabiedrības
integrācijas birojs izsaka pateicību
SIA «Zelta vārpa», SIA «Taneks», veikalam «Kanclers», veikalam «Skaistums», «Rotary» klubam, JPPA «Kultūra», Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļai, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei, aģentūrai «Zemgales INFO»,
Sv.Annas katedrālei, Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram,
Sporta servisa centram, deputātei Baibai Rivžai, Jelgavas domes darbiniekiem un visiem, visiem, kas atbalstīja labdarības akciju «Padalies!».

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
aģentūra «Kultūra»

aicina darbā
garderobisti(-tu).
Tālrunis 63023461.

Jelgavas dome paziņo, ka privatizācijai nodotas nekustamā īpašuma
(zemesgabals 757 m2 platībā ar kadastra Nr.09000030269, ēkas (garāžas) ar kadastra apzīmējumu 09000030269001 un 09000030269002)
Jelgavā, Dambja ielā 28, 185/2807 domājamās daļas (turpmāk tekstā
«Objekts»). Zemesgabala 185/2807 domājamām daļām atbilst 49,89
m2 no kopējās platības.
Objekta privatizācijas pamatprincipi:
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana izsolē uz nomaksu
ar pirmpirkuma tiesībām kopīpašniekiem.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 1692,77 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit divi lati un septiņdesmit septiņi santīmi), t.sk.:
2.1. ēku 185/2807 domājamo daļu vērtība – Ls 1500;
2.2. zemesgabala 185/2807 domājamo daļu vērtība – Ls 192,77.
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkuma termiņš – viens gads.
5. Maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
Privatizācijas projekti, pretenzijas, kreditoru prasības un citi prasījumi,
kas attiecas uz privatizējamo objektu, iesniedzami Jelgavā, Lielajā ielā
11, 109. kab. (tālrunis 63005559) viena mēneša laikā no publikācijas
dienas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris

Latvijai – 90

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris
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Atklāj savu Jelgavu!

Zīmīgākie notikumi
Jelgavā no 1928.
līdz 1938. gadam

«Iededzies par Latviju»
– tas skan kā aicinājums,
izgaismojot Latvijas tiltus,
vienojoties kopīgā talkā un
gaidot mūsu valsts 90. dzimšanas dienu. «Jelgavas Vēstnesis» arī aicina – iedegsimies
par savu pilsētu! Turpmāk ik nedēļu
līdz pat Latvijas jubilejai vēsturiskās fotogrāfijās piedāvājam iepazīt Jelgavu: kā tā augusi, mainījusies, attīstījusies 90 gadu laikā. Galvenie vēsturiskie fakti droši
vien daudziem ir labā atmiņā, taču mēs centīsimies
izcelt interesantas nianses un notikumus, lai iepazītu
savu pilsētu vēl labāk. Šoreiz otrais vēsturiskais posms
– no 1928. līdz 1938. gadam.
P.S. Varbūt arī jūsu ģimenes albumā saglabājušās interesantas vēstures liecības par Jelgavu un jūs esat gatavi
tajās dalīties?! Fotogrāfijas, īpaši par laika posmu no 1940.
gada, gaidīsim redakcijā Svētes ielā 33, 211. kabinetā,
tālrunis 63048801, vai aicinām tās iesūtīt pa e-pastu:
redakcija@zi.jelgava.lv.

Ilgviļņi un ondulācijas 30. gadu otrajā pusē frizētavās bija dāmu pieprasītas – lūk, kādas
darbdienas skats no Jelgavas frizētavas.
Māla pudeles
– tik līdzīgas
tām «Latvijas
keramikas A»
ražotajām,
kurās mēs
pieraduši redzēt «Latvijas
balzama»
produkciju,
bet trīsdesmitajos gados
tādās pildīja
liķierus un
minerālūdeni.

«Trāna vazelīns» – ražots Jelgavā. Atzīts un izslavēts līdzeklis
lielo stulmu zābaku aizsargāšanai un spodrināšanai.
Šis patafons nebūt nav nācis no
smalkām Rīgas bodēm – izrādās, tepat Katoļu ielā bijis Ozola veikals,
kurā šis patafons no detaļām
kopā salikts un tirgots. Ozola
veikalā bija nopērkamas arī
šujmašīnas, velosipēdi un
citas lietas – visas preces pieņemtas arī labošanai.

1935. gadā
Jelgavā notiek
mazpulku darbu pārbaudes
svētki. Mazpulcēnu
meitenes tiek
apmācītas ierindas mācībā.

• 1930. gadā – pie «Academia Petrina» atklāj pieminekli pirmajam Valsts
prezidentam Jānim Čakstem.
• 1932. gadā – atklāj pieminekli «Lāč
plēsis un Melnais bruņinieks».
• 1934. gadā – par pilsētas galvu
iecelts Hugo Štolcs.
• 1936. – 1938. gadā – Jelgavas
pils remonts, lai pēc tam no Latvijas
Universitātes atdalītu atsevišķas fakultātes, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, un Jelgavā
izveidotu Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju. Vienlaikus uz pili pārceļ
Lauksaimniecības kameru (Lauksaimniecības ministrijas).
• 1937. gadā – III Pļaujas svētki
Jelgavā, Aleksandrs Grīns saraksta
scenāriju brīvdabas izrādei «Zemgales atmoda».
• 1937. gadā – valdība nolemj
Jelgavā celt trīs nozīmīgas ēkas
– 15. maija skolu (tagadējā Valsts
ģimnāzija), Jelgavas ostu (nerealizējās), jauno pastu (mums zināmā
Pasta māja).
• 1937. gadā – Zemgales lauksaimniecības sasniegumu izstāde,
tai speciāli izbūvēta Izstādes iela
ar atsevišķiem izstāžu paviljoniem
katrai tā laika ministrijai.

Jā, jā – arī 30. gados Jelgavā bija bezdarbnieki. Viņiem esot bijusi
iespēja pieteikties sabiedriskajos darbos, kur gan maksāja nelielu naudas summu. Sabiedriski noderīgie darbi bija dažādi – arī
ceļu būvē. Tieši iesaistot bezdarbniekus, esot izbūvēts Brīvības
bulvāris. Tam zemi raka pie dīķa netālu no tagadējā bērnudārza
«Rotaļa».

Tik ierasta lieta –
olu iepakojums.
Bet trīsdesmitajos gados olas
pirka tirgū vai
veikalā, līdzi ņemot šādu koka
kastīti, kurā pirkumu bija ērti
pārnēsāt.

1 9 3 8 . g a d a v a s a r ā J e l g a v ā i e s ā k b ūvēt jauno laboratoriju korpusu Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijai.

Novērtējiet!
– 1930.
gadā
ievieš
jaunas
policistu
formas.

Tās nav vienkāršas konfektes – visticamāk, tādas divdesmitajos trīsdesmitajos gados varēja iegādāties vien Jelgavā, jo te Lapskalna
ielā darbojās Puriņa konfekšu un šokolādes fabrika. Un tā nebūt
nebija vienīgā saldumu ražotāja mūsu pilsētā šajā laikā.

Tagad tas šķiet neiedomājami, bet trīsdesmitajos gados katru
rudeni – arī 1933. gadā – pie Jelgavas Cukurfabrikas piestāja
liellaivas, kas uz fabriku šādi atgādāja novāktās cukurbietes.

Pagājušajā gadā šo
krēslu kāds iedzīvotājs uz Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju atnesis kā klavierkrēslu.
Tikai vēlāk, to pētot
smalkāk, vēstures
speciālisti atklājuši, ka
trīsdesmitajos gados
tas bijis īsts biroja
krēsls, pie kura strādājušas mašīnrakstītājas.
1935. gadā Jelgavā tiek atvērta Latvijā pirmā buru lidotāju skola Latvijas armijas lidotāji kādos
un iesvētīts skolas karogs. Un tāds, lūk, izskatās skolas jaunais svētkos Jelgavas aerodromā 30.
«Kondora» tipa lidaparāts, kurā var ievietot arī motoru.
gadu otrajā pusē.

1930. gadā pie «Academia
Petrina» atklāja pieminekli
pirmajam Valsts prezidentam
Jānim Čakstem.

Materiāls sagatavots ar vēsturnieka Andra Tomašūna un
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja atbalstu
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notikumi

Kultūras pasākumi
 25. septembrī pulksten 19 – Lienes Šomases koncerts «Vārdos
nepateiktais».
 26. septembrī – Jelgavas rajona skolotāju dienas sarīkojums.
 27. septembrī pulksten 12 – Rumānijas diena Jelgavā.
 28. septembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
izrāde Ričards Šeridans «Atjautīgā aukle». Režisors Arvīds Matisons. Biļešu cenas – Ls 3; 2; 1,50.
 1. oktobrī pulksten 17 – Veco ļaužu dienai veltīts svētku koncerts. Piedalās aģentūras «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis
«Guns» un deju kolektīvs «Jaunība». Ieeja – bez maksas (kultūras
nama Mazajā zālē).
 1. oktobrī pulksten 18 – slavenā Liverpūles bītlu mūzika
– komponista Pola Makartnija oratorijas «Ecce Cor Meum» pirm
atskaņojums Baltijas valstīs. Piedalīsies Ķelnes (Vācija) un Rīgas
(P.Stradiņa universitātes) kori, orķestris un ērģelniece Kristīne
Adamaite (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).   
 1. oktobrī pulksten 19 – grupas «Bellacords» koncerts. Hipotēku bankas dāvana jelgavniekiem (kultūras namā).
 3. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas
sarīkojums (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 30. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu un
pedagogu darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 26. septembrī pulksten 17 – Jāzepa Pīgožņa darbu izstādes
atklāšana (Jelgavas Mākslas skolā).
 30. septembrī pulksten 14 – tikšanās ar fotogrāfu Aivaru
Gulbi, kura fotogrāfiju izstāde «Pelēkās ikdienas zelta mirkļi» vēl
līdz 30. septembrim apskatāma kultūras nama 2. stāvā.
 30. septembrī pulksten 16 – tikšanās ar fotogrāfi Astrīdu
Meirāni fotogrāfiju izstādes «Salona viesi» noslēgumā (kultūras
nama 1. stāvā).
 No 1. līdz 30. oktobrim – fotokonkursa «Vai pazīsti Jelgavu?»
laureātu fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).
 No 2. oktobra – Jāņa Siliņa lielformāta fotogrāfijas «Dejas uz
veļas virves». Tikšanās ar autoru – izstādes noslēgumā 30. oktobrī
pulksten 14 (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 27. septembrī puksten 11 – Jelgavas čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā (Pasta salā).
 27. septembrī pulksten 14 – 1. līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – «Tukums 2000» (Ozolnieku stadionā).
 27. septembrī no pulksten 10 līdz 17 – Latvijas Skolu sporta
federācijas basketbola turnīrs skolām (Jelgavas Sporta hallē).
 2. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm (Jelgavas Sporta hallē).
 3. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm (Jelgavas Sporta hallē).

Kaktuss –
24 stundu brīnums

 Zane Auziņa

Īstu brīnumu savai
saimniecei jelgavniecei Lailai Fišerei sagādājis nu jau vairāk
nekā 30 gadu vecs
kaktuss. Parasti tas
uzzied reizi gadā un
saimnieci priecē tikai ar vienu bāli rozā
ziedu, bet šogad tam
vienlaikus uzplauka
seši ziedi.
L.Fišere stāsta, ka šo kaktusu saņēmusi dāvanā pirms
vairāk nekā 30 gadiem kā pavisam mazu «adatu bumbuli».
Ar laiku tas sāka arī ziedēt un
katru gadu saimnieci priecējis
ar vienu ziedu. «Bet šogad kā
īstu brīnumu vēroju kaktusa
saņemšanos uz īstu ziedēšanu
ar veseliem sešiem ziediem
vienlaikus. Tas man ir kā īsts
brīnums,» stāsta jelgavniece.

Viņa piebilst, ka prieks gan
par ziediem esot ļoti īss – vien
24 stundas. «Kaktusam viss
notiek ļoti ātri. Noteikti, ja
būtu sēdējusi tam klāt, būtu arī
redzējusi, kā burtiski pusstundas laikā atveras pumpuri. Tie
kaktusam ir interesanti – katrs
uz sava zieda kātiņa, kas ir
krietni garš. Taču sanāca tā,
ka vienu brīdi, ejot garām palodzei, pamanīju, ka tas riktējas
uz izplaukšanu, bet pēc brīža
atnāku – un visi ziedi jau vaļā.
Tas bija ļoti skaists skats, tiesa,
tikai vienu dienu garš – jau
nākamajā visi zieda kātiņi bija
noliekušies. Labi vien, ka mana
paziņa paguva atbraukt ciemos
un skaisto skatu nofotografēt,»
piebilst L.Fišere.
Viņa ļoti priecājas par skaisto, kaut arī īso brīnumu un,
atnesot kaktusa fotogrāfijas uz
laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
redakciju, dalās savā priekā arī
ar citiem.

Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris

Nāciet uz kafiju
«Suņa takā»!
 Ritma Gaidamoviča

Savulaik šīs mājas sienu virs parādes durvīm
rotāja liels uzraksts
«Karatē klubs», kas
vēstīja par to, ka šeit
var trenēties karatē,
taču patiesībā ēka bija
neapdzīvota. Vairākus gadus tur rosījās
divi dizaineri, kas pašu
spēkiem izremontētajās telpās nu jau kādu
laiku iekārtojuši dizaina biroju un pilsētā
vienīgo un pirmo galeriju, kas neraksturīgi
nosaukta nevis par
«Vecpilsētu», lai arī sākumā tā bija iecerēts,
jo atrodas tieši Jelgavas Vecpilsētā, bet gan
par «Suņa taku».
Tās izveidotāji ir jelgavnieki
profesionāli dizaineri Ilona un
Ilmārs Drīliņi, kuri par sevi
saka: «Mēs esam vieni no tiem
laimīgajiem cilvēkiem, kas nenožēlo nevienu brīdi, jo darām
to, ko gribam. Muļķīgi būtu
diskutēt, vai mēs nopelnām
tik, cik gribam, jo pat miljonāri
nenopelna tik, cik vēlas, bet mēs
tāpēc nesūkstāmies par dzīvi,
mums ir interesanti. Esam
atraduši savu dzīves filosofiju
un ar to arī dzīvojam. Galerija
ir jauna iespēja sev un citiem
māksliniekiem,» tā Ilmārs.

«Doma par galeriju mūsos gruzdēja ilgi,» tā par galerijas «Suņa taka» izveidi teic tās saimnieki
Ilona un Ilmārs Drīliņi.
Foto: Ivars Veiliņš

un doma par galeriju mūsos
gruzdēja ilgi. Pieturamies pie
latviešu sakāmvārda: kas lēni
nāk, tas labi nāk. Mūsu joma
ir raksturīga ar iedziļināšanos,
nekas nenotiek virspusēji. Gan
dizaina darbi, gan interjeri,
kurus projektējam, gan arī
galerijas ideja ir pārdomāta. Ir
izveidots izstāžu plāns gadam
– var, protams, gadīties nelielas izmaiņas, bet mērķtiecīgi
virzāmies uz priekšu. Galerijai
Iesākumā struktūrvienība, tiek veidota mājas lapa, kur
kas uztur galeriju
varēs iepazīties ar izstāžu un
«Pirms trim gadiem Ilmārs aktivitāšu plānu,» tā «Suņa
man saka: es tev parādīšu vienu takas» saimnieks.
fantastisku vietu, kur varētu
atrasties dizaina birojs un ga- 24 kvadrātmetri –
lerija vai kaut kas tāds – māks- tā ir tik liela, cik
liniecisks. No laika gala jau Jelgavā mākslas mīļotāji
domājām, ka pilsētā vajadzētu
Kāds pilsētas uzņēmējs iztādu publisku telpu. Saimnieku teicies: tas gan ir ekskluzīvi
apmierināja mūsu ideja, un viņš – tāda uzgaidāmā telpa dizaina
teica: «Nāciet un dariet!» Tad nu birojam, kur vēl labāk! Noteikarī sākām ar savām idejām un ti katram, kas šeit būs paviesospēkiem to veidot. Iesākumā no- jies, radīsies jautājums, kāpēc
briedām, ka te atradīsies dizaina tik maza galerija – aptuveni 24
birojs jeb struktūrvienība, kas kvadrātmetri. Ilmārs atbild,
uztur galeriju. Ja tā «nerullēs», ka tā ir tieši tik liela, cik Jeltad «nerullēs» arī galerija. Bet gavā mākslas mīļotāji. «Esmu
pagaidām viss ir labi. Šeit tiek apsolījis – ja būs tik daudz
pavadīts gan mūsu darba, gan cilvēku, ka galerijā nesatilps,
brīvais laiks, jo
mēs atbrīvosim
nereti esam te
arī biroja telpu
«Esmu apsolī- un pārvērtīsim
arī naktīs. Protams, ne viens
par galeriju.
jis – ja būs tik to
vien paudis izEs labāk redzu
d a u d z c i l v ē - mazu telpu,
brīnu un jautājis, vai mēs esam
izstāžu atku, ka galerijā kas
ļoti turīgi, vai
klāšanā pilna
mums ir bagāts
nesatilps, mēs cilvēkiem, nekā
Amerikas onkulielu ar dažiem
atbrīvosim arī c i l v ē k i e m .
lis... Tad nu uz
abiem variansapnis,
biroja telpu un Mūsu
tiem atbildam
protams, varēpārvērtīsim to tu būt: laukā
– nē. Galerijā
nav ieejas makpilna iela cilvēpar galeriju.»
sas un ziedojukiem, policisti
mu – tikai nāc
slēguši satikun skaties, ko piedāvājam,» tā smi un kulturālā veidā svinības
Ilona.
līdz pat pulksten 23 vakarā...
Bet tā nav. Gribētos, lai VecKas lēni nāk, tas labi
pilsēta kļūst par vienu lielu
nāk – doma par
kultūras telpu, un, iespējams,
galeriju gruzdēja ilgi
tas varētu izdoties, jo, šķiet,
Pēdējā laikā bieži dzirdam, ka sakritība ir tā, ka mums kaiuzņēmējiem klājas grūti un daļa miņos atrodas mākslinieki no
nenoturas šajos ekonomiskajos Bērnu un jauniešu mūzikas
apstākļos, bankrotē, bet te – at- skolas. Jau ilgāku laiku Endivērta jauna galerija!
ju Rozenbergu, tās vadītāju,
«Atvērāmies tad, kad varē- provocējam, ka jārīko ielas
jām atvērties, neskatoties uz svētki – viņu mūziķi, mūsu
to, kas notiek valstī, jo mēs uz mākslinieki,» nākotnes idejas
šo mērķi gājām jau kādu laiku ieskicē Ilmārs.

Te nenāk
vienkārši garāmgājēji

Vērtīgākais, ko jau līdz šim
mākslinieki ieguvuši, esot cilvēki, kuri nāk galeriju skatīties.
Tie neesot vienkārši garāmgājēji, viņi zina, uz kurieni nāk,
tāpēc konkrēti meklē šo vietu.
«Dažreiz apmeklētāji te pavada pāris stundu interesantās
sarunās, kaut arī tā ir darba
diena un darba laiks. Mēs paši
esam uzņēmēji un reizē mākslinieki, kas plāno savu laiku, – ja
neizdara darba laikā, dara pēc
tā. Varam teikt, ka ir ne tikai
pārsteidzošā Latvija, bet arī
pārsteidzošā Jelgava, jo mums
apkārt ir tik daudz interesantu
cilvēku, tādu, kurus ikdienā
nesatiec, bet te iespējams viss,»
ar prieku stāsta Ilona.
Mākslinieki vienmēr teic: nenāciet tikai uz izstādi, nāciet uz
kafiju pie mums, jo izstādi nevar
skatīt garāmejot.

«Esam tikai savedēji»

bas, lai galerijas ūdens šūpojas,
nestāv uz vietas – nav klasiskās
un tradicionālās izstādes. Nebūs
arī tikai grafika un gleznas,
bet būs arī forma, piemēram,
nākamajā izstādē «Gaisma vēliem rudens vakariem» gaidāmi
dažādu mākslinieku, dizaineru
veidoti gaismas ķermeņi. Šeit
arī nedarbojas prasība: tikai jelgavnieku mākslas darbi «Suņa
takā»,» skaidro Ilmārs.

«Mm, tad jau tā
jātaisa uz «suņa takas»»

Daudziem noteikti rastos
jautājums, kur gan radies tik
interesants galerijas nosaukums. Saimnieki atzīst, ka
iesākumā logotips tapis ar
nosaukumu «Vecpilsēta», taču
beigās tas izvērtās pavisam
citādi. «Runājot ar draugiem,
stāstījām, ka grasāmies pie
dizaina biroja atvērt galeriju,
apdomājot kāds teica: «Mm,
galerija, nu tad jau tā jātaisa
uz «suņa takas» – vietā, kur
ir intensīva kustība. Nonācām
pie tā, ka Jelgavā jābūt «Suņa
takai», nevis «Vecpilsētai», kas
jau ir pārāk tradicionāli. Protams, arī tam bija apakšā sava
doma, jo daudzi cilvēki nezina,
kur Jelgavā ir Vecpilsēta, taču
ar šo nosaukumu mēs norādītu,
ka tā atrodas šeit. Bet arī «Suņa
takai» ir sava doma – suns iet
pa savu taku, savu izvēlētu
ceļu. «Suņa taka» – suns ar
domu kaut kur dodas,» tā smejot saka Ilmārs.

«Peļņa? Ko jūs! Atrodiet man
vienu jelgavnieku, kurš pēdējā
mēneša laikā nopircis gleznu,
un tad varam parunāt par to.
Lai gan esam lasījuši un pētījuši
– neviena galerija nesūdzas, ka
darbus nepērk, patiesībā viss
notiek, neskatoties uz to, ka
ekonomiskā situācija valstī ir ne
visai laba. Galerija nav veikals,
esam informācijas «turētāji».
Mums ir zināmi mākslinieki,
viņu rokraksts, un, ja kāds vēlas
gleznu vai citu darbu, mēs strādājam kā savedēji, lai tirgošanās
notiek starp mākslinieku un Bez lielas un
skaļas reklāmas
pircēju,» atzīst Ilmārs.
Galerija netiek īpaši reklamēta, taču cilvēki, kas vēlas,
Galvenais –
to atrod, jo labākā reklāma, pēc
māksliniekam jābūt
dizaineru domām, ir no mutes
ar kaut ko interesantam
Uz jautājumu, uz ko galerijas mutē. «Šobrīd cilvēki netic
saimnieki vēlas likt akcentu, skaļiem saukļiem un lielām
saimnieki min, ka šī nav kla- reklāmām, ir jāčukst ausī,»
siska izstāžu zāle. Galvenais, tā Ilmārs. Pašlaik galerijā
lai mākslinieks šeit sevi varētu apskatāma galerijas vadītājas
parādīt, viņam jābūt ar kaut ko mākslinieces I.Drīliņas izstāde «7 dienas», kur var baudīt
interesantam.
«Mūsu plānos ietilpst rīkot arī grafikas darbus autortehnikā.
akcijas – nedēļu vai divas māks- Izstāde tika atklāta bez īpaša
linieki eksponē savus darbus, pasākuma, taču tās norises laitad visi pārējie var nākt, piemē- kā paredzētas pāris tikšanās ar
ram, pirms Ziemassvētkiem un izstādes autori. Viena no tām
iegādāties dāvanas saviem mīļa- notiks piektdien, 3. oktobrī,
jiem, taču līdz idejas īstenošanai pulksten 18 galerijā «Suņa
vēl jāatrisina daži saimnieciski taka» Dobeles ielā 68. Izstāde
jautājumi. Katrā gadījumā – gri- apskatāma līdz 30. oktobrim.

