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Atkritumu šķirošanas
konteineri ir klāt

110 atkritumu konteineru laukumus Jelgavā papildinās trīs krāsu konteineri. Zaļie domāti stikla pudelēm un burkām, dzeltenajos ievietojamas tīras PET pudeles, polietilēna maisiņi un plēves, kā arī kartons un papīrs. Savukārt tumšie konteineri domāti
Foto: Ivars Veiliņš
pārējiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem.
 Anna Afanasjeva

Jelgavā jau nonākuši atkritumu šķirošanai domātie krāsainie
konteineri. Oktobra
beigās, kad pabeigs
pamatnes izbūvi 110
konteineru laukumos,
arī mūsu pilsētā līdzās
ierastajiem konteineriem izvietos jaunos,
kur izmest sašķirotos
sadzīves atkritumus.
Aģentūras «Zemgales EKO»
direktora pienākumu izpildītāja
Zane Ķince stāsta, ka konteineru laukumus papildinās trīs
krāsu konteineri. Zaļie domāti

tīrām un, vēlams, nesaplēstām
stikla pudelēm un burkām.
Dzeltenajos ievietojamas tīras
PET pudeles (minerālūdens,
alus, kvasa u.c. dzērienu plastmasas pudeles), polietilēna
maisiņi un plēves, kā arī tīri un
sausi kartona un papīra iepakojumi, avīzes, žurnāli, grāmatas
un rakstāmpapīrs. Savukārt
tumšie konteineri domāti pārējiem nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem.
Pašlaik, kamēr turpinās pamatņu izbūve konteineru laukumos, tie atrodas sadzīves
atkritumu šķirošanas laukumā
Ganību ielā. Oktobra beigās tos
izvietos konteineru laukumos,
un jelgavniekiem būs jāapgūst

pareizi sadzīves atkritumu šķirošanas principi.
Uzņēmuma «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» valdes
loceklis Alvils Grīnfelds papildina, ka kopumā Jelgavā ir vairāk
nekā 200 konteineru laukumi.
Atkritumu šķirošana pagaidām
būs iespējama 110 laukumos.
Atbilstoši īstenotā Zemgales
reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas projekta
nosacījumiem aģentūrai «Zemgales EKO» bija jāvienojas ar
konteineru laukumu zemes
īpašniekiem par šķirošanas konteineru izvietošanu. Pārsvarā tie
atradīsies laukumos, kas pieder
pašvaldībai, kā arī vietās, kur
īpašnieki pret to nav iebilduši.

Sadzīves atkritumu šķirošana
būs nodrošināta pie visu līmeņu
izglītības iestādēm, arī pie pašvaldības struktūrvienībām, pie
virknes pakalpojumu sniedzēju, kā arī daudzdzīvokļu māju
masīvos. Ar visiem konteineru
laukumiem, kur būs iespējama
atkritumu šķirošana, var iepazīties komunālo pakalpojumu
uzņēmuma mājas lapā (www.
komunalie.lv).
Līdztekus atkritumu šķirošanas konteineru laukumiem no
šīs vasaras jelgavnieki sašķirotos
atkritumus bez maksas var nogādāt arī Salnas ielā un Paula Lejiņa
ielā izveidotajos dalīto atkritumu
savākšanas laukumos.
(Turpinājums 3.lpp.)

«Zaļais vilnis» būs arī Rīgas ielā
 Anna Afanasjeva

Tuvākajā laikā Rīgas
un Institūta ielas
krustojumā satiksmi
regulēs luksofors.
Savukārt tā saukto
«zaļo vilni» Rīgas ielā
nodrošinās nākamā
gada pirmajā pusē.
Lēmumu par luksofora ierīkošanu krustojumā pieņēma
pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisija, jo ikdienas gaitās, sevišķi skolēniem,
problēmas sagādā Rīgas ielas

šķērsošana pa gājēju pāreju
pie Valdekas pils. Aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns stāsta, ka
kustības drošības uzlabošanai un satiksmes regulēšanai
Rīgas un Institūta ielas krustojumā veikti visi priekšdarbi.
Ja vien nebūtu aizķeršanās ar
elektrības pieslēgumu, luksofors satiksmi šeit regulētu
jau pašlaik. Iestādes vadītājs
pārliecināts, ka šonedēļ nepilnības izdosies novērst un
jau nākamnedēļ satiksmes
regulētājs būs uzstādīts. Tādējādi gan skolēni, gan pārējie

apkaimes iedzīvotāji tur daudz
drošāk varēs šķērsot Rīgas
ielu.
Vi e n l a i k u s p a š v a l d ī b a s
aģentūra sāks vērtēt iespējas
arī Rīgas ielā autobraucējiem
nodrošināt tā saucamo «zaļo
vilni», kad visus krustojumus,
kur satiksmes plūsmu regulē
luksofors, iespējams šķērsot
pie zaļā signāla. Tas nepieciešams, jo līdz ar vēl viena
luksofora uzstādīšanu tie satiksmi Rīgas ielā regulēs jau
veselos septiņos krustojumos.
Tas ir pietiekams iemesls, lai
parūpētos par autobraucējiem,

nodrošinot, ka pilsētas galvenās ielas iespējams izbraukt
bez liekas laika tērēšanas un
sastrēgumiem.
Tā kā «zaļā viļņa» ieviešanas
iespējas ne vien jāizvērtē, bet
būs nepieciešami arī zināmi ieguldījumi luksoforu darbības
nodrošināšanai, šo projektu
aģentūra «Pilsētsaimniecība»
īstenos nākamā gada pirmajā
pusē. Pašlaik «zaļais vilnis»
Jelgavā, periodiski pieregulējot luksoforu darbību, tiek
uzturēts Lielās ielas posmā no
J.Čakstes bulvāra līdz Mātera
ielai.
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Ziedot pils izgaismošanai
var arī piezvanot
 Kristīne Langenfelde

Ziedojumus var veikt

Turpinās ziedojumu vākšana Jelgavas pils austrumu fasādes izgaismošanai, un joprojām
ir cerība, ka jau Valsts
svētkos – 18. novembrī
– gaismās iemirdzēsies
ne vien jau pavasarī
izgaismotā pils dienvidu puse, bet arī tā,
ko pamanām pirmo,
iebraucot pilsētā no
Rīgas puses.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka ideju par pils izgaismošanu
diennakts tumšajā laikā uzsāka
Jelgavas pašvaldība, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte
(LLU) un «Latvenergo». Tā pirmajā kārtā ar iniciatoru atbalstu
un iedzīvotāju ziedojumiem pils
dzimšanas dienas svinību laikā
pirmo reizi gaismās iemirdzējās
pils dienvidu daļas fasāde. Nu jau
pāris mēnešu labi iesākto turpina
uzņēmēju organizācijas «Junior
Chamber International Latvia»
(JCIL) Jelgavas nodaļa sadarbībā
ar LLU, rīkojot akciju «Dāvini
gaismu Jelgavas pilij!», kur aicina
ikvienu pilsētnieku nepalikt vienaldzīgiem un ziedot līdzekļus pils
izgaismošanai.
Patlaban ar uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstu jau saziedoti
aptuveni 17 000 latu.
«Diemžēl summa vēl nav tik
liela, cik būtu nepieciešams, taču
mēs esam apņēmības pilni iesākto
novest līdz galam,» saka JCIL
Jelgavas nodaļas pārstāvis «Kanclers Plus» valdes priekšsēdētājs
Edmunds Barkāns.
Ja līdz šim cilvēki pārsvarā tika
aicināti ziedojumus veikt, izmantojot banku, tad šobrīd ir rasta
iespēja ziedot 1 latu, zvanot pa
tālruni 90006986. «Mēs ceram, ka
šāds, pilsētniekam krietni ērtāks,
risinājums varētu pamudināt vēl
tos, kas nav paguvuši iesaistīties
akcijā. Kopā mums ir nepiecie-

• Zvanot pa ziedojumu tālruni
90006986, jūs ziedosiet 1 latu
pils izgaismošanai.
• Nodibinājuma «Jelgavas
Lauksaimniecības universitātes
fonds «Jelgavas pils»», reģ.Nr.
40008056854 kontos:
– Hipotēku banka, kods
L H Z B LV 2 2 , k o n t a N r.
LV42LHZB3000156937002;
– a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008, konts
LV68UNLA0050000109722, ar
norādi «Pils izgaismošanai».
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ.Nr. 90000041898,
Valsts Kase, TRELLV22, konts
LV13TREL7160030000000, ar
norādi «Pils izgaismošanai».
Ziedojot šajā kontā, ir iespēja
saņemt uzņēmuma ienākumu
nodokļa atvieglojumus atbilstoši
likumam «Par uzņēmuma ienākumu nodokli».
• Nelieliem ziedojumiem LLU
foajē izvietota arī ziedojumu
kastīte.

šami ievērojami līdzekļi, taču, ja
mēs katrs vismaz ar vienu zvanu,
ziedojot latu, atbalstītu pils izgaismošanas ideju, mērķi sasniegtu
pavisam ātri,» spriež E.Barkāns,
piebilstot, ka šobrīd, kamēr ar
ziedojumu līdzekļiem vien ir par
maz, lielā mērā pils izgaismošanas
ieceres īstenošana ir atkarīga no
LLU iespējām.
LLU direktors Andrejs Garančs
neslēpj, ka universitāte darīs visu
iespējamo, lai līdz Valsts svētkiem
pils austrumu daļu izdotos izgaismot. «Jāatzīst, ka uzņēmēji un
iedzīvotāji ir aktīvi, iesaistoties
akcijā, taču pagaidām vēl zināma
summa pietrūkst. Ja vien būs
iespējams, mēs centīsimies nepieciešamo daļu segt, cerot uz ziedojumiem nākotnē,» tā A.Garančs.
Tā kā līdz 18. novembrim vairs
nav atlicis daudz laika, paralēli
ziedojumu akcijai jau sākusies arī
projekta realizēšana, lai arī pils
austrumu daļa diennakts tumšajā
laikā iemirdzētos gaismās.

1988. gada oktobra pirmās dienas Latvijas valsts vēsturē iezīmējas ar Latvijas
Tautas frontes dibināšanu. 8. oktobris bija
nozīmīgs solis ceļā uz Latvijas neatkarības
atjaunošanu. Tautas fronte savulaik pulcēja
tūkstošiem iedzīvotāju no daudzām Latvijas
pilsētām, dažāda gadagājuma un profesiju
pārstāvjus, kurus vienoja viens mērķis – ideja
par brīvu, neatkarīgu un atzītu Latviju.
Jelgavnieki, kuri ticēja neatkarības idejai
un cīnījās par savu sapni, pelnījuši cieņu un
pateicību.
Cilvēku atmiņās ir palicis Atmodas laiks, un
vēl ir cilvēki, kas atminas pirmās Latvijas neatkarības gadus, tāpēc turpināsim katrs ar savu
piemēru jaunajai paaudzei stāstos un darbos
paust, cik dārga ir valsts brīvība.

Jelgavas domes vārdā sveicu visus
jelgavniekus, kuri, iesaistoties
Latvijas Tautas frontē, dāvājuši mūsu
Latvijai iespēju būt atzītai,
brīvai un neatkarīgai.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
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Cilvēki zina: ja strādās pa roku
galam, aiz durvīm gaida jau citi
 Anna Afanasjeva

Neraugoties uz būvniecības apjomu kritumu,
uzņēmumam «Mārupes metālmeistars», kas
tirgū piedāvā tērauda
jumtu un sienu konstrukcijas, izdevies sa
sniegt ražošanas tempu
pieaugumu un kāpināt
ienākumus apmēram
par desmit procentiem.
«Pa nullēm nestrādājam,» teic Jelgavas ražotnes vadītājs Jānis
Ziņģis. Jauno ražotni
mūsu pilsētā NP biznesa
parkā kādreizējā RAF
teritorijā uzņēmums
atvēra pagājušā gada
augustā.
Atgādiniet, kāpēc Olaines
uzņēmums ražošanas paplašināšanai izvēlējās Jelgavu?
Šeit bija atbilstošas telpas, «Atalgojuma sistēma ir tāda, lai stimulētu darbiniekus precīzāk plānot darbus un viņi pēc iespējas
dzelzceļa pievads, strādājošo no- īsākā laikā varētu vairāk un kvalitatīvi izdarīt. Arī strādnieki paši ir sapratuši, ka stiept gumiju
drošinājums. Olaine ir mazāka nav izdevīgi. Ir bijis tā, ka pēc darbinieku lūguma palielinām attiecīgās operācijas izcenojumu.
pilsēta, un cilvēku skaits, kas Bet pēc mēneša diviem nākas konstatēt, ka cilvēks pelna tikpat daudz, cik pirms tam – pēc
varētu strādāt metālapstrādē, algas palielināšanas viņš padarījis mazāk. Lai gan ienākumu griesti it kā nepastāv, laikam darir ierobežots. Jelgavā ir vairāk bojas princips «cilvēks dara tik daudz, cik grib nopelnīt»,» ievērojis «Mārupes metālmeistara»
Foto: Ivars Veiliņš
iedzīvotāju, kas vēlas strādāt, arī Jelgavas ražotnes vadītājs Jānis Ziņģis.
attieksme ir pozitīvāka. Līdzīgi kā izstrādājums. Līdzšinējie klienti gada, atklājot ražotni, bija jūtama
Izmaiņas tirdzniecībā lielākoties
citās nozarēs, arī metālapstrādes tā guva pārliecību, ka uzņēmums vienaldzība, visur algas auga, ja ietekmē Olainē tapušo produkciju.
uzņēmumu vidū raksturīga strā- turpina augt. Savukārt «Mārupes nepatika vienā, varēja iet uz citu Situācija nav viennozīmīga. Kadājošo migrācija. Bez tās neiztika metālmeistara» iegūtā reputācija uzņēmumu. Tagad cilvēki meklē mēr vienā tirdzniecības tīklā aparī Jelgavā. Vairāk to novērojām kalpo par zināmu kvalitātes ga- stabilitāti. Varbūt atalgojums nav jomi samazinās, citā brīnumainā
šā gada sākumā. Pašlaik darbi- rantiju jaunajā ražotnē tapušajiem tas lielākais nozarē, bet stabils. kārtā turpina augt. Līdz ar to konieku komanda kļuvusi stabila, izstrādājumiem.
Cilvēki arī zina: gadījumā, ja darbā pumā izdevies panākt produkcijas
migrēšana migrēšanas pēc vairs
Raugāmies uz visām iespēja- strādās pa roku galam, aiz durvīm noieta palielinājumu desmit pronenotiek.
mām izmaksu samazināšanas gaida vēl pieci strādāt gribētāji, centu apmērā (pērn uzņēmuma
Metāla sienu konstrukciju iz- pozīcijām, jo dārdzība aug. Tiklīdz kas gatavi sevi pierādīt. Tas veici- apgrozījums bija 4,3 miljoni latu
gatavošanā ražotnē strādā astoņi nopriecājamies, ka metāls atseviš- nājis darba kvalitāti. Pērn vairāk – red.). Jelgavas ražotnes iegulcilvēki, ir divi konstruktori, kas ķās pozīcijās kļuvis lētāks, seko bija jāmokās ar neizdarībām.
dījums uzņēmuma apgrozījumā
katram produkcijas veidam iz- elektrības un gāzes cenu kāpums...
Tirdzniecības pārstāvis šogad ir apmēram pusmiljons latu.
strādā tehniskos rasējumus. Divi Taupām gan elektroenerģiju un ir vienīgā vakance, ko uz- Zīmīgi, ka ar šejienes produkciju
speciālisti nodarbojas ar pārdo- apkuri, gan līdz minimumam ņēmums pašlaik meklē, tā nevar sasniegt tik lielu apgrozījušanu, divi strādā administrācijā. cenšamies izskaust brāķa izga- apstiprinot, ka saražot pro- mu, tajā pašā laikā izdodas iegūt
Kopumā uzņēmums dod darbu tavošanu un maksimāli noslogot dukciju nav māksla.
lielāku peļņu. Savukārt metāla
pussimtam ciliekārtas.
Noieta paplašināšana un jaunu jumtu grupā, kur konkurence ir
vēku.
Efektivitātes klientu meklēšana tagad tiešām lielāka un tirgus – blīvāks, cenas
Raugāmies uz nolūkā uzņēmu- ir aktuāla. Pirms tam gan arī pati noteikšanā dažkārt pat santīmam
Pašlaik ražotāji vislielāko
palielināts ražošana piederēja pie mākslām, ir nozīme. Tālab šim izstrādājumu
visām iespējām mā
uzmanību velpārdošanas spe- kas perfekti jāapgūst. Tirdzniecī- veidam ir mazāka peļņa.
ta izmaksu sasamazināt iz- ciālistu skaits. bas speciālistu šodien ir ļoti daudz, Arī būvniecībā, kur izmanto
mazināšanai.
ievie- uz katru sludinājumu pienāk metāla konstrukcijas, kritums nav
maksas. Taču, Vienlaikus
Kā izvirzītos
šam un moder- neskaitāmi CV. Taču viņu vidū izteikts. Turpinās dažādu angāru
mērķus izdetiklīdz noprie- nizējam iekārtas, atrast patiešām labu speciālistu, celtniecība, zemnieki būvē kūtis,
vies sasniegt
kas ļauj sama- ko saukt par lietas koku, ir grūti. arī veikalu tīkli attīstās. Protams,
cājamies, ka zināt strādājošo Par Jelgavā saražotās produkcijas ir projekti, kas apstājušies, citu
Jelgavas ražotnei?
Arī Jelga- pārdošanu atbild savi speciālisti, jo būvniecība savukārt ievelkas, jo
metāls atseviš- skaitu.
Ar pilnu jauvā jau uzstādīti šīs produkcijas realizācija atšķiras pasūtītājam vairāk laika prasa
du sienu metāla
ķās pozīcijās un vēl nāks klāt no jumtu pārdošanas niansēm. finansējuma meklējumi. Tiešā
konstrukciju,
darbgaldi. Sienu konstrukcijas lielākoties sadarbība ar būvniekiem, kad
kļuvis lētāks, jauni
stiprinājumu izOlainē jau pār- tiek realizētas sadarbībā ar kon- produkcijas realizācijā nav tirgatavošanā un
seko elektrības liecinājāmies, krētā objekta būvdarbu veicējiem, gotāju posma, ir vienkāršāka,
citu pasūtījumu
ka, nedaudz sa- ģenerāluzņēmējiem. Savukārt nav jāuztraucas par viņu profeun gāzes cenu mazinot cilvēku jumtu materiāla pārdošana bals- sionalitāti, viss atkarīgs tikai no
izpildē, ieskaitot
bērnu gultiņu
skaitu, izdevies tās uz tirdzniecības tīklu.
pašiem. Veikalos nevaram izsekot,
kāpums...
ražošanu, strāsasniegt lielākus
Ikdienā esat saistīti ar būv- cik efektīvi menedžeri piedāvā
dājam pirmo
apjomus, audzis niekiem un būvmateriālu mūsu produkciju. Pārdevējiem
gadu. Tā kā mātes uzņēmums arī darba ražīgums – ar mazākiem tirgotājiem, jomām, ko saim- bieži organizējam seminārus, taču
darbojas kopš 1999. gada un jau resursiem saražots vairāk.
nieciskā situācija ietekmējusi darbinieku migrācija šajā vidē jo
ieguvis savu vārdu nozarē, jauPēdējā laikā tiešām var just visvairāk. Ne viens vien jūsu projām ir liela un līdz ar to efekts
najai ražotnei zināmā mērā bija izmaiņas darbinieku noskaņoju- sadarbības partneris, piemē- ir nepietiekams.
aizmugure, kaut arī sienu kons- mā. Viņi izprot, ka arī attieksmei ram, «Nelss» samazinājis apjoAtverot ražotni, tika uztrukcijas uzņēmumam bija jauns pret darbu ir liela nozīme. Pirms mus. Kā tas ietekmē jūs?
svērts, ka ik gadu uzņēmumā

Skaitļi runā

domā par jauniem produkcijas veidiem. Kā to izdodas
īstenot?
Šogad uzsākta divu jaunu jumta
veidu – šindeļa un romba – ražošana. Vizuāli ar tiem noklātie
jumti ir daudz pievilcīgāki. Jaunā
veida segumu ražo plākšņu, nevis lokšņu veidā, kādus līdz šim
pierasts redzēt metāla jumtus.
Ārvalstīs līdzīgus izstrādājumus
jau piedāvā, mēs Latvijā esam
pirmie. Protams, jārēķinās ar
laiku un papildus izdevumiem,
kamēr produkcija nonāks apritē.
Patērētāji pret jaunumiem ir
atturīgi, pat baidās, labāk liek
tādu pašu jumtu kā kaimiņam.
Savā ziņā var saprast, jo jumtam
jākalpo pēc iespējas ilgāk. Pāris
klientu tomēr jauno izstrādājumu
izmēģinājuši.
Vēl «Mārupes metālmeistars»
sācis piedāvāt produkciju Zviedrijā
un Somijā. Pašlaik uz Lietuvu
eksportējam ap 20 procentu, uz
Igauniju un Ukrainu – pa pieciem
procentiem. Jelgavā saražoto eksportē maz, jo sienu konstrukciju
transportēšana atšķirībā no jumtiem un citiem izstrādājumiem ir
neefektīva.
Atgriežoties pie strādājošo
tēmas, liela daļa pārliecināta,
ka vairums uzņēmēju tiecas
tikai pēc peļņas, nerēķinoties
ar darbinieku vajadzībām un
labklājību.
Par peļņu domā ikviens uzņēmums, citādi nav jēgas strādāt.
Tomēr darbinieki nav maznozīmīgi. Svarīgi nodrošināt tādu labklājības līmeni, lai novērstu migrāciju
no viena uzņēmuma uz otru, lai
bez bažām par aiziešanu darbiniekus var nosūtīt uz kvalifikācijas
paaugstināšanas kursiem. Darba
vieta šodien nav iedomājama bez
attiecīgiem apstākļiem – darba apģērba, ģērbtuvēm, sadzīves telpas,
veselības apdrošināšanas. Tāpat
sekojam, lai nebūtu pārslodzes, jo
pārstrādājies cilvēks pieļauj vairāk
kļūdu. Darbiniekiem jāredz arī
izaugsme – iespējas strādāt ar jaunām iekārtām, būt par brigadieri,
maiņas vecāko vai tamlīdzīgi.
Ikviens uzņēmums joprojām
izjūt patiešām labu speciālistu
trūkumu. Arī mēs meklējam jaunus cilvēkus, kas gribētu pierādīt
sevi, mācīties, attīstīties. Kvalificētu kadru deficīts saistāms ar
izglītības sistēmu, kas neatbilst
praktiskajām vajadzībām. Turklāt
izglītība pie mums ir ļoti dārga un
neefektīva, arī banku studējošo
kredīti nav tik simpātiski, kā tiek
pasniegts. Patīkami, ka ir pāris
cilvēku, kas ir gatavi pārzināt ne
tikai konkrēto iekārtu, bet grib
zināt arī par kolēģu iekārtām un
citām ražošanas procesa funkcijām. Skatāmies, vai viņi plāno
savu darbu, ievieš sistēmu, vai
arī strādā, kā sanāk... Nākotnē
kāds varētu kļūt par visa procesa
vadītāju.

Migrācijas saldo Latvijas lielajās pilsētās 2007. gadā
474
Jūrmala
-328
Jelgava

-1509
Daugavpils

-147
Liepāja

-292
Rēzekne

-52
Ventspils

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pilsētnieks vērtē

Ar kādām
atmiņām
atceraties Tautas
frontes laiku?
Arturs
Šadrovs,
strādājošs
pensionārs:
– Tajā laikā
strādāju meliorācijā un
kopā ar kolēģiem braucām
uz Rīgu – trīs nedēļas piedalījāmies
barikādēs, stāvot uz Salu tilta.
Bija patīkami, ka tauta apvienojās
vienam kopīgam mērķim. Spilgti
atceros vecu tantiņu, kas dzīvoja
netālu. Viņa knapi staigāja, bet
vienalga mājās gatavoja un nesa
mums ēst.
Vincents
Stepiņš,
pensionārs:
– Domāju, ka
laiks pirms
Tautas frontes
bija daudz labāks – strādāju, pelnīju, līdz
ar to bija labāka dzīve, taču Tautas
frontes laikā tas viss bija zudis – ne
darba, ne kā cita.
Vija Kinstlere, kora
dalībniece:
– Atmiņas
par šo laiku ir
skaistas – neskatoties uz
to, kādā valodā mēs runājām, kā izskatījāmies, mēs visi
bijām kopā un domājām tikai
vienu domu: lai mēs būtu brīvi un
mums klātos labi. Bet tagad dīvaini
skatāmies uz tiem, kas runā citā
valodā, ir citādi ģērbušies...
Velta Majore,
pensionāre:
– Tautas frontes laikā visi
kopā ar prieku domājām
un cerējām,
ka valstī būs
pārmaiņas un
labāka dzīve, taču tagad atliek vien
nopūsties, jo ne man, ne pārējiem
vairs nav nekādu cerību, ka Latvijā
kaut kas mainīsies uz labu. Manuprāt, mēs ne vien ar katru gadu,
bet pat mēnesi tikai grimstam.
Elita, mediķe,
rokdarbniece:
– Atmodas
laikā ļoti raudāju, jo mani
dēli piedalījās
barikādēs. Kad
atbrauca mājās, viņiem biju
noadījusi šalles, cimdus. Gatavoju
ēst un devu bērniem līdzi. Tas bija
traks laiks, jo bija lieli pārdzīvojumi.
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Pļauj pašvaldībai
piederošās teritorijas
 Sintija Čepanone

Šonedēļ pilsētā sāk
pļaut pašvaldībai piederošās neapsaimniekotās
teritorijas. Divu mēnešu
laikā plānots nopļaut
vairāk nekā 240 hektārus, taču darbu veicēji
prognozē, ka pļaušanas
darbus varētu pabeigt
arī ātrāk.
«Pašvaldībai piederošās neapsaimniekotās teritorijas tiek
appļautas reizi gadā – rudenī,»
teic pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja, piebilstot, ka šie darbi
jau vairākkārt apliecinājuši savu
lietderību – proti, nopļaujot zāli
rudenī, pavasarī nav kūlas, kuru
kāds var aizdedzināt.
Kopumā pilsētā šogad jānopļauj
246,34 hektāri jeb 111 dažāda
lieluma pašvaldībai piederošas
teritorijas, piemēram, pie Baložu

Līdztekus 647 pirmklasniekiem, kuriem
bezmaksas brīvpusdienas nodrošina valsts un
pašvaldība, šajā gadā
par brīvu pusdienas
pašvaldība piešķīrusi
vēl 335 skolēniem no
dažādām Jelgavas izglītības iestādēm. 500
skolēni arī saņēmuši
pabalstu dāvanu karšu veidā, lai iegādātos
nepieciešamās kancelejas preces, uzsākot
mācības.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa informē, ka
335 skolēnu vidū, kas saņēmuši
pašvaldības atmaksātas brīvpusdienas, lielākā daļa ir pilsētas
skolu audzēkņi, taču ir arī tādi,

kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavā, taču viņi mācās Aizupes,
Svētes vai Ozolnieku skolā.
M.Liepiņa piebilst, ka maznodrošināto ģimeņu bērni uz
brīvpusdienām var pretendēt visa
mācību gada garumā – Sociālo lietu pārvaldē vecākiem jāiesniedz
iztikas līdzekļu deklarācija, iesniegums un ienākumu apliecinošs dokuments.
Savukārt pabalsti skolas piederumu iegādei dāvanu karšu
veidā izsniegti 500 bērniem
– skolēniem dāvanu karte par 40
latiem, bet bērniem, kas uzsāk
iet sagatavošanas klasē, – 20
latu vērtībā.
Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, skolu uzsākot,
brīvpusdienas nodrošinātas visiem – 647 – 1. klases skolēniem.
Jāpiebilst, ka katra pirmklasnieka brīvpusdienām 80 santīmus
nodrošina valsts, bet 40 santīmus
– pašvaldība.

«Spīgo» meitenēm –
Zelta diploms Itālijā
 Ritma Gaidamoviča

No Itālijas ar labiem
rezultātiem atgriezies
Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo».
Meiteņu koris starptautiskajā festivālā «Venezia in Muzica» jauniešu
koru grupā izcīnīja 1.
vietu un Zelta diplomu.
Kora diriģente Līga Celma
stāsta, ka konkursā piedalījušies vairāk nekā 30 kori, kas
startējuši vairākās kategorijās.
«Spīgo» kopā ar vēl septiņiem
koriem sacentās jauniešu koru
grupā, kurā ar 24,45 punktiem no
iespējamiem 30 izcīnīja godpilno
1. vietu un ieguva Zelta diplomu,
kā arī iespēju būt starp tiem
desmit labākajiem koriem, kas
sacentās finālā.
Jauniešu grupā «Spīgo» dziedāja Pētera Vaska «Ķekatu dziesmu» un latgaliešu tautas dziesmu
L.Celmas apdarē «Līdz pošam
miužeņami». Saskaņā ar nolikumu meitenēm bija jāizpilda arī
kāds itāliešu skaņdarbs – «Spīgo»
izvēlējies dziedāt Džuzepes Verdi

Atver trešo filiāli

kapiem, Zemgales Tehnoloģiskā
parka, Garozas, Romas ielā, Dobeles šosejā un citviet.
I.Gamorja norāda, ka pļaušanas
darbus veic SIA «Agro 3» un to
kopējās izmaksas ir 64851,72 lati
bez pievienotās vērtības nodokļa.
Saskaņā ar līgumu visām pašvaldībai piederošajām teritorijām jābūt
sakoptām līdz 8. decembrim.
«Ja laika apstākļi arī turpmāk
būs piemēroti pļaušanai, darbu
varētu pabeigt agrāk. Jāņem
gan vērā, ka dažas teritorijas ir
applūstošas, tādēļ vēl jo būtiskāk
ir tās pagūt nopļaut, kamēr vēl
ir sauss,» vērtē SIA «Agro 3» izpilddirektors Kārlis Rozenbergs,
piebilstot, ka pašlaik pļaušanas
darbos iesaistīti trīs traktori,
kā arī četri cilvēki, kas strādā
ar trimeri. Viņš norāda, ka arī
pērn šis uzņēmums rudenī pļāva
pašvaldībai piederošās neapsaimniekotās teritorijas, tādēļ darba
specifika jau zināma un arī darba «Swedbank» prezidents Māris Avotiņš (pirmais no kreisās) atzīst, ka vēsturiskajā ēkā, kuras
izpildes termiņus prognozēt ir atjaunošana liecina par uzņēmību, valda patiešām laba aura, kas būs labs sabiedrotais bankas
vienkāršāk.
Foto: Ivars Veiliņš
darbā, domājot par savu klientu turpmāko attīstību.

Gandrīz tūkstotis
skolēnu ēd bez maksas
 Ritma Gaidamoviča

3

«Alla vergine Madre», bet no renesanses laikmeta – angļu komponista Viljama Bērda «Sing ye to
our Lord». Savukārt finālā mūsu
meitenes dziedāja no Dziesmu
svētkiem pazīstamās dziesmas
– Imanta Ramiņa «Auni, auni
balti kājas» un L.Celmas komponēto «Vedību rits». Lai arī
Grand prix meitenes neieguva, to
saņēma sieviešu koris no Čehijas,
kas, pēc diriģentes domām, bijis
ļoti spēcīgs, L.Celma atzīst – ir
gandarījums, ka mūsu meitenes
ieguvušas iespēju dziedāt finālā
kopā ar citu grupu uzvarētājiem,
jo tas ļauj apzināties, ka «Spīgo»
ir līdzvērtīgs labākajiem. «Bija
patīkami, ka pēc fināla citu tautu
koru pārstāvji nāca klāt un teica
mums labus vārdus. Esam arī
priecīgas, ka mūs palutināja laika
apstākļi un varējām tos izbaudīt,
dzīvojot Adrijas jūras krastā.
Meitenes ir sajūsmā, un varam
teikt, ka šis brauciens ir iespaidiem bagātākais, jo mēs esam
daudz ko redzējušas ne tikai
vietā, kur norisinājās konkurss,
– braucot mājup, piestājām arī
pie Gardas ezera un citās Itālijas
vietās, kas bija pa ceļam,» stāsta
diriģente.

 Anna Afanasjeva

Attīstot darbību un
turpinot klientu apkalpošanas tīkla pilnveidi,
vakar, 8. oktobrī, Pasta
ielas atjaunotajā ēkā
svinīgi durvis vēra jauna
«Swedbank» (Hansabankas jaunais nosaukums)
filiāle «Hercogs».
Tā ir pirmā jaunatvērtā bankas
filiāle ar jauno zīmolu. Savukārt
Jelgavā tā ir trešā bankas klientu
apkalpošanas vieta. Klientu apkalpošana turpināsies arī filiālē
Lielajā ielā un norēķinu grupā
«Pasāža». Filiāles «Hercogs» vadītājs Armands Alksnis skaidro, ka
tas saistīts arī ar kopējo Jelgavas
attīstību un augošo pieprasījumu
pēc mūsdienīgiem un kvalitatīviem finanšu pakalpojumiem.
Filiāle aizņem vairāk nekā 620
kvadrātmetrus jeb visu ēkas pirmo
stāvu. Šeit klienti varēs saņemt
pilna spektra pakalpojumus: gan
privātpersonu, gan juridisko personu apkalpošanu un finansēšanu,
arī tādus finanšu pakalpojumus kā
līzings, dažādi ieguldījumu veidi,
kredīti u.c. Izveidota atsevišķa
telpa dažādu pasākumu rīkošanai.

Tajā banka varēs klientus iepazīstināt ar jauniem pakalpojumiem,
organizēt seminārus par aktuālām
tēmām u.tml.
Gan bankas prezidents Māris
Avotiņš un citi darbinieki, gan
klienti un ciemiņi novērtēja filiāles
atrašanās vietu, skaisti atjaunoto
kādreizējā kinoteātra ēku pilsētas
centrā, kas tagad kalpos biroju
vajadzībām. Atjaunojot ēku, saglabāts tās vēsturiskais izskats,
kas papildināts ar mūsdienīgiem
elementiem. «Šīs telpas pilnībā
atbilst «Swedbank» filozofijai:
maksimāli ērta pakalpojuma saņemšana klientam patīkamā vidē.
Mēs sen tādas bijām pelnījuši!»
atzīst bankas Zemgales reģiona
direktore Daiga Jakoviča. Viņa
gan darbiniekiem, gan klientiem
pašreizējā situācijā, neraugoties
uz dažādiem vēju pūtieniem un
baumām, vēlēja izturību, enerģiju
un veiksmi.
«Jelgavas Vēstnesis» jautāja, vai
apstākļos, kad pasaulē pieņemas
spēkā finanšu krīze, bankai ir
racionāli saglabāt visas klientu
apkalpošanas vietas. Latvijas
bankas krīze gan nav skārusi, un
tomēr. Kristīne Jakubovska no
«Swedbank» skaidro, ka pirms
lēmuma pieņemšanas par jaunu

Īsi
 Izdota Ģe
derta Eliasa Jelgavas
Vēstures un
mākslas muzeja starptautiskās
zinātniskās
konferences
referātu publikācija «Jelgavas
raksti V. Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie lasījumi Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā materiāli».

Muzeja direktores vietnieks zinātniskajā
darbā Gints Putiķis stāsta, ka apkopotajā krājumā ir nozīmīga Zemgales
kultūrvēsturiskā dokumentācija, kur
zinātniskajā apritē parādās jauni, līdz
šim nezināmi fakti un to interpretācijas starptautiskā sadarbībā kultūras
un vēstures procesu izpētē. Krājumā
publicēti 14 referentu darbi latviešu,
krievu un angļu valodā. Jauno krājumu
var iegādāties muzeja kasē.

 24. oktobrī Jelgavas un apkaimes uzņēmēji aicināti uz
praktisku bezmaksas semināru
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā par interneta
tehnoloģiju iespēju izmantošanu
apkalpošanas punktu atvēršanu biznesā. Tajā dalībniekiem būs iespēja
banka ļoti rūpīgi vērtēja reģiona pārliecināties, kā izveidot efektīvu interpotenciālo izaugsmi, iespējamās neta mājas lapu un dizaina elementus,
jaunās apkalpošanas vietas attīstī- izmantojot uzņēmuma rīcībā esošos
bu ilgtermiņā, kā arī veica biznesa resursus. Savā pieredzē dalīsies arī uzaprēķinus par prognozējamiem ņēmums, kas attīstījis uzņēmējdarbību,
izmantojot jauno tehnoloģiju sniegtās
ienākumiem. «Tāpat, izvēloties
iespējas. Tāpat visa semināra garumā
konkrētās telpas, ļoti nozīmīgs būs iespēja skatīties filmu par Latvijas
faktors ir klientu plūsma. Jaunās uzņēmumiem, kas dalīsies pieredzē,
filiāles atrašanās vieta ir pilsē- kā veiksmīgi attīstīt un uzlabot sava
tas centrs, apmēram 200 metru uzņēmuma tēlu, popularizēt produktus
attālumā atrodas autoosta un un tirdzniecības vietas. Būs iespēja nopuskilometra attālumā – dzelz- vērtēt, kā, pateicoties radošai pieejai un
ceļa stacija. Līdzās ir lielveikals sadarbībai ar dizaineriem, uzņēmumi ir
ar ērtu un plašu automašīnu veicinājuši savu konkurētspēju. Jelgavā
stāvlaukumu, ko varēs izmantot seminārs 24. oktobrī sāksies pulksten
arī jaunās filiāles klienti. Izvēlētā 9.30 un ilgs līdz 17.30. Dalība iepriekš
jāpiesaka, reģistrējoties elektroniski Latvieta nodrošinās augstu klien- vijas Investīciju un attīstības aģentūras
tu plūsmu,» tā K.Jakubovska. mājas lapā: www.liaaa.gov.lv.
Turklāt jaunā filiāle Jelgavā veidota kā Zemgales reģionālais  Vēl šodien un rīt, 9. un 10. okcentrs, kurā strādās reģiona tobrī, pilsētā notiek ūdensvada
direktori un visām klientu gru- skalošana un hlorēšana, informē
pām būs pieejams pilns banSIA «Jelgavas ūdens». Skalošana
kas pakalpojumu un produktu un hlorēšana pilsētā norisinās jau
klāsts. Banka ir pārliecināta, visu nedēļu. Tās laikā ēku ceturtajos
ka trīs klientu apkalpošanas un piektajos stāvos iespējams ūdens
vietas ceturtajā lielākajā pilsētā piegādes pārtraukums. Hlorēšanas
Latvijā veicinās klientu apkal- periodā ūdeni ieteicams lietot vārītu.
pošanas servisa nodrošināšanu. Ūdens patērētājiem, kas lieto filtrus,
Šogad kopumā «Swedbank» Latvi- jāseko līdzi to savlaicīgai nomaiņai. SIA
jā atvērusi trīs jaunas klientu ap- «Jelgavas ūdens» abonentiem atvainokalpošanas vietas. Pašlaik bankai jas par sagādātajām neērtībām.
ir 70 filiāles un norēķinu grupas.
 Būvmateriālu inovāciju un
testēšanas centra (BITC) laboratorija saņēmusi starptautiski
atzītu akreditāciju. Latvijas Na-

Atkritumu šķirošanas konteineri ir klāt
(No 1.lpp.)
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks uzsver, ka
pēc projekta beigām pašvaldība arī
pārējos laukumos pakāpeniski izvietos konteinerus, lai nodrošinātu atkritumu šķirošanas iespējas
visā pilsētā. Savukārt A.Grīnfelds
papildina, ka, šķirojot atkritumus,
var samazināt to apsaimniekošanas izmaksas. Tādējādi samazinās
atkritumu daudzums, kas tiek
apglabāts poligonā. Ekonomiskā
situācija visus patērētājus pakāpeniski pievērsīs atkritumu
šķirošanai. Pašlaik Latvijā dabas
resursu nodokļa likme vēl ir zema
– par atkritumu tonnas nodošanu
poligonā jāmaksā 75 santīmi. Tikmēr Polijā šis nodoklis, piemēram,
ir 20 eiro par tonnu, Somijā – 30,
Igaunijā – astoņi eiro. Arī pie
mums gaidāma likmes paaugstināšana.
Konteineri atkritumu šķirošanai iegādāti un tiks uzstādīti
Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas gaitā. Z.Ķince
klāsta, ka šis ir viens no pēdējiem
projekta darbiem. Apjomīgākais
uzdevums bija jauna sadzīves

Vai tu zināji, ka:

• šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces;
• atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem, mēs samazinām iepakojuma daudzumu. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus
dabas resursus;
• viena tonna makulatūras ietaupa vidēji četrus kubikmetrus koksnes,
tas nozīmē, ka tiek saglabāti 12 – 14 pieauguši koki.

Kas notiek ar sašķirotiem atkritumiem?

• Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves,
logu rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums noderīgas lietas. Piemēram, pārstrādājot
piecas plastmasas pudeles, var saražot pietiekami daudz šķiedras vienam
XXL izmēra T kreklam.
• No pārstrādātā papīra top ietinamais papīrs, biroja papīrs, olu kastītes,
siltumizolācijas materiāls.
• Otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā pārtikas
un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to var pārstrādāt
bezgalīgi.

Kam jāpievērš uzmanība, šķirojot atkritumus?

• PET pudeles jāsaplacina, tās vēlams izmest bez korķiem.
• Stikla konteinerā nedrīkst mest spoguļus, lampu kupolus un logu stiklus.
• Papīra konteinerā nedrīkst mest piena, sulu, kefīra u.c. tetrapakas, kā
arī izstrādājumus, kas satur foliju.

atkritumu poligona izbūve Līvbērzes pagasta «Brakšķos» un
līdzšinējās izgāztuves rekultivācija. Nākamtrešdien, 15. oktobrī,
poligonu atklās un tas uzsāks
darbību. Projekta kopējās izmak-

sas pārsniedz 10,4 miljonus eiro,
80 procentus no šīs summas veido Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansējums. Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums pārsniedz 2,4 miljonus eiro.

cionālais akreditācijas birojs BITC
laboratorijai izsniedza akreditāciju,
kas apstiprina laboratorijas veikto mērījumu atbilstību ES standartiem šādās
sfērās: dažādu segumu ilgizturības
un fizikālā testēšana, cementa fizikāli
ķīmiskā testēšana, radioaktivitātes
noteikšana ūdenī, pārtikā, vides paraugos, būvmateriālos un būvizstrādājumos.Paraugus testēšanai ir iespējams
nodot ne tikai laboratorijā Jelgavā, bet
arī laboratorijas filiālē Rīgā, Slokas ielā
13. Tuvākajā nākotnē tos varēs iesniegt
arī Liepājā un Ventspilī. BITC laboratorijā strādā 12 darbinieki. Vairums no
viņiem paralēli veic arī dažādus zinātniskos pētījumus un piedalās jaunu
inovatīvu tehnoloģiju izstrādē.

 Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja telpās līdz pirmdienai, 13. oktobrim, apskatāma
fotoizstāde «Izraēla. Viegls
pieskāriens 2008», kuru piedāvā Izraēlas vēstniecība Latvijā.
Izstādes organizatori uzsver, ka izstādē
vēlas cilvēkus iepazīstināt ar Izraēlu,
ņemot palīgā atsevišķu personību
vizuālo pieredzi, un cer, ka šīs fotogrāfijas veicinās aktīvu Izraēlas kultūras
identitātes savdabības iepazīšanu.
Izstāde ir veltīta Izraēlas dibināšanas
60. gadadienai.
Ritma Gaidamoviča

4

atbildam

Ātrā palīdzība
izsaukumus izvērtē
«Esmu dzirdējusi, ka ir atsevišķi gadījumi, kad, izsaucot
ātro palīdzību, tā nedodas pie
pacienta – esot jāvēršas pie sava
ģimenes ārsta. Ar «Jelgavas
Vēstneša» starpniecību vēlos
noskaidrot, vai tā tiešām ir,
kādos gadījumos drīkst izsaukt
Neatliekamo medicīnisko palīdzību un kādos man jāmeklē palīdzība pie sava ģimenes ārsta,»
laikrakstam jautā pensionāre
Aina, lūdzot arī noskaidrot, cik
maksā viens ātrās palīdzības
izsaukums uz mājām.

SIA «Jelgavas Neatliekamās
medicīnas palīdzības stacija»
Medicīnas daļas vadītāja Jeļena
Čudina «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta, ka ātrā palīdzība pieņem
visus izsaukumus un katra konkrētā situācija ar cilvēku tiekot
pārrunāta, jo esot gadījumi, kad
cilvēks var iztikt tikai ar ātrās
palīdzības mediķu konsultāciju
vai padomu doties pie sava
ģimenes ārsta. Taču ir arī neatliekamie izsaukumi, uz kuriem
jādodas uzreiz, tiklīdz saņemts
izsaukums. «Ātrie» obligāti dodas uz visiem izsaukumiem, kas
saistīti ar neatliekamu vai akūtu palīdzību, piemēram, sirds
saslimšana, sāpes sirdī, elpas
trūkums, avārijas, traumas, saindēšanās, bronhiālā astmas saasinājums, sāpes vēderā un citi.
Tātad uz visiem gadījumiem,
kad apdraudēta cilvēka dzīvība.

Ātrā palīdzība steidzas arī pie
pacienta, kuram ir temperatūra,
augstāka par 39 grādiem, ar
blakusparādībām, piemēram,
vemšanu. Bet, ja tā ir tikai
temperatūra un ātrā palīdzība
izsaukta dienas laikā, mediķi
pacientam iesaka pēc palīdzības
vērsties pie ģimenes ārsta. Ātrā
palīdzība dodas arī uz visiem
izsaukumiem, kuros kaut kas
noticis bērniem. Obligāti mediķi
izbrauc uz izsaukumiem, kur
nelaime notikusi darba vietā,
veikalā vai uz ielas.
J.Čudina gan min bēdīgu faktu, ka nereti dispečeri saņem
viltus izsaukumus no cilvēkiem,
kuri lietojuši alkoholu un izdomājuši, ka viņiem pēkšņi kaut
kas noticis, lai gan tā nemaz
nav. Taču laikā, kad mediķi
izbraukuši pie alkoholiķa, kāda
cita cilvēka dzīvībai, iespējams,
draud briesmas, bet mediķi
nekavējoties nevar palīdzēt, jo
nevar izbraukt laicīgi.
Taujāta par izmaksām, daktere atzīst, ka par neatliekamiem
un akūtiem gadījumiem pacientiem nav jāmaksā, taču reizēs,
kad cilvēks varējis vērsties pēc
palīdzības pie sava ģimenes ārsta, jāmaksā 10 lati par izsaukumu, bet, ja pacients ir jāved no
slimnīcas uz mājām vai otrādi
– 10 lati plus 35 santīmi par
katru nobraukto kilometru.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Bankomātā var
izņemt 600 latu
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma
kāda jelgavnieka jautājumu
par to, kāpēc no «Swedbank»
(iepriekš Hansabankas) bankomātiem iespējams izņemt
tikai 200 latu, lai gan klienta
pieļaujamais dienas limits ir
lielāks. Lasītājs piebilst, ka šādā
situācijā gribot negribot finanšu
tirgus pašreizējo norišu iespaidā
esot jākļūst aizdomīgam par
bankas patieso finansiālo stāvokli un stabilitāti.
«Swedbank» preses sekretāre
Kristīne Jakubovska skaidro, ka
bankas bankomātos vienā naudas izņemšanas reizē var izņemt
600 latu. «Mūsu bankomāti
paredzēti 5 un 20 latu banknošu izdošanai, un tīri tehniski
bankomāti nevar izdot vairāk
par 40 banknotēm vienā reizē.
Līdz ar to var gadīties situācija,
ka bankomātā tehnisku iemeslu

dēļ nedarbojas 20 latu kasete vai
beigušies 20 latu nomināli. Šādā
gadījumā bankomāts vienā reizē
spēj izdot tikai 200 latus – 40
piecu latu nomināla banknotes,»
skaidro K.Jakubovska.
Ja klientam nepieciešama
lielāka naudas summa, viņš
operāciju var vienkārši atkārtot.
Gadījumā, ja viņam negribas
visu naudas summu saņemt piecu latu banknotēs, izmantojams
cits bankomāts.
K.Jakubovska atgādina, ka
bankomāts jeb ATM pēc būtības
ir dators, kuru lieto ļoti daudzi
klienti. Līdz ar to tam mēdz
gadīties tehniski traucējumi.
Bankas speciālisti bankomātu
tīklam pastāvīgi seko līdzi, lai
pēc iespējas operatīvāk novērstu
iespējamos tehniskos traucējumus.
Sagatavoja
Anna Afanasjeva
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Nekoptā teritorija
RAF ir privāta

Vērtēs
rotaļu
laukuma
izbūvi

«Jelgavas Vēstnesim» jelgavniece Diāna jautā, vai pilsētas
plānā ir ierīkot bērnu rotaļu
laukumu Brīvības bulvāra
39. un 41., kā arī Helmaņa
ielas 7. mājas pagalmā. «Kaut
arī tuvumā ir laukumiņš pie
bērnudārza, uz to tagadējo ceļu
remontdarbu dēļ ir apgrūtinoši
nokļūt, turklāt to apmeklē daudzi tā sauktie «Lauktehnikas»
bērni. «Domāju, ka manis
minētais pagalms ir pelnījis
savu bērnu rotaļu laukumu,»
norādot uz faktu, ka apkārt ir
trīs daudzdzīvokļu mājas un
vairākas privātmājas, pauž
Diāna.

RAF iedzīvotāji ir sašutuši par teritoriju iepretim Pērnavas ielas 2. namam, kuru tās īpašnieks
nesakopj, mikrorajonā radot «izgāztuvi».
«Dzīvoju RAF dzīvojamajā masīvā. Gadu no gada
mani nebeidz pārsteigt kāds
fakts – proti, kāpēc aiz veikala
«Super netto», pretī Pērnavas
ielas 2. namam, «izveidota»
sabiedriskā atkritumu izgāztuve. Laukumu mājas priekšā
kopj sētnieks, veikala apkārtni
– acīmredzot veikala darbinieki, savukārt apmēram četru
reiz piecpadsmit metru plašajā
teritorijā starp daudzdzīvokļu māju un veikalu mētājas
plastmasas pudeles, izsmēķi
un citas drazas,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta jelgavniece
Irina. Viņa ir neizpratnē, kāpēc
šo teritoriju nevarētu piešķirt
vai nu veikalam, vai namam,

kura apkārtni kopj sētnieks, kopta un arī turpmāk uzturēta
lai skatu nebojā «atkritumu kartībā,» tā I.Badune.
laukums».
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.57
Kā skaidro Pašvaldības po- «Jelgavas pilsētas teritorijas
licijas priekšnieka palīdze labiekārtošana, uzturēšana
sabiedriskajās attiecībās Inga un aizsardzība» pārkāpuma
Badune, šī nesakoptā teritorija izdarīšanas vietā bez protokola
likumsargu redzeslokā jau ir sastādīšanas, izsniedzot pārkānonākusi. «Pašvaldības policis- pējam kvīti, var uzlikt naudas
ti nelielo laukumu starp veika- sodu līdz 10 latiem, savukārt,
lu «Super netto» un Pērnavas sastādot administratīvo protoielas 2. namu ir fiksējusi. Tā ir kolu, var noteikt naudas sodu
privāta teritorija, tādēļ pašlaik līdz 50 latiem.
notiek darbs ar zemes īpašnieI.Badune iedzīvotājus aicina
ku – tas tiek noskaidrots, lai par šādiem un līdzīgiem gadīpēc tam atbilstoši pašvaldības jumiem informēt Pašvaldības
saistošajiem noteikumiem viņu policiju, zvanot uz dežūrdaļu
varētu saukt pie atbildības un par tālruni 63028550.
panākt, lai teritorija tiktu saSagatavoja Sintija Čepanone

Uzpurnis jāliek bīstamiem suņiem
«Kāpēc Pašvaldības policija
pēdējā laikā nepievērš uzmanību tam, ka mūsu pilsētā
saimnieki ved pastaigā suņus
bez uzpurņa? Es, ikdienas
pastaigājoties, ar bailēm eju
garām slavenajam cīņas sunim
un tā miniatūrajai saimniecei,
kura briesmu brīdī diezin vai
spētu noturēt savu mīluli,» sašutumu «Jelgavas Vēstnesim»
pauž jelgavniece Diāna. Viņa
atklāj, ka pēdējā gada laikā
esot sastapusi tikai vienu suņa
saimnieku, kura mīlulim bija
uzpurnis.
Kā norāda Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka
palīdze sabiedriskajās attiecībās Inga Badune, suņu un
kaķu īpašnieku pienākumus
reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi. Tajos līdzte-

kus citiem pienākumiem arī
minēts, ka ārpus norobežotās
teritorijas bez pavadas un
uzpurņa suni atļauts palaist
vienīgi speciāli iekārtotos iežogotos suņu pastaigas laukumos īpašnieka uzraudzībā un
redzeslokā tādā attālumā, kādā
īpašnieks spēj kontrolēt suņa
rīcību, savukārt izvest suni
pastaigā pilsētas sabiedriskās
apzaļumotās teritorijās drīkst
tikai pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni, ja suns atzīts
par bīstamu, nepieļaujot, lai
tas sakož cilvēkus un dzīvniekus. «Dzīvnieku aizsardzības
likumā noteikts, ka suni par
bīstamu var atzīt Pārtikas un
veterinārā dienesta izveidota
komisija,» paskaidro I.Badune.
Par šo saistošo noteikumu
neievērošanu vainīgās fiziskās
un juridiskās personas soda

administratīvi – pārkāpuma
izdarīšanas vietā bez protokola
sastādīšanas, izsniedzot kvīti,
pārkāpējam var uzlikt naudas
sodu līdz 20 latiem, savukārt,
sastādot administratīvo protokolu – līdz 50 latiem.
Jelgavas Pašvaldības policija
šā gada septembrī par mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumu
neievērošanu jau sastādījusi
desmit administratīvo pārkāpumu protokolus un nosūtījusi
izskatīšanai uz Administratīvo
komisiju, savukārt deviņas
personas tika sodītas uz vietas ar naudas sodu, izsniedzot
kvīti.
Jāpiebilst, ka pašlaik pašvaldības sasitošie noteikumi šajā
jomā tiek papildināti, lai tie
atbilstu arī Eiropas Savienības
regulām.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Sirds veselības kabinets pilsētā būs
Laikraksta redakcijā vērsās
Daigas kundze, lūdzot noskaidrot, kas noticis ar Sirds
veselības kabinetu. «Ziņa par
to, ka Sirds veselības kabinets
vairs nebūs Jelgavas poliklīnikā, mani šokēja – ne bieži,
tomēr to apmeklēju. Dzirdēju,
ka tas tiks pārcelts uz citurieni,
bet nekādu sīkāku informāciju tā arī nav izdevies iegūt,»
«Jelgavas Vēstnesim» klāsta
pensionāre, jautājot, kur pašlaik to meklēt.

Kā «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro Sabiedrības veselības
aģentūras (SVA) Jelgavas nodaļā, Sirds veselības kabinets
Jelgavas poliklīnikā vairs
nedarbojas kopš septembra
beigām. Tas tika slēgts, jo šī
medicīnas iestāde ievērojami paaugstinājusi telpu īres
izmaksas, ko SVA nespēja
segt. Taču, meklējot risinājumu, piemērotas telpas šim
kabinetam rastas bijušajā
rajona slimnīcā jeb «Zemgales

veselības centrā» Zemgales
prospektā 15.
Tiesa gan – pašlaik Sirds veselības kabinets pilsētā nedarbojas. «Sirds veselības kabinets
šeit tiks atvērts pēc divām trim
nedēļām, jo šim nolūkam vēl
jāiekārto telpas,» informē SIA
«Jelgavas rajona slimnīca»
reģistratūrā, piebilstot, ka
līdz ar kabineta atvēršanu tiks
sniegta arī informācija par tā
darba laiku.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Izskatot iedzīvotājas ierosinājumu, pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktora
vietniece Zaiga Savastjuka
norāda, ka bērnu rotaļu laukuma izveide Brīvības bulvāra
un Helmaņa ielas apkaimē
lielā mērā atkarīga no finansēm. «Jautājums par rotaļu
laukuma izveidi šajā rajonā
var tikt izskatīts 2009. gadā,
ņemot vērā iedalītos budžeta
līdzekļus,» atbildē norāda
Z.Savastjuka.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Izveido arī
pieturvietas
«Kalnciema ceļā asfaltēšana
līdz pilsētas robežai jau it kā
pabeigta, taču pamanīju, ka
darbi tur tomēr turpinās,» tā
jelgavniece Aija, jautājot, kas
Kalnciema ceļā pašlaik vēl
tiek darīts.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē – tā
kā saņemta Iepirkumu uzraudzības biroja piekrišana pieturvietu sakārtošanai
Kalnciema ceļā un arī Tērvetes ielā, nekavējoties sākti arī
darbi, kas tikšot pabeigti divu
mēnešu laikā.
Pašvaldības aģentūras «Pilsēt saimniec īb a» d irek t o rs
Andrejs Baļčūns skaidro, ka,
atjaunojot asfalta segumu
Tērvetes ielā un Kalnciema
ceļā, līdzšinējās autobusu
pieturas daudzviet palika
zemākā līmenī, kā dēļ tajās
lietus periodā veidojas peļķes
un dubļi. Lai iedzīvotājiem
nodrošinātu pietiekami labus
apstākļus šajās pieturvietās,
aģentūra «Pilsētsaimniecība»
Iepirkumu uzraudzības birojam lūdza atļauju sakārtot arī
pieturas, kas nebija paredzēts
ielu seguma atjaunošanas
darbos. Šobrīd iecere ir guvusi atbalstu, un pieturvietās
jau sākts darbs, ko iecerēts
pabeigt divu mēnešu laikā.
Ņemot vērā faktu, ka līdz šim
daudzviet Tērvetes ielā un
Kalnciema ceļā par autobusa
pieturu liecināja vien viena
ceļa zīme, pieturu sakārtošana ir būtisks ieguvums arī
iedzīvotājiem, kas autobusa
gaidīšanu padarīs ērtāku.
Kopējās darbu izmaksas ir
95 tūkstoši latu plus pievienotās vērtības nodoklis. Darbus
veic SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»», kas arī
asfaltēja Tērvetes ielas un
Kalnciema ceļa posmus.
Sagatavoja Zane Auziņa

Siltums
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Skursteņslauķis laimei un drošībai
 Sintija Čepanone

«Trakums bija eksāmenu laikā, kad dažkārt
no studentiem pat
vajadzēja mukt – kā
kājām dodos uz kārtējo izsaukumu, tā pāris
meiteņu klāt un rauj
no mundiera pogas
laukā. Veiksmei. Tagad
gan biežāk braucu ar
mašīnu, taču pogas
cilvēki vēl aizvien prasa,» stāsta skursteņslauķis ar trīsdesmit
gadu pieredzi Aļģirds
Bolšteins no Jelgavas
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.
«Cilvēka daba jau ir tāda
– kaut ko lietas labā dara tikai
tad, kad lielāka vai mazāka
nelaime jau notikusi, un to
var attiecināt arī uz skursteņu
tīrīšanu: daudzi skursteņslauķi
sauc tikai tad, kad dūmus sit
atpakaļ vai krāsns vairs galīgi
negrib kurties,» cilvēku ieradumus ieskicē Aļģirds. Taču par
darba trūkumu viņš nesūdzas,
īpaši apkures sezonas sākumā,
un prāto, ka arī nākotnē tā skursteņslauķim netrūks.

tad nu jālauza galva ne tikai
par to, kā tikt līdz jumtam, bet
arī tālāk – līdz skurstenim; kā
nenovelties no jumta; kā piekļūt
dūmvadam, ja lūka, ja par tādu
mājas būvniecības laikā vispār
iedomājās, aizkrautas mēbelēm
un citām mantām. Savukārt
prasība nobalsināt dūmvadu
arī ir saimnieku drošībai, proti,
tad labāk redzamas plaisas, kas
tajā radušās. «Skursteņslauķis
uzreiz saprot, kurā mājā viņš
ir gaidīts, – ja skursteņslauķis
uzreiz var darīt savu darbu,
tad viss ir kārtībā, taču dažkārt
nākas ne tikai saimniekam
palīdzēt atbrīvot pieeju dūmvadam, bet vēl uz kaimiņmāju pēc
kāpnēm iet,» stāsta A.Bolšteins,
norādot, ka no 1000 nesen liktiem jumtiem tikai uz kādiem
desmit ir trepes. Visticamāk,
ja skursteni saimniekiem vajadzētu tīrīt pašiem, arī kāpnes
uz jumta viņiem šķistu pašsaprotama lieta.

Velns nav tik melns

Dažkārt skursteņslauķim
gadās «izstrēbt arī to putru, ko
savārījuši nemākulīgi skursteņu mūrētāji» vai cilvēki, kas
skursteni tīrījuši saviem spēkiem. Virvē iesiets pusķieģelis,
hanteles, kas iesprūdušas kaut
No 1000 jumtiem
kur dūmvadā, – tādus skatus
kāpnes – uz desmit
Aļģirds pieredzējis pietiekami
«Ar kāpnēm pie jums iera- bieži, lai uzreiz saprastu, ka te
dīsies tie vīri, kuru mašīnas pie skursteņa tīrīšanas ķēries
brauks, zvaniem
neprofesionālis.
zvanot,» tā pa- Saņemtie pieteikumi
«Labi vēl, ka
rasti sakot Aļ- skursteņu tīrīšanai
vainīgais atzīsģirds, atbildot
tas – tad vismaz
uz iedzīvotāju • 2007. gadā – apmēram 800
zinu, kur vaina
neizpratnes pil- • 2008. gada augustā – 35
meklējama, taču
no jautājumu • 2008. gada septembrī – 95
dažkārt nākas
BUB dati pusdienu noķēpar to, kāpēc
skursteņslauķis
pāties, kamēr
ieradies bez garām kāpnēm. saproti, kas par lietu,» Aļģirds
Viņš stāsta, ka, protams, ar iz- gan teic – ja izproti principu, tad
ņēmumiem, taču daudzi cilvēki nav nemaz tik traki un skurstepar tādām lietām kā ugunsdro- ni var iztīrīt pašu spēkiem. Turšība nemaz neaizdomājas, un klāt pašlaik veikalos pieejams

Skursteņslauķa
pakalpojumi
Jelgavā maksā ap 20 latiem atkarībā no darba apjoma, tostarp
skursteņa tīrības.

pietiekami plašs skursteņslauķu
rīku klāsts, kas būtiski atvieglo
amatiera darbu.
Izrādās, skursteņslauķa darba
piederumi būtiski nav mainījušies kopš tūkstoš astoņsimtajiem gadiem. «Podnieka āmurs,
karote sodrējiem un trosē iestiprināts ķīlis. Tas ir daudz praktiskāks, jo ar ķīļa aso galu izdodas
izsist piekaltušos sodrējus,» tā
A.Bolšteins.
Viņš novērojis, ka dažkārt cilvēki skursteņslauķa paveikto mēra
pēc izslaucīto sodrēju daudzuma
– viņuprāt, jo vairāk sodrēju, jo
meistars labāk strādājis. «Taču
tā nemaz nedrīkstētu būt – tas
vien nozīmētu, ka saimnieks ilgi
skursteni nav tīrījis. Turklāt dažkārt tiešām nav nepieciešamības
kāpt uz jumta, lai atbrīvotos no
sodrējiem,» tā Aļģirds.
Taujāts par skursteņslauķa melno darbu, viņš nosaka,
ka patiesībā jau ar to sodrēju
melnumu nav nemaz tik traki.
«Tos klasiskos sodrējus viegli
var nomazgāt vispirms ar aukstu, pēc tam ar siltu ūdeni. Ja
uzreiz mazgāsies siltā, tad gan
var sanākt ķēpa, jo ādas poras
atveras un tajās «ielien» sodrēji.
Cita lieta ir ar tiem piķainajiem
sodrējiem,» pieredzē dalās skursteņslauķis.

Kartupeļu mizas
vai skursteņslauķi?

Katrai krāsnij, katram skurstenim ir savi knifi, ko «atkost»
var tikai ar pieredzi un šim
procesam pieejot radoši. «Iedomājieties – cara laikā būvēta
krāns pēkšņi sāk dūmot! Ej nu
saproti iemeslu. Tad jāpēta,
jādomā, līdz izdomā sistēmu, at-

Jāgaida «dzīvajā» rindā
 Sintija Čepanone

«Par skursteņslauķu
noslogotību sūdzēties
nevaram – šogad rudens sācies pietiekami
agri, tāpēc izveidojies
tāds kā «sastrēgums»,
turklāt pērn rudens
bija silts un garš, tādēļ daudzi skursteni
netīrīja vispār,» saka
Jelgavas Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības (BUB), kas piedāvā
arī skursteņslauķu pakalpojumus, vadītājs
Māris Bitāns.
Pašlaik BUB algo četrus dūmvadu tīrītājus, kuriem tad arī
jātiek galā ar skursteņiem gan
Jelgavā un rajonā, gan blakus
pilsētās. «Darba netrūkst – sabiedriskajām ēkām skursteņslauķu pārbaudes ir obligātas,
savukārt, neraugoties uz to, ka
daudzi pārgājuši uz gāzes apkuri, arī tā prasa speciālu apkopi,»
stāsta M.Bitāns. Kaut arī darba
skursteņslaucītājiem, īpaši īsi
pirms apkures sezonas, pietiek,
viņš norāda, ka tomēr tas ir
sezonas darbs, tādēļ būtiski
palielināt šo speciālistu skaitu
nav plānots. Pašlaik Jelgavas
BUB ir četri skursteņslaucītāji,
kas galvenokārt apkalpo privātpersonas, savukārt uzņēmumā
«Latakva Jelgava», kas vairāk

orientējas uz juridisko personu
pasūtījumiem, šajā jomā strādā
divi cilvēki.
M.Bitāns norāda – lai tiktu
pie skursteņslauķa pakalpojumiem, klientam jāgaida «dzīvajā» rindā: meistaram ir adrese,
telefonnumurs, un, kad darbs
vienā objektā pabeigts, var
doties uz nākamo. «Dūmvadu
tīrītāju darbu nav iespējams paredzēt – vienā adresē pietiek ar
piecām minūtēm, citā skursteņa
tīrīšana var ievilkties pat pāris
dienu garumā. Tas atkarīgs no
vairākiem faktoriem – no tā, cik
bieži tiek izsaukts skursteņslauķis, ar kādu malku kurina,» tā
M.Bitāns, atgādinot, ka slapja
malka veicina skursteņa bojāšanos, piķa veidošanos.
Uz jautājumu, ar kādu naudas
summu jārēķinās, lai iztīrītu
skursteni, M.Bitāns, akcentējot,
ka pēdējo reizi tā mainīta pirms
kādiem diviem gadiem, atbild:
«Apmēram divdesmit lati un
vairāk. Maksu par pakalpojumu cenšamies nekāpināt, jo
apzināmies, ka šis jautājums ir
aktuāls ļoti daudziem cilvēkiem,
tādēļ arī mēģinām cenu noturēt
maksimāli ilgi, lai skursteņa
tīrīšanas pakalpojums būtu pieejams visiem.» Līdzīgas darba
izmaksas nosauc arī uzņēmumā
«Latakva Jelgava», gan norādot,
ka ārpus pilsētas robežām cena
ir par pieciem, desmit latiem
lielāka.

Skursteņslauķis Aļģirds Bolšteins atklāj, ka no augstuma nekad nav baidījies, turklāt skati, kādi
paveras no jumta... «Dažkārt, lai noturētos uz jumta, vajadzīgi pat alpīnisma principi, bet es
«izeju» uz pašsaglabāšanos, speciāli «nedullojos»,» viņš noteic.
Foto: no Aļģirda Bolšteina personīgā arhīva
rodi labāko risinājumu,» Aļģirds ta...» rindiņas, jo arī bērzs, īpa- tupeļu mizas – ir patiesa, viņš
gan neslēpj, ka vecās krāsnis, ši tāsis, nav tas piemērotākais nogroza galvu. «Ja kāds man
tostarp podiņu un ķieģeļu, nu kurināmais mūsdienās, vēl jo varētu noskaitīt formulu, kā
iet mazumā. To
vairāk tādēļ, ka kartupeļu mizas iedarbojas uz
vietā toties nāk Skursteņa tīrīšanas
daudzviet vecās sodrējiem, varbūt šai tautas
kamīni, kas, tie- rīku cenas
krāsnis sen kā gudrībai ticētu,» Aļģirds gan
sa, saimniekiem
nojauktas un to neslēpj, ka lielāku ticamības
Drāšu slota – 4 – 5 lati.
lielas raizes ne- Trose – 2 – 3 lati.
vietā izbūvēti momentu tad jau rada veikalos
sagādā, ja ir pa- Komplekts (drāšu slota, atsvars, e k o n o m i s k i e nopērkamie ķīmiskie pulverīši,
reizi izbūvēts.
degšanas katli, kas jādedzina. «Ja to prasmīgi
trose) – 8 – 14 lati.
«Lielākais
kas, nepareizi lieto, tad patiesi sodrēji kļūst
ļaunums, ko cilvēks var nodarīt ekspluatēti, piķi uz dūmeņu sausi un paši nobirst.»
dūmenim, ir krāsni kurināt ar sienām rada pastiprināti, un
Viņš atklāj, ka ne reizi vien
mitru malku. Tā veicina piķa dažkārt ar klasiskām meto- no saimniekiem, kas atguvuši
veidošanos, un dažkārt var dēm no tā atbrīvoties nav īpašumu, nācies atbildēt uz
redzēt, ka no krāsns tek laukā iespējams. «Vislabākā ir oša, jautājumu: «Cik tad bieži jātīra
melns «ķīselis»,» A.Bolšteins apses, melnalkšņa malka,» teic skurstenis?» Atbilde ir vienkārpēc pieredzes zina teikt, ka skursteņslauķis.
ša – reizi gadā jau nu vajadzētu
mūsdienās diezgan aplamas ir
Uz jautājumu, vai tautas noteikti. Bet savējo skursteņtautasdziesmas «Silta, jauka gudrība – sodrēju mazināšanas slauķis «pabiksta» pat divas trīs
istabiņa, bērza malkas kurinā- nolūkā krāsnī dedzināt kar- reizes pa ziemu.

Lielākais bieds –
pārkurinātas krāsnis
 Sintija Čepanone

Latviešu tautas
ticējumi

• Skurstenis jāslauka vecā mēnesī, tad nekvēpst tik ātri.
• Ja skursteni slauka jaunā mēnesī, tad tas drīz deg.
• Ja rudenī skurstenis nevelk
dūmus, tad nākošā vasarā sagaidāmi bargi pērkona negaisi.
• Ja dūmi nekūp pa skursteni
ārā, tad skurstenī velns sildās.
Lai to izdzītu, vajag krustiem
nostrīpotu papīru sadedzināt un
iesviest to degošu krāsnī.
• Ja garām iet skursteņslaucītājs, tad jāpieķeras pie kādas
apģērba pogas, jo tad būs laime
un nauda.
• No skursteņa slaucītāja slotas
vajag, viņam neredzot, nolauzt
vienu zariņu, tad esot laime.

drošības noteikumi paredz, ka
apkures ierīces, skursteņi no
Šā gada deviņos mēsodrējiem jāiztīra savlaicīgi,
nešos Latvijā reģispieredze apliecina, ka iedzītrēti 408 ugunsgrēvotāji šo darbu mēdz atlikt uz
ki, kuru iemesli tieši
pēdējo brīdi. «Savlaicīgi – tas
saistīti ar apkuri. Apnozīmē pirms apkures sezonas
kures ierīču nepareisākuma, vislabāk – noslēdzozas vai neuzmanīgas
ties iepriekšējai sezonai,»
ekspluatācijas dēļ
paskaidro A.Feldmanis.
dzīvību zaudējuši jau
Viņš stāsta, ka vēl līdz šā
četri cilvēki – liecina
gada martam VUGD speciāValsts ugunsdzēsības
listi braukāja pa mājām, lai
un glābšanas dienespārbaudītu ugunsdrošību māta (VUGD) informājās un iedzīvotājus informētu
cija.
par iespējamām sekām, ja
atklātā problēma savlaicīgi ne«Līdz ar pirtiks novērsta.
m o s a l u , k a d Jelgavā reģistrētie
«Jelgavā vidēji
iedzīvotāji sāk ugunsgrēki
10 – 15 procenintensīvi apsiltos gadījumu
dīt savus mā- • 2007. gadā – 249, no tiem 14 u g u n s d z ē s ē j i
jokļus, palieli- saistīti ar apkuri.
fiksēja ugunsnās to uguns- • 2008. gadā (līdz septembrim) drošību normu
– 191, no tiem 9 saistīti ar apkuri.
grēku skaits,
pārkāpumus,
VUGD dati
kuru iemesli ir
piemēram,
saistīti ar apspraugas skurkuri, tostarp nepiemērota stenī, metāla vai cita nedegoša
kurināmā lietošana, krāšņu materiāla plāksnes trūkumu
pārkurināšana, neuzmanība, pie kurtuves, kas var veiciekspluatējot malkas plītis un nāt ugunsgrēka izcelšanos.
krāsnis, kā arī kurtuvju un Apzinīgākie šos trūkumus
dūmvadu nepareiza izbūve un nekavējoties centās novērst,
bojājumi,» teic VUGD Jelgavas jo saprata, ka tas ir viņu pašu
brigādes komandieris Aldis drošībai,» A.Feldmanis atzīst,
Feldmanis. Kaut arī uguns- ka nu līdzekļu ekonomēšanas

dēļ, kas noteikta visā valstī,
tas vairs netiek darīts. «Tagad
mājokļa un paša drošība ir
katra īpašnieka ziņā,» tā komandieris, atgādinot: ja namsaimnieks apkures iekārtu
maina pret cita tipa iekārtu,
jāaicina skursteņslaucītājs,
lai pārbauda dūmvadu un
ventilācijas kanālu, nosakot
to atbilstību jaunās iekārtas
pievienošanai; tāpat dzīvojamo namu apsaimniekotājiem
un iedzīvotājiem vajadzētu
parūpēties, lai dzīvojamās telpas tiktu laikus nosiltinātas,
tādējādi izvairoties no siltuma
zuduma un telpu pārmērīgas
kurināšanas.

JNĪP apsaimniekošanā
• 134 nelabiekārtotas mājas un
trīs labiekārtotas mājas, kurās ir
krāsns apkure.
• Tajās skursteņu tīrīšana tiek
organizēta divas reizes gadā
– apkures sezonas noslēgumā
un sākumā.

SIA «Nebruk Jelgava»
apsaimniekošanā
• pilsētā ir 25 mājas ar krāsns
apkuri.
• Skursteņi tiek tīrīti pēc iedzīvotāju pieprasījuma.
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bērnudārzi

Ceturtdiena, 2008. gada 9. oktobris

Nākamgad durvis vērs
jauns bērnudārzs
Realizējot vairākus vērā
ņemamus projektus, kuru
kopējās izmaksas pārsniedz četrus miljonus
latu, nākamo pāris gadu
laikā Jelgavā būs atvērtas
ap 20 jaunas bērnudārza
grupiņas, kas gaidīs vairāk nekā 420 bērnu.
Pirmais būtiskais jaunums ir par
vēl vienas pirmsskolas izglītības
iestādes atvēršanu Jelgavā, kas, sekmīgi turpinoties projekta saskaņošanas un rekonstrukcijas darbiem,
durvis audzēkņiem varētu vērt jau
nākamajā gadā. Te runa ir par ēkas
kapitālo remontu Pulkveža Brieža
ielā 23a, kur vēsturiski atradās
bērnudārzs, bet pēdējos gados bija
izvietota Jelgavas 3. pamatskolas
filiāle ar korekcijas klasēm. Veicot
reorganizāciju izglītības iestādēs,
šogad ēka tika atbrīvota un nu gaida rekonstrukciju, savukārt mazie
skolēni, kas šeit iepriekš mācījās,
turpina izglītošanos Jelgavas 3.
pamatskolā, kā arī Jelgavas 2. sanatorijas tipa internātskolā.

Skola pārtaps par bērnudārzu

Jelgavas Izglītības pārvaldes
Saimnieciskās daļas vadītāja Ilze
Butkus stāsta, ka turpinās darbs
pie ēkas Pulkveža Brieža ielā 23a
kapitālā remonta projekta. Tiek
prognozēts, ka līdz šī gada beigām
dokumentācija būs saskaņota, bet
jau janvārī Izglītības pārvalde varēs
izsludināt konkursu būvdarbu veicējiem, pēc kā varēs sākties arī reālais
remonts. «Ļoti ceram, ka, veiksmīgi

izvietot 11 grupiņas jeb apmēram
250 bērnus. Ēkā plānots izbūvēt
arī peldbaseinu ar palīgtelpām, lai
jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē mazajiem būtu iespēja izbaudīt
arī attīstību veicinošas peldes, kas
Jelgavā guvušas lielu atsaucību un
interesi no vecāku puses, taču pagaidām iespējamas vien pirmsskolas
izglītības iestādē «Rotaļa», kurp tiek
vesti bērni no visām pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Jaunajā bērnudārzā lielākais
grupiņu skaits tiek paredzēts bērniem vecumā no 1,5 līdz četriem
gadiem, kuru nodrošinājums šobrīd
pilsētā ir arī viens no sāpīgākajiem
jautājumiem. «Šodienas ekonomiskā situācija daudzus vecākus
mudina iespējami ātrāk atsākt
darba gaitas, tādēļ bērniņš tiek
uzticēts auklītēm, vecvecākiem vai
pirmsskolas izglītības iestādēm jau
no pusotra gada vecuma. Ja ģimenē
nav vecmāmiņas, kas varētu mazo
pieskatīt, bet algot auklīti neļauj
ģimenes budžets, bērnudārzs paliek
vienīgā cerība. Diemžēl šobrīd rin-

Ilze Butkus
stāsta, ka
jau nākamo
pāris gadu
laikā pilsētā
būs izveidotas 17 jaunas
bērnudārza
grupiņas un
tiek strādāts,
lai līdzīga attīstība turpinātos
arī vēlāk.
izvietot paredzēto piebūvi,» skaidro
I.Butkus. Viņa atklāj, ka tiks izbūvēta apmēram 2374 kvadrātmetru
plaša ēka, kura ar stiklotu pāreju
tiks savienota ar esošo bērnudārza
ēku. Tajā izvietos sešu grupu telpas
ar palīgtelpām, kā arī sporta zāli,
mūzikas zāli un peldbaseinu ar
palīgtelpām. Projektā paredzēta arī
teritorijas labiekārtošana ar bērnu
rotaļu laukumu izvietošanu un autostāvvietu personāla vajadzībām.
«Darbs pie šī projekta sākās jau
aizvadītajā gadā, kad tika izvērtēti
arī dažādi piebūves arhitektoniskie
risinājumi. Bija iesūtīti varianti ēku
būvēt gan kā guļbūvi, gan ultramodernu celtni, taču, rēķinoties ar
izmaksām, esam izvēlējušies it kā
vienkāršu, taču pievilcīgu arhitektonisko risinājumu, kas labi iederēsies
arī pilsētas un konkrētās vides tēlā,»
piebūvi raksturo Izglītības pārvaldes
Saimnieciskās daļas vadītāja. Kopējās šī projekta izmaksas ir apmēram
2,5 miljoni lati. Daļu finansējuma
nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondi, bet otru daļu – pašvaldība.
Darbus pabeidzot, «Sprīdītī» būs
nokomplektētas sešas grupiņas,
kas papildu nodrošinās ar vietām
apmēram 130 pilsētas bērnus.

«Zemenīte» izmaiņu gaidās

Šobrīd vienīgais bērnudārzs ar kārtīgu baseinu, ko labprāt izmanto neskaitāmi jelgavnieki, atrodas pirmsskolas izglītības iestādē
«Rotaļa». Taču jau tuvākajos gados tāds būs arī «Sprīdītī», bet
mazāks baseins bērnu norūdīšanās procedūru īstenošanai tiks
iekārtots jaunajā bērnudārzā Pulkveža Brieža ielā 23a.
norisinoties konkursam un sākoties
remontam, jau līdz nākamā gada
rudenim ēku būs izdevies savest
kārtībā un tā varēs uzņemt savus
jaunos audzēkņus, taču, rēķinoties
ar iespējamiem sarežģījumiem, kā
galīgo termiņu ēkas nodošanai ekspluatācijā saucam nākamā gada nogali,» stāsta I.Butkus. Viņa atklāj, ka
kapitālā remonta laikā tiks uzlabota
ēkas energoefektivitāte, kas šobrīd
novērtēta kā ļoti vāja, atbilstoši
mūsdienu prasībām izremontētas
telpas, nomainīts ēkas jumts un
veikti daudzi citi darbi, tostarp būs
izveidots neliels bērnu norūdīšanās
procedūrām paredzēts baseins. «Tā
kā vēsturiski šī ēka bija bērnudārzs,
kas vēlāk tika pielāgots skolas
vajadzībām, mums nav nepieciešama pilnīga rekonstrukcija. Telpu
izkārtojums jau šobrīd ir piemērots
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, un mums atliek vien gādāt
par tā kvalitatīvu atjaunošanu un
savešanu kārtībā,» teic pārvaldes
Saimnieciskās daļas vadītāja. Paredzēts, ka pēc remonta 2000 kvadrātmetru plašajā ēkā būs iespējams

das mazajās grupiņās ir ļoti lielas.
Ceram, ka ar jaunā bērnudārza
atvēršanu mums situāciju izdosies
ja ne pilnībā atrisināt, tad būtiski
atvieglot gan,» teic I.Butkus. Viņa
atklāj, ka kopējās bērnudārza ēkas
remonta izmaksas veido apmēram
vienu miljonu latu – finansējumu
nodrošina pašvaldība.

«Sprīdītis» kļūs plašāks

Būtisks ieguvums, kas uzlabos
situāciju ar rindām pirmsskolas
izglītības iestādēs, būs piebūves
uzcelšana bērnudārzam «Sprīdītis»
Tērvetes ielā 6, kur papildu varēs
nodrošināt vietu vēl apmēram 130
bērniem. Piebūves projekts šobrīd
atrodas saskaņošanā Jelgavas pašvaldības Būvvaldē, un, visticamāk,
jau pavasarī varēs uzsākt būvniecības darbus. «Apzinoties saspringto
situāciju ar vietu nodrošinājumu
bērnudārzu grupiņās, meklējām
iespēju kādu no iestādēm paplašināt. Analizējot vairākus variantus,
izvēlējāmies pirmsskolas izglītības
iestādi «Sprīdītis» Tērvetes ielā 6,
kuras teritorijā veiksmīgi iespējams

Vēl nozīmīgas pārmaiņas tuvāko
gadu laikā piedzīvos pirmsskolas izglītības iestāde «Zemenīte» Blaumaņa ielā 14, kuras rekonstrukcijas un
piebūves izbūves projekts iesniegts
Eiropas ekonomiskās zonas un
Norvēģijas divpusējo finanšu instrumentu atklāto individuālo projektu
konkursā. «Šobrīd bērnudārza ēkā,
kurā ir bērni ar speciālām vajadzībām, izvietotas divas grupiņas, bet,
īstenojot projektu, tajā varētu izvietot vēl divas grupiņas. Tās būs gan
bērniem ar speciālām vajadzībām,
gan tādas, kas īsteno integrējošo
pirmsskolas izglītības programmu.
Taču būtiski, ka pēc rekonstrukcijas
ēka, kas šobrīd ir ļoti nolietojusies,
spēs nodrošināt mūsdienu normām
atbilstošas prasības. Arī te tiks uzlabota energoefektivitāte, veikta ēkas
pilna rekonstrukcija un uzcelta piebūve,» stāsta I.Butkus. Kopējās būvniecības izmaksas veido apmēram
850 tūkstošus eiro, tostarp pašvaldības līdzfinansējums ir nepilni 300
tūkstoši eiro. «Projektu konkursā
«Zemenītes» remonta un piebūves
celtniecības projekts iesniegts jau šī
gada jūnija sākumā, sagaidāms, ka
līdz novembra beigām būs zināms
konkursa rezultāts. Tā kā šis ir jau
otrais gads, kad «Zemenīte» ar savu
projektu startē konkursā, mums ir
cerības, ka tas varētu tikt atbalstīts,»
tā I.Butkus, piebilstot, ka atbalsta
gadījumā «Zemenītē» darbi sāksies
aprīlī un līdz nākamā gada beigām
varētu būt pabeigti.

Meklējumi turpinās

I.Butkus atzīst, ka kopumā pašvaldība pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitāti būs ievērojami
palielinājusi, nodrošinot papildus

vietas bērnudārzos apmēram 400
pilsētas bērniem. «Protams, tas
nedos mums iespēju nodrošināt
vietu bērnudārzā pilnīgi visiem
bērniem, taču būtisku uzlabojumu
sniegs gan. Turklāt nebeidzam arī
darbu pie aizvien jaunu risinājumu
meklējumiem,» uzsver I.Butkus.
Viņa atzīst, ka arī Izglītības pārvaldē
ir pavīdējušas domas pirmsskolas
izglītības iestādi ierīkot tā saucamajā
Jelgavas 4. vidusskolas mazajā skoliņā, kas līdz ar vidusskolas piebūves
uzcelšanu paliktu tukša. Taču šis
jautājums vēl tiek risināts. «Šī ēka
Brīvības bulvārī ir sliktā tehniskā
stāvoklī – tās sakārtošana prasītu
ievērojamas izmaksas. Turklāt arī
pēc rekonstrukcijas ēkā nevarētu
izvietot vairāk nekā četras grupiņas.
Ņemot vērā, ka turpat līdzās atrodas
divas pirmsskolas izglītības iestādes
– «Rotaļa» un «Vārpiņa» –, pirms
jebkādu lēmumu pieņemšanas
par ēkas pielāgošanu bērnudārza
vajadzībām nepieciešams nopietns
projekta lietderīguma izvērtējums,»
tā I.Butkus. Taču tas, ka par bērnudārzu kapacitātes palielināšanu tiek
neatlaidīgi domāts, ir patiesība, un
esošie projekti tam ir labs apliecinājums.

Pašvaldība maksā par visiem bērniem

Šobrīd Jelgavā ir 15 pirmsskolas izglītības iestādes – tautā
sauktas par bērnudārziem – un 4003 bērni, kas sasnieguši
bērnudārznieka vecumu. Pirmsskolas izglītības iestādes
pašlaik gan apmeklē 2894 bērni, bet 1109 uz bērnudārzu
gaida rindā. Pieskaitot klāt arī šogad dzimušos mazuļus,
kas reāli vēl nevar iet bērnudārzā, taču rindā jau laicīgi
pierakstīti, lai, sasniedzot divu gadu vecumu, kādā no
iestādēm atrastu sev vietu, pilsētā reģistrēto bērnu skaits
rindā sasniedz 2087. Jelgavas pilsētas Izglītības pārvalde atzīst, ka rinda nav maza un ir vecāki, kas, nespējot
sagaidīt vietu bērnudārzā, spiesti saviem mazuļiem
meklēt auklītes vai izraudzīties vēl kādu alternatīvu.
Taču pašvaldība nopietni strādā, lai situāciju uzlabotu.
Šajā reizē «Jelgavas Vēstnesis» vērtē pašreizējo situāciju
ar pirmsskolas izglītības iestādēm pilsētā, iepazīstas ar
plāniem un projektiem šajā nozarē, kā arī izzina nākotnes
perspektīvas.

Jau nākamgad Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēs būs par
gandrīz 20 grupiņām vairāk, kas ievērojami mazinās spriedzi rindā
uz bērnudārzu. Taču Jelgavas Izglītības pārvalde uzsver, ka vecākiem ir jābūt atbildīgiem un mazulis pirmsskolas izglītības iestādē
jāpiesaka jau laikus – tiklīdz mazajam ir dzimšanas apliecība un
Foto: Ivars Veiliņš
tiek reģistrēta viņa deklarētā dzīvesvieta.

Bērnus rindā uz dārziņu kārtos dators
Vecākiem, kas savu bērnu vēlas pieteikt rindā uz vietu kādā
no pirmsskolas izglītības iestādēm, jādodas uz konkrēto
bērnudārzu un tajā mazais arī jāreģistrē. Taču no 2009.
gada janvāra situācija mainīsies – rinda uz pašvaldības
bērnudārziem tiks organizēta centralizēti. Turklāt informācijas analīzi un vietu sadali turpmāk veiks nevis cilvēks,
bet gan datorprogramma.
Rindā vairāk nekā 1000 bērnu

Šobrīd pilsētā ir 2087 bērni, kas
gaida rindā uz vietu pirmsskolas
izglītības iestādē. Tiesa, no viņiem
tikai 1109 bērni sasnieguši divu
gadu vecumu, kad mazie var sākt
bērnudārznieka gaitas. Tādējādi arī
viņi uzskatāmi par šā brīža pretendentiem uz katru brīvo vietu pirmsskolas izglītības iestādē un reālajiem
rindā gaidītājiem. Protams, arī par
šī skaitļa pilnīgu atbilstību reālajam
bērnu skaitam nevar būt drošas pārliecības, jo ir bērni, kas vienlaikus
pierakstīti rindā vairākos bērnudārzos, turklāt nereti ir gadījumi,
kad bērns gaida vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē, taču
tajā pašā laikā apmeklē kādu no
privātajiem bērnudārziem.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte Joma
atzīst, ka rinda uz bērnudārziem
nav maza. Turklāt jāatzīst, ka rindā
gaidītāju skaits palielinās straujāk
nekā pieaug dzimstība. Tas liek se-

cināt, ka daļu rindas veido to vecāku
bērni, kas uz Jelgavu pārcēlušies no
Rīgas vai citām Latvijas pilsētām.
«Analizējot datus par dzimstības
līmeni Jelgavā un to, cik daudz
bērnu tiek pierakstīti rindā uz
bērnudārzu, ir jūtamas atšķirības.
Dzimstības līmenim ir tendence
palielināties, taču ne tādā apmērā,
kā veidojas rindas, no kā var secināt,
ka patiesi aizvien vairāk pilsētā sev
dzīvesvietu, bet bērniem – izglītošanās vietu atrod iebraucēji no citām
vietām. Jāatzīst, ka šiem bērniem
mēs vietu bērnudārzā nevaram
nodrošināt. Tas gan nav attiecināms
uz obligāto piecgadnieku un sešgadnieku pirmsskolas sagatavošanas
programmu – tā ir nodrošināta
pilnīgi visiem bērniem, no kuriem
daļa šo sagatavošanas programmu
apgūst pirmsskolas izglītības iestādēs, bet vēl daļa skolās, kas organizē
piecgadnieku un sešgadnieku apmācību,» uzsver S.Joma. Viņa piebilst,
ka obligāto pirmsskolas sagatavošanas programmu piecgadniekiem

un sešgadniekiem Jelgavā piedāvā
piecas skolas, kas kopā sagatavo 274
bērnus. «Protams, var diskutēt par
apmācības veidu, ko bērns saņem
pirmsskolas izglītības iestādē un
skolā, – bērnudārzā mācīšanās tomēr vairāk notiek caur rotaļām un
spēlēm, kamēr skolā, kur gan arī ir
domāts par atraktivitāti un mācību
pārtraukumiem, vairāk redzams
akadēmiskais darba stils, kas bērnu
jau vairāk sagatavo tam, kas sekos
nākamajā gadā, sākot mācības īstā
skolā,» vērtē S.Joma.

Rindu organizēs datorsistēma

Bet, atgriežoties pie rindām pirmsskolas izglītības iestādēs, speciāliste
piebilst, ka arī pašreizējie dati par
bērnu skaitu rindā nav uzskatāmi
par pilnīgi precīziem: «Regulāri
uzturam pašreizējo «LotusNotes»
datu bāzi un rindu reģistru, apkopojam jaunākos datus par katrā no
tām rindā reģistrēto bērnu skaitu,
taču joprojām nav izslēgta iespēja,
ka viens bērns pieteikts rindā vairākos dārziņos, tā veidojot iespaidu
par daudz lielāku bērnu skaitu
rindā, nekā tas ir patiesībā. Ceram,
ka jaunā sistēma, ko ieviesīsim no
nākamā gada, šo situāciju uzlabos,»
stāsta S.Joma. Viņa atklāj, ka līdz ar
jauno gadu paredzēts ieviest centralizētu bērnu reģistrāciju rindā, kas
notiks Jelgavas pašvaldībā. «Esam
intensīvi strādājuši, lai izveidotu
maksimāli precīzu un apjomīgu bērnu reģistrācijas un atlases sistēmu,
kas, ņemot vērā dažādus kritērijus,
noteiks arī bērna vietu rindā. Tā
paredzēs, ka, tiklīdz bērnam ir
dzimšanas apliecība un vecāki
dodas deklarēt viņa dzīvesvietu,
turpat būs iespējams reģistrēt arī
bērnu rindā pirmsskolas izglītības
iestādē. Sistēmā tiks ievadīti dati
par bērniņa dzīvesvietu, brāļiem vai
māsām un bērnudārzu, kuru viņi
apmeklē, vecāku noteiktā prioritārā
pirmsskolas izglītības iestāde, kurā
viņi vēlētos skolot savu bērnu, kā
arī daudzi citi parametri. Tostarp
Vēl šobrīd spēkā esošā kārtība paredz, ka vecāki dodas uz izvēlēto
sistēmā tiks ievadīti arī dati par
bērnudārzu un tur reģistrē savu bērnu, savukārt no nākamā gada
faktoriem, kas likumā noteiktā kārjanvāra rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm tiks
tībā bērnam sniedz priekšrocības
organizēta centralizēti.

uz vietu bērnudārzā – ārpuskārtas
uzņemšana pirmsskolas izglītības
iestādē paredzēta Nacionālajos
bruņotajos spēkos dienējošo atvasēm, arī skolotāju un pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu bērniem.
Ņemot vērā visus daudzos parametrus, datorsistēma arī organizēs
bērnus rindā,» skaidro S.Joma.

Palielinās vecāku līdzatbildību

Līdz ar šīs sistēmas ieviešanu
bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm būs caurredzamākas,
tā izskaudīs jebkādas aizdomas par
iespējamo «blatu» sistēmu vai neatbilstošām priekšrocībām vienam
bērnam, bet otra atbīdīšanu rindā,
turklāt sniegs arī precīzākus datus
par reālo bērnu skaitu, kas gaida
uz vietu bērnudārzā. «Šobrīd vecāki savu bērnu var reģistrēt rindā
kaut vai visās astoņās pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs, bet,
sākot strādāt ar jauno sistēmu,
tas vairs nebūs iespējams,» uzsver
Izglītības pārvaldes speciāliste,
piebilstot gan, ka bērns nezaudēs savu vietu rindā, ja paralēli
apmeklēs kādu no privātajiem
bērnudārziem. «Taču vieta rindā
tiks zaudēta, ja vecāki neievēros
savas saistības un, saņemot pašvaldības paziņojumu par iespēju
apmeklēt kādu no bērnudārziem,
uz to nereaģēs. Pagaidām vecāki
mēdz būt bezatbildīgi – kaut arī šā
brīža kārtība paredz, ka līdz aprīlim bērns ir rindā jāpārreģistrē, lai
iestādēm būtu pārliecība par to, ka
viņš nav mainījis savu dzīvesvietu
un joprojām pretendē uz vietu
dārziņā, netrūkst vecāku, kas to
neievēro. Pagaidām vēl ar skaidrošanos un lūgšanos lielākoties
arī šiem aizmāršīgajiem vecākiem
tomēr izdodas bērnu rindā saglabāt, taču, ieviešot jauno sistēmu,
nekādas atrunas netiks ņemtas
vērā,» tā S.Joma, uzsverot, ka arī
vecākiem vajadzētu atcerēties ne
vien par savām tiesībām, bet arī
pienākumiem un atbildību. Ja
vecāki ir saņēmuši paziņojumu,
ka bērns var apmeklēt kādu pirmsskolas izglītības iestādi, taču uz to

nereaģē – vienalga, ar piekrišanu
vai atteikumu un lūgumu turpināt
stāvēšanu rindā, līdz vieta atradīsies kādā viņiem vēlamākā iestādē
–, bērns no rindas automātiski tiks
izsvītrots. Un vēlāk vecākiem būs
jāsamierinās ar skaudro faktu, ka
gaidīšana jāsāk no jauna. «Visi paziņojumi vecākiem tiks nosūtīti ar
ierakstītām vēstulēm, un uz tiem
ir jāreaģē,» uzsver S.Joma, piebilstot, ka līdz ar jaunās sistēmas
ieviešanu vecākiem vairs nebūs
katru gadu līdz 1. aprīlim jāveic
bērnu pārreģistrācija, kā tas bija
līdz šim. Pārreģistrācija rindā būs
jāveic vien pēc jaunā gada, kad tiks
izveidota visa rindā stāvētāju datu
sistēma, tostarp arī noteikta katra
bērna prioritārā iestāde.
Viņa pārliecināta, ka ar jauno
programmu izdosies uzlabot
bērnu reģistrēšanu pirmsskolas
izglītības programmas apguvei
un vietu sadali.

Viens no vecākiem sāpīgākajiem
jautājumiem saistībā ar pirmsskolas izglītības iestādi ir maksa
par to. Lielākoties vecāki izmisīgi
vēlas savu bērnu iekārtot kādā no
astoņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, taču garās rindas
dēļ nereti tomēr spiesti izvēlēties
privāto dārziņu, kas automātiski
nozīmē arī daudz lielākas izmaksas.
Tiesa, arī tās būtu vēl augstākas, ja
pašvaldība privātajiem bērnudārziem nenodrošinātu dotācijas par
katru bērnu. Tās no šī gada septembra palielinātas vēl par septiņiem
latiem un šobrīd veido jau 65 latus
par katru bērnu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka pagājušajā gadā pašvaldības dotācija
par bērnu privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē veidoja 57 latus, no
septembra likme palielināta līdz 65
latiem. Tā ir nauda, ko pašvaldība
maksā par katru pirmsskolas izglītības iestādes bērnu, līdz viņš sasniedz
obligāto pirmsskolas sagatavošanas
vecumu. Bērnam uzsākot mācības
piecgadnieku un sešgadnieku obligātajā sagatavošanas programmā,
izmaksas finansē valsts.
Likme, ko pašvaldība dotē par
katru bērnu, aprēķināta, ņemot
vērā viena bērna izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, tā katru
gadu ir atkarīga no pašvaldības
apstiprinātā budžeta.
Savukārt tam, kādēļ izmaksas
par bērnu pašvaldības un privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs ir tik
dažādas, skaidrojums ir vienkāršs
un ekonomiski pamatots. «Pašvaldības iestādēs vecākiem jāmaksā
vien par bērna ēdināšanu – bērnam
vecumā līdz trīs gadiem maksa ir
1,35 lati dienā, bet trīs līdz septiņus gadus veciem bērniem – 1,65
lati dienā. Turklāt arī šī maksa

kurus pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde nemaz neinteresē,»
stāsta Izglītības pārvaldes speciāliste. Kā vienu no būtiskākajām
privātā bērnudārza priekšrocībām
salīdzinājumā ar pašvaldības iestādēm speciāliste min bērnu skaitu
grupiņās. «Pašvaldības bērnudārzos
bērnu skaits grupā ir 24, 25 un pat
28 bērni, kamēr privātajās iestādēs
ir astoņi līdz vienpadsmit bērni.
Tikai atsevišķos gadījumos privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
bērnu skaits grupiņā sasniedz 20
bērnus. Protams, var uzskatīt,
ka līdz ar to privātajās iestādēs
audzinātāja katram bērnam spēj
veltīt vairāk uzmanības, nodrošināt
Sarmīte Joma uzsver, ka pašvaldība maksā par katru pilsētas bērnu, kas individuālu pieeju bērnam un viņa
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi – gan pašvaldības, gan privāto. vajadzībām. Un ir vecāki, kas tā dēļ
jāveic vien par tām dienām, kad pašvaldības iestādēs atšķiras. Saim- izvēlas privāto iestādi un uz pašvalbērns reāli ir apmeklējis iestādi, niecisko maksu lielā mērā nosaka dības bērnudārzu nemaz neskatās,»
savukārt tās mēneša dienas, kad, iestādes kredītsaistības, komunālie teic S.Joma, piebilstot, ka Jelgavā
vecākiem informējot iestādi, bērns un teritorijas apsaimniekošanas dārgākā un pēc daudzu ieskatiem
dārziņu nav apmeklējis, no rēķina maksājumi, kā arī fakts, ka, lai arī arī elitārākā pirmsskolas izglītības
tiek izsvītrotas. Plus vecākiem ir specifisks, tas tomēr ir bizness, un iestāde ir «Alfa». Tas arī ir vienīgais
bērnudārzs, kas
jāmaksā arī par papildus nodarbī- iestādei jāspēj noLikme, ko paš- izveidots no jauna,
bām – interešu pulciņiem, ko bērns drošināt veiksmīga
kamēr pārējās privar apmeklēt turpat pirmsskolas uzņēmējdarbība.
valdība dotē vātās pirmsskolas
izglītības iestādē vai citviet pilsētā. Pašvaldības iesiestādes
Pie tādām pieskaitāmas peldēšanas tādēs šogad viena
par katru bērnu izglītības
atrodas ēkās, kas
nodarbības, svešvalodas apguve un bērna izmaksas ir
privātajos dār- vēsturiski bijušas
citas. Tāpat papildu maksā arī da- apmēram 100 lati
žādi kultūras pasākumi, ko iestāde par bērnu. Priziņos, aprēķinā- bērnudārzi.
S.Joma atzīst, ka
organizē audzēkņiem, – tās var vātajos dārziņos
ta, ņemot vērā izmaksas par bērna
būt leļļu teātra viesizrādes, mūziķi maksa, ko papildus
laišanu bērnudārzā
un citas,» skaidro Jelgavas Izglītī- pašvaldības dotāciviena bērna iz- svārstās ļoti plašā
bas pārvaldes galvenā speciāliste jai par bērnu makun daupirmsskolas izglītības jautājumos sā vecāki, svārstās
maksas pašval- diapazonā
dziem vecākiem,
Sarmīte Joma. Savukārt privātajos robežās no 70 līdz
dības izglītības kuriem savs mabērnudārzos vecākiem papildus 140 latiem. Bet
zulis jālaiž privāmaksai par ēdināšanu un interešu ēdināšanas maksa
iestādēs
tajā dārziņā, tas ir
izglītības nodarbībām jānodrošina par bērnu dienā
sāpīgs jautājums,
arī tā saucamā saimnieciskā maksa, ir robežās no 1,70
ko pašvaldības pirmsskolas iestādēs līdz 2 latiem. Taču jāpiebilst, ka, taču vienlaikus jāuzsver, ka pašvalnodrošina pašvaldība. «Tāpat kā prasot augstāku maksu, privātajās dība dotē katra pilsētas bērna iespēju
saimnieciskā nauda, arī maksa iestādēs bērnam tiek nodrošinātas apmeklēt bērnudārzu, kas vecāku
par ēdināšanu dažādās privātajās arī papildus ērtības, un ir vecāki, izmaksas būtiski samazina.

Termiņam beidzoties, darbības jomu nemainīs
Tuvojas noslēgumam termiņš,
līdz kuram saskaņā ar privatizācijas noteikumiem personām, kas
savulaik privatizēja bērnudārzus,
obligāti tajos bija jāsaglabā izglītības iestādes. Tas atsevišķos
jelgavniekos raisa satraukumu,
ka, termiņam beidzoties, kāds no
privātajiem bērnudārziem varētu
radikāli mainīt savu darbības jomu
un attiecīgi būtiski palielinātos
rindas uz dārziņiem. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza gan uzskata, ka šādām bažām nav pamata un bērnudārzu
likvidācija vai būtiska darbības

nozares maiņa nav gaidāma.
Savulaik Jelgavā darbojās 23
pirmsskolas izglītības iestādes.
Deviņdesmitajos gados daļa no
tām tika slēgta, vēl daļa nodota
privatizācijai, un pašvaldības īpašumā palika astoņas pirmsskolas
izglītības iestādes. Bērnudārzu
privatizācija Jelgavā notika 2000.
un 2001. gadā, kad viens no būtiskiem privatizācijas noteikumiem paredzēja, ka vēl desmit
gadus šajās iestādes jānodrošina
izglītības process. Tas arī visos
privatizētajos bērnudārzos līdz
šim ir nodrošināts, un Izglītības

pārvalde neuzskata, ka gaidāmas kādas izmaiņas. «Protams,
privātā pirmsskolas izglītība ir
īpašs uzņēmējdarbības veids,
kam jānodrošina arī ienākumi.
Taču pašvaldība privāto izglītības
iestāžu īpašniekiem maksā par
katra pilsētas administratīvajā
teritorijā reģistrētā bērna izglītošanu, kas atvieglo iestādes uzdevumu izpildi. Esam pārliecinājušies,
ka privāto pirmsskolas izglītības
iestāžu īpašnieki un pedagogi apzinās savu atbildību par bērniem
un kvalitatīva izglītības procesa
nodrošināšanu. Tādēļ neuzskatu,

ka kāda no tām pēc privatizācijas
noteikumu termiņa beigām mainīs
savu darbības jomu,» tā G.Auza.
To apliecina arī «Jelgavas Vēstneša» uzrunāto privāto bērnudārzu vadītāji, kas uzsver, ka
esošajos apstākļos runāt par kāda
bērnudārza slēgšanu būtu neiedomājami. Turklāt arī pirmsskolas
izglītības iestādes īpašnieki lielākoties dara sirds darbu un savā
būtībā ir pedagogi – attiecīgi arī
viņiem bērna intereses ir svarīgākas par biznesu.

Laura, audzina mēnesi un divas nedēļas veco meitiņu Paulu:
«Mums ir tikai pusotrs mēnesis, un, ticiet,
ir ļoti daudz lietu, kuras es vēl nezinu vai
par kurām domāju kā par tādām, kas
ir ļoti tālā nākotnē. Bērnudārzs ir viena
no šādām lietām. Tiesa, mēs jau esam
reģistrējušās rindā uz pašvaldības bērnudārzu un ticam, ka pēc pāris gadiem, kad
dārziņš kļūs aktuāls jautājums, tajā arī
varēsim tikt. Ņemot vērā to, ko esmu dzirdējusi par laiku, kas nepieciešams rindas
izstāvēšanai, uzskatu, ka mums ir labas
izredzes. Pati gan nekad neesmu gājusi
bērnudārzā – bijām četri bērni ģimenē
un ar mūsu audzināšanu labi galā tika
vecmāmiņas, taču esmu lasījusi daudzu
speciālistu viedokli, ka bērnudārzs tomēr
sekmīgāk mazulim iemāca dažādās
sociālās lomas, nepieciešamību dalīties,
komunicēt ar citiem bērniem.»

Arnis un Marina, audzina četrus
mēnešus veco meitiņu Alisi:
«Mums bija tikai divas nedēļas, kad
piereģistrējāmies rindā uz bērnudārzu.
Domāju, ka tas reāli aktuāls mums kļūs
pēc gada, kad sāksim aktīvi domāt par
mazās laišanu dārziņā – ceram to sākt,
tiklīdz viņa būs sasniegusi pusotra
gada vecumu. Zinu, ka šobrīd stāvam
uzreiz aiz rindas – ja bērnudārzā uzņems, piemēram, 24 bērnus, tad mēs
būsim nākamie «aiz svītras». Taču līdz
tam laikam situācija var mainīties,
un ceram, ka viss būs kārtībā. Esam
arī dzirdējuši, ka Jelgavā paredzēts
atvērt jaunu bērnudārzu, kas nozīmē,
ka arī kopumā pilsētā jautājums par
bērnudārziem tiek risināts. Katrā ziņā
no paziņu sacītā varam secināt, ka,
piemēram, Rīgā iespēja tikt bērnudārzā ir daudz mazāka.»

Irina, audzina trīsgadīgo Kasparu:
«Biju reģistrējusi bērnu rindā uz vietu
bērnudārzā un apzinīgi gaidījām, taču
bez būtiskiem panākumiem – brīvu
vietu nebija. Tādēļ izvēlējāmies privāto
bērnudārzu, taču apmēram pirms pusgada uzzināju, ka, tā kā mūsu tētis dien
Nacionālajos bruņotajos spēkos, mums
ir tiesības uz vietu pašvaldības bērnudārzā ārpus kārtas. Tagad zinām, ka, tiklīdz
atbrīvosies vieta, mums tā tiks piešķirta,
tādēļ no vietas privātajā bērnudārzā
atteicāmies. Esmu pārliecinājusies, ka
situācija ar bērnudārziem nav vienkārša
– ja vecāki laikus nereģistrējas rindā,
iekārtot bērnu pašvaldības dārziņā ir mazas izredzes, bet, ja reģistrējas novēloti,
tad vēl jo mazākas. Tā nu sanāk, ka, no
vienas puses, mums ir prieks, ka bērni
dzimst, bet, no otras, – raizes par to, ka
viņus nevar iekārtot bērnudārzā.»

Sagatavoja Zane Auziņa

Vērtē bērnu vecāki

Inese, audzina meitiņu Elizabeti:
«Esam starp tiem laimīgajiem, kam izdevās izstāvēt rindu un tikt pašvaldības
bērnudārzā. Tiesa, arī rindā mēs iestājāmies ļoti laicīgi – meitiņai bija tikai mēnesis, kad jau reģistrējāmies. Trīs gadus
gaidījām savu kārtu un pirms pusgada
– tikko Elizabetei bija palikuši trīs gadi
– tajā arī sākām iet. Iespējams, tas bija
mazliet par vēlu, lai sāktu bērnudārznieka gaitas – jūtu, ka Elizabete turas
savrup no citiem bērniem un visu laiku
meklē mani. Arī audzinātājas stāsta,
ka viņai patīkot visu laiku iet pie rokas,
tādēļ strādāt ar citiem bērniem ir grūtāk.
Taču ceru, ka pakāpeniski meitiņa kļūs
sabiedriskāka. Bērnudārzs noteikti ir labākā vieta, kur iemācīties kontaktēties ar
citiem bērniem. Zinu, ka Jelgavā situācija
ar vietām bērnudārzos nav vienkārša,
taču tā nav arī bezcerīga.»

Oksana, audzina 2,4 gadus
veco meitu Milānu:
«Jāatzīstas, ka par bērnudārzu nupat tikai
esam sākuši domāt. Mans darbs saistīts
ar biežiem braucieniem uz Krieviju, kurp,
protams, līdzi ņemu arī bērnu, tādēļ izveidojusies situācija, ka esam bez strikti noteiktas dzīvesvietas – «mētājamies» starp
Jelgavu un Krieviju. Tas arī liedza savlaicīgi
pieteikties rindā uz bērnudārzu. Taču jau
tuvākajā laikā labosimies. Pieļauju, mums
nebūs viegli tikt kādā no grupiņām, esmu
dzirdējusi, ka ir vecāki, kas rindā uz bērnudārzu piesakās pat vēl pirms mazuļa
piedzimšanas, taču mēs mēģināsim. Uz
privāto bērnudārzu gan neiesim – izmaksas tajā ir augstas – visu sarēķinot, iznāk,
ka man izdevīgāk ir ar bērnu strādāt kaut
uz pusslodzi un tikai uz laiku meklēt auklīti, nevis laist bērnu privātajā dārziņā, kas
prasītu lielāko daļu algas.»
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Pirmdiena, 13.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 627.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4877.sçrija.
10.20 «Neprâta spogulî».
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve»*.
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Slutiðíi Daugavas lokos.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».
Rakstnieks Ç.Hânbergs.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïâ pasaka». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.20 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 47. un 48.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 627.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4878.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 366.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».*
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. 14.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 20.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 365.sçrija.
14.00 NBA spçle.
Òûdþersijas Nets – Maiami Heat.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 14.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 171.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ.
Rîgas Dinamo – Jaroslavïas Lokomotiv.
Tieðraide.
21.55 «112 hronika».
22.10 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».
23.05 «Pazuduðie 3».
ASV seriâls. 21. un 22.sçrija.
0.35 «Çnas zona».*
1.05 «Tavs auto».*
1.35 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 171.sçrija.
2.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 13.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 31.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija: Lçciens
nezinâmajâ». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Misters Bîns».
Animâcijas seriâls. 25. un 26.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 129.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 31.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 2.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21.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. 9.sçrija.

tv programma
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Negaisa vârti» (ar subt.).
Krievijas kara drâma. 2006.g. 1.sçrija.
22.05 «Deksters». ASV seriâls. 2.sçrija.
23.10 «Supernatural». ASV seriâls. 2.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 4».
ASV seriâls. 8.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 66.sçrija.
2.05 «Vismeklçtâkais». ASV trilleris. 1997.g.
4.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 139.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 227.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 98.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts».
13.00 «Medikopters». Seriâls. 31.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 57.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1. un 2.sçrija.
15.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 4.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 51. un 52.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». Seriâls. 7.sçrija.
21.20 «Intervija ar kanibâlu».
Dokumentâla filma.
22.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 7.sçrija.
23.20 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 11.sçrija.
0.25 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.55 «Riska zona». Raidîjums.
1.30 «Gribi – tici, gribi – netici».
Raidîjums. 20.sçrija.
2.25 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 4.sçrija.
3.20 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 51. un 52.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
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 seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Otrdiena, 14.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 628.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4878.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 366.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»

12.05 «100. pants».*
12.20 «Mçs esam!»*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijai – 90». Vienaudþi.*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
15.25 «Brînumainâ koledþa».
Animâcijas seriâls. 49. un 50.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 628.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4879.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 367.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Rotaïas pazemç».
Brazîlijas romantiska drâma.
23.10 Nakts ziòas.
23.25 «Ðeit un tagad».
0.05 «Galva. Pils. Sçta».*
0.20 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 NBA spçle.
Òûdþersijas Nets – Maiami Heat.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs». *
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 15.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 21.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 366.sçrija.
14.00 Kontinentâlâs lîgas spçle hokejâ. Rîgas
Dinamo – Èerepovecas Severstaï.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 15.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 172.sçrija

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 140.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 228.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 157.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 32.sçrija.

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 14.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriâls.
32.sçrija.
10.05 «Ingas Lindstrçmas kolekcija:
Vasaras mâja». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Dzinçji» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 9.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 130.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.40 «Vâverpuika».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 32.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Seriâls. 3.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.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. 10.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Âfrika – sirds aicinâjums».
Vâcijas melodrâma. 1.sçrija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 6.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 19.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 67.sçrija.
1.55 «Stâsts par mums». ASV melodrâma.
3.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.sçrija.

17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4880.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 368.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
15.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 6.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 55. un 56.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 101.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»

LTV7

14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 58.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
15.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 5.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 53. un 54.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 18.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 6.sçrija.
22.20 «Plçsoòa 2». ASV spraiga siþeta filma.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 32.sçrija.
1.35 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 5.sçrija.
2.30 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus». Seriâls. 53. un 54.sçrija.

TV5
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Anekdoðu klubs».
19.45 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 21.sçrija.
20.10 «Laiks, telpa un citi».
Seriâls. 1. un 2.sçrija.
21.10 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 25.sçrija.
21.35 «Sporta studija».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 Jamiroquai koncerts Londonâ.
23.20 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 172.sçrija.
0.05 «Anekdoðu klubs».*
0.10 «112 hronika».*
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6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
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 seriâls.
23.55 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.40 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Treðdiena, 15.oktobris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 629.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4879.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 367.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. 51. un 52.sçrija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 629.sçrija.

6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 16.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 22.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 367.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Ðveice – Latvija.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 16.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 173.sçrija
18.30 Pasaules meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Latvija – Izraçla. Tieðraide.
21.05 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
21.30 «112 hronika».
21.45 «Tîìera impçrija».
Francijas piedzîvojumu filma. 2.daïa.
23.25 «Nâkotnes parks».
23.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 173.sçrija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 15.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 33.sçrija.
10.05 «Pa mîlestîbas pçdâm».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 10.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 131.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.40 «Vâverpuika». ASV animâcijas seriâls.
6.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 33.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 4.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23.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. 11.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Vilciens uz Jûmu». ASV vesterns.
0.25 «Draugi 6». ASV seriâls. 21.sçrija.

0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 68.sçrija.
1.50 «Diversants». ASV trilleris.
3.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 141.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 229.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 158.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 33.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 59.sçrija.

21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
22.20 «Aklâs vistiòas» (ar subt.).
Krievijas melnâ komçdija.
0.30 «Medikopters». Seriâls. 33.sçrija.
1.35 «Mans necilais vecpuisis».
2.30 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 55. un 56.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
12.25 «Priekðnieka kungs» (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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Ceturtdiena, 9.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 630.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4880.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 368.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Çst ir tavâ dabâ».
14.05 «No kurienes tu nâc?»
Telefilmas Rîga dokumentâlâ filma.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
15.40 «Ala»; «Aste».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 630.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4881.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 369.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».

tv programma
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LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 17.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 23.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 368.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkðu atlases spçle
futbolâ. Latvija – Izraçla.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 17.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 174.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 23.sçrija.
20.05 SEB Baltijas basketbola lîgas spçle.
BK Barons/LMT – Kauòas Þalgiris.
Tieðraide.
22.05 «Ar makðíeri».
22.35 «Âtruma cilts».
23.05 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 174.sçrija.
23.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 16.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 34.sçrija.
10.05 «Svenaholmas noslçpums».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 11.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 132.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.40 «Vâverpuika». ASV animâcijas seriâls.
7.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 34.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 5.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.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. 12.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 3.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
23.00 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
267. un 268.sçrija.
0.10 «07 maina kursu» (ar subt.).
Krievijas kara drâma.

2.00 «Vilciens uz Jûmu». ASV vesterns. 2007.g.
4.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 24.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 142.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 230.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 101.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 159.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 34.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 60.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
15.20 «Mans necilais vecpuisis».
Seriâls. 7.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 57. un 58.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 102.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
19.20 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
4.sçrija.
21.20 «Gladiators». ASV un Lielbritânijas
piedzîvojumu filma.
23.25 «Latvija. Ulmaòlaiki».
Dokumentâlo filmu cikls. 5. un 6.sçrija.
2.05 «Medikopters». Seriâls. 34.sçrija.
3.00 SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 57. un 58.sçrija.

11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 369.sçrija.
14.00 SEB Baltijas basketbola lîgas spçle.
BK Barons/LMT – Kauòas Þalgiris.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 18.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 175.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Priekðnieka kungs» (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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
1.30 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

Piektdiena, 17.oktobris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 631.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4881.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 369.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. 3.sçrija.
13.50 «Mana atmiòa».
Latvijas Tautas frontei – 20.*
14.20 «Kurp dodies?»
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.40 «Caurâ mâja». Filmu studijas
AB animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 631.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4882.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. 11.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 «Pârdabiskâ pasaule».
Dokumentâla filma. 7.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 18.sçrija.
10.25 «Lieliskâs meitenes Havaju salâs».
Seriâls. 24.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*

19.40 «Anekdoðu klubs».
19.50 «Komandors». ASV drâma.
21.30 «Zveja» (krievu val.).
22.00 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
22.30 NBA spçle. Vaðingtonas Wizards
– Òûorleânas Hornets. Tieðraide.
1.00 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 175.sçrija.
1.45 «Anekdoðu klubs».*
1.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Laika komanda».
ASV animâcijas seriâls. 17.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 35.sçrija.
10.05 «Mîlas valgos». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Mentu kari 3» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 12.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 133.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Skubija Dû 13 spoki».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.40 «Vâverpuika». ASV animâcijas seriâls.
8.sçrija.
16.05 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 35.sçrija.
16.35 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 6.sçrija.
17.35 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25.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 «Jçru klusçðana». ASV trilleris. 1991.g.
1.20 «Labs darbs». ASV detektîvfilma.
3.15 «Neredzamais cirks». ASV drâma.
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 25.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 143.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 231.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 19.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 102.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
11.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 160.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts». Raidîjums.
13.00 «Medikopters». Seriâls. 35.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 61.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?» Seriâls. 1.sçrija.
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 59. un 60.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 20.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 103.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 7.raidîjums.
21.20 «Beverlihilsas policists».
ASV piedzîvojumu komçdija.
23.25 «Comedy club» (ar subt.).
0.35 «Dieva rokâs». ASV spraiga siþeta filma.
2.25 «Kevina Dþonsona mîklainâ pazuðana».
ASV un Lielbritânijas komçdija.
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 59. un 60.sçrija.

TV5

11.25 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 22.sçrija.

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). 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 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.25 «Priekðnieka kungs» (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 «Laikmeta anekdotes. Breþòevs»
(ar subt.). Krievijas dokumentâla filma.
22.50 «Trufaldîno no Bergamo» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
1.10 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

Sestdiena, 18.oktobris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 41.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 366. un 367.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kinozvaigznes.
Þans Fransuâ Lepetî».
Francijas dokumentâla filma. 2007.g.
13.05 «Latvijas vçsture». Agrârâ reforma un
saimniecîba Latvijas Republikâ
20.-30.gados. 2.daïa.
13.31 «Latvijas vçsture». Demokrâtiskais un
autoritârais reþîms Latvijas Republikâ
20.-30.gados. 1.daïa.
14.10 «Tu esi Latvija!»
14.40 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 11.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
15.45 «Latvijas meþa stâsti».
16.15 «Midlmârèa». Daudzsçriju mâkslas filma.
6.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Scenogrâfs A.Freibergs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Dillî Dallî Minku parkâ».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 4.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 24.sçrija.
22.10 «Eiropas zvaigznes». Koncerts.
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Dejas Lûnasa svçtkos».
Îrijas, Lielbritânijas un ASV drâma.

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».

9
10.35 «Lîdzinâties tçtim».
ASV piedzîvojumu komçdija ìimenei.
12.40 «Zvaigþòu lietus 2».* Muzikâls ðovs.
15.05 «Tuksneða dzelksnis». ASV traìikomçdija.
17.00 «O.C.» ASV seriâls. 5.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 97.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas princese».
Realitâtes ðovs. 8.sçrija.
22.10 «Rozâ Panteras dçls».
ASV un Itâlijas komçdija.
0.10 «Zçnu lietas». ASV romantiska komçdija.
2.10 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 1.sçrija.
3.55 «Jçru klusçðana». ASV trilleris.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 144.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Breolîns». ASV muzikâla komçdija.
12.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».
12.55 «Koru kari». TV3 sadziedâðanâs ðovs.
15.35 «Beverlihilsas policists».
ASV piedzîvojumu komçdija.

17.40 «Vidusskolas mûzikls 2». ASV mûzikls.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Tarzâns». ASV animâcijas filma. 1999.g.
22.35 «Superaìents Saimons». ASV, Vâcijas un
Beïìijas kriminâlkomçdija.
0.20 «Nâvîgi seksîgi». ASV trilleris. 2001.g.
1.55 «Nogalinât prezidentu». Kanâdas un ASV
spraiga siþeta filma. 2002.g.
3.30 «SMS èats».
5.00 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 145.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.00 «Laikmeta anekdotes. Breþòevs» (ar
subt.). Krievijas dokumentâla filma.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
13.30 «Priekðnieka kungs» (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.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Par seksu neviens nezina» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 19.oktobris
LTV 1

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».*
14.00 «Dabas taka».
14.30 «Vimbldona 2008». Dokumentâla filma.
15.30 «Tavs auto».
16.00 SEB Baltijas basketbola lîgas spçle.
Lietuvos rytas – ASK/Rîga. Tieðraide.
18.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 10.filma.
19.00 «Ko domâja Kolumbainas vidusskolas slepkavas». Francijas dokumentâla filma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Antisnaiperis 2». Krievijas kriminâldrâma.
22.35 «Bikini meitenes». 17.sçrija.
23.05 «Seksa faili». Virtuâlais sekss.

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.15 «Sirmâ Latvija ‘07» (arhîvs).
8.00 «Maska».
ASV animâcijas seriâls. 27.sçrija.
8.30 «Autoziòas».
9.00 F-1 Íînas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
10.05 «Mans mîïais draugs».

7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 368. un 369.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Maija un Paija».
Rîgas kinostudijas pasaku filma.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Slepenie arhîvi».
17.30 «Latvijai – 90. Vienaudþi».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
19.00 «Province».
19.30 Pasaciòa. «Ziloòi un zaíi». Studijas
Dauka animâcijas filma.
19.40 «Brâïi un mâsas». Seriâls. 23.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Fotogrâfija ar sievieti un meþakuili».
Rîgas kinostudijas detektîvfilma.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Projekts Cilvçks».*
23.45 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 5.sçrija.

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

9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nâkotnes parks».*
14.00 Eiropas kausa izcîòa rokasbumbâ.
ASK/AB.LV – HRK Izvidac. Tieðraide.
15.40 LMT virslîgas spçle futbolâ.
Skonto – Ventspils. Tieðraide.
17.45 Eiropas Touring car meistarsacîkstes
autoðosejâ. Tieðraide.
19.30 «Meþonîgais skrçjiens».
20.00 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.30 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 5.sçrija.
21.15 «Pirmais pâris».
ASV romantiska komçdija.
22.55 «Krçjums... saldais».
23.25 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 21.sçrija.
0.10 «Bikini meitenes». 18.sçrija.

LNT
6.15 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
6.55 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
7.45 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
8.15 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 106.sçrija.
8.45 «Ekstrçms tuvplânâ».
9.45 F-1 Íînas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
12.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.40 «Latvijas princese». *
13.40 «Amulets 8». ASV seriâls. 15.sçrija.
14.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.05 Dþ.Èana filmas. «Pusdienas ar piegâdi».
Honkongas piedzîvojumu komçdija.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 6.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 98.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 «Zvaigþòu lietus 2». Muzikâls ðovs.
23.30 «Nikita». ASV seriâls. 19.sçrija.
0.30 «Nevainîgâs asinis». ASV ðausmu trilleris.
2.40 «Rozâ Panteras dçls».
ASV un Itâlijas komçdija.
4.30 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 7.sçrija.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 146.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 21.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Trakais pçrtiíçns».
Kanâdas ìimenes komçdija. 2002.g.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces». ASV seriâls.
14.50 «Makleoda meitas». Seriâls. 197.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»* Raidîjums.
16.50 «TV3 tievçðanas ðovs XXL». 7.raidîjums.*
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
13.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 6.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
23.00 «Aizdomâs turamie». ASV trilleris.
1.30 «Astoòi miljoni iespçju nomirt».
ASV spraiga siþeta filma.
3.30 «Karamuru: Brazîlijas leìenda».
Brazîlijas komçdija.
5.00 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
13.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.).*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
13.30 «Priekðnieka kungs» (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 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soda bataljons» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
23.30 «Turecka marðs» (ar subt.). Krievijas seriâls.
0.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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Iznomā aprīkotus
vieglos taksometrus
pasažieru pārvadāšanai.
Sīkāku informāciju var uzzināt
Jelgavā, Meiju ceļā 62,
Pārvadājumu nodaļā,
vai pa tālruni 63045937.

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Jelgavas dome paziņo, ka 25.09.2008. sēdē tiek atsavināts neapbūvēts zemesgabals Jelgavā, Dobeles ielā 62B, un apstiprināti izsoles noteikumi.
1. Zemesgabala platība – 1251 m2, kadastra Nr.09000040419.
2. Atsavināšanas metode un paņēmiens – pārdošana atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
3. Izsoles sākumcena – Ls 26 000.
4. Izsoles solis – Ls 500.
5. Izpirkšanas termiņš – trīs gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
6. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
7. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā zemesgabala pārdošanas
sākumcenas, t.i., Ls 2600.
8. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
9. Izsole notiks 2008. gada 13. decembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles un privatizācijas noteikumus var daba dienās
Jelgavas domes Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11, tālrunis 63005522.
Pieteikties izsolei var Jelgavas domē, 302. kabinetā līdz 2008. gada 9.
decembrim plkst.16 pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8
līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Tālrunis
uzziņām 63005514, 22020014.

1. Jelgavas dome 28.08.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.0817 «Par teritorijas 3. līnijā 27M detālplānojuma un tā saistošās daļas
apstiprināšanu»;
2. Jelgavas dome 28.08.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.0818 «Par teritorijas Miera ielā 6A detālplānojuma un tā saistošās daļas
apstiprināšanu»;
3. Jelgavas dome 28.08.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-19
«Par teritorijas Miezītes ceļā 49 detālplānojuma un tā saistošās daļas
apstiprināšanu»;
4. Jelgavas dome 28.08.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-20
«Par teritorijas 2. līnijā 2 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu».
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas domes kancelejā.

Latvijai – 90

Ceturtdiena, 2008. gada 9. oktobris
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Atklāj savu Jelgavu!
«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 ceturtais vēsturiskais
posms – no 1948. līdz 1958. 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 1960. gada, gaidīsim redakcijā Svētes ielā
33, 211. kabinetā, tālrunis 63048801, vai aicinām
tās iesūtīt pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv.

Arī šis Krievijā ražotais radio
apliecina, ka nacionālie tēli piecdesmitajos gados bija modē – šo
aparātu rotā Iļja Muramietis.

Armijas telefons – tas gan
bez ciparnīcas,
jo paredzēts
tikai iekšējo
sakaru nodrošināšanai.

Tāda, lūk, Jelgava izskatījās 1952. gadā.

Šajā desmitgadē plūdi Jelgavu pārsteiguši vairākkārt. 1952. gadā (attēlā pa labi) skats uz tagadējo Mātera ielu, kas praktiski bija zem ūdens. Taču nepagāja nemaz tik ilgs laiks, un 1958.
gadā (attēlā pa kreisi) Jelgavā atkal plūdi – skats no Elektrības ielas.

Tiem, kas piedalījās drupu novākšanā, piešķīra Jelgavas atjaunotāja vārdu un izsniedza grāmatiņu, kurā bija ierakstīts: «Lai ātrāk
likvidētu vācu fašistu okupācijas
sekas Latvijā, es apņemos aktīvi
piedalīties savas dzimtās pilsētas
Tagad esam raduši, ka reizi gadā Vienotības velobraucienā uz Jelgavas atjaunošanas darbā un
«Lediņiem» dodamies ar velosipēdiem, bet 1954. gadā «Ledi- nostrādāt no maija līdz sepņos» tika rīkotas veiklības sacensības motociklu klasē.
tembrim ne mazāk kā 50 darba
stundas.»

Pirmie televizori Latvijā un arī
1. maija un 7. novembra neiztrūkstoša daļa – PSRS valsts svētkos Jelgavā parādījās 50. gadu vidū.
To kineskops bija niecīga izmēra
jāiet demonstrācijās. Te skats no 50. gadu sākuma.
un attēla palielināšanai bija
jāizmanto speciālas ar ūdeni
pildītas lēcas. Taču vienlaikus
gan jāpiebilst, ka televīzijas Studentu fizkultūras nodarbība 1951. gadā. Aiz viņiem redzama tagadējās autoostas vieta, kā
tehnika attīstījās ļoti strauji arī Jelgavas Latviešu biedrības ēkas drupas.
un pamazām televizori mājās
parādījās arvien biežāk.
Piecdesmitajos gados
pa Lielupi
pasažierus
pārvadāja kuģītis «Vētra».
Katoļu iela 1950. gadā: ikviens iedzīvotājs gatavs pildīt uzdevumu – iesaistīties kara nopostīto ēku drupu novākšanā.

Bēru
gājiens
piecdesmito gadu
sākumā.

Tie vairs nav Latvijas laiki, taču arī piecdesmitajos gados nereti
tieši uz augstu ierēdņu galdiem varēja redzēt šādus sekretārus, kas
darināti no koka, ar izgrebtiem īsti latviskiem rakstiem. Tas tikai
apliecina vēstures speciālistu teikto, ka tolaik modē bijis nacionālais
romantisms, un to neviens pat neesot centies apspiest.
Jā, jā – tāds bija vidusskolnieču sporta tērps 1949. gadā. Bildē
– meitenes no Jelgavas 2. vidusskolas.

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

Zīmīgākie notikumi Jelgavā no 1948. līdz 1958. gadam

• 1949. gadā – Latvijā notiek lielākā deportācija.
• 1950. gadā – slepus noposta Lāčplēša pieminekli.
• 1951. gadā – atjauno «Academia Petrina» ēku, kurā darbu sāk novadpētniecības muzejs un Zinātniskā bibliotēka.
• 1952. gadā – Sv.Trīsvienības baznīcas tornī izkar sarkanbaltsarkano karogu.
• 1954. gadā – Jelgavas 2. vidusskolā tiek atklāta skolēnu grupa, ko apsūdz
pretpadomju darbībā.
• 1953. gadā – mirst Staļins. Pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa drīz tiek
novākts piemineklis Ļeņinam un Staļinam. Nākamais piemineklis Ļeņinam
tiek uzbūvēts pie dzelzceļa stacijas, vietā, kur atradās nopostītais Lāčplēša
piemineklis.
• 1955. gadā – Jelgavā darbu sāk Vissavienības nozīmes rūpnīca – Jelgavas
Lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīca. Jelgava tiek veidota par industriālu,
smagās mašīnbūves rūpniecības centru Latvijā.
• 1956. gadā – pabeigta Jelgavas pils restaurācija. Lai stiprinātu padomju varu,
tiek veidoti vairāki pieminekļi, kas liecina par jelgavnieku vai Jelgavā kādreiz
strādājušo ieguldījumu komunisma ideoloģijas un varas veidošanā.
• 1955. gadā tiek atklāts E.Leimanes veidotais piemineklis nobendēto 1905.
gada revolucionāru kapos.
• 1957. gadā pie komunistiskās partijas komitejas ēkas tiek atklāts V.Alberga
veidotais piemineklis revolucionāriem boļševikiem Jānim Šilfam-Jaunzemam
un Augustam Arājam-Bērcem.
Tajā pašā gadā Raiņa parkā atklāj K.Zemdegas veidoto pieminekli Rainim.
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Meklējot
dārgumus
pilsētā

Kultūras pasākumi
Ādolfa Alunāna 160. dzimšanas dienas svinības Jelgavā

 9. oktobrī pulksten 11 – Teatrālo uzvedumu konkurss Jelgavas
1. ģimnāzijā (Meiju ceļā 9).
 10. oktobrī pulksten 11 – Zinātniskā konference «Ādolfs Alunāns: mūsdienu interpretācijas un viedokļi». Jauno talantu konkursa «Vecais – jaunais Ādolfs» laureātu apbalvošana. Ieeja – bez
maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. oktobrī pulksten 17 – «Sauciet veco Ādolfu!» – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra koncertuzvedums, veltīts teātra tēvam. Režisore
Lūcija Ņefedova (kultūras namā).
 11. oktobrī pulksten 19 – Piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna
pieminekļa (Alunāna parkā).
 15. oktobrī pulksten 18 – «Sinfonia Corcertante». Pianists Juris
Žvikons, diriģents Andris Vecumnieks. Veltījums Jurim Karlsonam
(kultūras namā).
 18. oktobrī pulksten 18 – koncerts «Rudens danči» (kultūras
namā).
 19. oktobrī pulksten 16 – Ukrainas akadēmiskā etnogrāfiskā
folkloras ansambļa «Kaļina» koncerts (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde
E.Sniedze «Līdz pavasarim». Mīlestības drāma 2 cēlienos.
Režisors – Oļģerts Kroders. Tepat kaimiņos esošas mazpilsētas
slimnīcas bufete, kur ļaudis bieži iegriežas, lai pārmītu kādu
vārdu ar paziņām, izrādē negaidot kļūst par liecinieci attiecību
drāmai starp jaunu skolotāju Beatrisi un diviem viņas dzīves
vīriešiem. Lomās K.Salmiņš, I.Siliņa, Ģ.Rāviņš, T.Lasmanis,
R.Devīte, L.Dēvica, D.Eversa, L.Kalēja, A.Māsēns, I.Pukinska, S.
Putniņa. Scenogrāfs – M.Vilkārsis, kostīmu māksliniece
– A.Heinrihsone, komponists – E.Zilberts. Biļešu cenas – Ls 5;
4; 3 (kultūras namā).
 24. oktobrī – Noras Bumbieres fonda rīkotā dziedātāju konkursa fināls (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas krievu kultūras biedrība
«Istok» ielūdz uz vakaru «M.Ļermontova dzīve un daiļrade»
(kultūras namā).
 2. novembrī pulksten 19 – koncerts «Igo 30 gadi uz skatuves». Īpašie viesi – grupa «Remix». Biļešu cenas – Ls 10; 8; 7; 5
(kultūras namā).
 9. novembrī pulksten 15 – grupas «Putnu balle» koncerts
(kultūras namā).
 Līdz oktobrim – par godu Latvijas valsts 90. dzimšanas dienai
ikvienam tiek dota iespēja Latvijai paust savu vēlējumu, uzrakstot
to Vienotības jostā. Vēl līdz 30. oktobrim to iespējams izdarīt
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā.

Izstādes
 Līdz 30. oktobrim – fotokonkursa «Dārgumus meklējot»
laureātu fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).
 Līdz 30. oktobrim – Baltkrievu kultūras nedēļas izstāde «Baltkrievu gars Latvijā» (kultūras namā).
 Līdz 31. oktobrim – Jāņa Siliņa lielformāta fotogrāfiju izstāde
«Dejas uz veļas virves». Aivas Grasbergas «Grafika». Tikšanās ar
autoriem – izstādes noslēgumā 31. oktobrī pulksten 15 (kultūras
namā).
 Līdz 1. novembrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieka
Egona Herca akvareļu izstāde (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 10. novembrim – Jāzepa Pīgožņa darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 8. oktobrī pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts BK «Zemgale» – «Ventspils» (Jelgavas Sporta
hallē).
 9. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas basketbola 2. divīzijas
čempionāts «Jūrmala» – «Zemgale/Juniors» (Dubultos).
 9. un 10. oktobrī pulksten 15.30 – Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas sezonas atklāšanas sacensības (LLU baseinā).
 11. oktobrī pulksten 14 – Latvijas 1. līgas čempionāts futbolā
«Jelgava» – «METTA/LU» (Ozolnieku stadionā).
 11. oktobrī – Sporta veterānu volejbola turnīrs (Jelgavas Sporta
hallē).
 11. oktobrī pulksten 17 – Latvijas basketbola līgas 1. divīzijas čempionāts «VEF Rīga» – BK «Zemgale» (Olimpiskajā sporta
centrā Rīgā).
 15. oktobrī pulksten 18 – Baltijas basketbola līgas čempionāts
«Sakalai» – BK «Zemgale» (Viļņā).
 17. oktobrī pulksten 12 – Jelgavas skolu Olimpiskās stafetes
peldēšanā (LLU baseinā).
 18. oktobrī pulksten 19 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss «Zemgale» – «Alytus» (Jelgavas Sporta hallē).
 19. oktobrī pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» čempionāts.
 19. oktobrī – «Swedbank» Jaunatnes basketbola līgas čempionāts (meitenes) (Jelgavas Sporta hallē).
 22. oktobrī pulksten 19 – Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts «Zemgale» – «Gulbene» (Jelgavas Sporta hallē).
 23. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Barons/Rīdzene» (Jelgavas
Sporta hallē).
 25. oktobrī pulksten 10 – galda tenisa sacensības «Veselības
dienas 2008», 8. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 25. oktobrī pulksten 14 – Latvijas 1. līgas čempionāts futbolā
FK «Jelgava – «Multibanka-PBLC» (Ozolnieku stadionā).
 25. oktobrī – «Swedbank» Jaunatnes basketbola līgas čempionāts (meitenes; zēni) (Jelgavas Sporta hallē).
 26. oktobrī – «Swedbank» Jaunatnes basketbola līgas čempionāts (meitenes; zēni) (Jelgavas Sporta hallē).
 30. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Saldus» (Jelgavas Sporta
hallē).

 Ritma Gaidamoviča

Apskatīt dažādo Jelgavu un tās iedzīvotājus
melnbaltās un krāsainās
fotogrāfijās līdz pat 30.
oktobrim aicina fotogrāfiju izstāde «Dārgumus meklējot», kurā
eksponēti 40 amatieru
fotouzņēmumi.

Izstāde «Tradīciju mantinieki» jeb «Levkasa pasaule» durvis vērs rīt pulksten 16. Tā būs apskaFoto: Ivars Veiliņš
tāma līdz pat 9. novembrim.

Gluži kā gleznojot
senās ikonas
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja plānos
jau sen kā ierakstīts,
ka oktobrī jelgavnieki
muzejā varēs apskatīt
Ukrainas porcelānu,
dažādu apstākļu sakritības dēļ rīt, 10. oktobrī, pulksten 16 tur
atklās gleznu izstādi
no Ukrainas «Tradīciju
mantinieki» jeb «Levkasa pasaule». Izstādes
darbu autori ir mūsdienu ukraiņu mākslinieki,
kuri savos darbos izmanto seno ikonu gleznošanas tehnoloģiju.
Muzejā nebūs apskatāms Ukrainas porcelāns, taču Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere atzīst, ka
apmeklētāji neko nebūs zaudējuši, jo šīs levkasa tehnikā darinātās
gleznas ir ļoti interesantas un
Latvijā vēl līdz šim nav redzētas.

Levkass ir īpaša ikonu gleznošanas tehnoloģija – gleznots tiek uz
koka dēļa, kas ir roku darbs, uz tā
uzvilkts lina audekls, tad uzklāta
krīta grunts, kuras pamatā ir
«dzīvā» līme – medus un olas dzeltenums. Un pēc tam krāsas – tempera, dabas krāsvielas un dažādu
nokrāsu māls. Pamatā kazeīns,
olas un eļļa. Bet lakas gatavotas
no smaržīgiem sveķiem. Laikam
ejot, šajos darbos līdztekus senām
metodēm izmantoti arī vairāki
jauninājumi.
«Mākslas zinātnieki rakstos
par levkasa tehniku vienmēr
uzsver šīs glezniecības īpašo burvību, jo tā tiešām ir savdabīga,» tā
M.Kaupere.
Izstādē eksponēti mūsdienu
autoru darbi no dažādām Ukrainas pilsētām. Kopā muzejā
būs apskatāmas 80 lielākas un
mazākas dažāda vecuma autoru
gleznas – lielākā apmēram 80 x
100 centimetri.
Jāpiemin, ka interesentiem
šajās gleznās būs iespēja apskatīt
ne tikai kluso dabu vai ainavu, bet
arī portretus un aktus.
«Viena daļa no šīs izstādes,

pirms atceļoja uz Jelgavu, eksponēta kaimiņvalstī Lietuvā, memoriālā muzejā Palangā, bet otra daļa
– Ukrainas vēstniecībā Viļņā,»
stāsta direktores vietniece.
Pēc M.Kauperes domām, šī
izstāde noteikti būs interesanta
un noderīga māksliniekiem, kā
arī restauratoriem. Iespējams,
viņi šādu izstādi pat esot gaidījuši.
«Šeit varbūt jaunas idejas varētu smelties arī mākslas skolas
audzēkņi, pedagogi un mākslas
nozares studenti, jo tas tiešām
ir kaut kas pavisam atšķirīgs
no tā, ko skatām ikdienā,» tā
M.Kaupere.
Muzeja darbinieki kopā ar Jelgavas un rajona ukraiņu kultūras
biedrības «Džerelo» priekšsēdētāju Gaļinu Jurčenoku sākuši
sarunas, lai drīzumā kāda Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja kolekcija tiktu
eksponēta Kijevā vai kādā citā
pilsētā Ukrainā.
Izstāde apskatāma līdz 9. novembrim, bet to nomainīs latviešu
mākslinieku medaļu un grafikas
izstāde, kuru 15. novembrī atklās
Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Bērnu un jauniešu centra «Junda» fotostudijas konkursam darbus iesnieguši seši jaunieši, taču
kultūras namā aplūkojams tikai
trīs amatieru fotogrāfu veikums
– Diānas Mandelbergas, Agra Kalniņa un Billija Loca, kas savulaik
darbojušies fotostudijā. Konkursa
organizators Andris Tomašūns
skaidro, ka tikai trīs autoru darbi
tāpēc, ka daļa darbu iesniedzēju
nebija rūpīgi iepazinušies ar konkursa nolikumu – nav ievērojuši
iesniedzamo bilžu izmērus, līdz ar
to izstādē šie dalībnieki nav varējuši startēt. Šobrīd kultūras namā
aplūkojamas 40 fotogrāfijas, kurās
redzamas dažādas vietas un norises pilsētā, piemēram, baznīcas, to
torņi, mājas, pieminekļi, cilvēki,
svētki. Organizators gan atzīst
– cerējis, ka fotogrāfi caur saviem
darbiem uz pilsētu paskatīsies
interesantāk, ar citu skatījumu,
atspoguļojot vēsturiskas vietas,
pieminekļus, lai vēlāk foto varētu
izmantot tūrisma ceļvežos, kāds
arī bija viens no nosacījumiem.
Taču izstādē vairāk gan redzams,
ka mākslinieks bildēs rāda sevi un
savu varēšanu.
Par labākajām žūrijas komisija
atzina D.Mandelbergas fotogrāfijas. Konkursa nolikums paredzēja,
ka labāko darbu autoriem būs
iespēja savus foto publicēt tūrisma ceļvežos. A.Tomašūns min,
ka dažas bildes no šīm arī tiks
publicētas, taču daļa tomēr neesot
izmantojama šim mērķim. Tāpēc
nākotnē konkurss varētu pieņemt
tikai tādas bildes, kas derētu tūrisma materiāliem.
Balvas uzvarētāji jau saņēmuši,
taču viņiem vēl tiek dota iespēja
21. novembrī kopā ar jaunsargiem
doties ekskursijā pa piemiņas vietām Jelgavas tuvumā, fotografēt
tās un, iespējams, bildes pēc tam
arī eksponēt izstādē.

Aicina piedalīties baltkrievu kultūras nedēļā
 Ritma Gaidamoviča

Jau otro gadu Baltkrievu kultūras biedrība
aicina jelgavniekus iepazīt šīs tautas kultūru
un tradīcijas dažādos
pasākumos. Jau no šīs
nedēļas ikviens var apskatīt izstādi «Baltkrievu gars Latvijā» kultūras nama 2. stāvā,
taču dažādi pasākumi
pilsētā notiks līdz pat
23. oktobrim.
Jelgavas un rajona baltkrievu biedrības «Ļanok» vadītāja
Jeļena Grīsle stāsta, ka izstāde «Baltkrievu gars Latvijā»
kultūras namā apskatāma līdz
oktobra beigām. «Tajā skatāmi
četru baltkrieviešu darbi – trīs
autores ir no Daugavpils, viena
no Jelgavas – biedrības «Ļanok»
dalībniece Jekaterina Daņiļceva.
Izstādē līdztekus rokdarbiem, ko
darinājusi jelgavniece, skatāmas
arī gleznas, dažādas pašdarinātas
lelles – gan galma dāmas, gan

Baltkrievu kultūras nedēļas laikā kultūras namā apskatāma četru baltkrieviešu veikums – tamborējumi, adījumi, gleznas, pončo, lelles un daudz kas cits – izstādē «Baltkrievu gars Latvijā».
Foto: Ivars Veiliņš
lelles nacionālos tērpos. Tiek
piedāvāts aplūkot arī tamborējumus, adījumus un izšuvumus, kas
raksturo Baltkrieviju. Šo izstādi
baltkrievi vēlas dāvināt Latvijai
dzimšanas dienā,» tā J.Grīsle.
Bet no pirmdienas, 13. oktobra, skolās krievu valodas

stundās skolēniem būs iespēja
noklausīties prezentāciju un
arī pašiem iesaistīties spēlē par
Baltkrieviju «Vai tu zini, kas ir
tavs kaimiņš?». Pirmdien prezentācija notiks 3. pamatskolā,
14. oktobrī – 4. pamatskolā,
15. oktobrī – 4. vidusskolā, 16.

oktobrī – 1. ģimnāzijā, bet 17.
oktobrī – Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā.
Turpinot Baltkrievu nedēļas
pasākumus pilsētā, 21. oktobrī
pulksten 17 Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojā Pulkveža
Brieža ielā 26 ikvienu aicina
literārās lasīšanas vakars «Baltkrievu rakstnieku daiļrade varavīksnes krasās», kas veltīts
baltkrievu rakstnieka Vincenta
Dunina-Marcinkeviča 200 gadu
jubilejai. «Slavenā rakstnieka
dzeju lasīs dažādu paaudžu un
nacionalitāšu pārstāvji savā dzimtajā valodā,» stāsta vadītāja.
Savukārt 23. oktobrī, kultūras
nedēļas pasākumu noslēgumā,
pulksten 18 jelgavnieki tiek aicināti uz Jelgavas 2. pamatskolas
aktu zāli, kur notiks svētku
koncerts. Tajā uzstāsies Ventspils
baltkrievu biedrības «Spadčina»
ansamblis «Žuravinka» un Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu
biedrības «Ļanok» ansamblis.
J.Grīsle min, ka visi pasākumi
baltkrievu nedēļas laikā ir bez
maksas.

