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Iedzīvotāji neliek šķēršļus
Ziemeļu apvedceļa izbūvei
 Kristīne Langenfelde

«Ziemeļu apvedceļš ir
sen zināms un gaidīts
projekts. Kā jelgavnieks
skaidri apzinos tā nozīmi pilsētas attīstībā, tāpēc izpratu pašvaldības
nepieciešamību iegādāties manu īpašumu,
lai izbūvētu Ziemeļu
apvedceļu,» tā savu
piekrišanu pārdot domei māju un zemi Vēja
ceļā 1 komentē Gunārs
Kucins.
Pagājušajā nedēļā dome lēma
iegādāties divus nekustamos
īpašumus, kas atrodas plānotā Ziemeļu apvedceļa izbūves
teritorijā. Viens no īpašumiem
Vēja ceļā 1 iegādāts par 75 000
latu, bet otrs Meiju ceļā 53 – par
125 000 latu. Abas tās ir privātmājas ar zemi.
Jāpiebilst, ka šī pirkuma summa pat ir nedaudz augstāka
par vidējo tirgus cenu šādiem
nekustamajiem īpašumiem, jo
pašvaldība apzinājās, ka iedzīvotājiem savu iekopto māju atstāšana
neapšaubāmi radīs neērtības.
G.Kucins atzīst, ka ar panākto
vienošanos ir apmierināts un tas
ļaus viņam iegādāties jaunu nekustamo īpašumu pilsētā. «Šobrīd
vēl meklēju labākos variantus, bet
skaidrs, ka Jelgavu nepametīšu,»
tā G.Kucins.
Jāuzsver, ka, neraugoties uz
domes lēmumu pirkt īpašumus,
līdzšinējie saimnieki tos varēs
izmantot līdz gada beigām, tāpēc
viņiem būs iespēja nesteidzīgi
meklēt jaunas mājas.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
skaidro, ka, plānojot Ziemeļu

uzsver, ka šobrīd gan galvenais
uzsvars ir uz satiksmes organizēšanas sakārtošanu Atmodas, Satiksmes ielas un Meiju ceļa apkaimē. «Patlaban par piesaistītiem
Eiropas Savienības līdzekļiem
skaidri zinām, ka varēsim izbūvēt
Atmodas ielas turpinājumu no
Dobeles šosejas līdz Lapskalna
ielai. Tas būs neatsverams ieguvums kā šo masīvu iedzīvotājiem,
tā pilsētas attīstībai kopumā, jo,
piemēram, lidlauka 300 hektārus
plašā teritorija investoriem šķiet
nepievilcīga galvenokārt nesakārtotās infrastruktūras dēļ,» skaidro
V.Ļevčenoks.
Paredzēts, ka jau šogad notiks
apvedceļa projektēšanas darbi, bet

reāla būvniecība varētu sākties
nākamgad.
V.Ļevčenoks neslēpj, ka perspektīvā šis jaunais apvedceļš
varētu būt labs ieguldījums arī
plānotā Ziemeļu tilta izbūvei.
«Protams, tilta būvniecības galvenie šķēršļi ir ne vien tā grandiozās izmaksas, bet arī dabas
liegums, kas atrodas tieši tajā
vietā, kuru šķērsot varētu tilts,
tāpēc būs nopietni jāanalizē, vai
un kā šādu ieceri vispār īstenot.
Taču iespējams, ka kompromiss
varētu būt tilta izbūve ne vien uz
augstiem balstiem, bet arī pilnībā
to noslēdzot tādā kā tunelī,» par
nākotnes perspektīvām spriež
V.Ļevčenoks.

Gripas epidēmijas laikā – ierobežojumi
 Kristīne Langenfelde

Jelgavā sākusies gripas
epidēmija – saslimušo
skaits jau sasniedz 321
cilvēku uz 100 000 iedzīvotājiem, kas būtiski
pārsniedz epidemioloģisko slieksni. Speciālisti pēc pieredzes lēš, ka
epidēmija varētu turpināties astoņas nedēļas.
Pašvaldība izdevusi rīkojumu par ierobežojošiem pasākumiem.
Sabiedrības veselības aģentūras Jelgavas filiāles vadītāja vietniece Elvīra Brūvere «Jelgavas
Vēstnesim» skaidro, ka epidēmija
sākas jau tad, kad tiek reģistrēti
100 saslimušie uz 100 000 iedzīvotājiem. «Jāatzīst, ka pagaidām
visvairāk slimo bērni vecumā no
5 līdz 14 gadiem, kā arī cilvēki

«Jelgavas Vēstnesis» –
iecienītākais pilsētā
 Kristīne Langenfelde

94,6 procenti aptaujāto Jelgavas iedzīvotāju, kuri lasa «Jelgavas
Vēstnesi», laikrakstu
vērtē pozitīvi, tā liecina «Latvijas faktu»
veiktās aptaujas rezultāti.
«Latvijas fakti» sava pētījuma analīzes daļā skaidro, ka
viennozīmīgi pozitīvi laikrakstu
vērtē 65,6 procenti lasītāju, bet
kritisku viedokli par to pauž tikai trīs procenti respondentu.
Arī, salīdzinot Jelgavā pieejamos masu medijus, pētījuma
rezultāti apstiprina, ka pilsētnieki visbiežāk informācijas
ieguvei izvēlas tieši «Jelgavas
Vēstnesi» – to apstiprina 49,2
procenti respondentu, salīdzinot ar otru lielāko laikrakstu
pilsētā «Zemgales Ziņas», ko
informācijas ieguvei izmanto
mazāk – 43,2 procenti aptaujāto
iedzīvotāju.

apvedceļa izbūvi, pašvaldība ļoti
skrupulozi raudzījusies, lai sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību
iedzīvotājiem. «Taču izvairīties
no trīs ēku nojaukšanas nespējām. Tās ir jau abas minētās, kā
arī māja Dobeles šosejā 44. Arī
ar tās īpašniekiem jau panākta
konceptuāla vienošanās – vienam
īpašniekam tiks piešķirta zeme
kompensācijai par viņa ēkas daļas
nojaukšanu, taču trīs dzīvokļu
saimniekiem paredzēts ierādīt
jaunu dzīvojamo platību,» skaidro
V.Ļevčenoks.
Lai arī daudziem Ziemeļu apvedceļa izbūve saistās ar perspektīvā plānoto Ziemeļu tiltu pār
Driksu un Lielupi, V.Ļevčenoks

darba spējas vecumā. Šogad
mūs skārusi A tipa gripa, kas
gan pagaidām ar ļoti nopietnām
komplikācijām nav reģistrēta, lai
gan atsevišķos gadījumos tā var
izraisīt plaušu iekaisumus,» tā
E.Brūvere, piebilstot, ka gripu
bez komplikācijām var izslimot
pat nedēļas laikā, taču smagākos
gadījumos ārstēšanās var ilgt
vairākas nedēļas.
E.Brūvere atgādina, ka pret
šo A tipa gripu izstrādātas un
pie ģimenes ārstiem pieejamas
vakcīnas – vakcinēties neesot par
vēlu arī šobrīd, lai gan epidēmija
jau sākusies.
Sabiedrības veselības aģentūras rīcībā esošā informācija
liecina, ka mūsu pilsētā skolu
apmeklējums sarucis līdz 85
procentiem, bet bērnudārzus
apmeklē vairs tikai 64 procenti
mazuļu.
Par epidēmijas sākšanos aģen-

tūra pirmdien informēja pašvaldību, un tā nekavējoties izdeva
rīkojumu «Par gripas un citu
aktuālo augšējo elpošanas ceļu
infekcijas slimību profilaksi».
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē,
ka rīkojums paredz pašvaldības
ārstniecības un sociālās aprūpes
iestādēm un kapitālsabiedrībām,
kuru kompetencē ietilpst organizēt epidemioloģiskās drošības
pasākumus, savā darbībā rīkoties
saskaņā ar Veselības ministrijas
vadlīnijām par gripas un citu
augšējo elpošanas ceļu infekcijas
slimību ārstēšanu. «Jelgavas
Izglītības pārvaldei un pašvaldības izglītības iestādēm noteikts
pastiprināt kontroli pār iestādes
darbinieku un skolēnu veselības
stāvokli un nepieļaut saslimušo
atrašanos izglītības iestādē, ierobežot ārpusklases pasākumus
un neplānot jaunus, ja tie notiek

slēgtās telpās un saistīti ar dalībnieku skaitu virs 30. Tāpat informēt par skolēnu apmeklētību
klasēs. Ja apmeklētība sasniedz
60 procentus no skolēnu skaita,
ar rīkojumu jānosaka karantīnas
pasākumi.»
Pašvaldības medicīnas iestāžu
darbiniekiem noteikts saskarsmē
ar klientiem lietot elpceļus aizsargājošas maskas un visiem redzamā vietā izvietot informāciju
par rīcību gripas saslimšanas gadījumā, kā arī nepieciešamajiem
profilakses pasākumiem. Tāpat
stacionāro ārstniecības iestāžu
vadītājiem jāierobežo apmeklētāju plūsma pie pacientiem, kuri
atrodas stacionārā.
Arī kultūras un interešu izglītības iestādēm noteikts ierobežot
pasākumus un neplānot jaunus,
ja tie notiek slēgtās telpās un saistīti ar liela dalībnieku skaita (virs
30) pulcēšanos vienuviet.
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Interesanti, ka «Jelgavas
Vēstnesim» priekšroku dod
cilvēki ar augstiem vai vidēji
augstiem ienākumiem – vairāk
nekā 50 procentu no šādiem
respondentiem. Tāpat arī šo
laikrakstu visbiežāk par savu
informācijas ieguves avotu sauc
cilvēki ar augstāko vai vidējo,
vidējo speciālo izglītību – arī
virs 50 procentiem no visiem
respondentiem.
Zīmējot tālāk «Jelgavas Vēstneša» lasītāju portretu, aptauja
rāda, ka vairums mūsu lasītāju
ir vecumā no 25 līdz 65 gadiem
– vidēji 55 procenti.
Lai gan mūsu laikraksts iznāk
latviešu valodā, jāpiebilst, ka to
izvēlas lasīt arī 44,7 procenti
cittautiešu.
Aptaujas rezultāti liecina, ka
26,3 procenti jelgavnieku sev
nepieciešamo informāciju par
aktualitātēm iegūst internetā,
tāpēc arī «Jelgavas Vēstnesis»
ņem to vērā un no 7. februāra
būs pieejams arī internetā
– www.jelgavasvestnesis.lv.

Aicina izstrādāt civilās
aizsardzības plānu
 Sintija Čepanone

Skolām, bērnudārziem, veikaliem un
citām iestādēm un objektiem, kas atbilstoši
likumam uzskatāmi
par paaugstinātas bīstamības, jāizstrādā
civilās aizsardzības
plāns, paredzot, kā
rīkoties avārijas situācijās.
Kā norāda Jelgavas domes
civilās aizsardzības speciālists
Felikss Jasenas, šādu prasību
nosaka izmaiņas likumdošanā. Proti, kā jaunais Civilās
aizsardzības likums, tā arī
Civilās aizsardzības noteikumi
paredz, ka komersantu objekti
un iestādes – vietas, kur var
pulcēties vairāk nekā 50 cilvēku, – uzskatāmi par paaugstinātas bīstamības, tādēļ tiem
jāizstrādā civilās aizsardzības
plāns. «Paaugstinātas bīstamības objekti ir, piemēram,
veikali, skolas, bērnudārzi un
citi, kuros vienlaikus iespējams uzturēties piecdesmit un

vairāk cilvēkiem,» paskaidro
F.Jasenas. Atbilstoši noteikumiem šīm iestādēm jāsagatavo
civilās aizsardzības plāns, kurā
jānorāda iestādes raksturojums
un rekomendācijas, kā iestāžu
darbiniekiem un apmeklētājiem
jārīkojas avārijas situācijās, gadījumos, ja izceļas ugunsgrēks,
notiek gāzes noplūde, elektroenerģijas piegādes pārtraukums, terorisms vai pastāvot
cita veida katastrofu draudiem.
Tas jāsaskaņo ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta
Jelgavas brigādes atbildīgajām
personām un elektroniski jāiesniedz civilās aizsardzības
speciālistam pa e-pastu: felikss.
jasenas@dome.jelgava.lv.
Civilās aizsardzības plāns
jāizstrādā saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 15. panta
18. punktu, Civilās aizsardzības likuma 10. panta 1. daļas
2. punktu, 13. panta 1. daļas 3.
un 4. punktu, MK 26.06.2007.
noteikumiem Nr.423 «Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna
struktūra, tā izstrādāšanas un
apstiprināšanas kārtība».

Sadosimies rokās, lai palīdzētu!
Jelgavas pašvaldība un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija aicina
ikvienu ziedot līdzekļus, lai sniegtu palīdzību Okmaņu ģimenes pieciem
bērniem, kas palikuši bez vecākiem. Ziedojums dos iespēju viņiem nokārtot uzkrātos parādus un palikt kopā.
Ziedojumu konti:
Reģ.Nr.40008015856
Lielā iela 13, Jelgava
SEB Latvijas Unibanka
Kods UNLALV2X
Konts LV34 UNLA 0008 0007 0084 3
Ar norādi «Okmaņu ģimenei».

Jelgavas RTA
Reģ.Nr. 40008015856
SEB Latvijas Unibanka
UNLALV2X
LV34UNLA0008000700843
Ar norādi «Okmaņu ģimenei».
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Astroloģe: «Mežonīgo
kapitālismu nomainīs civilizētais»
 Kristīne Langenfelde

Tieši pēc nedēļas, 7.
februārī, pēc Austrumu kalendāra sāksies jaunais – Žurkas
– gads. Astrologi gan
uzsver – tas tikai pēc
Austrumu kalendāra, jo zvaigznēs var
lūkoties dažādi un
tās savus vēstījumus
nes gan pēc planētu,
gan horoskopu zīmju un citu elementu
stāvokļiem. «Jelgavas Vēstnesis» atklāj,
ka mums nebūt nav
jādodas uz galvaspilsētu vai jāmeklē
gudrās grāmatās vai
žurnālos veidoti horoskopi – profesionālu astrologu var
atrast arī Jelgavā.
Šoreiz saruna ar astroloģi,
astropsiholoģi Irēnu Maksimenko, kura savas zināšanas
jau desmit gadus smēlusies
Baltijas Astroloģijas skolā, nu
jau studējot maģistrantūrā,
bet ikdienā vada astronomijas
un astroloģijas nodarbības
bērnu un jauniešu centrā
«Junda».
Vai arī jums jaunais gads
sākas 7. februārī?
Nē, īstais astrologu gads
sākas Ziemas saulgriežos,
un šoreiz tas bija tieši 22.
decembrī pulksten 8.10 – tad,
kad saulīte ieiet pirmajā grādā
Mežāža zīmē. Tieši to brīdi
tādā klasiskā izpratnē astrologi uzskata par jauna gada
sākumu, jo tad ir vērojams ļoti
straujš enerģijas uzplūds, pēc
kura viss sākas no gala.
7. janvāris vairāk saistīts
ar Austrumiem un Mēness
kalendāru, bet mēs vairāk
orientējamies pēc Saules.
Ja mēs tā no astroloģijas
viedokļa vispirms paveramies uz jau pagājušo
– 2007. – gadu.
2007. gadā pār mums valdīja
Saturns, un tas tad arī noteica
to, ka dominēja apzinīgums,
atbildība. Līdz ar to saprotamāk varētu kļūt, kāpēc pērn
veicās tiem, kuri darbus veica
ar lielu atbildības un pienākuma apziņu. Savukārt tos,
kuriem atbildība par veikto
piekliboja, Saturns ātri vien
sodīja. Tieši ar to 2007. spēcīgi atšķīries no 2008. gada
– ja pērn kļūdījāmies, uzreiz
jutām, ka saņemam atmaksu,
šogad tas tik ātri nenotiks.
Vai astrologi pērn izvirzīja kādu paredzējumu,
kas arī piepildījās?
Jā, mēs jau pavasarī prognozējām, ka Kalvīša valdība kritīs rudenī – vēlākais,

Skaitļi runā

novembra beigās, un tā arī
notika.
Un to visu jūs lasāt zvaigznēs?
Nav jābūt ne ekonomistam,
ne politiķim, lai spētu prognozēt šādus pavērsienus – atliek vien sekot līdzi planētu
stāvoklim.
Ko planētu stāvoklis sola
šogad?
Saturns pār mums turpinās
valdīt līdz 21. martam, kad
to nomainīs Jupiters. O, jā,
Jupiters sola visu paplašināt
palielināt, bet diemžēl ne viss
mēdz būt tikai balts vai melns,
te atkal jāskatās uzmanīgi – ja
jums jau tā ir lieli parādi, tad
Jupiters tos palielinās. Tāpēc
es noteikti iesaku – esiet apdomīgi aizņemoties, domājiet,
kā savas saistības izpildīsiet.
Redziet – nav jābūt ekonomistam, lai to prognozētu. No
vienas puses, valsts, vērojot
inflāciju, aicina cilvēkus būt
apdomīgiem, bet mēs to pašu
darām, vērojot planētas, un
viss sakrīt.
Savukārt Austrumu kalendārs jeb Žurkas gads
šogad sola vairāk iespēju
tiem, kas nebūs pasīvi
un nesēdēs malā – no
debesīm nekas nekritīs. Žurka simbolizē
kolosālas izdzīvošanas spējas un arī
tādu vienlaicīgu
šarmu, agresiju.
Tātad galvenais
ir rīkoties, nevis
sēdēt malā.
No astroloģijas viedokļa šis gads
būs ļoti
nozīmīgs
vēl kādā
aspektā
– proti,
jūnijā, jūlijā
P l u tons ieies Mežāža zīmē. Šī planēta vienā zīmē var atrasties
ļoti ilgu laiku, pat 16 gadus,
bet, kad tas mainās, vienmēr
notiek kaut kas ļoti nopietns.
Tā tieši šādā brīdī sākās gan
Pirmais, gan Otrais pasaules
karš. Taču šobrīd mēs prognozējam, ka tik dramatiski
pavērsieni nesekos. Plutona
ieiešana Mežāzī vairāk asociēsies ar reformām – revolūcijas
nesagaidīsim.
Bet kādas reformas sagaidīsim?
Mēs sagaidīsim dažādu
valsts struktūru sakārtošanos. Man pat gribas teikt,
ka no mežonīgā kapitālisma
sāksim pāriet uz civilizēto
kapitālismu. Pārmaiņas būs.
Mums priekšā ir interesants
periods – beidzot sāks izlīdzināties naudiņa pa maciņiem:
tā daudz vienmērīgāk ieguls

visu iedzīvotāju kabatās, arī
likumdošana sakārtosies.
Tas par valsti un sabiedrību kopumā, bet ko jūs
darāt «Jundā» kopā ar
jauniešiem?
Tā ir brīnišķīga iespēja – jaunieši ir tik zinātkāri, ka mums
ne mirkli netrūkst, ko apgūt.
Es pasniedzu astronomiju un
astroloģiju. Ziniet, agrāk skolās astronomija bija parasts
priekšmets, bet tagad tas no
stundu saraksta jau sen kā
izzudis,
taču daud z o s
bēr-

nos interese par planētām,
Visumu nebūt nav mazinājusies. Nu tad mēs sākam ar to,
ka mācāmies planētas, Saules
sistēmu, zvaigznājus, astroloģisko nozīmi, mācāmies
pašus pamatus horoskopu
veidošanā.
Kas jauniešiem ir tas
aktuālākais, ko viņi vēlas
zvaigznēs pētīt?
Jautājumu ir milzum daudz.
Nu, piemēram, kā izvēlēties
sev piemērotāko profesiju, un
ir jau tā, ka katram cilvēkam
tas piemērotākais ir savs, un
astroloģija to spēj pateikt.
Tāpat, protams, jauniešiem
gandrīz pats būtiskākais ir
partnerattiecības – vai ar
to puisi draudzēties, vai ne.
Un arī to astroloģija zina.
Neapšaubāmi, nekad nav
tādas viennozīmīgas patiesības – astrologs spēj tikai
radīt priekšstatu par vienu
otru lietu kārtību, cilvēku
raksturiem, vājībām un tā
tālāk.
Taču kopā ar jauniešiem
mums ir ļoti interesanti
– tā zinātkāre ir neapslāpējama. Ja kāds man saka,
ka mūsdienu jauniešiem
nekas neinteresē, es tikai
varu pasmieties.
Ak, jā, mēs taču arī
«Jundai» prognozi
taisījām, un... piepildījās. Pērn paredzējām, ka būs
ļoti daudz ārvalstu braucienu
un sadarbības
iespēju,
un «Jund a s »
k o l e k t ī v s
pabija gan
Meksikā, gan
Ķīnā, Eiropu vairs
pat nepieskaitām: tas
mums jau ierasts. Tāpat prognozējām, ka
iegūsim naudiņu, kas
«Jundu» vērsīs plašāku.
Tobrīd vēl nezinājām,
ka saņemsim Norvēģijas finansējumu un
«Lediņos» varēs veikt
pārbūvi.
Izrādās, ka Jelgavā
ir ne tikai jauniešu
nodarbības, bet darbojas arī astroloģijas
skolas filiāle?
Jā, mācības notiek
6. vidusskolā. Ja līdz
šim Jelgavā varēja
pabeigt tikai divus kursus un
tad mācības
bija jāturpina

Astroloģe Irēna Maksimenko pati savās zvaigznēs skatās tikai
tad, kad jāpieņem svarīgi lēmumi dzīvē. Viņa teic, ka tieši astroloģija brīžiem ļauj pieņemt pat tobrīd šķietami neloģisku
Foto: Ivars Veiliņš
lēmumu, bet, kā izrādās vēlāk, – pareizo.

Kādos masu saziņas līdzekļos jūs gūstat informāciju par notikumiem Jelgavā?
49,2%
43,2%

«Jelgavas Vēstnesis»
«Zemgales Ziņas»

26,3%

Internetā
«Novaja Gazeta»
(krievu valodā)

16,5%

«Jelgavas TV»
Radio «Zaļais vilnis»
Žurnālā «Nedēļa Jelgavā»
«Info Zemgalei»

«Pilsētas Avīze»

9,4%

«Pilsētas Balss»

«Zemgales Reklāmas Avīze»

9,4%

Nezin
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Rīgā, tad tagad jau plānojam
pilnībā dot iespēju kursantiem skolu pabeigt Jelgavā,
tikai diplomdarbu aizstāvēt
Hamburgā, kuras astroloģijas
skolas filiāle mēs arī te Latvijā
un Jelgavā esam.
Kādi ir tie cilvēki, kas
izvēlas apgūt astroloģiju?
To ir grūti noformulēt, bet
viennozīmīgi – vairāk ir sieviešu, jo viņas jau no dabas
ir daudz jūtīgākas, emocionālākas, tāpēc astroloģijā
viņas meklē atbildes, kas būtu
balstītas uz zinātni, nevis
jūtām.
Vai astrologs Jelgavā ir
pieprasīts?
Patiesības labad jāsaka, ka
astrologus vispār tā pa īstam
sāk novērtēt tikai pamazām
– vēl pirms gadiem 10 – 15
mūs atzina nelabprāt. Iespējams, daudzi joprojām spriež,
ka tie tādi pekstiņi vien ir.
Piemēram, politiķiem mēs
nepatīkam, jo viņi nemīl negatīvas prognozes. Arī ārstiem
mēs nepatīkam, jo viņi nebūt
nav priecīgi, kad pacients ierodas un saka: «Astrologs man
teica, ka jāpārbauda tas un
tas.» Bet saprotiet – astrologs
nav šarlatānu dakteris: mēs
neko neārstējam, mēs varam
tikai norādīt uz lietām. Tad
jau profesionāļi lai dara savu
darbu.
Bet lai vai kā – arī tie paši
politiķi, uzņēmēji pie mums
vēršas pēc padoma. Jā, arī
Jelgavā! Es neteikšu, ka tādu
ir daudz, taču nāk. Ne velti
senajiem valdniekiem katram
bija pa savam astrologam
– viņi zināja, ka šādas zināšanas noder.
Jūs pati desmit gadus
jau nodarbojaties ar astroloģiju. Kā bija sākumā, vai
neradās šaubas, pasakot
cilvēkam vienu vai otru
atklāsmi, kas planētās vai
zvaigznēs ierakstīta?
Es biju ļoti uzmanīga – kamēr par savām zināšanām
nebija simtprocentīgas pārliecības, labāk klusēju. Sākumā horoskopus sastādīju tikai
pati sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem – vēl neuzdrošinājos to darīt svešiem, bet
pamazām, zināšanas nostiprinot, sapratu: esmu gatava
strādāt arī ar klientiem. Taču
es noteikti ikvienam silti ieteiktu – neuzticaties uzreiz,
tiklīdz kāds jums apgalvo, ka
ir astrologs un gatavs jums
sastādīt personīgo karti vai
citus brīnumus. Zināms garants tomēr varētu būt diploms – vienkārši palūdziet,
lai cilvēks jums uzrāda savas
izglītības apliecinājumu. Tad
jau būs daudz drošāk, ka esat
vērsies pie profesionāļa.

7,5%

6,4%
4,1%
3%
2,3%
1,1%
5,6%

«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs esat
apmierināts ar
savu ģimenes
ārstu?

Dzidra,
pensionāre:
– Es esmu ļoti
apmierināta,
taču es viņu
tikpat kā neapmeklēju,
izvairos no
slimošanas.
Zinu, ka viņa vēlētos, lai es to daru
daudz biežāk, bet dažādu apstākļu
dēļ tā nu sagadījies, ka pie ārsta vēršos reti. Katrā gadījumā viņa ir ļoti
saprotoša un rūpīga daktere.
Andris
Dravnieks,
celtnieks:
– Par savu
ģimenes ārsti varu teikt
tikai to labāko. Vienmēr
atsaucīga un
ieinteresēta, var palīdzēt jebkurā
situācijā. Nekad arī nav liegusi
konsultācijas pie kāda cita speciālista, jo viņa jau nevar visu
izdarīt viena. Noteikti varu iet pie
viņas un izklāstīt visu, kas kait, un
saņemt palīdzību.
Kristīne
Rusecka,
māmiņa:
– Es ar savu
ārstu esmu ne
visai apmierināta, taču
bērnam ir lieliska ģimenes
daktere. Pati jau vienu nomainīju,
drīzumā grasos nomainīt arī
šo. Pašlaik ir tā: aizeju pie ārsta,
stāstu, kas man kait, un pašai
jāizsecina, no kā tas varētu būt
un kas varētu līdzēt.
Inga,
bibliotekāre:
– Galvenā
man vienmēr
bijusi laba attieksme. Šajā
gadījumā
man ir labas
attiecības ar
ģimenes ārsti, līdz ar to – nekādu
problēmu. Pie speciālistiem gan
pašai jāuzprasās, bet nosūtījums
netiek liegts.
Andris
Sproģis,
metinātājs:
– Mans ģimenes ārsts strādā poliklīnikā,
un mums ir
ļoti normālas
attiecības.
Nevaru sūdzēties, ka man ar viņu
būtu atgadījies kaut kas nepatīkams. Pats gan esmu ļoti rets
apmeklētājs, taču sūdzēties par
viņu noteikti nevaru.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Bibliotēkā
var laimēt
datoru
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 22. februārim
ikviens jelgavnieks
tiek aicināts piedalīties konkursā «Nāc
uz savu bibliotēku
un laimē datoru!».
Tas norisināsies arī
Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā.
Konkurss vienlaicīgi norit
divās kategorijās – «Latvijas
Radio 1», kur galvenokārt tiks
atspoguļota konkursa norise,
un internetā – «Lursoft» laikrakstu bibliotēkā www.news.
lv, kur katru pirmdienu tiek
ievietots jauns jautājums, uz
kuru nedēļas laikā atbildes
jāmeklē «Lursoft» laikrakstu
datu bāzē. Pirmajā reizē atbildot uz jautājumiem, lasītāji tiek aicināti pievienot arī
stāstījumu par savu bibliotekāru. Stāstījumā jānovērtē
darbinieka profesionalitāte,
saskarsme ar lasītājiem, spēja
ieinteresēt par jaunumiem
bibliotēkā un citas lietas. Lai
piedalītos radio konkursā
pirmdienās pulksten 11.30,
jāklausās «Latvijas radio 1»
raidījums «Kultūras rondo»,
kurā tiks uzdoti dažādi jautājumi, kas saistīti ar konkursu.
Atbildēt varēs, zvanot pa ēterā
nosaukto telefona numuru.
Bet stundu pēc raidījuma būs
iespēja zvanīt un pastāstīt par
savu bibliotekāru – šie stāsti
tiks ierakstīti. Katras nedēļas
labākā stāsta autors saņems
balvu.
Par piedalīšanos un pareizajām atbildēm katrs lasītājs un arī bibliotekārs krās
punktus, bibliotekāri iegūs
arī papildu punktus par lasītāju vērtējumu. Lasītājs, kurš
ieguvis lielāko punktu skaitu,
saņems portatīvo datoru, bet
bibliotekārs – ceļazīmi divām
personām ekskursijai uz Aleksandrijas bibliotēku.
Plašāka informācija par konkursa noteikumiem, punktu
skaitīšanas sistēmu un konkursa norisi pieejama Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas mājas
lapā www.jzb.lv, sadaļā «Aktualitātes».

ZIŅAS

Mācās rīkoties naftas
noplūdes gadījumā
 Daiga Laukšteina

Pulksten 10.20 ugunsdzēsēji Lietuvā saņem
informāciju, ka Svētes
upē Žagarē redzama
naftas produktu noplūde. Pēc pusotras
stundas piesārņojums
varētu sasniegt Latvijas
robežu. Kā rīkoties? To
soli pa solim izplānoja
Jelgavas un Šauļu atbildīgo dienestu pārstāvji
speciāli organizētās krīzes vadības simulācijas
apmācībās.
Sākotnēji praktisko mācību
uzdevumu jeb ziņas par naftas
produktu noplūdi saņēma tikai
Lietuvas puse, kas par tālāko
rīcību sprieda atsevišķā telpā. Pēc
operatīvas savu dienestu informēšanas pulksten 10.37 ziņojums tika
nosūtīts kolēģiem kaimiņvalstī. Tā
mācību uzdevuma risināšanā tika
iesaistīta arī Latvijas puse. Atbildīgās personas lomu bija uzņēmies
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Jelgavas brigādes komandieris Aldis Feldmanis. Vispirms
tika lemts piesaistīt dobelniekus.
Diemžēl kaimiņu pilsētas kolēģu
rīcībā bonu nav, kā arī ar vienu
gumijas laivu bez motora nebūtu
līdzēts. «Mūsu rīcībā ir 30 metru

garas vienreizlietojamās bonas.
Līdz ar to dodu uzdevumu sagatavot divas ekipāžas – vienu
ar bonām, bet otru ar glābšanas
inventāru darbam uz ūdens.
Mūsu auto izbrauc pulksten 10.51,
tātad ap pusdivpadsmitiem varētu būt Augstkalnē,» informē
A.Feldmanis. Vēlāk lietuvieši ziņo,
ka noplūdušas desmit tonnas naftas produktu. «Rodas aizdomas,
ka ar mūsu spēkiem netiksim
galā. Zinu, ka Bauskā atrodas
Materiālo rezervju noliktava, lūdzu izmantot tajā esošās kopumā

200 metrus garās bonas,» tālāko
rīcību komentē A.Feldmanis. Tajā
pašā laikā tiek apzvanītas tuvējās
zemnieku saimniecības, vai tās var
palīdzēt ar ķīpām.
Pēc simulācijas spēles iesaistītās puses diskutēja par savām
spējām jau reāli tikt galā ar šādu
piesārņojumu, kā arī fiksēja trūkumus, ko nepieciešams uzlabot,
lai darbu nākotnē veidotu vēl
operatīvāku.
Šīs praktiskās situācijas izspēle
reālā laikā, izmantojot rācijas,
bija noslēdzošais bloks INTER-

 Ritma Gaidamoviča

Akcijā «Draudzīgais aicinājums» visas Jelgavas
izglītības iestādes jau
septīto reizi pēc kārtas
saņēma Jelgavas domes
dāvanu – grāmatas.
Šis gads īpašs ar to,
ka šoreiz tās ieguva ne
tikai skolu bibliotēkas
– papildināti arī pirmsskolas izglītības iestāžu
grāmatu krājumi.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne svinīgajā
pēcpusdienā grāmatas pasniedza
37 Jelgavas skolām un bērnu-

dārziem, un katra iestāde savā
īpašumā ieguva pa trim grāmatām. Visas Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestādes, arī privātās,
saņēma grāmatu «Mana visu
pirmā enciklopēdija ar Vinniju
Pūku un viņa draugiem», «365
pasakas miedziņam» un «Lielo
spēļu grāmatu». Privātās pirmsskolas izglītības iestādes «Pūčuks»
direktore Inese Krasmane atzīst,
ka tas ir neatsverams atbalsts
audzinātāju darbā, lai sagatavotu
interesantus un radošus uzdevumus mazajiem. «Ir ļoti liels prieks,
ka beidzot arī bērnudārzi iegūst
šādu dāvanu, ne tikai skolu bibliotēkas. Tas rada prieku gan mums,
gan bērniem,» teic I.Krasmane.

Savukārt visu pilsētas skolu bibliotēkas papildinātas ar izdevumiem
«Enciklopēdija no A līdz Z» un
«Populārā dabas enciklopēdija».
Vidusskolas saņēmušas arī izzinošu grāmatu «Vēsture. Kas, kur,
kad», bet pamatskolas – «Skolēnu
enciklopēdiju».
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Ināra Daščinska stāsta, ka
šāds pašvaldības solis ir ļoti pozitīvs, un teic lielu paldies par jaunajām grāmatām, jo visus šos septiņus gadus ir saņemti ļoti vērtīgi un
noderīgi izdevumi. «Protams, arī
mūsu skolai ir plaša bibliotēka un
daudz grāmatu, bet dāvinātās ir
salīdzinoši dārgas, bieži vien paši
nevaram atļauties tās iegādāties,

 Ritma Gaidamoviča

Pasākuma organizatori stāsta,
ka konkursa ekspertu komisijas
vērtējumam savas esejas pērnā
gada nogalē bija iesnieguši 23 audzēkņi – no Spīdolas ģimnāzijas,
Glūdas, Staļģenes un Jelgavas
4. pamatskolas, Ozolnieku un
Kalnciema pilsētas vidusskolām,
kā arī Jelgavas 1. ģimnāzijas un
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas. Lielākā daļa skolēnu sa-

Anete Voitkeviča atzīst, ka
matemātikas
skolotāja,
kas reizē ir
arī klases
audzinātāja,
Anita Indāre
ir kā klases
krustmāte,
kas palīdzīgu
roku neliegs
nekad.
Foto: Ivars
Veiliņš
vās esejās rakstījuši par latviešu
valodas, literatūras un vēstures
skolotājiem.
Bet pilsētas iedvesmojošākā
skolotāja godā tika celta tikai
viena – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas matemātikas skolotāja
A.Indrāne, kas par saņemto atzinumu bija patīkami pārsteigta.
Par skolotāju A.Indāri eseju
rakstījusi 12. – viņas audzināmās
– klases skolniece A.Voitkeviča.
Anete «Jelgavas Vēstnesim»

stāsta, ka viņu uz esejas rakstīšanu un dalību konkursā pamudinājusi skolotājas kolēģe, pie
kuras meitene mācās. «Vienā
sarunā viņa man pastāstīja par
konkursu un ieteica uzrakstīt
eseju par kādu mīļu un labu
skolotāju, taču pieteica, ka eseja
jāraksta no sirds un ar jūtām, jo,
ja es gribot tikai vienkārši piedalīties konkursā, tam nav nekādas
nozīmes – rezultāta nebūšot. Tā
nu es izlēmu, ka darbs taps par

manu mīļo klases audzinātāju.
Jāatzīst, pirms trim gadiem, kad
tikāmies pirmo reizi, es domāju,
ka būs ļoti traki un mēs nevarēsim sastrādāties, bet jau pēc trim
nedēļām es viņu iepazinu un
mans viedoklis mainījās. Tagad
klases audzinātāja ir tā, kas mūs
vienmēr pamudina uz labiem
darbiem, nežēlo savu atbalstu
nevienam no mums. Viņa palīdz
rast risinājumu dažādām problēmām,» stāsta Anete. Viņa arī
teic, ka, protams, oficiāli ar klasesbiedriem viņi skolotāju sauc
par skolotāju Anitu vai skolotāju
Indāri un starp skolēniem valda
uzskats, ka audzinātāja ir klases
krustmāte, kas palīdzēs gan grūtos, gan priecīgos brīžos.
Par muzikālu gaisotni svinīgajā
pasākumā, kur piedalījās gan visi
eseju rakstītāji, gan esejās apcerētie skolotāji, gādāja Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi. Konkursa
organizatori stāsta, ka konkursa
mērķis bija celt godā skolotājus,
veicināt šīs profesijas prestižu,
un, šķiet, tas arī izdevies.

Īsi
 Natālijas Draudziņas ģimnāzija un biedrība «Junior
Achievement – Latvija» aicina Latvijas 9. – 12. klašu
skolēnus piedalīties konkursā «Inflācijas ierobežošanas
plāns». Tā ideja – jauniešiem
izdomāt oriģinālus, kreatīvus, arī
nopietnus veidus, kā tikt galā ar
cenu pieaugumu un inflāciju. Darbā jāapraksta inflācijas ierobežošanas ideja, tās realizācijas modelis
un īstermiņa un ilgtermiņa ekonomiskā efekta novērtējums. Tas
jāiesūta elektroniski pa e-pastu:
sasniegums@jal.lv līdz šā gada 10.
martam. Konkursa pusfināls norisināsies 31. martā, fināla debates
– 24. aprīlī. Lai smeltos iedvesmu
dalībai konkursā, 12. februārī interesentiem tiek piedāvāts seminārs
«Izpēte inflācijas situācijā Latvijā»
ar vairāku ekspertu piedalīšanos.
Plašāka informācija par konkursu
un pieteikšanās semināram internetā: www.pirmaismiljons.lv,
www.ndg.lv vai rakstot uz e-pasta
adresi: jal@jal.lv.

Simulācijas
mācībās ziņas
par naftas
produktu noplūdi pirmie
saņēma Lietuvas atbildīgie dienesti,
kas, operatīvi
rīkojoties, jau
pēc 17 minūtēm informēja Latvijas
kolēģus.
 No 302 pirms uzņēmuma
Foto: Ivars
a/s «Jelgavas cukurfabrika»
Veiliņš
restrukturizācijas strādājoREG IIIA projekta «Pārrobežu šajiem no darba atlaisti 217
sadarbības iniciatīva risku vadības darbinieki, no kuriem kā
sistēmas veidošanai Lietuvas un bezdarbnieki reģistrējušies
Latvijas kaimiņu reģionos» gaitā. 144 cilvēki. Patlaban no šiem
Pērn decembrī un šogad janvārī kā cilvēkiem citā darbā iekārtojušies
mūsu, tā kaimiņvalstī notika arī 26 cilvēki. Cukurfabrikā darbu
teorētisku mācību kurss. Projekta vēl turpina 84 strādājošie, bet
izmaksas sasniedza 33 437 eiro, ko n ā k a m o d a r b i n i e k u a t l a i š a n u
75 procentu apmērā finansēja Ei- uzņēmums plāno februārī. NVA
ropas Savienība, bet atlikušos 25 Jelgavas filiālē reģistrētajiem
procentus veido Jelgavas un Šauļu bezdarbniekiem, kas atlaisti no
dome, kā arī valsts finansējums. cukurfabrikas, vairāki izvēlējušies
dažādas mācības – datorzinības
Par apmācību organizēšanu
ar priekšzināšanām apguvis viens,
tika noslēgts līgums ar firmu «PSI latviešu valodu vidējā līmenī – divi
mācību centrs».
un divi – augstākajā, viens apguvis

Skolas saņēmušas vērtīgas grāmatas

Iedvesmojošā matemātikas skolotāja
Balvas un pateicības
rakstus pagājušajā nedēļā saņēma Jelgavas
Latviešu biedrības rīkotā radošo eseju konkursa «Izcils skolotājs – skolotājs, kas iedvesmo»
uzvarētāji. Par pilsētas
iedvesmojošāko atzīta
Spīdolas ģimnāzijas matemātikas skolotāja Anita Indāre, balvu pasniedza arī esejas rakstītājai
– 12. klases skolniecei
Anetei Voitkevičai.
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tāpēc katru gadu priecājamies
par pašvaldības «Draudzīgā aicinājuma» dāvinājumu,» atzīst
direktore. Viņa arī min, ka tieši
šajā dienā skolā, kā ikkatru gadu,
viesojušies absolventi – jaunas grāmatas savai bijušajai skolai arī šajā
gadā uzdāvinājusi bijusī izglītības
un zinātnes ministre Saeimas deputāte Baiba Rivža, kā arī Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
pasniedzējs Uldis Ivans.
«Draudzīgo aicinājumu» 1935.
gadā sāka bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tā mērķis
ir aicināt ikvienu atcerēties savu
bijušo skolu un dāvināt tai grāmatas, mākslas priekšmetus vai
ziedot līdzekļus.

angļu valodu ar priekšzināšanām,
divi – datorzinības bez priekšzināšanām, bet viens vēl mācās B
kategorijas autovadītāju kursos.
No profesionālajām programmām
pa vienam bezdarbniekam apgūst
loka metināšanu, datu ievadīšanas operatora un apdares darbu
strādnieka specialitāti, bet četri
cilvēki – vispārējo darba meklētāju
apmācības kursu.

 Pagājušo svētdien Ēģiptē
notikušajā skaistumkonkursa
«Mis un Misters Latvija 2007»
finālā uzvarēja jaunieši no
Latgales, bet par Vicemis kļuva jelgavniece Evija Dišlere.
«Mis Latvija» titulu ieguva Viktorija
Drizļonoka no Daugavpils, bet par
«Misteru Latvija» tika atzīts Jānis
Komarovskis no Balviem. Savukārt
Vicemistera titulu ieguva Staņislavs
Timošenko no Jūrmalas.
Ritma Gaidamoviča
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Vai Pasta salu gaida pārmaiņas?
 Kristīne Langenfelde

 Viedoklis

Hardijs Verbelis, Jelgavas reģionālās
Vides pārvaldes vadītājs:
«Pagaidām gan Vides pārvalde nav saņēmusi informāciju par iespējamo būvniecības
ieceri Pasta salā 5, tāpēc grūti komentēt konkrēto ideju, taču es noteikti sliecos uz to, ka
Pasta sala ir jāizmanto – šādu teritoriju upes
krastā nevar atstāt novārtā. Protams, tā kā šī
teritorija ir noteikta kā applūstoša, strikti jāņem vērā likums, izvērtējot piedāvāto būvniecību. Taču, manuprāt, atpūtas objekts
šādā vietā būtu īsti laikā. Nekādā gadījumā, no vides viedokļa
raugoties, protams, tur negribētu redzēt rūpniecisku ražošanas
objektu, lai arī cik drošs tas būtu, tāpat privātmājas būvniecība
tur būtu absurda – šajā vietā redzu tikai sabiedrisku ēku, kas
pieejama iedzīvotājiem un paredzēta izklaidei, atpūtai.»

Ja izdosies īstenot uzņēmuma «Pasta sala»
ieceri, tad jau līdz
2010. gadam Lielupes
krastā līdzās airēšanas
bāzei varētu tapt atpūtas vieta ar nelielu
viesnīcu, izsmalcinātu
restorānu, konferenču
zāli, skatu platformām
uz jumta, kā arī ūdens
atpūtas piedāvājumu.
Taču pagaidām tas
ir tikai ideju līmenī –
šķēršļus tam var radīt
atrašanās applūstošo
vietu teritorijā, lai gan
Vides pārvalde spriež,
ka Lielupes krastu
būtu jāļauj izmanot
sabiedrisko ēku izvietošanai.
Jelgavas pašvaldība ir iepazīstināta ar šo ideju, un pilsētas
galvenais arhitekts Uldis Seržāns skaidro, ka pašvaldība šobrīd ir piekritusi piedāvātajiem
apjomu risinājumiem Pasta salā
5. Taču tas vēl ne tuvu nenozīmē, ka pašvaldība būtu devusi
savu piekrišanu būvniecībai.
U.Seržāns uzsver, ka vispirms

Šāds izskatās idejas mets par daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku Pasta salā 5 – celtne trīs līmeņos, kur uz katra stāva
jumta ierīkots skatu laukums, bet vienas piebūves slīpais
jumts izveidots kā amfiteātris. No ēkas Lielupē ved laipa.
Foto no SIA «Pasta sala» arhīva
tad, kad detālplānojums iegūtu
saistošo noteikumu spēku,
varētu spriest par būvniecības
atļaujas piešķiršanu. Protams,
detālplānojums tiks nodots
sabiedriskajai apspriešanai
– plaši izdiskutēts un tikai tad

Pasta sala šobrīd nav vizuāli pievilcīga, arī tās izmantošana ir
niecīga. Attīstītāji ar savu projektu cer šo vietu sakārtot, taču
tas lielā mērā būs atkarīgs gan no Reģionālās vides pārvaldes,
gan pašvaldības, kurai rūpīgi būs jāizvērtē, vai šāds objekts
vidē iekļaujas.
idejas attīstītājiem jāsaņem
atļauja no Vides pārvaldes,
tikai tad pašvaldība skatīs šo
jautājumu.

Būvniecība ir pieļaujama

Pasta sala 3 un Pasta sala 5 ir
vienīgie zemesgabali, kur teritorijas plānojums pieļauj apbūvi
Lielupes krastā. Taču arī tad,
ja šobrīd kāds no īpašniekiem
nāk ar ideju uzsākt būvniecību
šajā vietā, pagaidām tas vēl nav
iespējams. U.Seržāns skaidro,
ka pirms tam jāizstrādā teritorijas detālplānojums. «Tas ir
pašvaldības uzdevums. Un tikai

lemts par tā pieņemšanu domē,»
skaidro U.Seržāns.
Šobrīd ir skaidrs, ka detālplānojuma izstrāde varētu prasīt
vismaz pusgadu.

Attīstītāju ieceres

SIA «Pasta sala» mājas
lapa vēstī, ka teritorijas Pasta
salā 5 attīstītāji (īpašums pieder
firmai «Forex group» un kādai
privātpersonai) šeit vēlas būvēt
daudzfunkcionālu sabiedrisko
ēku. «Pasta salas» līdzīpašnieks
Mārcis Mazais stāsta, ka galvenā ideja ir teritorijā uzbūvēt
ēku, kas sastāvētu no trīs apjo-

miem – vidējā ēkas daļa būtu
piecstāvīga ar vestibilu un nedaudziem izmeklētiem viesnīcas
numuriņiem; otra – divstāvīga
ar izsmalcinātu restorānu tajā;
trešā – divstāvu ar konferenču
zālēm. «Mūsuprāt, Jelgavā
trūkst reprezentatīvu vietu ar
augsta līmeņa viesnīcu un restorānu. Jāpiebilst, ka mūsu idejā
tā nav viesnīca klasiskā izpausmē ar 30 – 40 numuriņiem. Mēs
plānojam ap pieciem augstas
klases numuriņiem, kuru galvenais pluss līdztekus lieliskai
apkalpošanai un servisam būtu
skats no katra numuriņa loga,»
tā M.Mazais.
Tomēr M.Mazais uzsver, ka
šī vieta nebūs paredzēta tikai
izsmalcinātai publikai. «Jau nosaukums vien – sabiedriskā ēka
–, norāda, ka tā būs pieejama
ikvienam. Piemēram, restorāns,
arī konferenču zāle. Šo vietu
lieliski varētu izmantot ne tikai
dažādu konferenču rīkošanai,
bet arī kā bāzes punktu tad, kad
uz vai pie Lielupes notiek kādi
pasākumi. Piemēram, kādas
sacensības uz ūdens, kad mūsu
komplekss lieliski varētu kalpot
kā centrālā vieta sacensību
tiesnešiem un dalībniekiem, jo
šobrīd pie Lielupes tādu vietu
nav. Tajā pašā laikā uz katras
no ēkas daļas jumtiem mēs plānojam izvietot skatu laukumus,

kas arī varētu būt pieejami šādu
sacensību laikā un ļautu notiekošo izbaudīt no augšas,» spriež
M.Mazais.
Jāpiebilst, ka kreisā ēkas
daļa arī arhitektoniski plānota
interesantā risinājumā – tā būs
slīpa: tas nozīmē, ka jumta platforma veidos tādu kā amfiteātri.
«Tas varētu būt interesants risinājums, kas ļautu atsevišķa veida pasākumus rīkot arī uz šāda
jumta, kur dalībnieki sēdētu
gluži kā amfiteātrī, bet darbība
(prezentācija vai cits pasākums)
risinātos viņu priekšā,» skaidro
M.Mazais.
Taču tas vēl nav viss – attīstītāji vienlaikus sakārtotu arī
teritorijas apkārtni un plāno
piedāvāt dažādus atpūtas un
izklaides pasākumus uz ūdens.
«To, protams, ar laiku varētu
paplašināt un daudzveidot, ja
vien būtu pieprasījums,» spriež
M.Mazais.
Pagaidām gan vēl pāragri
spriest par investīcijām, kas
būtu nepieciešamas projekta
realizācijai, taču M.Mazais
uzsver, ka tas būs ar septiņiem
cipariem rakstāms skaitlis.
Protams, arī attīstītājus mazliet baida Reģionālās Vides
pārvaldes atzinums. «Jā, šī
teritorija ir ar applūšanas draudiem, taču ne velti pašvaldība
savā teritorijas plānojumā šeit

pieļauj apbūvi – šeit taču jau
pirms gadu desmitiem ir uzbūvēta bijusī glābšanas stacija,
kuras izveidē arī noteikti tika
ņemti vērā plūdu draudi,» tā
M.Mazais.
Attīstītāji nedomā savu īpašumu izmantot publiskas peldvietas ierīkošanai un spriež, ka
tas būtu darāms tuvāk Lielupes
tiltam. «Tā tas bijis vēsturiski
un, mūsuprāt, iederētos arī šobrīd,» uzskata M.Mazais.

Problēma –
transporta kustība

Lai arī plānotais objekts nav
paredzēts lielu masu pasākumu
rīkošanai, pašvaldība jau tagad
saskata, ka, attīstot Lielupes
krastu, problēmas varētu radīt
transporta plūsmas organizēšana. «Piemēram, Piena paku
laivu regate un arī Smilšu
skulptūru festivāls jau ir parādījis – problēma ar transporta
un gājēju plūsmas organizēšanu
ir liela. Un tie ir tikai atsevišķi
pasākumi, taču, ja perspektīvā
tiešām gribam Lielupes kras-

tu izveidot par labu atpūtas
vietu jelgavniekiem, par to
jāsāk domāt laicīgi,» skaidro
U.Seržāns.
Viens no iespējamiem variantiem, ko jau šobrīd apspriež pašvaldība, ir gājēju
tilta būvniecība pār Driksu pie
LLU baseina Raiņa ielā. «Tas,
iespējams, varētu būt pat labs
risinājums – izbūvēt tiltiņu
pār Driksu un tad Pasta salā
veidot atpūtas zonu, kurā būtu
iespējama riņķveida gājēju
un velosipēdistu kustība. Tas
būtu risinājums ne tikai tiem,
kas pārvietojas kājām, bet arī
autovadītājiem, jo nākamais
solis šāda projekta gadījumā
varētu būt vairākstāvu autostāvvietas izveide pie LLU
peldbaseina – esošā autostāvlaukuma vietā,» uzskata
U.Seržāns.
Vienlaikus viņš spriež, ka līdz
ar viena projekta attīstību Pasta
salā, Lielupes krastā, pamazām
tiktu sakopta visa šī teritorija,
tādējādi mēs visi iegūtu tiešām
labu atpūtas vietu.

Idejas metā skaidri redzams plānotās būves detalizēts izkārtojums pa stāviem.

Izstrādāts pētījums par sabiedrības
etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā
No 2007.gada 1.aprīļa Jelgavas
dome īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu
«Pētījums par etnisko integrāciju
Jelgavas pilsētā». Projekta budžets
– LVL 43 632, no tiem 90 % sedz Eiropas Savienība un 10 % - Jelgavas
pašvaldība. Projekts ilgst līdz 2008.
gada 29.februārim.
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības etnisko integrāciju
Jelgavas pilsētā, sekmējot pilsonības iegūšanu un mazinot atstumtības risku nepilsoņu vidū un triju
gadu laikā pēc projekta īstenošanas
panākot, ka:
• nepilsoņu skaits Jelgavas pilsētā
samazinājies par 30 – 40%;
• nepilsoņu īpatsvars, kuri nodarbināti publiskajā sektorā, pieaudzis
par 10 – 15%.
Projekta mērķis ir attīstīt uz pētījumiem balstītu sabiedrības etniskās
integrācijas politiku Jelgavā, panākot, ka projekta ietvaros saskaņā
ar veiktajiem pētījumiem tiek ak-

tualizēta, sabiedriskajai apspriešanai
nodota un apstiprināta Jelgavas
sabiedrības etniskās integrācijas
programma.
2007.gada novembrī noslēdzās
viena no projekta apjomīgākām un
svarīgākām aktivitātēm – pētījuma
veikšana par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā. Tika izmantota šāda
pētījuma metodoloģija:
• kvantitatīvā aptauja (382 Jelgavas
iedzīvotāji);
• kvalitatīvās fokusgrupu intervijas
(pirmajā – septiņi latvieši, otrajā
– septiņi krievu un citu tautību
pārstāvji);
• veikta kvantitatīvo un kvalitatīvo
datu analīze, sniegtas rekomendācijas
par to, kā nākotnē veicināt sabiedrības
integrācijas procesus Jelgavā.

Rekomendācijas

Ir jāveicina dialogs starp dažādu tautību Jelgavas iedzīvotājiem, dažādu
tautību demogrāfiskām grupām un
valsti, Jelgavas pilsētu.
Attīstīt un veicināt Jelgavas Sabied-

rības integrācijas centra, Sabiedrības
integrācijas komisijas un Jelgavas nevalstiskā sektora (piemēram, nevalstiskās organizācijas (NVO), nozaru
asociācijas utt.) darbību.
Veicināt un atbalstīt Jelgavas etnisko
NVO dibināšanu, darbību un finansēšanas iespējas, tādējādi veicinot dialogu starp dažādām mērķauditorijām
Jelgavā: invalīdi, uzņēmēji, čigāni (un
citas minoritātes), politiķi, sievietes,
bezdarbnieki utt. NVO ir nozīmīgs un
svarīgs instruments vairāku etnisko
problēmu risināšanā (piemēram, ieviešot kaut kādas izmaiņas sabiedrībā),
veicinot brīvprātīgo iesaistīšanos.
Cieša sadarbība ar Jelgavas masu
medijiem kā plašsaziņas līdzekļiem,
parādot pozitīvo pieredzi etniskajā
integrācijā ar valsts līdzdalību, sekmējot multikulturālismu un iecietību
sabiedrībā. Turklāt masu mediji arī ir
jāmotivē atspoguļot pozitīvo un objektīvo informāciju integrācijas jomā
(piemēram, rīkojot ekspertu, kas ir
kompetentas un spēj pārstāvēt kādas
tautības intereses, aptaujas), nevis

skandālus un negatīvus gadījumus,
tādējādi veicinot neiecietību un naidu
starp cilvēkiem.
Atbalstīt dažādu tautību skolotāju
pieredzes apmaiņu. Dažādu tautību skolu pasniedzēji var mainīties
pieredzē pedagoģijas jautājumos,
jo cilvēku saliedētība un sadarbība
lielā mērā ir saistīta ar kultūras un
audzināšanas jautājumiem.
Īpaši jaunajai paaudzei ir jāieaudzina
iecietība un izpratne par etniski atšķirīgām iedzīvotāju grupām, skaidrojot
etniskās neiecietības cēloņus un
stiprinot izpratni par to, cik svarīga
ir demokrātisku principu ievērošana
ikdienas dzīvē ikvienam sabiedrības
loceklim.
Turklāt ir aktīvi jāsadarbojas ar cilvēkiem, kas Latvijā ir ieradušies Otrā
pasaules kara vai pēckara gados un
nav LR pilsoņi. Šie cilvēki ir riska grupa integrācijā, jo vairums no viņiem
nesaprot, kāpēc būtu jāpierāda sava
uzticība valstij naturalizējoties, ja jau
tā viņi un viņu pēcteči dzīvo, strādā,
mācās un maksā nodokļus Latvijā.

Sabiedrībai ir jāizskaidro, organizējot
sociālas un informatīvas kampaņas,
kādēļ tādām sociāli atstumtām grupām kā čigāni, viesstrādnieki (tātad
citu tautību cilvēki), musulmaņi (citas
tautības cilvēki, kuru dzīves stilu lielā
mērā nosaka viņu reliģija) ir nepieciešama palīdzība, kādi būtu riski,
ja šī palīdzība netiktu sniegta. Šāda
sabiedrības informētība palielinātu
sabiedrības sapratni par daudziem
notiekošajiem procesiem, valsts pieņemtajiem lēmumiem un veicinātu
iecietību un lojalitāti.
Attīstīt un pilnveidot vēstures un
mākslas zināšanas starp latviešu,
krievu un citu tautību jauniešiem,
organizējot kultūras dienas, teātrus
u.tml., kur jaunieši var iepazīties ar
citu tautību meistaru darbiem dažādās nozarēs: glezniecībā, arhitektūrā,
literatūrā u.c.
Bērnu un jauniešu vecāku iesaistīšana
integrācijas procesos, lai ģimenē un
mājās tiek izskaidroti un risināti ar
integrāciju saistīti jautājumi, nevis
stereotipiski ignorēti.

Ir jāizmanto pozitīvi stimuli, perspektīvas idejas un sasniegumi, lai
veicinātu latviešu valodas apguvi un
naturalizācijas procesu, piemēram,
organizējot sociālas un informatīvas kampaņas.
Jelgavas (bērnu, jauniešu, pieaugušo) bibliotēku literatūras fonda
papildināšana ar latviešu, krievu un
citu tautību rakstnieku darbiem.
Organizēt dažāda veida sporta aktivitātes, pasākumus un sacensības
visā Jelgavas pilsētā (piemēram,
Jelgavas maratons), kurā piedalīsies
dažādu tautību pārstāvji. Uzvaras
gars vieno cilvēkus. Turklāt tāda
veida pasākumi notiek brīvdienās
un ārā, kurus apmeklē kopā ar
draugiem, ģimeni un tuviniekiem.
Pētījuma rekomendācijas tiks izmantotas Jelgavas sabiedrības
etniskās integrācijas programmas
aktualizācijai.
Ar pētījuma rezultātiem elektroniskā formā var iepazīties mājas lapā
www.jelgava.lv
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Bez noputējuša grāmatu plaukta
 Daiga Laukšteina

Bērnu bibliotēkas «Zinītis» jaunā vadītāja
Baiba Lukaševiča savu
darba dienu var sākt
ar prieku, jo viņa atradusi arodu, kas šķiet
interesants. Reizēm
jāiejūtas bērna ādā, ir
iespējas realizēt savas
idejas un, galvenais,
mainījies priekšstats
par tradicionālo bibliotēku.
Pabeidz iesākto! Tāds ir janvāra pēdējās ceturtdienas pēcpusdienas bērnu tematiskā pasākuma nosaukums. B.Lukaševiča
tam gatavojas jau no paša rīta.
Tiek veidoti zīmējumi, kas mazajiem ķipariem būs jāizkrāso.
Uz baltām lapām vietu rod kāds
no Margaritas Stārastes ilustratīvi bagātīgo grāmatu varoņiem.
Bērniem būs jāliek lietā iztēle
un jāpiezīmē klāt vide, kurā tad
konkrētais pasaku tēls darbojas.
«Viņiem ļoti patīk zīmēt,» novērojusi Baiba. «Zinīša» vadītāja
arī atrod piemērotu multfilmu
– «Piedzīvojumi dārzeņu valstībā» – un sagatavo vēl dažas
domāšanu rosinošas spēles.
«Parasti cenšos piemeklēt pamācošas filmiņas, no kā bērni
var gūt to labāko. Šoreiz
viņi varēs mācīties saliedētību.»

lai beidzot lauztu stereotipu par
bibliotēku kā noputējušu grāmatu krātuvi. Projekta finālā
bibliotēkas vēl pamatīgāk kalpos par informācijas, zināšanu
ieguves un inovāciju centru ar
bezmaksas interneta lietošanu,
mūsdienīgiem datoriem, īpaši apmācītiem darbiniekiem.
Starp citu, arī pagājušajā nedēļā
dažas «Zinīša» darbinieces kursos apguva iemaņas darbā ar
jaunu datorprogrammu.

Bērnu bibliotēkā
«Zinītis»
• Reģistrēto lasītāju skaits – 2555
• 2007. gadā bija 31 775 apmeklējumi
• Izsniegti 66 189 darbi
• Fonds – 37 803 vienības, tostarp
33 796 grāmatas, no tām – 490
bērnu grāmatas sākumskolai un
1. – 4. klašu audzēkņiem
• Pērn fonds papildināts par 2491
grāmatu, elektronisko resursu
u.c. materiāliem
• Ieskaitot Baibu, strādā seši
bibliotekāri
• Pieejamas ne tikai grāmatas,
bet arī diski, elektroniskās versijas, klausāmās pasakas, bezmaksas internets, datu bāzes u.c.

Nav stingra,
bet klausīt vajag

«Kad atnācu šurp strādāt,
mans mērķis bija pievērst uzmanību mazajiem bērniem
– pirmsskolas vecuma un 1.
– 4. klašu audzēkņiem. Līdz
šim bibliotēkā vairāk tika domāts par lielākiem bērniem,»
stāsta Baiba. Viņa ar kolēģēm
pat uzfrišināja vienu telpu, lai
tā būtu pielāgota vismazākajiem lasītājiem. Līdzās bērnu
aizmirstajām un darbinieku
sarūpētajām rotaļlietām lepni
izslējusies Pepija Garzeķe. Šī
un vēl citas «Zinīša» iemītnieces
– lelles – ir bibliotekāres Baibas
Knāviņas roku darbs.
Tā telpa bibliotēkas darbiniecēm ir īpaši mīļa. Tieši tajā parasti notiek neformālā sapulce.
«Mums ir izveidojusies tradīcija.

Viena no Baibas prioritātēm ir paši mazākie lasītāji – pirmsskolas
vecuma bērni un 1. – 4. klašu audzēkņi. «Domājam par mazajiem
bērniņiem, kuri sēž mājās. Ja viņiem īsti nav ko darīt, varbūt ir vērts
atnākt uz bibliotēku un pārliecināties, ka te ir tādas grāmatiņas,
par kādām viņu vecāki savā bērnībā varēja tikai sapņot.» Dažas no
tām grāmatu krātuves vadītāja arī parāda. Tās pīkst, grab, čaukst,
tajās ir rotaļu pulkstenis un daudz kas cits, lai piesaistītu bērna
Foto: Ivars Veiliņš
uzmanību un raisītu interesi.

izrunāt, rast kompromisu. Nezinu, kā citādi rīkoties. Neesmu
no tām stingrajām priekšniecēm. Kad sāku
strādāt, pateicu,
ka nebūšu nekāda stingrā, bet
Bibliotēkas
tas nenozīmē,
iet līdzi
ka mani nevajag
laikam
klausīt. Protams,
«Zinītī»
katram ir savs
B.Lukaševiča
pacietības mērs,
darbojas kopš
bet pārsvarā vipērnā oktobsas problēmas
ra. Pirms tam
mēģinu risināt
vairāk nekā
ar labu, sarunu
gadu viņa
ceļā. Domāju, ka
strādāja Jelesam te pratušas
gavas Zināt- Viens no neiztrūkstošiem Baibas Lukaševičas darbiem ir bloga sadzīvot.»
niskajā bib- www.zinitis.blogspot.com administrēšana. Jauniete to ne vien ir
liotēkā. Pa šo izveidojusi, bet arī regulāri atjauno informāciju, ievieto aktualitātes Nāk arī
laiku jaunie- un fotogalerijas. Tiem, kuri vēl nezina, piebildīsim, ka pēdējā laikā pieaugušie
tes priekšstats tādas kā interneta dienasgrāmatas jeb tā sauktie blogi ir kļuvuši
B.Lukaševičas
par grāmatu par modernu un populāru informācijas apmaiņas veidu. «Zinīša» ikdienas pienāk r ā t u v i a p - bloga mērķis ir sniegt tieši bērniem interesējošas ziņas – uzticības kumu listē iemetis kūleni. tālruni, skolu mājas lapu adreses, pasakas internetā, noderīgas tilpst bibliotēkas
«Agrāk likās, saites un, protams, ir arī bibliotēku grāmatu krātuvju kopkatalogu menedžments,
ka bibliotēkās interneta veidā. Baiba atbild bloga apmeklētāju komentāriem, o r g a n i z a t o r a
strādā tikai tādējādi sazinoties ar daļu no lasītājiem.
funkcijas un arī
vecas tantes
ne tik interesanar lielām brillēm. Un grāmatu No rītiem, kad atnākam, dze- tais «papīru darbs». Tieši janfonds – vecs, noputējis. Bet tā ram tēju un apspriežam dienas vāris ir statistikas un pārskatu
nav! Bibliotēkas iet līdzi laikam. darbus, problēmas, ja tādas
Ir ļoti daudz jaunu grāmatu gan radušās,» paskaidro Baiba. Vikrievu, gan latviešu valodā, tā- ņasprāt, tas ir lielisks veids, kā
pat – jauni pakalpojumi.»
sākt dienu – aprunājoties. «Arī
Baiba arī piemin projektu tad, ja gadās kādi strīdi, mans
«Trešais tēva dēls», kas vērsts, risinājums allaž ir mēģināt visu

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā «Zinītī» uz radošu un domāšanu attīstošu pasākumu pulcējas mazie. Te visi satupuši
speciāli izveidotajā bērnu stūrītī kopā ar bibliotekāru sarūpētajām rotaļlietām. Taujāti par pasākumu, mazie spurdz, ka viņiem interesanti un nākšot vēl. Bērniem patīk lasīt. Šo ķiparu
mīļākā literatūra ir dažādas pasakas un piedzīvojumu stāsti.
Dažas meitenes dod priekšroku žurnālam «Barbie».

rakstīšanas laiks. Viss mēnesis
pagājis vienos skaitļos. Jāsavelk
kopā pērnā gada rādītāji.
Daudz labprātāk Baiba ģenerē dažādas idejas, un, ja tās
izdodas īstenot, darbs ir kā
medusmaize. Arī pašlaik meitenes domās virmo iecere sarīkot
devīto klašu vai vidusskolēnu
izglītojošas spēles par Eiropas
Savienību. Tā akcentējot, ka
arī vecāko klašu skolēni nav
un arī turpmāk netiks atstāti
novārtā.
Starp citu, kaut «Zinītis» ir
bērnu bibliotēka, tajā iegriežas
arī dāmas gados un studenti.
Reģistrēto lasītāju vidū ir vismaz 400 pieaugušo. Arī viņiem
atrodamas attiecīgas grāmatas
un citi informācijas avoti.

Laiks «Pabeigt iesākto»!

Ir pulksten trīs dienā, un pa
«Zinīša» durvīm lepni iesoļo
viens mazais lasītājs pēc otra.
Visjaunākie nāk ar mammām,
citi – ar brāļiem, māsām. Un
rosība var sākties! Baiba visiem
ierāda darāmo, palīdz, ja kas neskaidrs. «Ar bērniem strādāt ir
citādāk nekā ar pieaugušajiem.
Bērni ir patiesāki. Ja ir prieks,

Baibai pašai nākas atgriezties savā bērnībā, lai sniegtu mazajam
tās zināšanas, kas viņam konkrētajā vecumā ir pieņemamas
un noderīgas. Pašā sākumā meitenes domāšana vēl nebija tik
pielāgota bērniem. Reiz vajadzēja bērnudārzniekus iepazīstināt
ar bibliotēku, un Baiba arī stāstījusi par visu, kas tajā atrodams.
«Tad mani pārsteidza viena meitenīte, kura klausījās, klausījās,
līdz pacēla roku un pajautāja: «Bet kas tad ir tā bibliotēka?»
Tā nu nākamreiz es jau sāku ar jautājumu: «Vai jūs zināt, kas
ir bibliotēka?» No bērniem var arī daudz ko mācīties. Šis ir ļoti
pozitīvs darbs.»
atnākot uz pasākumu, viņi to
atklāti parādīs. Savukārt, ja
nepatiks, arī nenoslēps. Tur nav
liekulības,» kādā brīvākā brīdī
piebilst Baiba.
No malas vērojot, šķiet, kur
nu vēl lietderīgāk bērnam pavadīt kādu pēcpusdienu! Bet
ar visu to, ka informācija par
pasākumu allaž ir internetā,
vietējos medijos, ceļo no mutes
mutē, apmeklētāju nemaz nav
tik daudz. «Jā, viņu varēja
būt vairāk. Varbūt mazajiem
vēl ir tāds pats priekšstats
par bibliotēku, kāds man reiz
bija. Mūsdienās arī bērni ir
ļoti noslogoti. Viņiem parasti
līdztekus mācībām ir dažādi
pulciņi un sporta nodarbības,»
spriež Baiba.

Diemžēl katru gadu lasītāju
skaits samazinās. «Nezinu, tā
ir zemā dzimstība vai interneta pieejamība mājās. Vēl
jau atnāk mamma, kas piereģistrējusi pamatskolēnu,
bet paņem arī kādu bilžu grāmatu no pirmsskolas vecuma
fonda. Tas nozīmē – ģimenes
lielas, piereģistrēts viens, bet
lasa visi,» saka «Zinīša» vadītāja, tūlīt piebilstot: «Katrā
ziņā esam priecīgi par katru
jaunu lasītāju. Labprāt ikvienu uzņemam, iepazīstinām ar
bibliotēku, pakalpojumiem.
Katrs jauns lasītājs ir ļoti
gaidīts!»
Bet bērni turpina līksmi čalot,
zīmēt, krāsot un mieloties ar
konfektēm.
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veselība

Ceturtdiena, 2008. gada 31. janvāris

Veselības aprūpes kvalitāte Jelgavā aug
 Sintija Čepanone

«Ideālas veselības aprūpes pasaulē nav, un
šai jomai naudas vienmēr būs par maz. Taču
melnās krāsās veselības
aprūpi Jelgavā es tomēr
nekrāsoju – šajā ziņā
mums ir krietni labāk
nekā daudz kur citur
Latvijā,» teic Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un
veicināšanas nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks.
«Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar viņu un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) Zemgales
nodaļas vadītāju Daigu
Vulfu skaidroja, kādas
vēsmas veselības aprūpes jomā virmo mūsu
pilsētā.
40% ārstu ir
ap pensijas vecumu

Speciālisti atzīst – runājot par
tendencēm veselības aprūpē, ir gan
labas, gan sliktas ziņas, un labo
neapšaubāmi ir vairāk. «Demogrāfiskie rādītāji Jelgavā, kaut arī vēl
negatīvi, ir vieni no labākajiem valstī, arī bērnu mirstība ir salīdzinoši
zema, un tas jau vien liecina, ka
veselības aprūpe pie mums ir kvalitatīva un neatrisināmu problēmu
šajā jomā nav,» teic J.Vērzemnieks.
Neapšaubāmi – par to liecina arī
fakts, ka pērn mūsu pilsētā darbu
uzsākuši vairāki jauni ārsti, ko
ārstniecības iestādes vienā otrā
pilsētā nav piedzīvojušas gadiem.
Un neba Jelgavas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis vien ir tas, kas
piesaista speciālistus.
Protams, neiztikt arī bez
darvas piliena medus mucā.
J.Vērzemnieks spriež – vēl aizvien nav atrisināts jautājums
par brīvdienu veselības aprūpi.
«Ja vēl sestdienās ambulatorā
ārstēšana iespējama poliklīnikā,
kas nu pagarinājusi darbalaiku
līdz pulksten 16, tad svētdienās
vienīgā iespēja paliek slimnīcas
Uzņemšanas nodaļa,» norāda
Veselības aprūpes un veicināšanas

Slimnīca gatava uzņemt dežūrārstus

Speciālisti lēš, ka cilvēka veselība 80 procentos ir atkarīga no sociālās vides un mums pašiem, 10 procentos
– no veselības aprūpes pieejamības un ārsta kvalifikācijas, bet vēl 10 – no kopējās veselības aprūpes sistēmas valstī. Runājot par Jelgavu, jāteic, ka pašlaik nav
pamata bažām, ka pilsētā veselības aprūpei pievērsta
pārāk maza uzmanība. Gluži pretēji – pēdējos gados
tās līmenis būtiski paaugstinājies, tādējādi jelgavniekiem sniedzot iespēju izmantot pakalpojumus, pēc
kuriem citu pilsētu iedzīvotāji var tikai tiekties. Taču
diemžēl paši par savu veselību vēl aizvien rūpējamies
par maz. «Jelgavas Vēstnesis» centās izzināt, kas pašlaik notiek veselības aprūpē mūsu pilsētā.

Otolaringologs Oskars Bērziņš ir gandarīts par modernajām iekārtām, kas pacientiem ļauj veikt ausu, kakla un deguna pārbaudes.
Jaunais LOR kabinets SIA «Jelgavas rajona slimnīca» durvis vēris
pirms pāris mēnešiem. Būtisks ieguvums ir arī iestādes reģistratūrā
ieviestā datorizētā rindu sistēma.
nodaļas vadītājs, kā piemēru minot Rietumu pieredzi. Tur ģimenes ārsti veido tādas kā apvienības
pa trim, sešiem speciālistiem, un
maiņās viņi organizē brīvdienu dežūras. «Pat ja mēs radītu
iespēju ģimenes ārstiem veidot
brīvdienu dežūras – vai netrūktu
speciālistu, kas būtu ar mieru
strādāt? Un kā ar atalgojumu par
darbu brīvdienās?» retoriski vaicā
J.Vērzemnieks, akcentējot, ka šis
ir viens no jautājumiem, kas būtu

Daiga Vulfa
jārisina valsts līmenī.
Minot problēmas, kas saistītas
ar speciālistu trūkumu, viņš atklāj
– pašlaik apmēram 40 procentu
ārstu ir pensijas vai pirmspensijas
vecumā, tādēļ tuvākajos piecos

Pabalsts medicīnas pakalpojumu atmaksāšanai
• Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksāšanai piešķir līdz Ls 110 personai
kalendārajā gadā, lai pēc šo izdevumu apmaksāšanas ienākumi mēnesī uz
katru personu ģimenē paliktu ne mazāk kā Ls 100.
• Pabalstu medikamentu iegādei līdz Ls 80 gadā vienam cilvēkam akūtu slimību vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos zālēm, kuras nav iekļautas
valsts kompensējamo medikamentu sarakstā vai kuras tiek kompensētas
līdz 75% no to pilnas vērtības, piešķir:
- trūcīgām ģimenēm (personām);
- atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi mēnesī
nepārsniedz Ls 160;
- pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.
• Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksāšanai piešķir:
- zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls
70 vienam cilvēkam gadā – pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz Ls 160, un trūcīgām personām;
- zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40 gadā trūcīgām personām, kuru
ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80;
- zobu ārstēšanas izdevumu segšanai bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21gada vecumam,
ja viņi turpina mācības, – līdz Ls 40 gadā;
- zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40 gadā pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes ienākumi
uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.
• Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei līdz Ls 120 gadā piešķir gulošiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir ģimenes ārsta atzinums par
īpašu kopšanas nepieciešamību un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz Ls 140 mēnesī.
• Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40 gadā piešķir:
- bērniem no trūcīgām ģimenēm, ja uz viņiem neattiecas 19.12.2006 MK
noteikumos Nr. 1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība» punktā 14.12. minētie gadījumi;
- bērniem no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140, ja uz viņiem neattiecas
19.12.2006 MK noteikumos Nr. 1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība» punktā 14.12. minētie gadījumi;
- pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.

gados varētu rasties problēmas ar
ārstu pieejamības jautājumiem.

Ģimenes ārstu netrūkst

VOAVA Zemgales nodaļas vadītāja apliecina, ka veselības aprūpē
būtisku problēmu nav nedz Zemgales reģionā kopumā, nedz konkrēti
Jelgavā. «Jelgavā un rajonā ar
VOAVA ir noslēgti 83 līgumi no
307 visā Zemgales reģionā, un tas
nozīmē, ka šeit ir teju trešā daļa
līgumiestāžu,» skaidro D.Vulfa,
piebilstot, ka aģentūras speciālisti
turpina darbu, lai to skaits augtu,
tādējādi iedzīvotājiem ļaujot saņemt valsts apmaksātu palīdzību.
«Īpaši esam pievērsušies zobārstiem – pagājušā gada oktobrī un
novembrī kopīgi ar Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centru
rīkojām izbraukumu seminārus
tieši šiem speciālistiem. Viens no
minētā semināra mērķiem bija
ieinteresēt tos zobārstus, kas nav
līgumattiecībās ar mums, slēgt
līgumu, tādējādi uzlabojot valsts
apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību. Rezultātā
zobārstniecībā mums ir trīs jauni
līgumpartneri, tajā skaitā viens
Jelgavā,» D.Vulfa piebilst, ka tas
ir svarīgi, lai bezmaksas pakalpojumus varētu saņemt bērni.
Līgumattiecībās ar VOAVA ir
visas aptiekas pilsētā.
Arī ar visiem ģimenes ārstiem
pilsētā līgumi tika noslēgti vēl pagājušā gada nogalē, un bažām par to,
ka Jelgavā viņu pietrūkst, nav pamata. «Katram ģimenes ārstam ir
noteikta pamatdarbības teritorija,
un tas nozīmē, ka «nosegts» ir katrs
pilsētas kvadrātmetrs,» D.Vulfa
norāda, ka tādējādi jelgavniekiem
nevajadzētu rasties problēmām

SIA «Jelgavas poliklīnika» nodrošina dežūrārsta darbu, kura pienākums ir sniegt primārās veselības
aprūpes pakalpojumus visiem
Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem,
kuriem nav iespējams saņemt sava
ģimenes ārsta pakalpojumus:
• pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās – no plkst.12 līdz 19;
• otrdienās, trešdienās – no
plkst.13 līdz 19;
• sestdienās – no plkst.9 līdz 16.

piereģistrēties pie ģimenes ārsta
– ārsts nedrīkst atteikt reģistrāciju,
ja iedzīvotājs mīt viņa pamatdarbības teritorijā. Citādi ir, ja pacients
vēlas reģistrēties ne pie savas teri- Jānis Vērzemnieks
torijas ģimenes ārsta, piemēram, labam organizatoram – jāalgo tik
pacienta dzīvesvieta ir Ozolniekos, daudz palīgu, lai pienācīgi spētu
bet izvēlētā ģimenes ārsta pamat- aprūpēt visus pacientus,» D.Vulfa
darbības teritorija – pilsētas centrā. min, piemēram, medmāsas, reģisŠajā gadījumā ārsts reģistrāciju tratoru. Taču viņa iedzīvotājus
var atteikt, iesakot reģistrēties pie aicina reģistrēties pie ģimenes
savas teritorijas ģimenes ārsta. ārsta atbilstoši pamatdarbības te«Būtiskākās problēmas, reģistrējo- ritorijai, kuru var uzzināt VOAVA
ties ne pie savas teritorijas ģimenes Zemgales nodaļā.
ārsta, varētu rasties saistībā ar
mājas vizītēm, kuras ārstam ir jā- Privātprakses
nodrošina. Ja prakse ir Jelgavā, bet vairo konkurenci
pacients dzīvo citur, dakterim jāiziet
Kā Jelgavā ir ar speciālistu
sava teritorija un vēl jāpagūst vizī- privātpraksēm? D.Vulfa teic – tās
tē aizbraukt uz
ir gan daudzveidīgas, gan
citām, un tas
pietiekamā skaitā, un nu
ir gan fiziski
iedzīvotāji paši var izapgrūtinoši,
vēlēties, vai vizītē
gan laikietilpīpie speciāN u lista doties
gi,» paskaidro
no- uz poliklīZemgateikt
les noniku vai
k a u l u priekšroku
daļas
b l ī v u m u dot privāti
vadītāja.
i
e
s
pējams praktizēNeskaarī Jelgavas jošam ārtoties uz
poliklīnikā. Šim stam. Viņi
it kā pietienolūkam iegādāta ar VOAVA
kamo ģimenes
moderna aparatūra slēdz līguārstu skaitu, par
–
viena
no labākajām mu atbilko liecina vidējais
Latvijā –, kas ļauj veikt os- stoši atlareģistrēto skaits pie
ģimenes ārsta – 1546, teoporozes diagnostiku.
ses procetomēr daļai ārstu ir
dūrai uz
ļoti lielas prakses – vairāk nekā trīs gadiem. Ir konkurence, un tas
2000 reģistrēto. Tādas prakses iedzīvotājiem ir izdevīgi.
Jelgavā un rajonā ir 18. «Šādā
«Tendence, ka speciālisti, iegadījumā ārstam ir jābūt arī ļoti guvuši pieredzi, kļūst patstāvīgi,

Jelgavniekiem nav pamata gausties par veselības aprūpes slikto kvalitāti. Par to liecina, piemēram, fakts, ka Jelgavas poliklīnika pamazām
Foto: Ivars Veiliņš
kļūst arī par diagnostikas centru. Īpaši rīta stundās poliklīnikā strādājošajiem speciālistiem pacientu netrūkst.
ir ierasta visā Eiropā. Tāpat kā
citviet, arī Jelgavā privātprakses
piedāvā kvalitatīvu un aizvien plašāku pakalpojumu klāstu,» skaidro
D.Vulfa. Taču J.Vērzemnieks norāda – tas nebūt nenozīmē, ka kā
ārstniecības iestāde tiks likvidēta
poliklīnika: «Poliklīnika ir vieta,
kur var saņemt visdažādākos pakalpojumus, kas iedzīvotājiem ir
ērtākā un izdevīgākā veselības
aprūpes forma. To uzsver arī vācu
kolēģi.» Un abi ir vienisprātis
– tam, ka aug privātprakšu skaits,
ir gan plusi, gan mīnusi. Turklāt
ambulatorās ārstēšanas apjomi
aug. «Jelgavā ambulatori ārstējas
apmēram 60 procenti pacientu,»
zina teikt Veselības aprūpes un
veicināšanas nodaļas vadītājs. Protams, ārstēšanās mājas apstākļos,
ja vien tas iespējams, ir krietni
patīkamāka nekā stacionārā.

J.Vērzemnieks arī pauž nožēlu, ka
vēl par maz veselības aprūpē nodarbojas ar slimību profilaksi – ja
ir akūtas saslimšanas gadījums,
tas tiek izārstēts slimnīcā, taču
tam arī jāseko ambulatorajai aprūpei, un ir daudzas slimības, kam
vajadzīga rehabilitācija. «Pacients
nereti pazūd no ārsta redzesloka un
atkārtoti nonāk slimnīcā. Tiesa gan
– tad jau ar šīs slimības hronisku
paasinājumu,» tā J.Vērzemnieks,
piebilstot: katram cilvēkam reizi
gadā jāapmeklē savs ģimenes ārsts
bez īpaša iemesla – vienkārši, lai
pārbaudītu savu veselību.

Medicīniskajos pabalstos
– teju 124 tūkstoši

Pagājušā
gada beigās
Jelgavas
poliklīnika
iegādājās
ultraskaņas
tauku emulsifikatoru,
kas paredzēts
tauku šūnu
likvidēšanai.
«Šī ierīce ir
vienīgā Baltijā,» ieguvumu paslavē
virsmāsa
Dace Upīte.

Mūsu veselība pašu rokās

«Pēc pieredzes varu teikt, ka
diemžēl par maz domājam, ko ēdam,
ko dzeram, cik aktīvi kustamies, cik
saprātīgi lietojam zāles... Kustība
un pareiza diēta ir pamatu pamats.»

J.Vērzemnieks norāda, ka noteiktām iedzīvotāju grupām ir arī
iespēja saņemt pašvaldības atbalstu – palīdzību naudas izteiksmē
jeb pabalstu medicīnas pakalpojumu atmaksāšanai. Tas tiek
piešķirts atbilstoši saistošajiem
noteikumiem Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi».
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un veicināša-

nas nodaļas vadītājs atklāj, ka
pagājušajā gadā medicīniskajos
pabalstos izmaksāti 123 946 lati,
savukārt 2006. gadā šī summa
bija 90 752 lati. «Lai palīdzību
saņemtu, nepieciešama ģimenes
ārsta izziņa, kas apliecina slimības esamību,» J.Vērzemnieks
atklāj, ka pēc tam informācija
tiek pārbaudīta un, ja tā atbilst
patiesībai, pabalsts tiek izmaksāts. Ierasts, ka gada sākumā

rada nevienlīdzīgu konkurenci.
Turklāt, ja sākotnēji bija doma, ka
tādējādi ģimenes ārsti «iet» tuvāk
pacientiem, tad jau tagad iedzīvotāji saskaras ar problēmu, ka
vietumis to nav vispār, piemēram,
ja vēl Pārlielupē ir, tad aiz Gaisa
tilta nav nevienas ģimenes ārstu
prakses. Runājot par veselības
iestāžu aprīkojumu – Jelgavā tas ir
ļoti augstā līmenī, pacientiem varam piedāvāt izmeklējumus veikt
ar jaunākās paaudzes aparatūru.
Un pašlaik vērojama tendence, ka
poliklīnika kļūst par diagnostikas
centru. Protams, lai pilnvērtīgi
strādātu, poliklīnikas aprīkojumu
vēl būtu nepieciešams papildināt.
Piemēram, lai veiktu ultrasonogrāfiju, pacientiem jāgaida rindā. To
varētu izskaust, iegādājoties trešo
ierīci, arī kompjūtertomogrāfs
mums varēja būt labāks, taču citas
iekārtas lielākoties ir augstākās
klases. Diagnostikā esam solīti
priekšā citām pilsētām.»

Ģimenes
ārsts Antons
Mozaļevskis:
«Pacientus
Jelgavas poliklīnikā pieņemu kopš
oktobra, kad
pēc rezidentūras beigšanas mani un manu
kolēģi uzaicināja šeit strādāt.
Par piedāvājumu ilgi nešaubījos,
viens no būtiskiem faktoriem
bija arī tas, ka Jelgava nav tālu
no manas dzīves vietas – Rīgas.
Kad ierados uz darba interviju,
priekšstats par poliklīniku man
bija diezgan pozitīvs – varēja manīt, ka šī iestāde strādā augstā
līmenī, vadība ir pretimnākoša
un ieinteresēta tās attīstībā.
Par to liecina arī fakts, ka pēdējā laikā tai izdevies piesaistīt
jaunus speciālistus, iegādāties
modernu aparatūru, izveidot
mūsdienīgu rehabilitācijas no-

daļu, sirds veselības kabinetu.
Ja runājam par problēmām, tad
noteikti jāatzīmē fakts, ka iedzīvotāji vēl aizvien nav pieraduši
paši rūpēties par savu veselību,
līdzvērtīgi piedalīties ārstēšanas
procesā. Šķiet, vēl paies vairāki
gadi, līdz cilvēki sapratīs, ka
ļoti svarīga ir profilakse, jo atgūt zaudēto pēc tam vairs nav
iespējams.
Ņemot vērā to, ka šeit strādāju
pavisam nesen, pagaidām man ir
apmēram 300 pacientu, un tas
neapšaubāmi ir pozitīvs faktors.
Proti, jo mazāk pacientu, jo vairāk laika un lielāku uzmanību
katram varu veltīt. Nav noslēpums, ka pie daudziem ģimenes
ārstiem reģistrējušies 2000 un
pat vairāk pacientu, taču, manuprāt, no tā var ciest gan pacients,
gan arī pats ārsts. Šī problēma
gan ir aktuāla ne tikai Jelgavā,
tādēļ tā būtu jārisina kopumā
valstiskā līmenī.»

Medicīnas pakalpojumus vērtē speciālisti
SIA «Jelgavas rajona slimnīca» valdes loceklis Gundars
Prolis:
«Mūsu ie
stādē diennakts stacionāro palīdzību
nācās likvidēt atbilstoši valsts
apstiprinātajam veselības aprūpes
struktūrplānam – bijām iekļauti
pārprofilējamo iestāžu skaitā, un,
sākot ar 2003. gadu, pakāpeniski
samazinājām stacionāro palīdzību
un palielinājām ambulatorās apjomus. Nodrošinām gan speciālistu
konsultācijas, gan diagnostiku,
gan arī ārstēšanu. Turklāt pašlaik
iedzīvotājiem ir iespēja ārstniecisko
palīdzību saņemt dienas stacionārā.
Raugoties no rajona iedzīvotāju viedokļa, šādas pārmaiņas nu viņiem
liedz šeit ārstēties stacionāri. Tiesa
gan – iepriekš mēs savā ziņā pildījām sociālās funkcijas – pacientus

izguldinājām, kaut arī nepieciešamība pēc diennakts stacionārās
palīdzības nebija. Tomēr jāatzīst, ka
pieprasījums pēc dienas stacionāra
aug, turklāt šāda veida ārstēšanās
kļūst aizvien populārāka. To veicina arī fakts, ka gan medicīniskās
tehnoloģijas, gan farmaceitiskā ražošana – medikamentu pieejamība
un atbilstība dažādu saslimstību
ārstēšanā – spērusi nozīmīgus soļus uz priekšu. Un, kā zināms,
slimnīcas atmosfēra atveseļošanos
ne vienmēr veicina. Runājot par
ģimenes ārstu praksēm, jāteic,
ka pašlaik visa medicīna balstīta
uz viena galvenā vaļa – ģimenes
ārstiem, un mēs esam spējuši radīt
apstākļus, lai viņi mūsu iestādi
izvēlētos kā savu bāzi. Tas ir ērti
arī pacientiem: ja ģimenes ārsts
nozīmējis izmeklēšanu, cilvēkam
nav jālauza galva, kur to veikt – gan
konsultācijas, gan diagnostiskie izmeklējumi un ārstēšana iespējama
uz vietas.»

SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Anna
Zīverte:
«Ja runājam
par veselības
aprūpi Jelgavā,
jāteic, ka problēmas, ar kurām mums nākas saskarties, būtiski neatšķiras no tām,
kādas ir valstī kopumā. Piemēram,
speciālistu trūkst ne tikai mūsu
pilsētā, taču, par laimi, mēs to neizjūtam tik spilgti, turklāt poliklīnikai pēdējā laikā izdevies piesaistīt
arī pāris jaunu – divus ģimenes
ārstus un divus endokrinologus.
Pašlaik gan mums trūkst neirologu, jo daudzi jaunie ārsti izvēlas
palikt Rīgā, kur ir lielākas iespējas
nopelnīt, piemēram, piestrādājot
privātās medicīnas firmās. Diemžēl
izjūtam arī to, ka aizvien vairāk
ģimenes ārstu ārpus poliklīnikas
veido savas privātprakses, un tas

iesniegumu skaits strauji aug – šā
gada janvārī vien saņemti vairāk
nekā 500 iesniegumi, kuros lūgts
piešķirt medicīnisko pabalstu.
«Kontrolējam, lai nebūtu neattaisnotās izziņas, kad ģimenes
ārsts izsniedz izrakstu, kurā
min nepatiesu diagnozi, – salīdzinām, vai tā sakrīt ar ierakstu
ambulatorajā kartē,» viņš neslēpj
– dažkārt gadās, ka palīdzību šā
iemesla dēļ nākas atteikt.

Pilsētā un rajonā ir 83
VOAVA līgumiestādes.
Līgums noslēgts:
• ar 52 ģimenes ārstiem;
• ar 3 slimnīcu
ambulatorajām nodaļām;
• ar 1 poliklīniku;
• ar 13 zobārstiem;
• ar 14 speciālistu praksēm.

Ģimenes ārsta
praksei jānodrošina:
• pacientu pieņemšanas laiks gan
rīta (no plkst.8 līdz 13), gan vakara
(no plkst.13 līdz 19) stundās;
• noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta
(akūtiem pacientiem) katru dienu
– ne mazāk par vienu stundu;
• noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu;
• primārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšana piecu
darbdienu laikā;
• mājas vizīšu pieteikšana – vismaz
līdz plkst.15.

Jelgavas pilsētas slimnīcas
valdes loceklis
Andris Ķipurs:
«Slimnīcas
galvenais uzdevums ir neatliekamās palīdzības sniegšana slimnīcas etapā,
proti, darām to, ko nevar izdarīt
doktorāti, ģimenes ārsti, poliklīnikas un citas ambulatorās iestādes.
Mūsu darba apjoms palielinās vidēji
par 300 – 500 pacientiem gadā, un
pērn kopumā ārstējām jau vairāk
nekā 12 000 cilvēku. Jāpiebilst, ka
vidēji 92 procenti slimnieku stacionēti akūtā kārtā, un tikai kādi
8 procenti ir tā sauktie plānveida,
kuriem galvenokārt veicamas ķirurģiskas operācijas. Neatliekamās
palīdzības sniegšana, var teikt,
ir mūsu pamatsūtība, tieši tādēļ
netiek taupīti līdzekļi, lai šajā jomā
iespēju robežās pilnveidotos. Tiek
remontēta slimnīcas ēka, uzlabojot apstākļus, kādos slimniekiem
jāuzturas, ieviestas jaunas ārstēšanas metodes, morāli novecojusī
aparatūra tiek nomainīta pret
jaunākās paaudzes. Šajā ziņā viens
no lielākajiem pagājušā gada ieguvumiem neapšaubāmi ir slimnīcas
divslīpņu jumta izbūve un visu
ēkas logu nomaiņa. Perspektīvā šo
energoefektivitātes projektu plānojam turpināt, nosiltinot sienas un
atjaunojot fasādi. Starp nozīmīgākajiem darbiem jāmin arī Centrālās
sterilizācijas nodaļas renovācija. Šis
projekts tika uzsākts jau pērn, un
paredzēts, ka februāra beigās tā
tiks atklāta. Tā ir vesela nodaļa, kas

slimnīcu nodrošina ne tikai ar steriliem instrumentiem, bet arī citiem
materiāliem, un tas neapšaubāmi
ir garants kvalitatīvai ārstēšanai.
Jāpiebilst, ka esošā sterilizācijas
nodaļa tika izveidota 1970. gadā līdz
ar slimnīcas nodošanu, tādējādi arī
viss tās aprīkojums bija saglabājies
no tiem laikiem. Pakāpeniski norit
arī pārējā slimnīcas aprīkojuma
un aparatūras nomaiņa – tas ir
nepārtraukts process, un nu var
teikt, ka praktiski viss slimnīcas
inventārs pēdējo gadu laikā ir
nomainīts un šobrīd nav iekārtu,
kas vecākas par desmit gadiem.
Kā pēdējos jaunieguvumus jāmin
monitors endoskopisko operāciju
veikšanai, kardiomonitorus smagu
slimnieku uzraudzībai, instrumentus ķirurģisku operāciju veikšanai,
dermatoms ādas lēveru paņemšanai, frēze ortopēdiskām operācijām
un daudzas citas ierīces, bez kurām
nebūtu iespējama kvalitatīva ārstēšana. Taču veselības aprūpes jomā
neiztikt arī bez problēmām, un par
vienu no būtiskākajām Jelgavā
uzskatu sadarbības trūkumu starp
ģimenes ārstiem un slimnīcu. Proti, pašlaik nekur nav noteikts, ka
ģimenes ārstam ir pienākums par
savu pacientu rūpēties 24 stundas
diennaktī un 365 dienas gadā,
tādējādi nav atrisināts jautājums
par dežūrārstiem brīvdienās un
svētku dienās. To mēs izjūtam ļoti
skaudri, jo paliekam vienīgā iestāde,
kas pilsētā sniedz šādu palīdzību.
Apmeklētāju skaits Uzņemšanas
nodaļā tad dubultojas, turklāt divas
trešdaļas ir ambulatori slimnieki.
Tātad – ģimenes ārstu kontingents.
Tieši tādēļ šīs problēmas būtu

risināmas sadarbībā ar slimnīcu
– domāju, ja nodrošinātu ar telpām
un visu nepieciešamo, tad varētu
organizēt dežūras – ņemot vērā,
ka Jelgavā ir ap 50 ģimenes ārstu,
viena dežūra pusotrā divos mēnešos
neko būtiski nemainītu. Savukārt
ieguvēji būtu visi.»

Jau februāra beigās Jelgavas pilsētas slimnīcā durvis vērs renovētā
Centrālās sterilizācijas nodaļa. Nomainīts arī aprīkojums, kas nebija
atjaunots
kopš 1970. gada.

Jelgavas pilsētas primārās veselības aprūpes ārstu adreses un telefoni
Ārstniecības iestāde
Adrese
Ģimenes ārsts
Veltas Baumanes ārsta prakse pediatrijā
Meiju ceļš 18-16, LV-3007	V.Baumane
SIA «Ilgas Lācītes privātprakse»	Asteru 5, LV-3001
I.Lācīte
SIA «Ilgas Lācītes privātprakse»	Asteru 5, LV-3001
M.Malbārde
SIA «Ilvas Koškinas privātprakse»
Māras 1-40, LV-3001
I.Koškina
Marutas Akmentiņas ģimenes ārsta prakse Dambja 10, LV- 3001
M.Akmentiņa
SIA «RIMED»
Pulkveža O.Kalpaka 16-202, LV-3001 M.Rinkevica
SIA «MEDICOM»
Pulkveža O.Kalpaka 16-207, LV-3001 I.Bizjukova
SIA «Optima 1»
Raiņa 42, LV-3001
I.Budrēvica
Ievas Aveniņas ģimenes ārsta prakse
Raiņa 42, LV-3001
I.Aveniņa
Andas Frančenko ģimenes ārsta prakse
Raiņa 42, LV-3001	A.Frančenko
Noras Lindes ģimenes ārsta prakse
Raiņa 42, LV-3001
N.Linde
Evitas Valdmanes ģimenes ārsta prakse
Mātera 26, LV-3001	E.Valdmane
SIA «Centra doktorāts»	Lielā 17, LV-3001
N.Salmiņa-Salma
SIA «Centra doktorāts»	Lielā 12, LV-3001
I.Drengere
Jelgavas B.Būčiņas
IU «Jelgavas centra doktorāts»
K.Barona 17, LV-3001	B.Būčiņa
Vivejas Epiņas ģimenes ārsta prakse
Uzvaras 3, LV-3001	V.Epiņa
Jelgavas Kalvas IU «Kalvas doktorāts»
Uzvaras 2-36, LV-3001
D.Kalva
Ilzes Strēles ģimenes ārsta prakse	Sudrabu Edžus 9/6, LV-3001
I.Strēle
Initas Žunnas ģimenes ārsta prakse	Sudrabu Edžus 9/6, LV-3001
I.Žunna
Lidijas Vēberes ģimenes ārsta prakse	Sudrabu Edžus 9/6, LV-3001	L.Vēbere
Valdas Krištopanes ģimenes ārsta prakse	Sudrabu Edžus 9/6, LV-3001	V.Krištopane
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001
Reģistratūra
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	Br.Kļavkalne
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001
J.Kleimane
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	L.Titova
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	V.Zariņa
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	A.Siliņš
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	L.Zvinģele
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	A.Fedorovičs		
Rubenis
SIA «Jelgavas poliklīnika»	Sudrabu Edžus 10, LV-3001	A.Mozaļevskis
SIA «Ilzes Rudko ārsta prakse»
Zemgales prospekts 15, LV-3001
I.Rudko
SIA «Ābeles ārsta prakse»
Zemgales prospekts 15, LV-3001	S.Ābele
SIA «Kristīnes Babickas ģimenes ārsta prakse» Zemgales prospekts 15, LV-3001
Kr.Babicka
SIA «Iolandas Šaihulovas ģimenes ārsta prakse» Zemgales prospekts 15, LV-3001
I.Šaihulova
Ludmilas Skrjabinas ģimenes ārsta
un internista prakse
Zemgales prospekts 15, LV-3001	L.Skrjabina
Edvīna Pučeta ģimenes ārsta prakse
Zemgales prospekts 15, LV-3001	E.Pučetis
Irinas Sretenskas ģimenes ārsta
un internista prakse prakse
Zemgales prospekts 15, LV-3001
I.Sretenska
Unas Leitānes ģimenes ārsta prakse	A.Kronvalda 3-9, LV-3002
U.Leitāne
Tatjanas Piļipčukas ģimenes ārsta prakse
Pērnavas 4f, LV-3004
T.Pilipčuka
Zentas Indrikas ģimenes ārsta prakse
Rīgas 20c, LV-3002
Z.Indrika
Ērikas Borisovas ģimenes ārsta prakse
Rīgas 20c, LV-3002
Ē.Borisova
Dainas Vaivodes ģimenes ārsta prakse
Rīgas 20c, LV-3002
D.Vaivode
SIA «VELAMED»	Strazdu 16, LV-3004	V.Lazdiņa
SIA «Vijas Freimanes ārsta prakse»	Strazdu 16, LV-3004	V.Freimane
SIA «VIMED»
	Strazdu 16, LV-3004	E.Vilkārse

Tālrunis
3024981
3020642
3046237
3049725
3026604
3050684
3025230
3022412
3022412
3022412
3022412
3020208
3011569
3028592
3081830
3027242
3025843
3026338
3026338
3026338
3026338
3022101
3084523
3084520
3084505
3084518
3084509
3084510
3084511
3084511
3024191
3024179
3084618
3084618
3024179
3084621
3023254
3049317
3011113
3080340
3082315
3081844
3010507
3024742
3024742
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Pirmdiena, 4.februâris
LTV 1
Lîdz plkst. 13.50 – raidîtâju profilakse.
13.50 «Eiropas ieòemðana».*
14.20 «Ceïojums ar garðu».*
14.50 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Putnubûris»; «Caurâ mâja». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
24.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Province».
16.50 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4698.sçrija.

17.15 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 246.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4699.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Meþa pîle».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 247.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Raidîjumu vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 6.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
26.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Vâcijas seriâls. 202.sçrija.
14.00 NBA spçle. Dalasas Mavericks – Detroitas Pistons.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 6.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 100.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
27.sçrija.
20.05 «Jûras zîdîtâji».
Dokumentâla filma. 5. un 6.sçrija.
21.00 «Noziedzîgie prâti 2». Seriâls. 4.sçrija.
21.45 «Tavs auto».*
22.15 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 3.sçrija.
22.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 100.sçrija.
23.25 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». Komçdijseriâls. 11.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Skaistâs krâpnieces». Vâcijas komçdija.
2004.g. 1.sçrija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 43.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 80.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 56.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 36.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 37.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 124.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 70.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 65.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums». Seriâls. 13.sçrija.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7». ASV realitâtes
ðovs. 5.sçrija.
23.45 «Seðas pçdas zem zemes».
ASV seriâls. 11.sçrija.
0.50 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 8.sçrija.
1.45 «Supernova». Fantastikas trilleris.

tv programma
3.35 «Baltijas vçtra». Vâcijas un Lielbritânijas
drâma. 2003.g.
5.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 34.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 57.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Kaspers».
22.sçrija; «Bratz lellîtes». 21.sçrija;
«Trakais trusis un Vaukundze 2».
11.sçrija.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 124.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 58.sçrija.
9.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
10.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 109. un 110.sçrija.
11.45 «Ekstrasensu cîòas 2». Realitâtes ðovs.
1.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 7.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 15.sçrija.
Galvenajâ lomâ – A.Lansberija.
14.35 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 11.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Vâcijas seriâls.
85.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 125.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 111. un 112.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 4.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2».
ASV asa siþeta seriâls. 16.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Krievu specvienîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
23.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.25 «Remonta skola» (ar subt.).
1.25 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 15.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 11.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Tieðraide ar S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).

20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 5.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 476.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4699.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 247.sçrija.
10.50 «Meþa pîle».
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. «Mâkslas
pasaulç». Dþ.Skulme. 1995.g.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Etnosi. Tolerance».
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Ziemassvçtki»; «Bumba». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
25.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 476.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4700.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».

19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 248.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Sauja pîðïu».
Lielbritânijas drâma.
23.20 Nakts ziòas.
23.35 «Ðeit un tagad».
0.15 «Galva. Pils. Sçta».*
0.30 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 7.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
28.sçrija.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 203.sçrija.
14.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
1. un 2.brauciens divnieku ekipâþâm.*

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 7.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 101.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Seriâls. 29.sçrija.
20.05 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâla filma. 6.
un 7.sçrija.
21.00 «www.olimpiade.lv».
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
Raidîjums azartiskiem ïaudîm.
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 101.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls. 41.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 65.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Skaistâs krâpnieces». Komçdija. 2.sçrija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 44.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 81.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 57.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 37.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 38.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 125.(noslçguma) sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 71.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 66.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Svenaholmas noslçpums».
Vâcijas melodrâma.
22.55 «Un klusums vçrðas tevî».
Lielbritânijas un Lietuvas drâma.
0.45 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 9.sçrija.
1.40 «Ideâls vîrs». Lielbritânijas un ASV
tikumu komçdija.
3.30 «Dakteris T un sievietes».
ASV romantiska komçdija.
5.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
ASV izklaidçjoðs raidîjums. 35.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 58.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 125.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 59.sçrija.
9.50 «Remonta skola» (ar subt.).
10.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 111. un 112.sçrija.
11.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». Seriâls. 4.sçrija.
12.45 «Izlauðanâs 2». ASV seriâls. 16.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 16.sçrija.
14.35 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 12.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 86.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 126.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 113. un 114.sçrija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða
programma.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.

20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 8.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 3». Seriâls. 24.sçrija.
22.20 «Ûdenspasaule». ASV piedzîvojumu filma.
0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
1.45 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas seriâls. 16.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 12.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Bçrniòi» (krievu val.). Raidîjums ìimenei.*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Tieðraide ar S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena 6.februâris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 477.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4700.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 248.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts. Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
26.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 477.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4701.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 249.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».*

LTV 7
No plkst. 7.00 lîdz 14.00 – raidîtâju profilakse.
14.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kçnigszç.
1. un 2.brauciens èetrinieku ekipâþâm.*
16.00 «SeMS un eksperti».
16.50 «SeMS zupâ». Vada Estere un Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 102.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
30.sçrija.
20.05 «Slavenais kamambçrs». Francijas
dokumentâla filma.
21.00 «Ciklons». Itâlijas komçdija. 1996.g.
22.35 «Nâkotnes parks».
Vada R.Zitmanis.
23.05 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 102.sçrija.
23.50 «112 hronika».*

Ceturtdiena, 2008. gada 31. janvāris

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls. 42.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 66.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Suns, divas ceïasomas un mîlestîba».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 45.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 82.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 58.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 38.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 39.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 1.sçrija.

17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 67.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 67.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Lielbritânijas un ASV seriâls.
4.sçrija.
22.55 «Âtrâ palîdzîba 9». ASV seriâls. 22.sçrija.
23.55 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 10.sçrija.
0.50 «Kamuflâþa». ASV piedzîvojumu komçdija.
2.45 «Zivtiòa vârdâ Vanda». ASV un
Lielbritânijas komçdija.
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 36. un 37.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 59.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 126.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 60.sçrija.
9.50 «Remonta skola» (ar subt.).
10.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 113. un 114.sçrija.
11.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 8.sçrija.
12.45 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 24.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 17.sçrija.
14.35 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 13.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 87.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 127.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 115. un 116.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Izredzçtie: Pasauli glâbjot». Seriâls. 22.sçrija.
22.20 «Viòas augstîbas slepenajâ dienestâ».
Lielbritânijas piedzîvojumu filma.
1.15 «Remonta skola» (ar subt.).
2.05 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9». Seriâls. 17.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne 2». Seriâls. 13.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Tieðraide ar S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs aizkulises.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena 7.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 478.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4701.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 249.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»* Publiskâs debates
Latvijas Televîzijâ. Vada J.Domburs.
13.05 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Muzikâlie LTV videofondi.
«Eirodziesma 2004».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 478.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4702.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 250.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Pârdabiskâ pasaule». Dokumentâla filma. 7.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 8.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas».
Dokumentâls seriâls. 31.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».* Vada R.Zitmanis.
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».* Vada Estere un Mauriòð.
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 204.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Zvaigþòu spçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 8.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 103.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
ASK/Rîga – Kalev. Tieðraide.
21.30 «Divas sirdis pret kroni». Vâcijas romantiska drâma. 2.filma.
23.10 «Ar makðíeri».
23.40 «Zootrops».
0.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 103.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls. 43.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 67.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Roze starp çrkðíiem». Vâcijas
melodrâma. 2006.g. 1.sçrija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 46.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 83.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 59.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 39.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 40.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 2.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 68.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».

21.00 «24 stundas» (ar subt.). Krievijas
kriminâldrâma. 2000.g.
22.45 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 4.sçrija.
23.50 «Negaidîta bremzçðana» (ar subt.).
Krievijas melodrâma. 2004.g.
1.45 «Ûdens svars». ASV trilleris. 2001.g.
3.50 «Holivudas zîmç». ASV, Vâcijas un
Nîderlandes kriminâlkomçdija. 2001.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 38.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 31. janvāris

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 60.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 127.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 61.sçrija.
9.50 «Remonta skola» (ar subt.).
10.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 115. un 116.sçrija.
11.45 «Izredzçtie: Pasauli glâbjot».
ASV seriâls. 22.sçrija.
12.45 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 18.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 21.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 25.sçrija.

16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 88.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 128.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 117. un 118.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Maiami 5». ASV detektîvseriâls.
19.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidîjumu vada S.Druþko.
22.20 «Nomale». ASV trilleris. 2005.g.
0.10 «Remonta skola» (ar subt.).
1.10 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 18.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 21.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs aizkulises.*
8.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Tieðraide ar S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
1.posma Monako rallijs aizkulises.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs komandu
apskats.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena 8.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 479.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». seriâls. 4702.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 250.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 8.sçrija.
13.45 «Dabas grâmata».
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»*
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas filma. 2.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 479.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
Seriâls. 4703.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Azerbaidþânu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.

20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 251.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 4.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Grejas anatomija». Seriâls. 28.sçrija.
24.00 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 9.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
32.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 205.sçrija.
14.00 NBA spçle. Dalasas Mavericks – Detroitas Pistons.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 9.sçrija.
16.50 «SeMS topo». Vada Lîva un Tomass.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 104.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 1.sçrija.
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Seriâls. 1.sçrija.
21.00 «Dienas beigâs». ASV trilleris. 2003.g.
22.50 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.20 «24 stundas 3». ASV seriâls. 4.sçrija.
0.05 «NBA apskats».
0.35 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 104.sçrija.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 68.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Roze starp çrkðíiem».
Vâcijas melodrâma. 2.sçrija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 47.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 84.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 60.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 40.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 41.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 3.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 74.sçrija.

18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis».
LNT komçdijseriâls. 12.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Izrçíinâðanâs Bronksâ». Honkongas
piedzîvojumu komçdija.
23.45 «Liktenîgâ skaistule». ASV un Japânas
kriminâlkomçdija.
1.55 «Pianists». ASV, Lielbritânijas, Vâcijas un
Spânijas trilleris. 2002.g.
3.50 «Cilvçks dzelzs maskâ». ASV,
Lielbritânijas un Francijas vçsturiska
piedzîvojumu filma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 61.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 128.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 62.sçrija.
9.50 «Remonta skola» (ar subt.).
10.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 117. un 118.sçrija.
11.45 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriâls. 19.sçrija.
12.45 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 19.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 22.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 89.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 129.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 119. un 120.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Doktors Dûlitls 2». ASV ìimenes komçdija.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).

1.35 «Îpaði bîstams». Mâkslas filma.
3.00 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 19.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs komandu
apskats.*
8.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Tieðraide ar S.Soboïevu.

21.50 «Mans eòìelis». Francijas drâma.
23.20 «Zveja» (krievu val.).*
23.50 «NBA apskats».*

LNT
6.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 35.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Melnâ Mora sala».
Francijas animâcijas filma.
11.50 «Amulets 7». ASV seriâls. 4.sçrija.
12.45 «Karatç suns». ASV un Vâcijas ìimenes
piedzîvojumu komçdija.
14.30 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 65. un 66.sçrija.
15.30 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 25.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 «Tomasa Krauna afçra». ASV dçku filma.
23.20 «Ali». ASV biogrâfiska drâma. 2001.g.
2.15 «Klikt 2». Erotiska filma.
3.50 «Aviators». ASV biogrâfiska drâma.

TV3

17.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
18.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs komandu
apskats.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs 1.dienas
ziòas.
23.50 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs.
1.20 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena 9.februâris
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Lidosta»; «Pasmaidi, draugs!» Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas
animâcijas seriâls. 24.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Ceïojums ar garðu».
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 31. un 32.sçrija.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Kamillas Klodelas
sarunbiedres». Dokumentâla filma.
13.00 «Eirodziesma 2008». 1.pusfinâls.*
14.15 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 32.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 14.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Eiropas ieòemðana».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Sniega fani».
19.45 «Grejas anatomija». Seriâls. 29.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Eirodziesma 2008». 2.pusfinâls.
22.35 «Operas spoks». ASV drâma. 1990.g.
1.40 Nakts ziòas.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Autosporta programma nr.1».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
Vinterbergâ. 1.brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
12.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
7,5 km sprints sievietçm. Tieðraide.
13.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
Vinterbergâ. 2.brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
14.00 «Televeikala skatlogs». «Top-shop».
14.15 «Laiks vîriem?»
14.43 «Tavs auto».
15.10 Pasaules kausa izcîòa biatlonâ. 10 km
sprints vîrieðiem. Tieðraide.
17.00 LBL zvaigþòu spçle. Tieðraide. Hallç
Arçna Rîga – labâko LBL basketbolistu
zvaigþòu spçle Austrumi pret Rietumiem, un tas bûs gana
atraktîvs notikums basketbolâ ar
daudziem ðova elementiem.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.

5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 19.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 8.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte».
Komçdijseriâls. 11.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 19.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.35 «Doktors Dûlitls». ASV komçdija. 2001.g.
12.15 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». ASV un
Kolumbijas seriâls. 11. un 12.sçrija.
14.05 «Televîzijas zvaigzne: Rona Burgundija
leìenda». ASV komçdija. 2004.g.
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.).
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2».
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 1.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 11.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Aladins». ASV animâcijas filma. 1992.g.
22.45 «Kas ir Harijs Krambs?» ASV komçdija.
0.35 «Brîvdomâtâjs». ASV biogrâfiska drâma.
2.25 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 5.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
8.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs 1.dienas
ziòas.*
8.50 «Salatçvs» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
10.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
11.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.

14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs. Nedçïas kopsavilkums.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
19.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.
20.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
21.30 «Lavîna» (krievu val.). Informatîvi
izklaidçjoðs raidîjums par slçpoðanu.
22.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs 2.dienas
ziòas.
22.15 «Triecienspçks 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 10. un 11.sçrija.
0.10 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs 2.dienas
ziòas.
0.25 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.15 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena 10.februâris
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Rezgalîbas»; «Rietumu ekspresis».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas
animâcijas seriâls. 25.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
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raidîjums ìimenei.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
Tieðraide no Sv.Mateja baznîcas.
12.00 «Vides fakti».
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.25 «Dîvainâ piektdiena». ASV komçdija.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Cita realitâte – Gruzija». Dokumentâla filma.
16.56 Redzes atmiòa. «Jauna atomspçkstacija
– par vai pret?» Dokumentâla filma.
17.30 «Etnosi. Tolerance».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.15 Dienas Gada balva kultûrâ 2007.
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 44.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Vîrietis labâkajos gados».
Rîgas kinostudijas drâma.
22.50 «LTV portretu izlase». Aktrise G.Zariòa.
23.20 Nakts ziòas.
23.25 «Rozmarija un Timiâna». Detektîvseriâls.
23.sçrija.

LTV 7
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.00 «Ar makðíeri».*
12.30 «Sporta studija».*
13.30 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
Vinterbergâ. 1.brauciens èetrinieku
ekipâþâm. Tieðraide. Tieði Vinterbergâ
pirms pieciem gadiem tagadçjais
izlases treneris Sandis Prûsis kïuva
par Eiropas èempionu, tagad gaidâm
veiksmîgu startu no ðâ gada Eiropas
èempioniem èetriniekos – Jâòa Miòina
ekipâþas.
14.45 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
15.00 «Nâkotnes parks».*
15.30 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
Vinterbergâ. 2.brauciens èetrinieku
ekipâþâm. Tieðraide.
16.30 Schenker lîgas sacensîbas volejbolâ.
Cçsu alus – Elvi (Kuldîga). Tieðraide.
18.30 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 10
km iedzîðanas distance sievietçm.
Dalîbnieces startç atkarîbâ pçc
ieòemtâs vietas sprintâ, saglabâjot
iegûto pârsvaru.

19.20 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 12,5
km iedzîðanas distance vîrieðiem. Te
lieli meistari parasti ir krievi, vâcieði,
tâpat norvçìis Û.E.Bjerndâlens un arî
daþi Francijas sportisti. Jâcer, ka tâlu
no lîderiem nebûs arî Ilmârs Bricis.
20.10 NBA spçle. Sanantonio Spurs – Bostonas
Celtics. Tieðraide no Bostonas.
Svçtdienas vakarâ viena no mûsdienu
labâkajâm NBA komandâm Sanantonio
Spurs izbraukumâ spçlçs pret agrâk
ïoti slaveno Bostonas Celtics.
22.30 «Krçjums... saldais».
23.00 «Ceïojumâ».
23.30 «Nakts stalkers». ASV seriâls. 4.sçrija.
0.15 «NBA spçïu apskats».*

5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 39.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 6.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes».
25.sçrija; «Multeòu karuselis».
48.sçrija; «Jugio 3». 13.sçrija; «Mikimausa skola». 3.sçrija.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 12.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 20.sçrija.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
10.55 «Aizraujoðâ vasaras nometne». ASV
ìimenes piedzîvojumu filma. 1995.g.
12.45 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
13.45 «Noziegumam pa pçdâm: Nâvçjoðais
stâsts». ASV mâkslas filma.
15.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 8.sçrija.
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.).
Realitâtes ðovs. 3.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2». ASV seriâls.
5.sçrija.

17.55 «Detektîvs Spensers». ASV seriâls.
12.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 12.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Atklâti par Dejo ar zvaigzni».
Raidîjums ïaus uzzinât interesantus
faktus, atklâs pârsteidzoðas atzîðanâs,
kâ arî ïaus skatîtâjiem atsaukt atmiòâ
pçdçjo gadu grandiozâko notikumu,
kas lielu daïu iedzîvotâju
ierâva deju neprâtâ.
22.05 «Skorpionu karalis». ASV piedzîvojumu
filma. 2002.g.
0.10 «Visu laiku labakâs Bonda meitenes».
Dokumentâla filma.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Kobra 10».
Vâcijas seriâls. 11. un 12.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.10 Pasaules meistarsacîkstes
autorallijâ. 2.posma
Zviedrijas rallijs 2.dienas ziòas.*
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «Lavîna» (krievu val.).
11.00 Animâcijas filmas.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val).
Realitâtes ðovs. Koncerts.*

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. 240.sçrija.
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 36.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 3.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.35 «Sulainis». Francijas komçdija. 2006.g.
12.20 «Sirþulauzçjas». ASV komçdija. 2001.g.
14.50 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 67. un
68.sçrija.
15.50 «Tuksneða dzelksnis». ASV traìikomçdija.
1999.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 26.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
Intelektuâla spçle. Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.10 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.30 «Otrais komandâ». ASV un Rumânijas
trilleris. 2006.g.
1.25 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 4.sçrija.
2.30 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
1.sçrija.
3.35 «Konans iznîcinâtâjs». ASV piedzîvojumu
filma. 1984.g.

18.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Latvijas stila un
modes balva 2007».
Balvas pasniegðana.
22.00 Pasaules meistarsacîkstes
autorallijâ. 2.posma
Zviedrijas rallijs 3.dienas ziòas.
22.15 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde» (ar subt.). Krievijas seriâls.
1. un 2.sçrija.
0.10 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs 3.dienas
ziòas.*
0.25 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
1.15 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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sports

Vairāk nekā 150 labākie
sportisti un treneri
 Ritma Gaidamoviča

11
Galvenās nominācijas «Sporta laureāts 2007»
Nominācijā «Mēneša sporta laureāts»
Individuāli:
Uģis Gross – ūdensmotosports,
Kalvis Kalniņš – karatē,
Marina Mazure – sambo.
Sporta veidi:
1. vieta – paurliftings,
2. vieta – karatē,
3. vieta – smaiļošana un kanoe airēšana.
Nominācijā «Labākais sporta skolotājs»
Andris Lukss – Jelgavas 1. ģimnāzija

Aizvadītajā nedēļā pasākumā «Sporta laureāts 2007» sumināti labākie pērnā gada sportisti. Par ieguldījumu un
augstiem rezultātiem,
labiem panākumiem
sportā pērn Sporta servisa centra un Jelgavas domes sagādātās
balvas saņēma ap 160
sportisti dažādos sporta veidos.

Nominācijā «Par ieguldījumu sportā»
Ruta Kļaviņa – invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» vadītāja
Nominācijā «2007. gada labākie sportisti un treneri»
Olimpiskajos sporta veidos
Sportisti: Andrejs Šudeiķis – smaiļošana un kanoe airēšana, Gatis Pranks
– smaiļošana un kanoe airēšana, Marina Mazure – džudo.
Treneris: Sergejs Bobkovs – BJSS, smaiļošana un kanoe airēšana
Neolimpiskajos sporta veidos

Sportists: Uģis Gross – ūdensmotosports
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš kopā ar 2007. gada Jelgavas «Sporta laureātiem»:
Treneris: Sergejs Vasjkovs – BJSS, sambo
BJSS sambo treneris Sergejs Vasjkovs (no labās), ūdensmoto sportists Uģis Gross, džudiste
Marina
Mazure,
Jelgavas
1.
ģimnāzijas
skolotājs
Andris
Lukss,
invalīdu
sporta
un
rehabilitācijas
Apsveicamo laureātu vidū
Salaspils akrobāti
Foto: Ivars Veiliņš rezultātu 85:76, pārspējot savus
kultūras nama zālē šogad balvas kluba «Cerība» vadītāja Ruta Kļaviņa, BJSS direktors Guntis Malējs.
demonstrē savu
saņēma vairāk nekā 19 dažādu lausus izpelnījušies tie, kuri Jel- didātu sarakstā. Jelgavas domes lēja teicamus rezultātus sportā, pretiniekus līvāniešus, kuri līdz meistarību.
sporta veidu pārstāvji. No tiem gavas un Latvijas vārdu dažāda priekšsēdētājs Andris Rāviņš interesantus sporta pasākumus šim bija piedzīvojuši tikai uzva66 sportisti, kas sasnieguši labus līmeņa sacensībās spodrinājuši uzsvēra, ka pats svarīgākais ir un gūt prieku no tā, ar ko nodar- ras. Savukārt vieglatlēti gatavorezultātus Latvijas Republikas arī iepriekšējos gados – ūdensmo- sportistu apņemšanās cīnīties bojas. Tāpat viņš vēlēja, lai dažā- jas kārtējam čempionātam, bet
čempionātos, kā arī sportisti, tosportists Uģis Gross, džudiste par uzvaru un reizē arī īstenot šo du sporta veidu sporta federāciju volejbolistes noskaņojās nākamās
kas Jelgavas un Latvijas vārdu Marina Mazure, karatists Kalvis olimpisko principu, tāpēc novēlēja vadībā arvien vairāk iesaistītos dienas Latvijas Republikas čemgodam aizstāvējuši augsta līmeņa Kalniņš, volejboliste Inguna Mi- sportistiem nepagurt un doties tieši jelgavnieki.
pionāta kārtējā posma spēlei.
starptautiskās sacensībās ārpus nusa, kanoisti Andrejs Šudeiķis, cīņā, lai gūtu uzvaru.
Par izklaidi un atpūtu apbalvoUn, protams, kā tad bez sporta
mūsu valsts robežām – pasaules Gatis Pranks un citi.
Svētku reizē Sporta servisa atbalstītāju piedalīšanās! Ieradu- šanas starplaikos gādāja bērnu un
un Eiropas čempionātos, pasaules
2008. ir olimpiskais gads, kad centra direktors Juris Kaminskis sies un svētku dāvanu sagādājusi jauniešu centra «Junda» breika
un Eiropas kausu izcīņā, kā arī arī daži no mūsu sportistiem pateicās Jelgavas pašvaldībai par bija arī tagadējās «SEB Uniban- studija un Salaspils cirka studijas
Baltijas čempionātos.
cīnīsies par iekļūšanu Pasaules atbalstu Zemgales Olimpiskā kas», topošās «SEB bankas» Jel- «Arlekīns» akrobāti ar saviem
Īpaši pieminēti un skaļus ap- olimpisko spēļu dalībnieku kan- centra būvniecībā, kuru plānots gavas filiāles vadība, kas līdz šim priekšnesumiem. Bet noslēgumā
atklāt 2009. gadā, un tā ir liela sponsorējusi dažādus kultūras visus klātesošos ar koncertu sveiŪdensmoto- sportistu cerība nākotnē – tā būs pasākumus un atsevišķas sporta ca grupa «Bet, bet».
sportists Uģis daudz mūsdienīgāka, Eiropas komandas, bet šoreiz Jelgavas
standartiem atbilstoša sporta Sporta servisa centra pasākumu
Gross apLai rīkotu arvien
bāze, līdz ar to sportisti varēs atbalstam dāvāja 2000 latu.
balvošanas
jaunus pasākusagatavoties arvien labāk un
Daļa sportistu uz apbalvošanas
pasākumā
mus un uzlabopēc godalgas uzrādīt augstākus rezultātus. pasākumu nevarēja ierasties,
tu sporta dzīvi
tika izsaukts Direktors minēja, ka līdz ar jaunā jo šajā laikā atradās treniņnoJelgavā, «SEB
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Jelgavai savas mākslas vingrotājas
 Ritma Gaidamoviča

Jau ilgāku laiku vairāk
nekā 50 meiteņu Jelgavā nodarbojas ar mākslas vingrošanu – vienas
to dara, lai sasniegtu
augstus rezultātus attiecīgajā sporta veidā, bet
citas – lai nostiprinātu
savu veselību un iegūtu
staltu stāju. Pagājušās
nedēļas nogalē sešas no
viņām Jelgavas Sporta
hallē piedalījās mākslas vingrošanas turnīrā
«Baltijas puķe».
Mākslas vingrošanas trenere
Irina Smelova atzīst, ka šis sporta
veids Jelgavā nav tik populārs kā
basketbols, hokejs vai futbols,
taču meiteņu, kas vēlas ar to
nodarboties, netrūkst. Patlaban
pie I.Smelovas trenējas 45 mazās
jelgavnieces vecumā no 4 līdz 12
gadiem – visvairāk pārstāvēta
vecuma grupa no pieciem līdz
astoņiem gadiem. Trenere min,
ka tas tiešām ir ievērojams skaits,
taču šīs meitenes galvenokārt trenējas, lai uzlabotu veselību.
Bet nu Jelgavas vingrotājām
jāsaskaras ar kādu problēmu
– viņām nav pastāvīga trenera.
Jelgavas meitenes divas reizes
nedēļā brauc trenēt speciālistes
no Tukuma un Rīgas. «Pašlaik
Jelgavā nav trenera, kurš varētu

strādāt ar meitenēm tik bieži, cik
tas mākslas vingrošanā nepieciešams. Proti, treniņi būtu nepieciešami piecas sešas reizes nedēļā,
katram vajadzētu ilgt no trim līdz
pat piecām stundām, bet patlaban
tas nav iespējams. Lai mazajām
meitenēm sniegtu kaut niecīgu
iespēju apgūt pamatprasmes
mākslas vingrošanā, divas reizes
nedēļā braucu no Tukuma uz Jelgavu un pasniedzu sagatavošanas
nodarbības, bet otra trenere Baiba
Kaimiņa brauc no Rīgas un divas
reizes nedēļā strādā ar meitenēm,
kas jau apguvušas pamatkursu.
Tāpēc Jelgavai, lai attīstītu šo
sporta veidu nākotnē, vajadzētu
domāt par pastāvīga trenera piesaistīšanu,» spriež trenere.
Ņemot vērā šo mīnusu, daļa
meiteņu, kuru vecākiem pietiek
laika un līdzekļu, savas talantīgās
atvases ved uz treniņiem Rīgā vai
Tukumā. Trenere uzskata, ka tas
nav risinājums, jo ir meitenes,
kuras apveltītas ar mākslas vingrošanas talantu un iespēju augt,
attīstīties, bet viņu vecākiem nav
tik nepieciešamo līdzekļu un laika,
lai katru reizi izvadātu savu bērnu
uz treniņiem.
«Zinu, ka es nevaru meitenēm
un vecākiem solīt pilnvērtīgu
trenēšanos, jo man nepietiek
laika, lai pastāvīgi strādātu ar
jelgavniecēm – ar katru gadu
pieaug meiteņu vingrotāju skaits
arī Tukumā. Tāpēc ar vecākiem

esam vienojušies, ka es nostiprinu tikai bērnu fizisko sagatavotību,» stāsta trenere.
Trenere min, ka ir arī daļa jelgavnieču, kas pilnībā pārgājušas
trenēties uz Tukumu un darbojas
I.Smelovas mākslas vingrošanas
klubā «Baltijas puķe» tikai tāpēc,
ka Jelgavai nav sava vingrošanas kluba, kurā viņas varētu
darboties, lai sasniegtu arvien
augstākus rezultātus. Par šādu
soli izšķīrušies arī astoņgadīgās
jelgavnieces Karolīnas Mizunes
vecāki, un meitene jau ilgāku
laiku uz mākslas vingrošanas
nodarbībām dodas uz Tukumu
un darbojas mākslas vingrošanas
klubā «Baltijas puķe».
Tomēr liela daļa no viņām
trenējas veselības un fiziskās
sagatavotības nostiprināšanai,
labākai koordinācijai, lokanībai,
izpildot graciozas kustības un
uzlabojot savu stāju, bet daļa
mākslas vingrotājas strādā tā, lai
piedalītos visās republikas sacensībās, kur vien tas iespējams. Pirms
jaunā gada ar labiem rezultātiem
aizvadītas Emīlijas Krūmiņas
mākslas vingrošanas sacensības,
kurās pirmo reizi piedalījusies arī
jelgavniece Karolīna, kas izcīnījusi
7. vietu. Pēc treneres domām,
tas ir labs rezultāts, jo meitene
tik lielās sacensībās piedalījusies
pirmo reizi un galvenais bijis, lai
viņa vispār startētu.
Bet iepriekšējā nedēļas noga-

lē sešas jelgavnieces piedalījās
mākslas vingrošanas turnīrā
«Baltijas puķe», kas norisinājās
mūsu pilsētā. Sestdien hallē
sacentās četru Latvijas pilsētu klubu – Rīgas (Bolderājas),
Jūrmalas, Tukuma un Jelgavas
mazās vingrotājas vecumā no
četriem līdz pat 14 gadiem, bet
svētdien laukumā tikās meitenes
vecumā no septiņiem līdz 12
gadiem, pārstāvot visu Latvijas
Republiku. Abu dienu sacensībās
startēja arī K.Mizune, kas no
mūsējām sasniedza visaugstāko
rezultātu. Trenere atzīst, ka Karolīna pagaidām no jelgavniecēm
ir vienīgā, kas fiziski sagatavota,
lai piedalītos gan kluba mēroga,
gan republikas sacensībās.
Bet vislielāko paldies trenere un
bērnu vecāki teic Sporta servisa
centra direktoram Jurim Kaminskim, viņa komandai un pilsētas
vadībai par palīdzību, ik gadu
organizējot mākslas vingrošanas
turnīru, kā arī par iespēju sacensības rīkot tik labā sporta zālē.
Mākslas vingrošanā meitenes
nodarbojas ar sešiem vingrojumiem – viens no tiem ir bez priekšmeta, pārējie pieci – ar lecamauklu, bumbu, apli, vālēm un lentu.
Cik daudz vingrojumu jāizpilda
katrai dalībniecei, atkarīgs no vecuma grupas un klases, kurā viņa
startē. Pašas jaunākās strādā bez
priekšmeta, bet vecākās jau savos
vingrojumos tos izmanto.

Latvijas vingrošanas programma paredz, ka Latvijā ir piecas
vecuma grupas, kurās meitenes
var startēt – pati jaunākā ir 3.
klase, 2. klase, 1. klase, juniori un
seniori. Jelgavas meitenes lielākoties darbojas 3. un 2. mākslas
vingrošanas klasē.
Trenere stāsta, ka diemžēl ne
visas, kurām ir vēlēšanās, var nākt
uz mākslas vingrošanu un tūlīt

sākt vingrot, noteikti vajadzīgas
dotības, lai kaut kas tāds izdotos
un varētu izpildīt visus normatīvus. Bieži vien nākoties saskarties
arī ar problēmu, ka mūsdienu
bērni kļūst arvien neizturīgāki un
nevar izpildīt visu prasīto, kaut
arī viņam ir dotības. Viņa gan
neņemas spriest – cēlonis ir sevis
žēlošana vai nervozais dzīvesveids,
taču šāda problēma pastāv.

Trenere Irina
Smelova atzīst,
ka vingrošanā
nepietiek tikai
ar gribēšanu
– vajadzīgas
arī dotības un
fiziskā sagatavotība, kā arī
stipra veselība
visu vingrošanas uzdevumu
izpildīšanai.
Foto: Ivars
Veiliņš
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Kultūras pasākumi
Lūcijas Ņefedovas 75 gadu jubilejas izrādes kultūras namā:
 31. janvārī pulksten 19 – Zaļenieku amatierteātra izrāde Mihtarjans «Atdodiet vecmāmiņu». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem – Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
Ādolfa Alunāna teātra izrādes:
 1. februārī pulksten 19 – Gredijs un Berilē «Četrdesmit karāti».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem –
Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
 2. februārī pulksten 16 – Dž.Kiltijs «Mīļais melis». Režisore
L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50; pensionāriem – Ls 1;
bērniem – Ls 0,50.
 3. februārī pulksten 14 – G.Priede «Es jums stāstīšu, ko var
dzirdēt, ja klausās...». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2;
1,50; pensionāriem – Ls 1; bērniem – Ls 0,50.
 3. februārī pulksten 14 – L.Ņefedovas sumināšana 75. dzimšanas dienā.
 4. februārī pulksten 16 – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu koncerts «Spīdolas dienas svinības» (kultūras namā).
 6. februārī pulksten 15 – Jelgavas domes priekšsēdētājs
pasniedz piemiņas karotītes jaundzimušajiem jelgavniekiem
(kultūras namā).
 No 8. līdz 10. februārim – 10. Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls «Ūdens pasaule» (Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz
kultūras nama).
 8. februārī pulksten 13 – Latvijas sabiedriskā darbinieka un
rakstnieka Fēliksa Cielēna 120. dzimšanas dienas atceres sarīkojums. Piedalīsies arī viņa meita Izabella Cielēna no Zviedrijas,
vēsturnieks A.Lerhis un S.Kalniete (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10).
 9. un 10. februārī – Skulptūru parks un amatnieku tirdziņš.
 13. februārī pulksten 13 – Daugavpils teātra viesizrāde
bērniem «Sapņu karaļvalsts» (krievu valodā). Pasaka par to, kā
raksta pasakas. Režisors V.Jansons. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras
namā).
 13. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde «Lelle
līgavai» (krievu valodā), komēdija pēc A.Korovkina lugas motīviem.
Režisore V.Hramņikova. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 18 – Latvijas deju ansambļu koncerts
«Mēs mīlam dejā». Piedalās deju ansambļi «Mārupe», «Zalktis»,
«Dancis», «Teiksma», «Rotaļa», «Līgo», «Lielupe», «Diždancis»,
«Ritums». Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 19. februārī pulksten 19 – horeogrāfes Lilitas Jansones jubilejas koncerts «Sarunāties ar saviem sapņiem, gribēt un varēt, ticībā
dzīvot nākamiem laikiem». Biļešu cena – Ls 2; 1.
 20. februārī pulksten 13 – teātra TT viesizrāde bērniem «Ķipars
Pipars». Piecgadīgs zēns Klāvs savā istabā atrod Ķiparu Piparu, kurš
nomaldījies no savas grāmatas, bet, kā izrādās, Klāvs savas grāmatas nemaz nepārzina... Režisore A.Jaunzeme. Lomās M.Brūveris,
M.Žideļūns, R.Vītiņa, P.Šogolovs. Komponists I.Baušķenieks. Biļešu
cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).

Izstādes
 No 4. janvāra – izstāde «Spilgts. Sens. Silts». Fotogrāfiju autoru
Alises Raupes un Sandra Žeivota atmiņas no Grieķijas un Kipras
(kultūras nama 1. stāvā).
 No 7. janvāra – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas studijas dalībnieku jaunāko darbu izstāde (kultūras nama 2. stāva
foajē).
 No 9. janvāra – fotokluba «Rīga» dalībnieku darbu izstāde
(kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Janvārī – pussimts bērnu zīmējumi par tēmu «Ziemassvētki
manā pilsētā» aizceļojuši uz Jelgavas sadraudzības pilsētu Brazīlijā
Novu Odesu. Jelgavas skolas pretim saņēmušas Novu Odesas mazo
mākslinieku zīmējumus. To bērnu darbi, kuri uz Brazīliju neceļoja,
apskatāmi Jelgavas kultūras nama 2. stāva foajē.
 1. februārī pulksten 15 – 7. Baltijas valstu medaļu triennāles
izstādes atklāšana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
Akadēmijas ielā 10).
 Līdz 10. februārim – izstāde «Latviešu – čehu literāro sakaru
pieci gadsimti» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Ledus skulptūru festivāla laikā – fotogrāfiju izstāde «Ledus
skulptūru festivālam –10» (kultūras namā).
 No 14. februāra – Andreja Medvedjeva fotogrāfijas (kultūras
namā).
 No 14. februāra – Ata Šnēveļa, Artūra Zaimunda fotogrāfijas
«Venēcijas ainavas», «Latvijas dabas skati» (kultūras namā).
 No 14. februāra – Zigrīdas Cīrules 65 gadu jubilejas gleznu
personālizstāde (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 No janvāra līdz aprīlim – Jelgavas pilsētas čempionāts/Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 1. februārī pulksten 19.30 – SEB Studentu basketbola līgas
(SBL) čempionāts LLU – LU (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 2. februārī no pulksten 11 līdz 15 – Hansabankas Jaunatnes basketbola līgas (HBJBL), LR čempionāts (meitenes) Jelgavas BJSS – Līvāni;
Jelgavas BJSS – Jēkabpils BJSS (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 3. februārī no pulksten 11 līdz 15 – HBJBL LR čempionāts (zēni)
BK «Zemgale» – «Ventspils spars» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 7. un 8. februārī pulksten 15.30 – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas sacensības «Jaunie talanti» (LLU baseinā).
 7. februārī pulksten 18.30 – Latvijas Sieviešu basketbola līgas
meistarsacīkstes «Jelgava» – «LSPA» (Sporta hallē Matera ielā 44a).
 9. februārī pulksten 9 – skolu jaunatnes sacensības galda
spēlēs: triāde «NO-DO-MO» (novuss, domino, monopols). Priekšsacīkstes domino (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 9. un 10. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 2. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).

kultūra
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«Ūdens pasaule» no
50 000 kilogramiem ledus
 Ritma Gaidamoviča

lielā apbalvošanas ceremonija
norisināsies pulksten 19, savukārt jau 19.30 visus klātesošos
priecēs jubilejas uguņošana pie
Jelgavas kultūras nama.

Lai arī laika apstākļi ir
visai mānīgi – vienu
dienu snieg, bet nākamajā jau līst un nav
ne mazākās pazīmes
par bargā sala tuvošanos, jau pēc pāris dienām Hercoga Jēkaba
laukumā sāks rosīties
26 ledus skulptori no
11 valstīm, kas pērnā
gada nogalē no jelgavniekiem saņēmuši
ceļa zīmes ar iespēju
no 4. līdz 10. februārim
piedalīties Starptautiskajā ledus skulptūru
festivālā. Šogad festivālam jau 10. jubileja.
To organizē Jelgavas
pilsētas pašvaldības
aģentūra «Kultūra» un
Jelgavas dome sadarbībā ar «Parex banku» un
citiem atbalstītājiem.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics
stāsta, ka, neskatoties uz
mainīgajiem laika apstākļiem,
skulptūru parks būs Hercoga
Jēkaba laukumā. Tas notiks,
un jau rīt laukumā tiks veikti
gatavošanās darbi tam, lai jau
5. februārī mākslinieki uzsāktu darbu pie lielo skulptūru
veidošanas. 9. februāra rītā
jau visām skulptūrām jābūt
pabeigtām. «Pagaidām šķiet,
ka šajā gadā diemžēl būs jāatsakās no sniega skulptūru parka, jo sniega vienkārši vēl nav,
bet mēs to neatlaidīgi gaidām,»
teic projektu vadītājs.
Viņš stāsta, ka par māksliniekiem, kuri šajā gadā piedalīsies
Ledus skulptūru festivālā, bijis
skaidrs jau aizvadītā gada decembra beigās, kad noslēgusies
mākslinieku pieteikšanās šāgada
festivālam. «Salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem jubilejas
festivālam atsaucība ir daudz
ievērojamāka, jo savas skices
individuālo un komandas skulptūru konkursiem par tēmu
«Ūdens pasaule» (Water world)
mums iesūtījuši 64 mākslinieki – kopskaitā 32 komandas,
pārstāvot 17 valstis. No tām
žūrijas komisija dalībai festivālā
apstiprināja 13 komandas no
11 valstīm – Latvijas, Krievijas,
Nīderlandes, Kanādas, Beļģijas,
Itālijas, Somijas, Turcijas, Čehijas, Lielbritānijas un Baltkrievijas,» stāsta projektu vadītājs.
Pasākuma organizatori atzīst,
ka skulptūru skices par tēmu
«Ūdens pasaule» ir visdažādākās, sākot ar jūras dzīvniekiem
– visvairāk medūzu, turpinot ar

Skulptūru kalendārs
un izstāde

Mākslinieku iesūtītās
skices aģentūrai «Kultūra»
Šādas ledus skulptūras festivāla laikā vēlas izveidot latviešu
mākslinieki Kārlis Īle un Andrejs Joksts. Katrs no viņiem iesūtījis
trīs skices par tēmu «Ūdens pasaule».
dažādām filosofiskām interpretācijām par tēmu.

linieki uzsāktu darbu pie lielo
skulptūru veidošanas.

Lielie ledus bloki ceļo
no Somijas

Skulptūru parks
atvērts visu diennakti

Gatavošanās 10 gadu jubilejas festivālam sākta jau
pērn martā, kad Somijas firmā
«Blue Ice Art Pello», kas ar
kvalitatīvu ezeru ledu apgādā vairākus Ziemeļvalstu
ledus skulptūru festivālus,
tika pasūtīti 20 ledus bloki,
kas tiks izmantoti komandu
(lielo) skulptūru veidošanai.
Šo bloku izmēri ir 2 x 1 x
0,5 metri. Bet kopš aprīļa
notiek mākslīgā ledus bloku
saldēšana Latvijā, un katrs
sver 120 kilogramus. Tie tiks
izmantoti mazajām konkursa
skulptūrām. Aģentūra «Kultūra», domājot par festivālu,
jau pagājušā gada februārī
no Jelgavas rajona ūdenskrātuvēm izzāģēja ledu, kas
patlaban vēl glabājas Tukuma
rajona Smārdē, daļa ledus kluču Rīgā, bet lielie ledus bloki
no Somijas atceļos 5. februārī,
lai jau nākamajā dienā māks-

Visi interesenti, kuri vēlas
vērot, kā top mākslas darbi,
skulptūru parkā tiek gaidīti jau
no 6. februāra, kad tiks uzsākta
to veidošana. Bet gatavās skulptūras skatītāju vērtējumam tiks
nodotas 9. februārī no pulksten
10 līdz 10. februāra pulksten 23.
Šis gads īpašs ar to, ka pirmo
reizi desmit gadu laikā skatītājiem tiks dota iespēja skulptūru
parku apskatīt visu diennakti.
Visas radītās skulptūras būs
izgaismotas, lai cilvēki arī naktī
varētu tās aplūkot. Pasākuma
svinīgā atklāšana ar īpašo jubilejas ledus torti, ko veidos
Jelgavā labi pazīstamie mākslinieki Ģirts un Gaits Burvji,
un saldējuma tortēm no akciju
sabiedrības «Valmieras piens»,
muzikālo programmu ar dziedātājas Candy un grupas «Stone
step» piedalīšanos, balvām un
pārsteigumiem notiks 9. februārī pulksten 16. Bet mākslinieku

Kopumā Hercoga Jēkaba laukumā būs apskatāmas 26 ledus
skulptūras, katra no viena ledus
bluķa, un 13 lielās ledus skulptūras – aptuveni trīs metrus augstas par tēmu «Ūdens pasaule».
Paralēli notikumiem Hercoga Jēkaba laukumā kultūras nama 1.
stāva foajē būs apskatāma Starptautiskā ledus skulptūru festivāla
retrospektīva 10 gadu jubilejas
fotoizstāde, kurā būs redzamas
labākās festivāla laikā tapušās
fotogrāfijas, kā arī šīs nedēļas laikā apskatei tiks nodota Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu izstāde
«Baltais zoo», kurā apskatāmas
no ģipša veidotas figūriņas, kas
tika radītas kā maketi plānotajām 3 x 3 x 3 metrus lielajām
sniega skulptūrām, tikai mazākā
formātā. Notiks arī Starptautiskā
ledus skulptūru festivāla kalendāra prezentācija. Līdztekus tam
darbosies brīvdabas skatuve ar
muzikālo šovprogrammu, kā arī
ledus bārs, ko veidos viens no pasaulē atzītākajiem Latvijas ledus
skulptoriem Zigmunds Vilnis.
Starp citu – viņš bija arī aizvadītā
smilšu skulptūru festivāla «Summer Signs» mākslinieciskais
konsultants un lielās skulptūras
autors. Savukārt bārā darbosies
«Jelgavas balto kreklu» bārmeņi,
bet mākslinieki Ģirts un Gaits
Burvji šīs nedēļas laikā gatavos
ledus slidkalniņu bērniem. Vai
uz tā varēs rotaļāties bērni, būs
atkarīgs no laika apstākļiem.
Festivāla laikā visiem skatītājiem un interesantiem būs iespēja
iegādāties aģentūras «Kultūra»
izdoto 10. gadu jubilejas ledus
skulptūru kalendāru.
Jāpiemin, ka 9. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
aizvadītajā gadā bija apmeklētākais pasākums Jelgavā un
Zemgalē. Kopumā skulptūras
apskatīja ap 72 000 cilvēku.
Konkursa organizatori cer, ka
arī šajā gadā festivāls iemantos
vēl lielāku popularitāti un būs
ne tikai jelgavnieku, bet arī
pārējo Latvijas iedzīvotāju un
ārzemnieku apmeklēts.
Desmit gadu laikā Ledus
skulptūru festivāls izveidojies
par Latvijas ziemas sezonas
nozīmīgu kultūras un atpūtas
pasākumu, ko pierāda iegūtā
godalga Tūrisma attīstības
valsts aģentūras rīkotajā konkursā «Veiksmīgākais jaunais
tūrisma produkts 2007».

Labāko kartīšu, logo un pastmarku skiču izstāde
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot Starptautiskā ledus skulptūru festivāla desmito
dzimšanas dienu,
kultūras namā paralēli visiem svētku
notikumiem būs apskatāma bērnu un
jauniešu zīmējumu
konkursa darbu izstāde.
Lai piedalītos konkursā

«Ledus skulptūru festivālam
10. dzimšanas diena Jelgavā», bērniem bija jāuzzīmē
skices svētku logo, pastmarkām vai apsveikumu kartītes.
Projektu vadītājs Ivars Pirvics min, ka izsludinātajam
konkursam bijusi milzīga
atsaucība, jo kopumā tika
iesniegti aptuveni 200 dažāda vecuma bērnu zīmējumi.
Darbi pienākuši pat vēl pēc
noteiktā termiņa. Zīmējumus
iesūtījuši 25 Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu,

vispārizglītojošo skolu un
mākslas skolu audzēkņi. Protams, visaktīvākie konkursa
dalībnieki bijuši Jelgavas
bērni un jaunieši, taču idejas
iesnieguši arī bērni no Dobeles, Vecumniekiem, Baldones,
Priekules, Aizputes, Smiltenes, Lubānas, Dundagas,
Mālpils, Pāvilostas un pat
Valkas. Pēc žūrijas vērtējuma
labākie darbi būs apskatāmi
izstādē Jelgavas kultūras
namā 10. Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla nedēļā.

Bet 9. februārī pulksten 16
– līdz ar festivālā atklāšanu
– notiks 10 labāko darbu autoru apbalvošana, savukārt
visiem zīmējuma konkursa
dalībniekiem būs iespēja
tikties ar ledus skulptoriem
klātienē. I.Pirvics stāsta, ka
šajā reizē visi skatītāji varēs
apskatīt iesniegtos skiču variantus, bet, iespējams, jau
nākamajā festivālā – lepoties
ar gatavām kartītēm, svētku
logo un pastmarkām, ko zīmējuši bērni.

