Laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» iespējams
saņemt arī mūsu izvietotajos stendos:
• reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
Svētes ielā 33;
• pilsētas poliklīnikā
Sudrabu Edžus ielā 10;
• pilsētas slimnīcā
Brīvības bulvārī 6;
• Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9;
• kultūras namā
K.Barona ielā 6;
• kā arī redakcijā
programma
Svētes ielā 33-211.
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portāls
50 tonnas ledus pārvēršas Jauns
katram jelgavniekam
ūdens pasaulē
 Daiga Laukšteina

Tik tipiski, bet vienlaicīgi arī uzmundrinoši ir sākt
jaunu gadu ar kādu apņemšanos. Mēs – «Jelgavas
Vēstneša» radošais kolektīvs – šo gadu sākām ar
apņemšanos spert vēl vienu soli tuvāk savam lasītājam: piedāvājam jūsu vērtējumam mūsu jauno
lolojumu – informatīvu portālu katram jelgavniekam
www.jelgavasvestnesis.lv.

 Ritma Gaidamoviča

Iedomājieties -80 grādu
sasalušus ledus klucīšus,
kuriem pieskaroties ne
tikai Rīgu redzēsi – tieši
tas šobrīd ir lielākais
glābiņš Starptautiskā
ledus skulptūru festivāla māksliniekiem. Šie
ļoti aukstie ledus gabali
ir teju vienīgā iespēja
viņiem salīmēt kopā
ledus formas un veidot
iecerētās skulptūras
– ārā ir pārāk silts. Tieši
tāpēc jubilejas gada
skulptūras būs jānovērtē īpaši: tās top, pielietojot pamatīgas pūles.
Taču citādi atmosfēra skulptoru
teltīs ir patīkama, un, spītējot
laika apstākļiem, vienkāršs vērotājs nedēļas nogalē pat varbūt
nepamanīs, uz kādu meistarību
šoreiz vajadzēja būt gataviem
skulptoriem.
Šobrīd jau lietussargi, lietus
vīri, baloži, sirdis, ērglis un citi ar
ūdens pasauli saistīti ledus veidojumi glabājas lielā saldētavā, lai
siltajos laika apstākļos nezaudētu
savu sākotnējo formu un nedēļas
nogalē būtu apskatāmi ikvienam.
Savukārt Hercoga Jēkaba laukumā 13 ledus skulptoru pāri cenšas
izveidot lielos darbus par tēmu
«Ūdens pasaule». «Ieradušies ir

Mākslinieks Uldis Zariņš paspēj veidot ne tikai individuālo skulptūru, kurā attēlots ērglis un
ūdens dzīvnieki, bet izpalīdzēt arī kolēģim Sandim Kondrātam, kuram nelaimīgi pirms festivāla
Foto: Ivars Veiliņš
gadījusies rokas trauma.
visi, izņemot divas Krievijas pārstāves, kurām radušās problēmas
ar vīzām, taču viņu vietā mazās
skulptūras veidoja latvieši Gaits
un Ģirts Burvji, tāpēc kopā būs
26 mazās skulptūras, kā iepriekš
solījām. Tās tiks izvietotas uz
nelieliem organiskā stikla podestiem, kuriem apakšā atradīsies
prožektors, un tas izgaismos
katru skulptūru atsevišķi. Būs
arī 12 lielās skulptūras,» stāsta
aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics.
Skulptors G.Burvis pauda lielu
prieku, ka arī viņi ar tēvu var

veidot individuālās skulptūras,
lai gan sākumā bija plānojuši
strādāt tikai pie dažādām dekorācijām. «Esam jau pabeiguši svētku
sponsoru skulptūru, kā arī savas
individuālās skulptūras, bet tagad
strādājam pie slidkalniņa jūras
lauvas formā, pa kuru bērni varēs
slidināties. Tāpat top līdz diviem
metriem augsta svētku ledus torte
trīs stāvos un ar jubilejas simboliskām svecītēm,» tā G.Burvis.
Bet solīto ledus bāru kopā ar
kolēģi veido pazīstamais mākslinieks Zigmunds Vilnis, kas bija
arī Smilšu skulptūru festivāla

mākslinieciskais konsultants.
Savukārt nīderlandiete Edīte
van de Veteringa Jelgavas festivālā piedalās jau trešo reizi. Viņa
atzīst, ka šeit strādāt esot patiesi
patīkami – jauka atmosfēra, laba
organizācija, vienīgi laiks varēja
būt vēsāks. Bet darbi sokas – viņa
mazajā skulptūrā atveidojusi vēl
nedzimušu bērniņu un nu ķērusies pie lielās skulptūras, kurā
simboliski atainotas piena upes.
Taču, kā viss būs izdevies gan Edītei, gan viņas kolēģiem, varēsim
novērtēt nedēļas nogalē Ledus
skulptūru festivāla laikā.

Ledus svētkos divi papildu stāvlaukumi
Stāvlaukums pie
CSDD Jelgavas nodaļas
Dobeles
šos. 6

 Ritma Gaidamoviča

Lai Ledus skulptūru
festivāla laikā, sestdien un svētdien, pilsētas centrā nerastos
sastrēgumi, skulptūru
skatītāji savus auto
varēs atstāt divos stāvlaukumos ārpus centra
– līdzās CSDD Jelgavas
reģionālajai nodaļai
un cukurfabrikas teritorijā. No turienes uz
centru un atpakaļ varēs
nokļūt ar bezmaksas
autobusu.

Stāvlaukums pie
cukurfabrikas
Cukura ielā 22

Visi tie, kas uz festivālu brīvdienās ieradīsies no Rīgas puses,
jau pie Skuju dzelzceļa pārbrauktuves aicināti sekot ceļa zīmēm,
kas norādīs ceļu uz stāvvietu
cukurfabrikas teritorijā. Tur
cilvēki varēs novietot savus auto.
Iebraukšana Jelgavā tiks virzīta
pa apvedceļu, lai nokļūtu Garozas ielā, no kuras šoferi varēs
iebraukt stāvlaukumā. Savukārt
tie, kas brauks no Ozolniekiem,
lūgti nogriezties uz Loka maģistrāli, tālāk uz Aviācijas ielu
un pēc tam uz Garozas ielu, no
kuras varēs iebraukt šajā teritorijā. Auto novietošanu regulēs

pašvaldības policisti. Līdzās stāvlaukumam būs ierīkota autobusa
pietura, no kuras ik pēc 15 – 20
minūtēm apmeklētāji ar autobusu bez maksas tiks nogādāti līdz
svētku norises vietai un vēlāk no
turienes atpakaļ uz stāvlaukumu. Izbraukšana no stāvlaukuma organizēta pa Cukura ielu,
vēlāk – Pļavu un Garozas ielu,
lai nokļūtu uz Rīgas ielas.
Savukārt tie festivāla dalībnieki,
kas ledus skulptūras skatīties ieradīsies no Dobeles puses, aicināti
Dobeles šosejas un Satiksmes ielas
krustojumā pie CSDD Jelgavas
reģionālās nodaļas nogriezties pa

kreisi, lai nokļūtu stāvlaukumā,
kas atrodas aiz CSDD administratīvās ēkas. Arī šī stāvlaukuma
tuvumā atradīsies pietura, no kuras kursēs speciāls autobuss, kas
visus nogādās uz pilsētas centru
un vēlāk atpakaļ. Izbraukšana
no šī stāvlaukuma organizēta pa
Satiksmes ielu vai Dobeles šoseju.
Visas zīmes ar norādēm plānots
uzstādīt jau rīt. Jāpiemin, ka
svētku laikā arī pilsētas centrā
satiksmes kustībā būs dažādas
izmaiņas, tāpēc cilvēki aicināti
sekot līdzi ceļa zīmēm. Festivāla
laikā būs slēgta K.Barona iela
posmā gar kultūras namu.

Vēl tikai atsperamies un ieskrienamies, taču jau tagad
portālā varat lasīt par
tuvumā virmojošajiem aktuālākajiem
notikumiem, par
Jelgavas kultūras
un sporta dzīvi. Mēs
aicinām portālā iepazīt tik dažādos
pilsētniekus un uzzināt, kādās situācijās jāmeklē risinājumi.
Daži no tiem ir tik trāpīgi, ka pietiek nofotografēt, lai nepārprotamu
vēstījumu nodotu jūsu rīcībā. Tāda, piemēram, ir sadaļa «Fotofakts».
Taču portāla veidošanā būsim priecīgi sajust arī jūsu – lasītāju – ieguldījumu, tāpēc aicinām iesaistīties diskusijās «Forumā», nepalikt
vienaldzīgiem un pievienot komentāru par ziņās atspoguļotajiem
notikumiem, kā arī paust savu viedokli, atbildot uz aptaujas jautājumu. Allaž gaidīsim arī dažādus ierosinājumus kopējas sadarbības
stiprināšanai. Uz tikšanos!

Gada mentors – mūsējais
 Sintija Čepanone

«Ja tālajā 1992. gadā,
kad dibināju savu uzņēmumu, man līdzās būtu
padomdevēja stiprais
plecs, pieredzējis uzņēmējs, ar kuru konsultēties, droši vien viss
noritētu krietni vienkāršāk un no vienas otras
pieļautās kļūdas izdotos
izvairīties,» saka uzņēmējs Imants Kanaška,
kurš kopā ar dzīvesbiedri Dainu ieguva titulu
«Gada mentors 2007».
Šāda balva Latvijā tiek pasniegta jau trešo gadu pēc kārtas un, kā
atzīst biznesa pieredzes apmaiņas
jeb mentoringa ieviesējas mūsu
valstī biedrības «Līdere» valdes
priekšsēdētāja Aiva Vīksna, kļuvusi par tradīciju. Tā ir iespēja
pateikt paldies tiem uzņēmējiem,
kas darbojas kā mentori – dalās
ar savu profesionālo pieredzi,
jaunajiem uzņēmējiem palīdzot
pārvarēt izaicinājumus biznesā.
Apbalvojumam «Gada mentors

2007» kopumā bija pieteikti 18
uzņēmēji padomdevēji jeb mentori
no visas Latvijas.
Mentoringa kustībā I.Kanaška,
dzīvesbiedres Dainas mudināts,
iesaistījies pirms diviem gadiem,
kad kļuva par padomdevēju diviem
tukumniekiem – Reinim Ziļevam
un Silvai Balodei. «Viņiem piederēja neliela kafejnīca un veikals,
taču bizness nevedās, tāpēc vēlējās
konsultēties, kā turpmāk rīkoties.
Ņemot vērā visus apstākļus, es
viņiem ieteicu šim biznesam mest
mieru un pievērsties tam, ko viņi
prot vislabāk,» I.Kanaška atklāj,
ka nu viņa pieredzes pārņēmēji
darbojas jau pavisam citā jomā.
Proti, nodibinājuši uzņēmumu
«Notikumu raktuves», kas citiem
uzņēmējiem visā Latvijā palīdz
organizēt dažādas aktivitātes,
kuru pamatprincips ir komandas
veidošana. I.Kanaška neslēpj, ka
sākotnēji doma kļūt par mentoru
šķitusi nedaudz apgrūtinoša,
taču nu šajā procesā iesaistās ar
patiku. Jāpiebilst, ka Kanašku
ģimene savā «paspārnē» ņēmusi
arī jaunos uzņēmējus Violetu un
Jāni no Rīgas.
«Paldies par uzticēšanos,» Daina
un Imants Kanaškas teic saviem
pieredzes pārņēmējiem – jaunajiem uzņēmējiem
no Tukuma. Tieši
jelgavnieka mudināts, Reinis Ziļevs
(vidū) atteicās no
iepriekšējā nerentablā biznesa uz
uzsāka jaunu.
Foto: Ivars Veiliņš
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«Alga pēc definīcijas nevar
būt motivācija»
 Kristīne Langenfelde

Kāpēc no Latvijas aizplūst darbaspēks? Uz
šo jautājumu centies
atbildēt ne viens vien
politiķis, analītiķis un
uzņēmējs, bet komunikāciju eksperts Rolands Bārenis uz to
paraudzījies no cita
skatu punkta – viņš
jautā nevis valstij, vai
tā nodrošina labvēlīgu
ekonomisko un sociālo vidi, bet gan darba
devējam, vai tas darījis
visu, lai «aizdegtu»
darbinieku.
Pagājušajā nedēļā Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
sadarbībā ar kompāniju «TOC
Solutions» rīkoja semināru «Kā
motivēt un noturēt darbiniekus
mūsdienu globalizācijas apstākļos?». Semināra lektors Rīgas
Starptautiskās ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolas maģistru programmas
«Integrēto sabiedrisko attiecību
komunikācijas» direktors un,
izrādās, bijušais jelgavnieks
R.Bārenis arī «Jelgavas Vēstnesim» atklāja dažus pamatfaktus,
kas darba devējam palīdzētu ieinteresēt darbinieku palikt savā
amatā un netiekties pēc peļņas
ārzemēs.
Ja runājam par tūkstošu
tūkstošiem, kas devušies
darbā uz Īriju, Angliju vai
citu valsti, visbiežāk to
sasaistām tieši ar mazām
algām, niecīgām sociālajām
garantijām, bet jūs spriežat
citādi.
Nenoliedzami, sava daļa tajā
visā ir gan

ekonomiskajai situācijai valstī, gan sociālajai politikai, taču es gribu teikt,
ka tikpat daudz var darīt arī
uzņēmuma vadība. Ir kāds mīts,
kuru es noteikti gribētu gāzt.
Proti, atalgojums jau pēc definīcijas nekad un nekādi nevar būt
galvenais motivējošais apstāklis
izvēlēties vienu vai otru darbu.
Tā nu tas ir, ka cilvēka alkatība
ir bezgalīga – jūs varat maksāt,
cik vēlaties, motivējoši tas tik
un tā būs tikai uz laiku. Līdz
tas pārvērtīsies par stimulu
no viena algas pieauguma līdz

Etniskā integrācija/saskaņa
Kultūras un
izklaides
pasākumi

kādā mehānismā
– viņš grib zināt, būt informēts.
Kāda mums būtu daļa par
to, vai uz Marsa ir cilvēce? Bet
mums gribas zināt – tāda nu
reiz ir cilvēka daba. Ja mēs to
pašu pārnesam uz organizāciju,
tad cilvēks tāpat vēlas uzzināt
to, kas notiek ārpus viņa tiešās
darba vietas, taču, ja viņš uz
savu jautājumu saņem atbildi,
ka tas uz viņu neattiecas, viņš
viļas.
Ja nu uzņēmuma vadība
tam nepievērš uzmanību,
vai arī pats darbinieks var

Komunikāciju eksperts Rolands Bārenis uzskata, ka darba devēji ļoti bieži nenovērtē savus
padotos un neapzinās, ka katrs no viņiem patiesībā spēj dot vairāk. «Iedomāsimies situāciju:
jūsu uzņēmumā ir krīze. Ko dara darbinieks? Ja viņš uz darbu jau tā nācis kā ar zobu sāpēm,
viņa pirmā reakcija būs aiziet nedomājot, taču, ja darbinieks ir saņēmis saprotošu attieksmi,
ar viņu vienmēr ir rēķinājušies, snieguši kaut morālu atbalstu, novērtējuši, tad, iespējams,
tieši darbinieki būs tie, kas spēs glābt uzņēmumu no krīzes situācijas. Tieši tā parādās, kāpēc
Foto: Ivars Veiliņš
ir svarīgi domāt par vadības attieksmi pret darbiniekiem.»
kaut ko ietekmēt?
Viena no teorijām gan vēsta,
ka nevienas pārmaiņas uzņēmumā nevar notikt bez pirmās
personas akcepta, taču tajā pašā
laikā neviens priekšnieks nav
pašnāvnieks – ja viņš jūt un sadzird no padotajiem konstruktīvus priekšlikumus, viņš tos
noteikti ņems vērā. Nu nevar
jau uzņēmums pastāvēt tikai
ar direktoru, ja nav darbinieku
atbalsta. Agri vai vēlu, bet tā
potences izsīkst.
Uzņēmumu iekšējais mārketings pagaidām Latvijā
vēl ir salīdzinoši jauna lieta.
Cik daudz mūsu uzņēmumu
sāk tam pievērst uzmanību,
n o -

vērtē un ieinteresē darbinieku?
Protams, šādas statistikas
nav, taču pēdējā laika notikumi,
kad arvien vairāk mūsu valstī
trūkst strādājošo, ir mainījuši
organizāciju attieksmi pret
saviem darbiniekiem.
Aizplūst jau tā aktīvākā daļa,
un tas liek aizdomāties.
Neviens vairs neuzdrošinās
mētāties ar cilvēkresursiem.
Tomēr uzņēmējs vēl joprojām
visbiežāk ir biznesmenis, kuram
svarīga peļņas un ienākumu bilance. Uzņēmējs labprāt varbūt
arī mainītu savu attieksmi un
pat būtu gatavs ieguldīt tajā gan

Kā jūs vērtējat šo jomu attīstību Jelgavā?

Skaitļi runā
Palīdzība
mazturīgajiem
jelgavniekiem

otram. Realitāte ir tāda: ja
atalgojums jūsu uzņēmumā ir
vienīgais motivējošais faktors,
tad patiesībā jūsu uzņēmumā
strādā nemotivēts darbinieks.
Tāpēc jāmeklē citi veidi, kā
«aizdegt» strādājošo.
Manuprāt, galvenā būtība
slēpjas tajā, ka mēs esam izkropļojuši vēl kādu pieņēmumu
– klientam vienmēr ir taisnība.
Taču ieklausieties – vai nešķiet
dīvaini, ka klients ir Dievs, bet
darba ņēmējs nekas?!
Tātad jūs kā galveno motivējošo apstākli uzsverat
attieksmi pret darbinieku.
Neapšaubāmi – tieši tas nereti spēj noturēt darbinieku arī
tad, ja uzņēmumā nav tās lielākās algas. Tāpēc es cieši turos
pie tā, ka katram uzņēmumam
attiecības starp darbiniekiem
būtu jāveido tikpat rūpīgi kā
attiecības starp darbinieku un
klientu. Tas ir iekšējais mārketings. Šobrīd mums visvairāk
pietrūkst cilvēcīgas attieksmes
– darbiniekam jājūt, ka ar viņu
rēķinās, viņš uzņēmumam ir
vajadzīgs, viņa viedoklī ieklausās. Te katrs darbinieks jau var
uztaisīt sev tādu kā analīzi un
parēķināt, kad viņš pēdējo reizi
personīgi tikās ar uzņēmuma
pirmo personu un viņam bija
iespēja uzdot savam priekšniekam jautājumu. Tas jau atspoguļo, cik svarīgs jūs esat savam
priekšniekam.
Jūs minējāt arī patriotismu – darbinieka uzticību
savam darba devējam.
Jā, bet kas tad ir patriotisms?
Šajā gadījumā tā ir informētība.
Darbinieks nevar būt lojāls
uzņēmumam, ja viņš nezina,
kas tajā notiek. Cilvēks grib būt
cilvēks, nevis skrūvīte vai kloķītis kaut

«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)
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laiku, gan līdzekļus, taču tad es
saņemu jautājumu – cik daudz
no manis tas prasīs un cik ātrā
laikā es to atgūšu? Jā, tā nav
cenu atlaide vai pārdošanas
pieaugums, nu nevar objektīvi
izmērīt, cik ātrā laikā uzņēmumam atmaksāsies tas, ka viņa
padotie uz darbu nāk ar prieku,
ir lojāli savam uzņēmumam.
Ieguvums noteikti nav tūlītējs,
taču tas neapšaubāmi ir. Uzņēmēji pamazām to sāk saprast.
Jūs esat ne tikai lektors,
bet ikdienā arī cilvēks,
kurš tāpat kā ikviens no
mums kļūst par klientu. Kā
jūs vērtējat šā brīža apkal-

pojošo sfēru?
Savu daļu šajā procesā tomēr
nosaka manas zināšanas – es
noteikti neesmu parasts pircējs,
jo vienu vai otru lietu vairs nespēju uztvert tikai emocionāli,
bet gan vērtēju, analizēju situācijas. Protams, ir patīkami, kad
ieeju kādā veikalā vai firmā un
redzu šo korporatīvo pieklājību
– man uzsmaida laipna un pieklājīga meitene, un gribas ticēt,
ka tā ir attieksme, kas veltīta
tieši man, taču, kad redzu, ka
otrais, trešais un ceturtais saņem tieši šo pašu smaidu, tad
sāku vēlēties kaut ko patiesu,
īstu. Arī tad, kad es ar savu
jautājumu neapšaubāmi esmu

viņu aizkaitinājis, viņa smaida,
bet es taču jūtu, ka tas ir mākslīgs smaids, vadības uzspiests
apkalpošanas stils.
Manuprāt, tieši tas ir trumpis
mazo veikaliņu un salonu rokās
– lielās veikalu ķēdes nevarēs viņus iznīdēt, jo vienmēr būs cilvēki,
kas gribēs saņemt īsti patiesu
un personīgu attieksmi, nevis
tikai iemācītu smaidu. Mēs esam
individuālisti, tāpēc ikviens vēlas
saņemt arī individuālu attieksmi
– pieļauju, ka nāks laiks un mēs no
masu produkcijas atgriezīsimies
pie oriģinālām lietām un individuālas apkalpošanas.

Vai arī cilvēks «bez
bruņotas acs» spēj ieiet uzņēmumā un pateikt – jā, šeit
darbinieks ir ieinteresēts
strādāt?
To var pateikt pat ļoti viegli
– visu nosaka tas pats acu skats
un patiess smaids. Tie, kas
slēpjas aiz lietišķības maskas,
noteikti nav patiesi «aizdegti»
darbinieki – tā tikai tiek radīta
ilūzija, ka cilvēks ir apmierināts
ar savu darbu. Taču, ja cilvēks
jūs sagaida ar patiesu smaidu,
starp kolēģiem valda laba gaisotne un arī uz ielas satiekoties
viņi spēj pārmīt vairāk nekā
tikai pieklājības frāzes, tas jau
varētu būt pirmais signāls, ka
cilvēks savu darbu mīl.

Pozitīvi
Diezgan negatīvi
Diezgan pozitīvi
Negatīvi

42,1%

9,4%
35,0%

Nezin/nav atbildes

9,0%

3,4% 9,4%
4,9% 5,6%

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt,
motivē
darbinieku?
Biruta,
pensionāre:
– Lielāks atalgojums,
labi darba
apstākļi. Taču
galvenais, lai
kolēģu starpā
valda saticība
un draudzīgums. Noteikti vajadzīgi arī kopīgi pasākumi – sporta
spēles, ekskursijas, teātru izrāžu
apmeklējumi.
Gaļina
Galatoka,
skolotāja:
– Atsaucīgs
darba devējs,
atbilstoša darba alga un saprotošs kolektīvs. Noteikti
vajadzīgi arī kopīgi pasākumi un
izbraukumi, kā tas ir pie mums.
Piemēram, nesen kolēģi mani
apsveica ar mazdēliņa piedzimšanu, bet gandrīz katru gadu mēs
braucam kopīgās ekskursijās.
Jānis
Dellens,
pensionārs:
– Katra cilvēka pienākums
ir izdarīt savu
darbu pēc labākās sirdsapziņas, ja
viņš reiz to uzņēmies. Citādi
nemaz nevar būt! Darba devējam jāskaita monētas saviem
darbiniekiem, bet darbiniekiem
jāsaīsina pīppauzes, lai laikā un
labi izdarītu savu darbu.
Ženija,
administratore:
– Darbinieku,
manuprāt,
motivē godīgums gan no
vadītāja, gan
padotajiem.
Noteikti vajag, lai cilvēks savu
darbu mīl, nevis iet uz to tikai
pienākuma pēc. Tad arī viņam radīsies motivācija to darīt ar prieku.
Vajadzīgi arī draudzīgi kolēģi un
pienācīgi darba apstākļi.
Ivans
Varskis,
strādājošs
pensionārs:
– Garīgais
stāvoklis – kā
pats cilvēks
darba vietā
jūtas un kāda
tajā ir atmosfēra. Ja būs nesaprašanās ar kolēģiem, diez vai cilvēks
uz darbu ies ar prieku. Un vēl jau
ir citi faktori, piemēram, kā cilvēks
nokļūst darbā – ja ar nokļūšanu
ir grūtāk, viņš būs neapmierināts
un tas traucēs viņa darba motivācijai.
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Pusaudži sadauza
laternas kupolu
 Sintija Čepanone

«Pagaidām precīza summa vēl nav zināma, taču
zaudējumu apmērs varētu būt ap 100 latiem,»
par Uzvaras parkā sasisto laternas kupolu saka
pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja, atklājot,
ka šis jau ir vismaz trešais gadījums, kad vandaļi posta nesen kā labiekārtoto teritoriju.
Visticamāk, postīšanā vainojami
pusaudži, kas 2. februāra pievakarē uzturējās Uzvaras parkā,
un pašlaik policija noskaidro
lietas apstākļus. Taču I.Gamorja
akcentē, ka parkā notikušo jau
fiksējušas teritorijā uzstādītās
videonovērošanas kameras.
«Uzvaras parks iekļauts patrulēšanas maršrutā un to Pašvaldības policijas darbinieki pārlūko
regulāri,» Pašvaldības policijas
Administratīvā patruļdienesta
priekšniece Irēna Berkolde atklāj,
ka šādas patruļas laikā 2. februāra

 Sintija Čepanone

Savā septiņu gadu pastāvēšanas gadadienā,
1. februārī, Jelgavas
pašvaldības Sociālo
lietu pārvalde ieguva kvalitātes vadības
sistēmas sertifikātu,
kas apliecina iestādes
sniegto pakalpojumu
kvalitāti un iekšējo
procesu sakārtotību.
«Tas nozīmē, ka turpmāk iedzīvotāji mums varēs uzticēties
vēl vairāk, jo pārvaldes darbs
novērtēts ar starptautiski atzītu
sertifikātu un visas darbības tajā
ir rūpīgi pārdomātas,» Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne akcentē, ka iestādes
sniegtie pakalpojumi orientēti uz
iedzīvotājiem, tieši tādēļ, ja darba
procesā tiktu konstatēta viņu
neapmierinātība, iedibinātajā
sistēmā ieviesīs grozījumus.
R.Stūrāne atklāj, ka sertifikā-

Bērni lieto alkoholu
un smēķē

pievakarē likumsargi Uzvaras
parkā uz soliņiem ievērojuši piecus
jauniešus, kas, ieraugot viņus,
centās aizbēgt. Turklāt policisti
pamanījuši izsistu laternas stikla
kupolu. «Vienu nepilngadīgo policisti noķēra, un viņš atzinās, ka
laternu sasituši divi viņa draugi,»
I.Berkolde norāda, ka jaunietis
nogādāts Valsts policijā.
Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldes priekšnieka
palīdze Ieva Sietniece «Jelgavas
Vēstnesim» apstiprina, ka policijā
nogādāts 1994. gadā dzimis pusaudzis un pašlaik notiek lietas
apstākļu noskaidrošana. «No
«Pilsētsaimniecības» vēl neesam
saņēmuši iesniegumu par nodarītajiem zaudējumiem, nav arī gūts
apstiprinājums tam, ka laternu
sabojājis aizturētais jaunietis,»
I.Sietniece paskaidro, ka tieši
tādēļ pagaidām viņš ir aizdomās
turētais. Par iespējamo sodu vēl
pāragri spriest, jo process vēl nav
uzsākts, taču vainīgajam, visticamāk, vajadzēs atlīdzināt radītos
zaudējumus. Viņa arī atgādina,
ka kriminālatbildība iestājas no  Sintija Čepanone
14 gadu vecuma, līdz šā vecuma
Aizvadītajā ceturtdienā,
sasniegšanai atbildīgi ir bērna
31. janvārī, pēc pulksten
vecāki.

Sociālo lietu pārvaldes
darbs atzīts starptautiski
ta iegūšanā ieguldīts ne mazums
pūļu, ceļš uz to bijis apzināts
un ildzis apmēram divus gadus.
Turklāt tam pozitīvs piemērs
bijusi Jelgavas pašvaldība, kas
šādu novērtējumu saņēma 2005.
gadā. «Mēs sapratām, ka būtu
lietderīgi arī mūsu iestādē ieviest kvalitātes pārvaldības sistēmu,» tā R.Stūrāne, piebilstot,
ka šī ir pirmā pašvaldības iestāde, kas ieguvusi šādu sertifikātu.
Viņa norāda, ka tā darbiniekiem
nodrošina iespēju nekļūdīties, jo
viss pārvaldē notiekošais ir paredzams – katrā procesa posmā
zināms, kas notiks nākamajā,
– un izmantoti visracionālākie
darba paņēmieni. «Visi šeit
notiekošie procesi ir fiksēti
un aprakstīti. Tas nozīmē, ka
speciālisti pat krīzes situācijās
rīkosies nemaldīgi,» R.Stūrāne
tomēr piebilst, ka ar sertifikāta
iegūšanu nekas nav beidzies
– iestādes darba pilnveidošana
ir nepārtraukts un noteikti arī
turpināms process.

Represētie būvē
vēstures tiltu no
pagātnes uz šodienu

Foto: Ivars Veiliņš
Katru gadu Jelgavā, Garozas ielā, 5. februārī pie vaidu zīmes pulcējas
politiski represētie uz komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdi.
Tieši šajā vietā pirms vairāk nekā 60 gadiem atradās čekas nometne,
kurā februāra pirmajās dienās pārsvarā Jelgavas puses lauku ļaudis
pulcēja kolonnās pa 100, lai pa dzelzceļu divos ešelonos spaidu darbos uz Murmansku, Arhangeļsku un citām Krievijas vietām nosūtītu
ap 4500 cilvēkus. Jelgavas novada politiski represēto apvienības
«Staburadze» priekšsēdētājs Pēteris Āns ir viens no dzīvajām vēstures
liecībām, kuram uz savas ādas nācās izbaudīt 1945. gada plānveidīgo
latviešu tautas iznīcināšanas akciju. Izsūtījumā aizvadītie gadi bijuši
sāpīgi, un tādas atmiņas vieno daudzus līdzgaitniekus.
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11 divas meitenes un
puisis kādā Mātera ielas pagalmā netālu no
skolas nolēma iztukšot
tikko iegādātus alkohola kokteiļus. Taču Pašvaldības policijai izdevās
novērst trīspadsmitgadīgo bērnu saindēšanos
ar alkoholu.

«Ierodoties notikuma vietā,
redzējām, ka tur ir trīs skolēni,
viņiem līdzās – trīs alkoholisko
kokteiļu pudeles, katras tilpums
– litrs. Divas no tām jau atkorķētas,» stāsta Jelgavas Pašvaldības
policijas Bērnu un jaunatnes
lietu nodaļas priekšniece Oksana
Ignatova. Brīdī, kad bērni šādi bija
nolēmuši pavadīt brīvo mācību
stundu, viņus aizturēja likumsargi. Puisis vēl paspējis aizmest
paciņu ar tabaku. «Taujāti, kur
iegādājušies alkoholu, viņi norādīja uz veikalu «Beta» Raiņa ielā.

Skolēnu
smēķēšana
un alkohola
lietošana
mācību
iestāžu
tuvumā un
atpūtas vietās pilsētā
diemžēl
nav nekāds
retums. Lai
šo situāciju
novērstu
un gādātu
par bērnu
drošību,
Pašvaldības
policija arī
turpmāk rīkos reidus.
Foto: Ivars
Veiliņš

Divi skolēni tika nogādāti policijā,
savukārt ar trešo likumsargi devās
uz minēto tirdzniecības vietu, un
pārdevēja savu vainu atzina,»
notikumu gaitu atklāj O.Ignatova.
Par to pārdevējai piemērots 200
latu naudassods.
«Pārdevēja mūsu veikalā sāka
strādāt pavisam nesen – jauna, bez
pieredzes. Tobrīd veikalā bija ļoti
daudz pircēju, tādēļ viņa apjuka
un neiedomājās pārliecināties par
jauniešu vecumu,» par notikušo
janvāra pēdējā dienā taisnojas
«Betas» vadītāja Ludmila Rubīna.
Pārdevēja trīspadsmitgadīgus
pusaudžus, pat vizuāli novērtējot,
nav varējusi atšķirt no pilngadīga
cilvēka. Viņa «Jelgavas Vēstnesim» apgalvo, ka līdz šim veikala
pārdevēji par šādu pārkāpumu
ne reizi nav sodīti, turklāt viņi
regulāri tiek brīdināti par nepieciešamību pārbaudīt pircēja
vecumu. «Tas mums ir ļoti būtiski,
jo līdzās atrodas Raiņa parks, kur
mēdz pulcēties daudz jauniešu.
Es darbiniekiem atgādinu – labāk
lieku reizi paprasīt personu apliecinošu dokumentu nekā riskēt,»

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, arī šogad
Jelgavas Izglītības pārvalde piedāvā logopēdu, psihologu, sociālo
un speciālo pedagogu,
kā arī bērnu psihiatra
konsultācijas.
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzībā
Līvija Vilcāne stāsta, ka atbalsta
personāla konsultācijas ir ļoti
pieprasītas. Visapmeklētākais bijis
bērnu psihiatrs.
Speciāliste stāsta, ka ir beidzies
mācību gada pirmais semestris,
apkopotie rezultāti liecina, ka
daudziem bērniem ir grūtības apgūt mācību saturu. Tādēļ arī šajā
gadā būtu ieteicams vecākiem ar
bērniem savlaicīgi saņemt sociālā
pedagoga un psihologa padomus,
lai atrastu individuālu risinājumu
katra bērna problēmām. Uz konsultācijām var ierasties norādītajā
laikā, taču labāk iepriekš pieteikties pa tālruni 63012460. Tās ir
bezmaksas. Konsultācijas notiek
Jelgavas Izglītības pārvaldē Svētes
ielā 22, 303. kabinetā.

 No 1. februāra, zvanot uz
bezmaksas izsaukumu pakalpojumu numuriem (80xxxxx)
un papildu samaksas pakalpojumu numuriem (900xxxx un
909xxxx), aiz trešā cipara septiņu ciparu telefona numuram
jāpievieno «0». Tagad jāzvana:

80x0xxxx un 90x0xxxx. Pārejas posms
uz astoņciparu numuriem nav paredzēts – zvanītāji, kas tagad mēģinās
sazvanīt 80xxxxx vai 90xxxxx ar veco
septiņu ciparu numuru, vēl līdz 1.
maijam saņems automātiskā atbildētāja paziņojumu par to, ka numurs
ir mainīts uz astoņu ciparu numuru.
Pārejot uz astoņu ciparu numerāciju, visi īsie divu, trīs un četru ciparu
numuri, piemēram, 02, 112, 1188 un
citi, paliks nemainīti. Savukārt, zvanot uz fiksētajiem tālruņa abonentu
numuriem Latvijā, esošajam septiņciparu numuram priekšā jāpievieno
cipars «6». Pārejas periods šādiem
numuriem noteikts līdz 31. jūlijam,
kura laikā fiksētā tīkla abonentus var
izsaukt, izmantojot gan astoņu, gan
septiņu ciparu numurus.
 Lai arī cukura ražošana pērn
tika pārtraukta, a/s «Jelgavas

cukurfabrika» 2007. gadā
apgrozījusi 14,4 miljonus latu
salīdzinājumā ar 21,5 miljoL.Rubīna gan norāda, ka minētā niem 2006. gadā. Uzņēmuma
pārdevēja no darba netiks atbrī- peļņa ir 857 576 lati. 2006. gadā
vota. «Viņa jau tā, nabadzīte, ir Jelgavas Cukurfabrika nopelnīja 2,8
miljonus latu. Uzņēmumā patlaban
sodīta,» tā veikala vadītāja.
Bērnu un jaunatnes lietu noda- aktīvi rit iekārtu demontāžas, ēku
ļas priekšniece atklāj, ka Pašvaldī- nojaukšanas darbi, daļa ražotnes
bas policija reidus, lai gādātu par jau pārvērtusies drupās. Notiek arī
bērnu drošību, novēršot nepiln- teritorijas sakopšanas darbi. Restrukturizācijas kompensācijas fabrika
gadīgo smēķēšanu un alkoholisko
saņems šā gada jūnijā.
dzērienu lietošanu, rīko regulāri.
Un pagājušajā nedēļā notikušais
 Latvijas ziemas peldētāju
vēlreiz apliecina šādu pārbaužu
jeb «roņu» izlases komandas
nepieciešamību, tāpēc arī turpsastāvā esošie Jelgavas spormāk policisti kontrolēs notiekošo.
«Diemžēl aina, kad lieto alkoholu tisti Aleksandrs Jakovļevs un
un smēķē bērni, paveras itin bieži, Valērijs Kisļakovskis atgrieīpaši mācību iestāžu tuvumā. Un zušies ar godam nopelnītām
policijas darbinieki nevar visiem zelta medaļām, kas izcīnītas
izstāvēt klāt, tieši tādēļ ir svarīgi, ziemas peldēšanas atklātajā
lai iedzīvotāji nebūtu vienaldzīgi čempionātā Somijā. Stafetē 4
un par pamanīto – gan pārdevēju, x 25 metri brasā 16 komandu konkurencē izcīnīta pirmā vieta (laiks
gan bērnu pārkāpumiem – ziņotu
1:22,48). Arī stafetē 4 x 25 metri trīs
likumsargiem, zvanot uz Dežūrda- komandu konkurencē brīvajā stilā
ļu pa tālruni 63028550.
Latvija bija pirmā ar laiku 1:04,90.
Jāpiebilst, ka pērn par alkohola Individuālajā peldējumā noteiktās
lietošanu mācību iestādēs un to vecuma grupās 25 metru brasā jeltuvumā Pašvaldības policija aiztu- gavnieks A.Jakovļevs ieguva 2. vietu,
rējusi 102 skolēnus, gadu iepriekš savukārt V.Kisļakovskis – 6. vietu.
– 71, savukārt par smēķēšanu Savukārt šodien Jelgavas «roņu»
komanda piecu sportistu un me– attiecīgi 365 un 233.
nedžera sastāvā lidos uz Londonu,
kur risināsies pasaules čempionāts
ziemas peldēšanā.

Izglītības pārvaldē turpinās
speciālistu konsultācijas
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

Jelgavas izglītības iestāžu atbalsta personāla
konsultāciju grafiks 2007./2008. mācību gadam
no februāra līdz maijam
Speciālisti
Vārds, uzvārds
Datums
Valsts bērnu tiesību Judīte Sirsniņa
27.02.2008.
aizsardzības
Liesma Korņenkova
26.03.2008.
inspektori		
30.04.2008.
		
28.05.2008.
Logopēdi
Aija Boša
21.04.2008
Bella Bērziņa		
Sandra Opaļeva
18.02.2008.
Inese Grāvīte
19.05.2008.
Olga Deņisova
17.03.2008.
Rudīte Kļaviņa		
Psihologi
Regīna Baltušīte
04.02.2008.
Aiga Jankevica
05.05.2008
Tatjana Rjazanceva
03.03.2008
Lilita Barševska		
Jeļena Maļicka
07.04.2008.
Ilze Brakmane		
Sociālie pedagogi
Ginta Strade
06.02.2008
		
02.04.2008
Alla Eihvalde
05.03.2008.
		
07.05.2008.
Speciālie pedagogi Anna Brigmane-Briģe
11.02.2008.
Biruta Brēdiķe
12.05.2008.
Aija Freimane
10.03.2008.
Māra Liepniece
Guna Stūrmane
14.04.2008.
Biruta Brēdiķe		
Psihiatrs
Ludmila Zilbermane
25.02.2008.
		
31.03.2008.
		
28.04.2008.

Laiks
12 – 15

 Trīs mazās planētas, kas
riņķo Saules sistēmā orbītās
starp Marsu un Jupiteru, ir
ieguvušas Latvijas vietu vēsturiskos nosaukumus, viena no
tām nosaukta Jelgavas vecajā
vārdā – Mitau. Pārējās divas pla-

17 – 19

nētas – Kurland (Kuldīgas novads) un
Duna (Daugava). Ar Latviju saistītos
vārdus mazajām planētām devis
ievērojamais beļģu astronoms mazo
planētu pētnieks Eriks Elsts. Viņš šīs
planētas atklāja deviņdesmito gadu
vidū Lasijas observatorijā Čīlē. Līdz
šim ar Latviju saistīto mazo planētu
sarakstā bija tieši desmit vārdu. Šobrīd – jau trīspadsmit.

17 – 19

 Z emgales plānošanas re-

17 – 19
17 – 19

17 – 19
17 – 19
16 – 18
16 – 18
17 – 19
17 – 19
17 – 19
16 – 19

ģions izsludina projektu konkursu uz Valsts kultūrkapitāla
fonda finansētu Zemgales
kultūras programmu 2008.
gadā. Projekti jāiesniedz no 11.

februāra līdz 7. marta pulksten 12
Zemgales plānošanas reģiona birojā
Pasta ielā 37, 25. kabinetā, personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:
Zemgales plānošanas reģions, Zemgales kultūras programma, Pasta
iela 37, Jelgava, LV-3001. Konkursa
pieteikuma veidlapa un nolikums
pieejams Zemgales plānošanas reģiona interneta mājas lapā www.
zemgale.lv vai birojā katru darba
dienu no pulksten 8.30 līdz 17,
tālrunis uzziņām – 3027549.
Ritma Gaidamoviča
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Šī gada nopietnākais objekts –
Brīvības bulvāris
 Daiga Laukšteina

Jelgavā uzlabot ielu stāvokli, apgaismojumu, lietus
ūdens novadīšanas sistēmu un citas lietas ir nevis
kaprīze, bet nepieciešamība, kas prasa investīcijas
daudzu miljonu latu apmērā. Ko no tā visa izdosies
paveikt šogad?
Nopietnākie darbi šim gadam provizoriski jau saplānoti.
Tematisku ieskatu tajos sniedz pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns un Projektu nodaļas vadītāja Daina Done.

Zemgales
Olimpiskais centrs
Tas ir viens no svarīgākajiem
topošajiem pilsētas objektiem,
kas licis sarosīties ne pa jokam.
Aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
tiek izstrādāti rekonstrukcijas
projekti Brīvības bulvārim,
Lāčplēša, Kronvalda, Helmaņa, Pumpura, Strazdu, kā arī
Akmeņu ielai.
Šogad plānota būvniecība
Brīvības bulvārī un Lāčplēša
ielas posmā no Rīgas ielas līdz
Kronvalda ielai.
Lāčplēša iela iegūs sakārtotu
tikai gājējiem un riteņbraucējiem domātu posmu no krustojuma ar Kronvalda ielu uz Rīgas
ielu. Ideja ir pavisam vienkārša.
Proti, kad olimpiskajā centrā
notiks pasākumi, daudzi ieradīsies ar sabiedrisko transportu.
Viņi izkāps autobusa pieturā
pie «Valdekas» un pa Lāčplēša
ielu aizies uz sporta kompleksu.
«Autosatiksmi gan šajā Lāčplēša
ielas pagarinājumā nelaidīsim,
bet gājējiem un velosipēdistiem
tā būs ērta piekļūšana centram,»
spriež A.Baļčūns.
Tieši Brīvības bulvāra renovācija pilnā garumā ir visnopietnākais šī gada objekts. Tas vijas
garām plānotā olimpiskā centra

atrašanās vietai. Komplekss nenoliedzami būs apmeklēta vieta
pilsētā, kur grēks būtu nedomāt
par piebraucamo ceļu kvalitāti,
satiksmes uzlabojumiem un
autostāvvietām.
Pie viena, jau pieskaroties
tēmai par satiksmes drošību,
A.Baļčūns un D.Done informē,
ka Garozas ielas un Brīvības
bulvāra krustojums ir viens
no «melnākajiem» punktiem
Jelgavā, kur pēc rekonstrukcijas paredzēts ierīkot luksoforu. Tas regulēs satiksmi arī
Brīvības bulvāra un Lāčplēša
ielas krustojumā. Turpretī pie
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas
fakultātes transportlīdzekļu
kustība tiks organizēta pa rotācijas apli.
Jāpiebilst, ka turpat līdzās
Zemgales Olimpiskajam centram slejas 4. vidusskolas piebūve. Tāpēc izstrādāts projekts
arī Strazdu ielas turpinājumam
starp 4. vidusskolas un olimpiskā centra teritorijām. Šis posms
arī paredzēts tikai gājējiem. Lai
sakārtotu infrastruktūru ap
skolu, jaunu segumu iegūs arī
Imantas iela.

Satiksmes drošība
Par vienu no tā sauktajiem
«melnajiem» punktiem var dēvēt
arī Pulkveža O.Kalpaka un Raiņa
ielas krustojumu. Bīstamākās
ir rīta stundas, kad bērni iet uz
skolu, pieaugušie – uz darbu,
plus daudz automašīnu. Tas ir
pietiekams iemesls, lai uzstādītu
luksoforu, kā tas arī plānots.
Savukārt Akadēmijas un Raiņa
ielas krustojumā paredzēts vecos
un savu laiku nokalpojušos luksoforus nomainīt pret jauniem.
«Protams, ikdienas steigā pilsētas daudzie luksofori ātrajiem
braucējiem ir neērts ierobežojums. Taču no satiksmes drošības viedokļa tie
ir nepieciešami. Vienkārši
izbraucot šoferim jārēķinās
ar ilgāku pārvietošanās laiku. Neko citu nevar darīt,»
teic A.Baļčūns.
Aktuāls ir Filozofu, Dambja un Atmodas ielas krustojums. Tur vēl tiek meklēts
risinājums.
Satiksmes ātruma ierobežošanai pie 1. ģimnāzijas jau drīzumā parādīsies
ātrumvalnis jeb «gulošais
Jauni luksofori nomainīs vecos Akadēmijas un Raiņa ielas
krustojumā.

policists».
Interesanti, ka nu par satiksmes drošību jādomā ne tikai
sauszemē, bet arī uz ūdens.
«Tādēļ Lielupē un Driksā tiks
uzstādītas navigācijas zīmes.
Transporta plūsma pieaug ne
vien uz ceļiem, bet arī upē. Tur
ir airēšanas bāze, tiek lietoti
ūdens motocikli, jahtas. Pēdējais
laiks organizēt ūdens transporta
kustību, lai visiem nodrošinātu
iespēju izmantot Lielupi sporta
un atpūtas nolūkos,» norāda
D.Done un A.Baļčūns.

Iela ar skaļo Brīvības bulvāra nosaukumu jau sen pelnījusi jaunu seju. Šogad beidzot
brauktuve tiks atjaunota. Autovadītājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, taču
Foto: Ivars Veiliņš
piekļuve slimnīcai tiks nodrošināta jebkurā diennakts laikā.

Pilsētas apgaismojums
Šogad plānots Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma 500
kvēlspuldžu armatūras nomainīt pret SGS tipa armatūrām
ar nātrija lampām, kas ir ekonomiskākas, kalpo ilgāk un dod
lielāku gaismas efektu.
A.Baļčūns zina teikt, ka kopumā ielu apgaismojums pilsētā ir
bēdīgā stāvoklī. Daudz vietu, kur
veco un bojāto kabeļu dēļ pazūd
elektrība. Tomēr apgaismotu vietu skaits ar katru gadu palielinās.

Par to liecina arī elektroenerģijas
patēriņa pieaugums. Lai atbilstoši visām prasībām sakārtotu visu
Jelgavas ielu (ar kopgarumu 230
kilometri) apgaismojumu, būtu
nepieciešami apmēram desmit
miljoni latu.
Līdzīgi kā ar lietusūdens
novadīšanu, visās šogad remontējamās ielās ieplānots
sakārtot arī apgaismojumu.
Papildus tam gaiša taps Smilšu
un Sakņudārza ielas apkaime,

Lielā iela posmā no Mātera līdz
Akadēmijas ielai, Loka maģistrāles posms no Rīgas ielas līdz
Bērzu ceļam, kā arī Garozas
ielas posms no Neretas ielas
līdz pilsētas administratīvajai
robežai.
«Pilsētsaimniecība», atsaucoties iedzīvotāju aicinājumam,
šogad plāno ierīkot apgaismojumu Garozas ielā no otrās
dzelzceļa pārbrauktuves līdz
būvmateriālu rūpnīcai.

Transporta mezgls
Izstrādes stadijā atrodas detālplānojums par sabiedriskā
transporta mezglu pie stacijas,
kur pēc dažiem gadiem tiks
pārcelta arī autoosta. «Strādāsim, lai pilnībā sagatavotos
projektēšanai. Jāpielāgo ielas,
piemēram, Stacijas iela, kura
pavirzīsies tuvāk Lāčplēša piemineklim, būs jāpārprojektē
Zemgales prospekts, Sliežu un
Pasta iela. Mainīsies gājēju
plūsma. Pērn jau izstrādājām
arī jauno sabiedriskā transporta
maršruta tīklu,» īsos vilcienos
pasākumus pāršķirsta Baļčūna
kungs.
«Paralēli tam paredzēta Spor-

Pirms
ķerties pie
remontdarbiem
Sporta ielā,
nepieciešama izpēte,
vai brauktuve neklāj
vēsturiskos
kapu apbedījumus.
ta ielas izpēte, kur, pilnīgi iespējams, atrodas apbedījumi. Ja tā,
tad jādomā par pārapbedīšanu.
Padomju laikos tam nepievērsa

Ielu remontdarbi
Šī gada plānos ietilpst pārlikt
bruģi Ausekļa ielas posmā no
Meiju ceļa līdz Blaumaņa ielai.
Pie svaigas asfalta segas tiks Ganību ielas braucamā daļa posmā
no «Zelta vārpas» veikala līdz 1.
līnijai. Plānots pabeigt arī pērn
uzsāktos Tērvetes un Rīgas ielas
remontdarbus. A.Baļčūns vērtē,
ka Tērvetes iela top par vienu
no simpātiskākajām Jelgavas
ieliņām. Pagaidām to klāj tikai
asfalta apakškārta, bet šogad būs
arī virskārta.
Vēl jāsakārto Traktoristu un
Satiksmes ielas krustojums, kur
arī uzklāta asfalta pirmā kārta.
Kā «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, šogad notiks Ziemeļu
apvedceļa projektēšanas darbi.
Līdz ar to «Pilsētsaimniecībai»
jāuzrauga darbs pie Atmodas ielas
posma plānojuma no Lapskalna
ielas līdz Dobeles šosejai.
Jelgavā ir pietiekami daudz
ielu, kuru segums ir nolietojies, tāpēc uzteicama ir iedzīvotāju vēlme
līdzdarboties. Šogad ar pilsētnie-

ku 50 procentu līdzfinansējumu
plānots sakārtot Olaines ielu.
«Šāda prakse nav gluži jaunums. Jau pērn pēc šāda scenārija
tika salaboti divi Bebru ceļa posmi
un T.Grothusa iela. Līdzfinansējumam tika atvēlēti ap 20 000 latu.
Šādām iedzīvotāju iniciatīvām
vienmēr nāksim pretī, meklēsim
risinājumus,» bilst A.Baļčūns.
Remontdarbu dēļ arī šogad
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Vasarā kādu laiku būs
slēgts Brīvības bulvāra un Garozas ielas krustojums. «Protams,
centīsimies visu saplānot tā, lai
pilnībā satiksmi Brīvības bulvārī
nevajadzētu slēgt. Periodiski pa
posmiem gan to nāksies darīt, bet
ir viens ļoti svarīgs nosacījums, ko
noteikti ņemsim vērā – proti, slimnīcai piekļuve jānodrošina jebkurā
diennakts laikā. Arī atsevišķi
Rīgas ielas posmi uz laiku varētu
tikt slēgti. Neērtības autovadītājiem būs, taču ieguvums ir pietiekami liela motivācija paciesties,»
domā A.Baļčūns.

īpašu uzmanību, taču tagad gan
tas šķiet pareizi, lai arī piederīgo, visticamāk, nevienam nav,»
komentē D.Done.

Iekškvartāli

Ar pilsētas domes iniciatīvu
pirmo reizi plānots iedzīvināt iekškvartālu sakārtošanu sadarbībā
ar zemes īpašniekiem un māju
apsaimniekotājiem. Tas nozīmē,
ka konkrētā teritorija iegūs jaunu
seju ar dalītu pašvaldības un arī
zemju īpašnieku finansējumu.
Pašlaik tiek apzināta situācija
Raiņa, Pasta, Driksas un Katoļu
ielas namu pagalmos. «Rēķinām
izmaksas, skicējam risinājumus,
domājam par finansējuma proporcijām. Bez abpusējas sadarbības
iekšpagalmus nesakārtot. No
vienas puses, varētu uzlikt par pienākumu par to domāt tikai zemju
īpašniekiem, bet, no otras – tās
ir koplietošanas teritorijas, kur,
piemēram, savu auto var novietot
ikviens jelgavnieks. Ir sūdzības par
pagalmu stāvokli, taču pašvaldībai
vienai arī nav tiesību ieguldīt naudu privātas teritorijas sakopšanā,»
stāsta A.Baļčūns. Zemes īpašnieki
tiks informēti turpmāko divu nedēļu laikā, kad jau varēs runāt par
provizoriskām izmaksām.

• Visiem šā gada jaunajiem objektiem kopā atvēlēti vairāk nekā
pieci miljoni latu.
• Rekonstruējamo ielu kopgarums – ap 3,3 kilometri (neieskaitot Tērvetes un Rīgas ielu).
• Kamēr nav oficiāli paziņots
Valsts autoceļu fonda finansējums šim gadam, pilnīgi droši var
rēķināties ar pērnā gada līdzekļu
apjomu – vienu miljonu un 469
tūkstošiem latu. Tie vairāk tiek
izlietoti ikdienas uzturēšanas
darbiem.
• Ielu apgaismojumam – elektroenerģijas patēriņam – no
pamatbudžeta tiks atvēlēti 140
000 lati, ikdienas uzturēšanai
– 120 000 lati, savukārt 250 000
lati no Valsts autoceļu fonda
piešķirtajiem līdzekļiem tiks ieguldīti nopietnākiem darbiem,
piemēram, apgaismojuma atjaunošanai atsevišķos posmos, kur
tas nepieciešams, kā arī avārijas
stāvoklī esošu kabeļu nomaiņai.
• Parku un skvēru kopšanai paredzēti 619 000 lati, izglītības
iestāžu teritoriju sakopšanai
– 472 000 lati, pļaušanai – 135
000 lati, apstādījumu kopšanai
– 113 000 lati.

Lietus
ūdens
novadīšana

Tūlīt pēc ielām lietusūdens
novadīšanas sistēma ir pilsētas otra lielākā problēma.
Jelgavas īpatnība ir augstais
gruntsūdens. Arī upju ieskāvuma dēļ atsevišķos grāvjos
ūdens stāv pat visu gadu.
Nepārtraukti jāseko līdzi
caurteku stāvoklim un grāvju tīrībai, ko pašreiz esošais
viens «Pilsētsaimniecības»
darbinieks nevar pagūt. «Tāpēc esam nolēmuši pieņemt
darbā vēl vienu, kas ieguldītu
savu artavu hidrotehnisko
būvju uzraudzīšanā un optimāla risinājuma meklēšanā,»
saka aģentūras vadītājs.
Šogad ieplānota Druvienas
ielas grāvju sistēmas sakārtošana. «Kāpēc tieši Druvienas iela? Runāsim atklāti
– ir vietas, kur iedzīvotāji
ir neatlaidīgāki, norāda uz
problēmu, kas patiešām parasti ir acīmredzama, tāpēc,
pateicoties viņu iniciatīvai,
novērsīsim konkrēto problēmu. Iedzīvotāji ir vislabākais
uzraugs.»
Arī ielās, kur nav grāvju
sistēmas, pastāv problēmas.
Vietumis lietusūdens kanalizācija ir nolietojusies, pat
veidojas asfalta iegruvumi.
Taču jaunajos objektos gan
līdz ar ielām tiek sakārtota
arī lietusūdens novadīšanas
sistēma, kas, rekonstruējot
ielu, ir obligāts nosacījums.

Zaļā rota
Te pieskaitām arī bērnu rotaļu un sporta laukumus. To
būs par veseliem trim vairāk
– Asteru ielā 16, Satiksmes ielā
33 un Zvaigžņu ielā. Pirmie
divi – bērnu rotaļu, bet pēdējais – basketbola laukums.
Savukārt jau esošajiem krāšņajiem puķu podiem pie laternu stabiem piepulcēsies vēl 42
zaļās rotas. Tās plānots izvietot dažādās pilsētas ielās.
Diemžēl pļaušanas apjomi
finansiālu problēmu dēļ šogad,
iespējams, būs jāsamazina,»
paskaidro A.Baļčūns.

viena diena ar...
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Konča ved pastaigā Sigitu
 Ritma Gaidamoviča

pērku pati, jo zinu, kāda izskatās
katra krāsa, lai arī tagad tās
neredzu. Zinu, kāda ir sarkana,
melna, kas ir vienas no manām
mīļākajām krāsām. Pasaku, ko
vēlos, un tad ejam pa veikaliem.
Vecmāmiņa izstāsta, kā apģērbs
izskatās. Uzvelku. Ja labi jūtos,
ņemam, ja ne – nepērku. Grūtības
gan man sagādā apavi, jo man ir
35. izmērs. Jau no 16 gadu vecuma staigāju tikai uz augstiem
papēžiem, to daru arī pašlaik.
Un vēl man patīk staigāt īsos
svārkos – tā jūtos sievišķīgāka,
arī gaita un stāja mainās,» stāsta
meitene.
Dodamies uz Jelgavas rajona slimnīcu. Sigitai vēl pirms
braukšanas jāaiziet pie ārsta
uz pārbaudi un jāsaņem zāles
līdzņemšanai. Tur gan viņu
sagaida pārsteigums – izrādās,
abas ar vecmāmiņu sajaukušas
ārsta vizītes laiku. Pierakstījušās
pulksten 13, bet ieradās tikai 14.
Ārste par to izrādījusi visai lielu
neapmierinātību, bet galu galā
viss beidzies labi.

Pirmo reizi ar Sigitu
tikos, kad gāju intervēt
viņas vecmāmiņu Veltu.
Veltiņa teica, ka mājās
būs arī mazmeita, par
kuru jau iepriekš bija
tik daudz stāstījusi. Ierodoties dzīvoklī, nevarēju saprast, kāpēc
Sigita kaut ko klabina
uz datora, neskatoties
ekrānā, un istabā ir
tumsa! Veltiņa ieslēdza
gaismu un mūs iepazīstināja. Meitene sniedza
roku, bet vecmāmiņa
mudināja: «Tev jāiet tuvāk, jo Sigita ir akla.»
Iespējams, ka arī jūs
viņu pamanīsiet pilsētā
– ne vienu, bet kopā
ar suni. Sigitai nu jau
dažus mēnešus pārvietoties palīdz uzticamais
suns pavadonis Konča.
Sigita nav neredzīga kopš bērnības – šī nelaime ar viņu notika
24 gadu vecumā. Saasinājās
diabēts, un jau četrus gadus meitenei jāsamierinās ar dzīvi tumsā.
Tas bija smags trieciens – dzīvei
zudusi jēga, taču, draudzenes
mudināta, viņa sākusi apmeklēt
psihologu un apgūt austrumu
bioenerģētisko masāžu «Jumeiho», caur kuru izjutusi savas
ciešanas, izzinājusi sevi, savas
iespējas, ieguvusi pat starptautisku masieres sertifikātu. Reizē
arī sapratusi, ka dzīve turpinās
– pat ne slikti, tikai daudz citādāk
– un ar šīm pārmaiņām vienkārši
jāsadzīvo. Kopš oktobra Sigita
kļuvusi neatkarīgāka no savas
ģimenes, jo ieguvusi ilgi kāroto
suni pavadoni – Konču. Tas ir
otrais izmācītais suns pavadonis
Latvijā, patlaban apmāca trešo,
kas aizceļos uz Rēzekni.

Rīts sākas ar desas ādiņu

Pie Sigitas ierodamies ap pulksten 11, un priecīga mūs sagaida
Konča. Sigita vien piebilst, ka
tīri vai jābrīnas par tādu draudzīgumu, jo ne kuram katram
ciemiņam tāda uzmanība tiek
pievērsta.
Sigitas dienas gaitas sākās jau
pulksten 7.50 – tradicionāli Konča
uzlikusi savu ķepu un purniņu uz
gultas ar vienu lūgumu: «Sigitiņ,
izved mani pastaigā un pabaro,
neaizmirsti arī desas ādiņu, ar
kuru tu mani iepriecini katru
rītu, kaut arī zinu, mana maltīte
ir tikai profesionālā barība.»
Tad nu Sigitai jāceļas. Brokastīs bijis vien pāris sviestmaižu,
tāpēc Konča jutusies ļoti vīlusies.
«Ievērojot tradīcijas, man bija
jāsilda desiņa, bet ādiņa no tās
jāpataupa Končai. To viņa saņem
pēc pastaigas. Ja viņa nejūt desas

Virtuvē kā savā kabatā

Sigita ikdienā nenēsā nevienu atšķirības zīmi, kas liecinātu par
to, ka viņa ir akla – ne balto spieķi, ne dzelteno nozīmīti, bet,
kopš pie viņas atrodas Konča, sunim ir speciāla pavada, uz
kuras ir atstarotāji. Pavadai piestiprināts baltais punkts, kas
liecina, ka pa ceļu iet neredzīgais ar suni pavadoni.
smaržu, ir gaužām apvainota
un negrib mani klausīt,» stāsta
Sigita. Izieta rīta pastaiga, Konča
brokastis paēdusi, un Sigita, izdzērusi atlikušo
krūzi kafijas, gaidījusi
vecmāmiņu un mūs.

pulksten 11 iezvanās Sigitas mobilais telefons. Zvana no «Tele 2»,
lai paskaidrotu, ka pēdējās dienās
bija tīkla pārslodze, tieši tāpēc
daudzi zvani pārtrūkuši. Uzlabojumi būšot dažu dienu laikā.
«Tu noteikti gribi zināt, kā es
darbojos ar mobilo teMobilo
lefonu, ja neredzu, kas
telefonu lieto
man zvana. Vecmāmiņai,
bez problēmām
māsai, dažiem draugiem
Izrādās, ka pie Sigitas
uzliktas atšķirīgas meloesam paspējuši paciemoties
dijas. Šim telefonam ir ļoti
vēl pirmspēdējā dienā, pirms
maza atmiņa, tādēļ
viņa dodas piecu mēneman vajag jaunu,
šu mācību braucienā
lai varētu ierakstīt
uz Spāniju. Šogad
vairāk melodiju un
viņa beigs augstkatram zvanītāskolu «Attīstība»
jam uzlikt savu
un iegūs sociālās rehabiskaņu. Pēc tā
litētājas diplomu. Pirms
arī atšķiru zvamūsu ierašanās meitene
Si- nītājus un
s
ūriņa s. varu izg
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«Sākumā man gāja grūti Cūkas g
arī īsziņas. Esmu
ar klienta meklēšanu,
iemācījusies no galvas, kur kurš
taču atradu un divas reizes ne- burts atrodas, cik reižu taustiņš
dēļā gāju pie viņas, lai mācītu. jāspiež, un problēmu nav,» tā
Meitene bija ļoti jauka, mēs ātri meitene. Viņa uzreiz atceras, ka
sastrādājāmies,» tā Sigita. Pēc internetā jāapskatās, kā pareizi
sauc telefonu, kuru viņa noskatījusi, jo, iespējams, to jau šodien
nopirks. Sigita ķeras pie darba.
«Jā, un populāros draugiem.lv
un visus čatus arī lietoju. Aklums nav šķērslis, lai darbotos
Vislielāko
ar datoru – man ir sinhronizētā
prieku Konrunājošā datorprogramma, kas
čai sagādā
komentē ikvienu manu darbību,»
rotaļāšanās
stāsta Sigita.
ar Sigitu.
Sunim pat ir
sava mīļākā
rotaļlieta
– dzeltens
mīksts
riņķis, kas
noder gan
zobu stiprināšanai, gan
spēlējoties
ar saimnieci.

Konča vislabāk zina
ceļu uz «Tonusu»

Arī Konča ne soli no saimnieces
neatiet, tikai, ieraugot svešus
cilvēkus, vēlas izrādīties, tāpēc
Sigitai atnes savu mīļāko mantu,
lai viņi parotaļātos. Meitene tik
nosaka – lai jau sunenītei šis
prieciņš tiek.
Jautāju Sigitai, kā tikusi pie

Ikdienā neatņemamas palīgierīces – sienas pulkstenis, kas
apaļajās stundās kūko tik reižu, cik pareizs laiks, un rokas
pulkstenis, kuru atverot meitene pati var sataustīt, uz kura
cipara atrodas katrs rādītājs. Sigita atzīst, ka brīvā laika ir ļoti
maz, tomēr kāda grāmata tiek noklausīta. Mājās pieejamas vien
kasetes, bet no neredzīgo bibliotēkas tiek ņemtas arī jaunākās
Foto: Ivars Veiliņš
grāmatas, kas ierakstītas CD.
Končas. «Par suni pavadoni sapņoju sen, stāstīju to arī saviem
skolas biedriem un draugiem,
bet visu jau nevar dabūt uzreiz.
Turklāt Latvijas likumdošana
neko tādu neredzīgajiem nav
paredzējusi. Taču vienu dienu
man piezvana un pasaka: «Tev
būs suns, tu taču gribēji!» Protams, gribēju, tikai sabijos, vai
suns pie manis pieradīs, vai es
viņam patikšu. Bet pierada, un tā
mēs jau kopš oktobra mācāmies
ceļus, pa kuriem man jāstaigā,»
stāsta Sigita. Vislabāk Konča zina
ceļu uz kluba «Tonuss» ēku, kur
meitenei notikuši spāņu valodas
kursi, arī ceļš uz Jelgavas autoostu nav svešs – to arī Sigita zina no
galvas, jo bieži vien sagaida savus
draugus, kas atbrauc no Rīgas vai
citurienes. Grūtības vēl sagādājot
iešana uz Jelgavas Neredzīgo
biedrību, jo suns esot par jaunu
tik lielam informācijas daudzumam. Viss jāapgūst pakāpeniski.
«Tikai nedomā, ka līdz Končas
atvešanai es visu laiku sēdēju
mājās. Tāpat man vajadzēja visur
doties – gāju kopā ar vecmāmiņu,
māsu, draugiem, bet ierasto ceļu
mēroju viena,» stāsta meitene,
piebilstot, ka nesaprot tos neredzīgos, kas visu laiku gaužas. «Var
jau būt, ka man tikai tā šķiet, bet
visur, kur esmu lūgusi palīdzību,
tā man tiek sniegta – pateikts,
kāda gaisma luksoforā, cik maksā, arī padod kaut ko. Iespējams,
tas tāpēc, ka nekad neesmu kaunējusies no tā, ka neredzu. Es to
cilvēkiem pasaku.»

Pastaiga izraisa
pārsteigumu

Sigita pēkšņi taujā, cik pulkstenis, taču attopas, ka tas uz rokas ir
pašai. Tas ir neredzīgo pulkstenis,
kuru viņa saņēmusi palīglīdzekļu
centrā. To var atvērt, un Sigita
ar pirkstu satausta, kur atrodas
katrs pulksteņa rādītājs – iedaļas
12, 3, 6 un 9 atzīmētas garākām
svītriņām, pārējie cipari mazākām. Secinām, ka klāt pusdienas
laiks un vajadzētu iziet pastaigā
ar Konču. Suns, ieraugot, ka Si-

gita paņem melno vējjaku, nezin
kur no prieka skriet, jo uzreiz
saprot, ka jāiet laukā. Jāsaka
gan, ka viņa tajā dienā bija ļoti
apjukusi, jo laukā sniga. Tas sagādāja grūtības ceļa meklēšanā.
Izvēlējāmies doties Lielās ielas
virzienā. Ar interesi, vairāk no
mugurpuses, noskatījos, vai tiešām Konča iet pareizā virzienā.
Jā, viss norit pēc plāna: aiziet
līdz luksoforam, pie sarkanās
gaismas, kad mašīnas brauc, suns

Pārnākusi Sigita steidzas uz
virtuvi, lai līdz kinologa atnākšanai, kas turpina apmācīt Konču,
paspētu kaut ko iekost. Arī virtuvi
meitene pazīst kā savu kabatu.
Atšķirībā no citiem neredzīgajiem
viņas tehnikai nav īpašas atzīmes,
lai to varētu lietot. Sigita steigšus
ķeras pie ledusskapja, kur sameklē žāvētas gaļas gabalu, no maizes
kastes paņem maizes šķēli un
gatavo sviestmaizi. Viņa atzīst,
ka arī zupu, kartupeļus vāra un
gaļu cep. Ēdiena gatavību jūt pēc
smaržas vai skaņas – piemēram,
kad gaļa izcepusies, to jūt pēc
skaņas. Kinologs kavējas, un
Sigita stāsta, ko dara brīvajos
brīžos. Izrādās, visi mājās redzamie pinumi ir Sigitas roku darbs,
pīšanu viņa, neredzīga būdama,
apguvusi «Strazdumuižā». Tā
nu meitenes rokām darināts ir

Kaut arī meitene neredz,
mācoties neredzīgo skolā
«Strazdumuiža», viņa
iemācījusies
gatavot dažādus pinumus.
Tā mājās visi
groziņi ir Sigitas darināti.
apstājas, bet pie zaļās gaismas jau
ved meiteni pāri ielai. Ieraugot
suni ar īpašu pavadu, kas apliecina, ka tas ir kopā ar aklu cilvēku,
arī garām ejošā sētniece apstājas
uz taciņas, lai palaistu meiteni un
suni. Bet Konča pārsteidz – pārejot ielu, sāk dikti ostīties. Vienu
brīdi pat dodas ceļa virzienā, bet
atgriežas. Nonākot tuvāk mājām,
suns aiziet pa ceļu, kur, kā Sigita
stāsta, nekad nav gājusi. Taču es
devos Sigitai palīgos un abas ar
Konču pavadīju mājās sveikas un
veselas. Apjukums, visticamāk,
tikko uzsnigušā sniega dēļ – suns
nespēja saostīt ceļu.

Visam jābūt savās vietās

Jau mājās Sigita atver savu
akurāti sakārtoto skapi – visām
lietām jābūt kārtīgi saliktām un
katrai jāatrodas noteiktā vietā,
lai meitene tās varētu atrast.
Izņēmusi no skapja svārkus un
mēteli, meitene ņemas stāstīt,
kā iegādājas drēbes un atpazīst
krāsas. «Redzi zaudēju 24 gadu
vecumā, tāpēc drēbes un kurpes

gan ķiploku, gan sīpolu kurvītis,
gan māsas dēla mantu glabātuve,
vecmāmiņas iepirkumu groziņš
un citas lietas.

Sniegs traucē
Končas mācībām

Konča, redzot rosību, saprot, ka
drīz jāiet vakara pastaigā, tāpēc
ir nemierīga un skraida pa māju
no vienas istabas uz otru. Bet pie
durvīm jau atskan zvans. Ieradies
kinologs, un Konča priecīga metas šo sveikt, lecot virsū. Arī Sigita
sasveicinās un sāk ģērbties, lai
dotos vakara pastaigā uz Jelgavas
Neredzīgo biedrību. Lai arī laika
apstākļi nav no pateicīgākajiem,
mācību stunda rit savu gaitu.
Pagrūti gan Končai gāja, bet ceļš
līdz biedrībai tomēr atrasts.
Mēs atvadāmies no Sigitas un
Končas, lai viņa vakarā paspētu
sakravāt koferus – priekšā taču
brauciens uz Spāniju. Viņa atzīst,
ka tas šķiet liels ārprāts, jo prom
būs piecus mēnešus. Taču meitene ir apņēmības pilna – Jelgavā
Sigitu atkal redzēsim jūnijā.
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Lietuviešiem – svētku gads
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas lietuviešu
biedrība «Vītis» šobrīd
apvieno kādu duci dalībnieku, taču tie ir aktīvākie – pasākumos
vienkopus parasti sanāk pat 40 – 50 Jelgavā
dzīvojošo lietuviešu.
«Mēdz jau teikt, ka attālums
satuvina, un, manuprāt, lietuvieši
Jelgavā to skaidri pierāda – kamēr
lietuviešiem savā dzimtenē kāju
spert bija liegts un mūs šķīra
attālums, bija daudz lielāka nepieciešamība pēc savu saišu stiprināšanas svešumā, bet tagad, kad
Lietuva ir ar roku aizsniedzama
un stundas vai pāris laikā ar auto
nokļūt savā dzimtenē, apciemot
radus vai vienkārši aizbraukt pie
draugiem nav nekādu problēmu,
sarūk arī nepieciešamība pēc
tādas īpašas tuvināšanās ar tautiešiem Jelgavā,» spriež biedrības
vadītājs Aļģimants Burba.
Lietuvieši padomju gados saņēma ļoti bargu sodu – liegumu
atgriezties savā zemē, kura izpildi
strikti uzraudzīja ap 30 000 plašs
slepeno aģentu tīkls, ja kāds arī
mēģināja, viņu sagaidīja skarbs
sods. A.Burba saka: «Paskatieties,
kur mīt visvairāk lietuviešu – jā,
Latvijas pierobežā. Viņi ne velti
izraudzījās savas jaunās mājas
tieši te – viņi tiecās uz dzimteni
un atdūrās pie robežas.»

Jelgavā ir ap 1000 lietuviešu, un, kā viņi paši saka: «Mūs var iedalīt tādās
kā divās grupās – Sibīrijas bērni un mīlestības «izsūtītie».» Lietuva padomju
laikos bija vienīgā valsts, kurā bija izdota rezolūcija, kas stingri aizliedza
izsūtītajiem atgriezties savā dzimtenē, tāpēc liela daļa no viņiem par savām
mājām pēc pārciestā austrumos izvēlējās apmesties pēc iespējas tuvāk savai
zemei – Latvijas pierobežā, arī Jelgavas rajonā. Savukārt citi Jelgavu un Latviju par savām mājām sauc, mīlestības aicināti – viņi satikuši to vienīgo un
liktenīgo latvieti, ar kuru jau mūsu valstī nodibināta ģimene. Šoreiz laikā, kas
lietuviešiem ir dubultīpašs, jo 16. februārī Lietuva svinēs savas republikas 90.
neatkarības dienu, bet Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» ir 80. dzimšanas
dienas gaidās, «Kopā» cenšas izzināt, kā jūtas lietuvieši Jelgavā.

Taču laiki mainās, un šodien jau
A.Burba nesaka – tas ir labi vai
slikti, bet lietuvieši arvien vairāk
iesakņojas te, Jelgavā, un arvien
mazāk izjūt atšķirtību no savas
dzimtenes. «Manuprāt, lietuvieši ir
vislojālākā tauta Latvijai. Jā, varbūt tāpēc, ka mums ir radnieciska
izcelsme, līdzības mūsu abu valstu
vēsturē, taču es nezinu, vai būtu
viegli atrast kaut vienu lietuvieti
Latvijā, kurš teiktu, ka te jūtas
diskriminēts. Iespējams, ka šādus
pārmetumus vēl varēja dzirdēt
juku laikos, taču tobrīd latvieši
paši varēja justies vēl nedrošāk
par lietuviešiem,» saka A.Burba,
piebilstot, ka integrāciju viņš izprot
kā lojalitāti pret valsti, kurā dzīvo.
«Ja reiz tu dzīvo Latvijā, tad tev ir
jāciena tās kultūra, jāciena vēsture,
paražas vai, vienkārši sakot, jāmīl
valsts, kurā tu mīti.»
«Man ir trīs dēli, un to, ko sauc
par integrāciju, ļoti labi iespējams
izjust ģimenē, ikdienas situācijās.
Atceros brīdi – latviešu basketbola
komanda spēlē ar lietuviešiem.
Skatos: divi mani dēli kaislīgi

atbalsta latviešus, bet trešais
– lietuviešus. Tas notiek dabiski,
un cilvēks jau pats izvēlas, kuru
ceļu iet. Piemēram, mana meita
sirdī ir īsta lietuviete – viņa jūt
nepieciešamību izzināt savas
saknes,» saka A.Burba.
Runājot par biedrību, tā savulaik izveidota kā domubiedru
klubs, kur sanākt kopā tautiešiem, kurus apvieno doma par
tēvu zemi. «Šobrīd pārsvarā tās
ir kultūras lietas, kas biedrībā
apvieno cilvēkus: mēs rīkojam
kultūras pasākumus, pulcējam
kopā lietuviešus. Taču arī šajā
ziņā jau ir izmaiņas – tā kā lietuvieši arvien mazāk izjūt tālumu
no savas dzimtenes un nepieciešamību pēc saišu stiprināšanas savā
pulkā, tad arvien vairāk biedrība
sāk domāt nevis par to, kā savā
pulkā darboties, bet rādīt citiem,
kas mēs, lietuvieši, esam,» saka
A.Burba un piebilst, ka arī tas
ir tikai dabisks process. «Lietuvietis Jelgavā apmeklē kultūras
pasākumus, iesaistās pilsētas
dzīvē. Kāpēc latvietim nepaska-

tīties un kaut nedaudz neiepazīt,
kāda ir Lietuvas kultūra?» jautā
A.Burba.
Un šis gads tam varētu būt
īsti piemērots. Jau 16. februārī
«Vītis» svinēs Lietuvas 90. neatkarības dienu, kad ciemos ieradīsies
draugi no Kupišķiem (Lietuva) ar
saviem pašdarbniekiem. «16. februāris ir mums svēta diena – tāpat
kā latviešiem 18. novembris, un
mūsu biedrība to nekad neaizmirst. Jāpiebilst, ka vēl šonedēļ
mēs piedalījāmies mūsu valsts
neatkarības dienas svinību pasā-

kumā Dobeles Novadpētniecības
muzejā,» tā A.Burba.
Biedrības vadītājs saka paldies
visiem aktīvajiem lietuviešiem,
bet īpaši Marijai Utānei, Aldonai
Burlakai, Leongīnai Upeniecei,
Janīnai Puķei, Janīnai Skarulienei, Regīnai Detlavai, Albīnai
Dudaitei, Danai Širiņai, Ādolfam
Šudeiķim un Arvīdam Tareilam.
Taču šis gads lietuviešiem patiesi Jelgavā solās būt notikumiem
bagāts, jo šogad aprit tieši 80
gadu, kopš pilsētā nodibināta
lietuviešu biedrība. «Jau šobrīd

aktīvi sākam gatavoties jubilejai,
kas būs augustā. Noteikti ciemos
sabrauks draugi gan no Lietuvas,
gan arī mūsu sadraudzības biedrību kolektīvi tepat no Latvijas,»
stāsta A.Burba.
Jāpiebilst, ka lietuviešiem tuvojas vēl kāds zīmīgs skaitlis
– nākamgad aprit 1000 gadu, kopš
vēsturiskajās annālēs pirmo reizi
minēts vārds «Lietuva».
«Es mīlu un cienu Latviju, bet
mans mīļākais vārds ir un paliek
Lietuva,» noslēgumā piebilst
A.Burba.

Kad uznāk ilgas,
kāp mašīnā un brauc!

Es neesmu latviete,
bet runāju latviski

 Kristīne Langenfelde

 Kristīne Langenfelde

Tā par sevi saka Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja lietuviete
Regīna Detlava, kura
spriež, ka pats liktenis
viņu jau sagatavojis
tam, ka savas mājas
Lietuvā būs jāmaina
pret Latviju.

Lietuvietim Ādolfam
Šudeiķim pagājušā nedēļa bija īpaša – viņš
sekmīgi nokārtoja naturalizācijas eksāmenu
un kļuva par Latvijas
pilsoni. Daudziem, pat
viņam tuviem cilvēkiem, tas bija pārsteigums – ne visi zināja,
ka Ādolfs līdz šim bija
nepilsonis.
Nevienam vien jelgavniekam
viņš labi zināms kā airētāja
Andreja tētis – viņa dēls joprojām pretendē uz iespēju startēt olimpiskajās spēlēs. Daudzi
Ādolfu atpazīst pēc viņa darbiem
– kokgriezumiem, kas redzami ne
vienā vien izstādē vai tirdziņā.
Smaidošs un ar labu humora
izjūtu – tādas ir pirmās asociācijas, satiekot Ādolfu. Viņa
kundze Iveta teic, ka lietuvieši
vienmēr esot tādi draudzīgāki,
atvērtāki, sirsnīgāki, ar ļoti stiprām ģimeniskām un nacionālām
tradīcijām.
Ā.Šudeiķis ir dzimis Sibīrijā.
Viņa ģimene ir viena no tām, kam
bija liegts atgriezties Lietuvā, un
viņi par savām mājām izvēlējās
Jelgavu. «Jā, varbūt pašā sākumā bija grūtāk – sveša zeme,
tradīcijas, atrauts no radiem...

«Varbūt pašā sākumā bija grūtāk – sveša zeme, tradīcijas, atrauts
Foto: Ivars Veiliņš
no radiem...» saka Ādolfs Šudeiķis.
Vissmagāk tas noteikti bija manai mammai, bet es to kaut kā
uztvēru citādi. Varbūt pat mazliet savādi, ja kāds tā no malas
skatītos, bet es gribēju iekļauties
latviskā vidē, gribēju kļūt par
savējo,» atceras Ādolfs.
Taču, kad Ādolfs aizbrauca uz
Lietuvu, viss mainījās. «Mums
Lietuvā ir ļoti daudz radu – pa
mammas līniju vien 29 brālēni
un māsīcas. Tad gan pirmajos
gados, kad jau varēja braukt
ciemos pie radiem, izjutu tādu
kā sāpi, ka esmu atrauts no savas
dzimtenes. Bija smagi – brauc uz
savu dzimto zemi un jūti, ka tev
kaut kas atņemts. Ar laiku jau,
protams, šī izjūta mazinās. Nu šīs

atšķirības jūtu arvien mazāk. Tagad jau vai katru mēnesi iesēdies
mašīnā un aizbrauc uz Lietuvu
pie radiem. Ja patiesi uznāk ilgas
pēc Lietuvas, vienkārši aizbrauc,
lai gan patiesībā tā ciemošanās
tagad sanāk tik bieža, ka pat sail
goties lāga nepaspēj,» pasmaida
Ādolfs.
Jelgavā Ādolfs jūtas labi, jo te
ir viņa mājas, ģimene, dzīve, bet
Lietuva ir viņa sirdī. «Es tikai
nesen tā pa īstam iedziļinājos
Lietuvas himnā – tajā ir ļoti
garīgi vārdi: par iekšēju brīvību,
gaismu. To es Lietuvai arī gribu
novēlēt dzimšanas dienā – lai
mēs katrs izjustu arvien vairāk
gaišuma savā sirdī.»

«Es esmu mīlestības «izsūtītā»,» ar smaidu saka Regīna.
Viņa Jelgavā ieprecējās, un
tobrīd pat nav bijusi tāda doma,
ka vīrs varētu pārcelties uz
dzīvi Lietuvā.
«Kaut kā šķiet, ka pati dzīve
mani jau tam gatavoja. Atceros,
kad Lietuvā stājos augstskolā,
gribēju kļūt par lietuviešu filoloģi, bet neizturēju konkursu
un aizgāju mācīties par krievu
valodas skolotāju. Kad nokļuvu
Jelgavā, tas man ļoti palīdzēja
– sāku strādāt skolā par krievu valodas skolotāju,» stāsta
Regīna.
Nu jau Jelgavā Regīna dzīvo
20 gadus, taču Lietuvu tā pa
īstam nekad nav pametusi.
«Ziniet, tagad ir tik plašas
iespējas, ka no jebkuras pasaules malas ar tehnoloģiju
palīdzību vari ik dienu sekot
līdzi savas valsts dzīvei. Jā, es
arī regulāri internetā pārlasu

Lietuvas avīzes, sekoju līdzi
notikumiem – man interesē,
kas notiek manā dzimtenē. Es
taču esmu lietuviete! Protams,
ir man gadījies, ka, piemēram,
skolā notiek kāds pasākums un
skan uzruna «mēs, latvieši...»,
tad pēkšņi manī kaut kas saka:
stop, stop – tas neattiecas uz
mani,» nosaka Regīna.
Ikdienā viņa ir jelgavniece,
taču īpaši esot tie brīži, ko
var pavadīt Lietuviešu biedrības kopīgos pasākumos vai
ciemojoties pie savas ģimenes
Lietuvā.
«Tas jau bija pirms daudziem
gadiem, kad pirmo reizi no
avīzes uzzināju par Lietuviešu
biedrību un devos uz pirmo
pasākumu. It sevišķi jau neatkarības atgūšanas laikā tam
bija ļoti liela nozīme – tāds
īpašs saviļņojums, visus svētkus kopā svinējām, svētdienas
skolu izveidojām. Aktivitāšu
bija ļoti daudz!» stāsta Regīna,
piebilstot, ka tas viss ļāvis viņai
ikdienas dzīvē izjust Lietuvas
tuvumu.
«Jā, arī 16. februāris mums ir
īpašs. Sanākam kopā ar citiem
lietuviešiem, gatavojam cepelīnus, dziedam, dejojam – tie
ir īsti ģimenes svētki. Un nav
jau svarīgi – tu dzīvo Lietuvā

vai Jelgavā,» saka Regīna. Tā
kopā būšana ir gluži kā tāds
akumulators, kas dod spēku
ilgam laikam.
Ilgas pēc mājām un radiem
arī vairs nav tik spilgtas kā
agrāk. «Arī iepriekšējā nedēļas nogalē ar meitu iekāpām
mašīnā un pēc divām stundām
bijām pie manas mammas. Tā
Lietuva taču ir tepat – ar roku
aizsniedzama, mēs esam tik
tuvu. Brīžiem jau pat šķiet
dīvaini – tu ieej veikalā, bet
skaties, kurā plauktā gribi, vienas vienīgas lietuviešu preces,»
nosaka Regīna.
Arī viņas meitām, kaut dzimušas un augušas Latvijā,
šobrīd dzīve ir tā izveidojusies,
ka lietuviešu saknes palīdz.
«Viena meita strādā reklāmas
aģentūrā, kur ir cieša sadarbība ar Igauniju un Lietuvu.
Protams, viņa, kārtojot pasūtījums, varētu runāt angliski
vai krieviski, bet, ja spēj ar
Lietuvas partneri runāt viņa
valodā, tas noteikti skan uzticamāk. Arī otra meita kārto
juridiskus darījumus, kuros
reizi pa reizei noder lietuviešu
saknes. Mēs jau nedzīvojam uz
vientuļas salas – nekad nevari
zināt, kā dzīve iegrozīsies,»
atzīst Regīna.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild
Jelgavas dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Ceturtdiena, 2008. gada 7. februāris
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Елгавский родник
Константина Оверченко
64 года лет живет в Елгаве украинский поэт
Константин Оверченко, творчество которого любят не только
ценители поэзии в Латвии. Помнят о нашем
украинце поэте и его
земляки в далеком
украинском Светловодске.
Константин Оверченко, член
Кировоградского областного
объединения «Степ», всегда
желанный гость на своей малой
родине, которой он посвятил
свои поэтические сборники «Я
родом звідти, де Дніпро тече...».
„О, як тоді співали солов’ї.
Хорошо знают Константина
Оверченко в Украине, и как
переводчика произведений латышских авторов на украинский
язык. Первая книга, которую
Константин Оверченко перевел
с латышского языка была повесть Артура Лиелайса «Караваны выходят в океан». Благодаря
другим переводам, украинский
читатель узнал о творчестве
современных авторов Гунара
Цирулиса, Лаймониса Вадземниекса, Андриса Колбергса, а
также познакомился с латышскими сказками и дайнами. В течение 40 лет сорок Константин
Оверченко работал в должности
заведующего 1-й елгавской городской библиотеки. Он нес и
несет елгавчанам свет знаний и
литературного слова.

В Светловодске у Константина Гавриловича стоит старый
отцовский дом, о котором он
никогда не забывает, всем сердцем любя свою вторую родину
– Латвию и Елгаву. В архивных
документах Саласпилсского
концентрационного лагеря
смерти есть документы и на
военнопленного Константина
Оверченко. Не стерлись в памяти поэта побои и унижения,
рабский труд и борьба во взводе
подрывников партизанской
бригады Отомара Ошкална.
Война причинила Константину
Оверченко много страданий,
поэтому он старается, чтобы
люди чаще говорили о любви и
стихах, дружили, а не враждовали. С 1944 году Константин
Оверченко ведет свою елгавскую летопись жизни, сначала он
по назначению работал председателем елгавского районного
совета Осовиахима. Но его
любовь к латвийской земле
росла с каждым днем, поэтому
Константин Оверченко принял
решение связать навсегда свою
судьбу с Латвией.
Этот почтенный человек давно
перешагнул порог 85-летия, но
он всегда в гуще общественной
жизни украинского общества
Елгавы, которому дано звенящее название «Джерело», что в
переводе означает «Родник».
Руководитель общества Галина Юрченок называет Константина Оверченко душой
украинской Елгавы.

«Стихи Костя Оверченко светлы, как он сам, его энергии
могут позавидовать молодые,
рядом с которыми наш ветеран
сам чувствует себя молодым»,
- говорит Галина Юрченок,
которая сейчас помогает поэту
в работе над созданием новой
поэтической книги.

фото: Константин Оверченко

***
Цвітуть сади і неба
чиста просинь
Нас кличе знов і манить
в далину…
Говориш ти, що любиш
пізню осинь,
А я люблю, а я люблю весну.
І, як її, чарівну не любити?
Ходімо в степ, поглянемо
навкруг –
Зелений килим молодого
жита
І солов’їний свист з усіх яруг.
А подивись, які на травах роси,
Послухай пісню жайвора
гучну…
Говориш ти, що любиш
пізню осинь,
А я люблю, а я люблю весну.
Ось повертають журавлі
додому,
Над ними в небі чути їх
”курли”.
Вони і взимку у краю чужому
У подумках у плавнях
цих жили.
Їм снилась степу мова
стоголоса,

Зерном налитий колос
на лану…
Говориш ти, що любиш
пізню осінь,
А я люблю, а я люблю весну.
***
Ми живемо
На цьому світі звично.
А час сплива
Повільно, як ріка.
Прийдешнє нас
До себе кличе зично,
Вчорашнє вперто
Нас не відпуска.
І ми вчимося

Відрізняти краще
І бачити,
Що є Добро, що Зло...
Поміж прийдешнім
І поміж вчорашнім,
Між тим, що буде
Й тим, що вже було.
***
Од місяця на стежці плями,
Мов білі сіли голуби.
Цілує вечір до нестями
Зелені кучері верби.
Пливуть хмарки, як
альбатроси,

Пташині змовкли голоси.
І я твої цілую коси,
Вологі трошки од роси.
***
Я був би згоден все віддати,
Щоб повернути із імли,
Садок вишневий коло хати,
Хрущів, що в вишеньках гули.
І хату ту, де мама й тато
У згоді й злагоді жили...
Я був би згоден все віддати,
Щоб повернути їх з імли.
2006.02.01
Стихи Константина
Оверченко

Искусство примиряет людей
Добиться гражданского согласия в обществе между всеми
его членами – сверхзадача, сродни той,
которую на сценической площадке ставит
перед собой каждый
талантливый режиссер театра, имеющий
уникальное видение
будущего. Арвидс
Матисонс, который
работает в елгавском театре имени
А.Алунана, один из
таких режиссеров.
Любая выразительная деталь спектакля, соответствующий фон, декорации и костюмы, позы и интонации,
помогают зрителям лучше
понять авторский замысел.
Сопереживая вымышленным
героям, критически оценивая
их поступки, человек начинает
задумываться о том, что он в
реальности сам может стать
лучше. Превращения, которые
происходят на сцене с героями
пьесы, мучительный поиск
счастья, их борьба за свои
идеалы, или же бездействие,

реальны в режиссерском тол- изведения русских писателей,
ковании.
пришел в Елгавскую среднюю
И в жизни есть свои «режис- школу № 5, чтобы начать стросеры», способные насаждать в ить театр, который бы помог
быстроменяющемся обществе молодым лучше узнать и потакие модели развития, кото- нять свою родную культуру.
рые приводят к духовной изоУ Арвидса нет миллионов
ляции людей, представляющих в кармане, чтобы построить
различные культуры.
театральное здание, но ему,
Но театр
человеку, умудборется за то, По своей первой специальности ренному больчтобы человек, Арвидс Матисонс – медик. Он шим жизненк а к и м б ы н е закончил Рижскую 1-ю фель- ным опытом,
были его взгля- дшерскую школу, но с медици- ясно, что сейчас
ды, лучше осоз- ной свою жизнь не связал, а в важнее побед в
навал ценность 1968 году поступил на заочное политических
жизни, а зна- режиссерское отделение теат- спорах – победа
рального факультета Латвийсчит, стремился
здравого смыской консерватории.
соединиться с
ла, укрепление
другими, себе
отношений
подобными людьми, быть с между всеми жителями нашего
ними вместе.
города и страны. Режиссер Ма«Искусство способствует тисонс знает, что театр способен
взаимопониманию людей», - спасти мир и создать в нем обубежден латышский режиссер щественное согласие. Сегодня,
Арвидс Матисонс. Его имя когда дети не хотят брать в руки
хорошо известно не только книги, чтобы изучать классиелгавским любителям теат- ческую литературу, на спектакра. Арвидс является родона- ли молодежного театра-студии
чальником первого русского «Чайка» 5-й средней школы,
молодежного театра-студии в где играют более двадцати старЕлгаве. Более пяти лет назад шеклассников, а также выпуснаш национальный режиссер, кников приходят латышские и
которому очень близки про- русские девчонки и мальчишки,

их родные и учителя. Благодаря
Арвидсу, елгавской молодежи
стали близки и понятны герои
пьес Островского и Блауманиса, Шекспира и Шеридана,
Гоголя.
У Арвидса Матисонса накоплен богатый опыт воспитательной работы с детьми,
которых он любит по-отцовски
строго, но очень сердечно.
В конце 60-х прошлого века
Арвидс пришел работать на
Латвийское телевидение, где
многие годы возглавлял отдел
детско-юношеских и учебных
программ. Его программы
научили многому полезному
десятки, сотни тысяч латвийцев.
В зале Елгавского городского Дома культуры, где проходят спектакли режиссера Матисонса и его актеров, которые
продолжают полет чеховской
«Чайки», нет так много мест,
но в деле воспитания чувств
важно не количество, а то,
чтобы на доброе слово, услышанное со сцены, отозвались
в сердцах зрителей.
Полосу подготовил Центр
общественной интеграции
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 480.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4703.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 251.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem. «Trîs
krâsas – sarkans, balts, sarkans...»
12.45 «Ielas garumâ». Buïïu iela.
13.15 «Province». Ave Maria Vilces omei.
13.45 «Eiropas ieòemðana».*
14.20 «Ceïojums ar garðu».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Lidosta»; «Pasmaidi, draugs!» Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»

tv programma
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 1.sçrija.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 6.sçrija.
23.45 «Seðas pçdas zem zemes». ASV seriâls.
12.sçrija.
0.50 «Teksasas reindþers 7». ASV seriâls.
11.sçrija.
1.45 «Fargo». ASV kriminâldrâma. 1996.g.
3.35 «Íçdes suns Denijs». Francijas, ASV un
Lielbritânijas trilleris. 2005.g.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 40.sçrija.

TV3

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis». Seriâls. 480.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4704.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Meþa pîle».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 252.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.15 Laika ziòas.
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek». Aktuâlo tçmu raidîjums.
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».*

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 62.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 129.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 63.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 119. un 120.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Ekstrasensu cîòas 2».
Realitâtes ðovs. 3.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 20.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 23.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 90.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 130.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 121. un 122.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 5.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2». ASV asa siþeta seriâls.
17.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Krievu specvienîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
23.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.25 «Remonta skola» (ar subt.).
1.25 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 20.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
23.sçrija.

LTV 7

TV5

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. 10.sçrija.
10.25 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 2.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 206.sçrija.
14.00 NBA spçle.
Sanantonio Spurs – Bostonas Celtics.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 10.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 105.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 3.sçrija.
20.05 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâla filma.
8. un 9.sçrija.
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 5.sçrija.
21.45 «Tavs auto».*
22.15 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 4.sçrija.
22.40 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 105.sçrija.
23.25 «112 hronika».*

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
Informatîvi analîtisks raidîjums.
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. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». Komçdijseriâls. 12.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Dubultneveiksme mîlâ». Vâcijas romantiska komçdija. 2006.g.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 48.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 85.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 61.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 41.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 42.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 4.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 75.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. 69.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».

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. 3.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2.posma Zviedrijas rallijs kopsavilkums.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 12.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 481.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4704.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 252.sçrija.
10.50 «Meþa pîle».
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Mçs esam!»* V.Vîíes-Freibergas
autorprogramma.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Etnosi. Tolerance».

14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Rezgalîbas»; «Rietumu ekspresis».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 481.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4705.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. 253.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Allaha dârzs». ASV romantiska drâma.
22.45 Nakts ziòas.
23.00 «Ðeit un tagad».
23.40 «Galva. Pils. Sçta».*
23.55 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Medicîna un mçs».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 11.sçrija.
10.25 «Skandalozâs zvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*

13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 207.sçrija.
14.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ. 2.brauciens divnieku ekipâþâm.*
15.05 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 4 x 6
km jauktâ stafete.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 106.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Skandalozâs zvaigznes». Seriâls. 5.sçrija.
20.05 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâla filma.
10. un 11.sçrija.
21.00 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 9.sçrija.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 106.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 69.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Ideâls laiks mîlestîbai». ASV romantiska
komçdija. 2005.g.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 49.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 86.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 62.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 5.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 76.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. 70.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 I.Lindstrçmas kolekcija. «Mîlas valgos».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
22.55 Kinogardçþiem. «Ðokolâde». ASV romantiska komçdija. 2000.g.
1.10 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 12.sçrija.
2.05 «Mîts». Íînas un Honkongas
piedzîvojumu komçdija. 2005.g.
4.15 «Glâbta!» ASV komçdija. 2004.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 63.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 130.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 64.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 121. un 122.sçrija.

10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 1. un 2.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». Seriâls. 5.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 21.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 24.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 91.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 131.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 123. un 124.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 9.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 1.sçrija.
22.20 «Kazanova». ASV romantiska
piedzîvojumu filma. 2005.g.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas seriâls. 21.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 24.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 kopsavilkums.*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Krievijas
sarunu ðovs.
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 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. 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. 4.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena 13.februâris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 482.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4705.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 253.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «LTV portretu izlase». Aktrise G.Zariòa.
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.

15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 482.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4706.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 254.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».*

Ceturtdiena, 2008. gada 7. februāris

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 12.sçrija.
10.25 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 6.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».*
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 208.sçrija.
14.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
Vinterbergâ. 1. un 2.brauciens
èetrinieku ekipâþâm.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 12.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada Estere un Mauriòð.
18.10 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
15 km sievietçm.
19.55 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.20 «112 hronika».
20.35 «Zaïâ» attieksme».
Francijas dokumentâla filma.
21.30 «Viena bezdelîga nes pavasari».
Francijas drâma.
23.15 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 47.sçrija.

8.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
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 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.

15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. 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. 5.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena 14.februâris
LTV 1
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 70.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Galavârds pieder mîlestîbai».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 50.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 87.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 63.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 6.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 77.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. 71.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Seriâls. 5.sçrija.
22.55 «Lîgavas kleita». ASV melodrâma.
0.50 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 13.sçrija.
1.45 «Dzîvot un mirt Losandþelosâ». ASV
kriminâldrâma. 1985.g.
3.50 «Baltâ grâfiene». ASV, Lielbritânijas,
Vâcijas un Íînas laikmeta drâma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 64.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 131.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 65.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 123. un 124.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 3. un 4.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 9.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 22.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 25.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 92.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 132.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 125. un 126.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. 23.sçrija.
22.20 «Dimanti ir mûþîgi». Lielbritânijas un
Vâcijas piedzîvojumu filma. 1971.g.
0.50 «Remonta skola» (ar subt.). 22.sçrija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Seriâls. 22.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
25.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 483.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4706.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 254.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Muzikâlie LTV videofondi.
«Eirodziesma 2005».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 483.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4707.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. 255.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Spiegoðanas
noslçpumi». Dokumentâla filma.
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.).
8.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.00 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu
sportâ Siguldâ. Challenge Cup
priekðsacîkstes. Tieðraide.
10.20 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. Challenge Cup finâli. Tieðraide.
11.00 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 7.sçrija.
11.30 «Krçjums... saldais».*
12.00 «SeMS zupâ».* Vada Estere un Mauriòð.
13.00 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1. brauciens divnieku ekipâþâm.
13.40 «Nâkotnes parks».*
14.10 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2. brauciens divnieku ekipâþâm.
14.50 LBL zvaigþòu spçle.*
16.50 «SeMS asi prâtîgs». Vada Ella un Valters.
18.10 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
Tieðraide.
20.10 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
20.35 «112 hronika».
20.50 «Ko domâja Kolumbainas vidusskolas
slepkavas». Dokumentâla filma.
21.45 «Mîla Kubâ». Vâcijas melodrâma.
23.15 «Ar makðíeri».
23.45 «Zootrops».
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 71.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Piekrâpt ar mîlestibu».
Vâcijas komçdija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 7. februāris
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 51.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
88.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 64.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 45.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 7.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 78.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. 72.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «07 maina kursu» (ar subt.). Krievijas
kara drâma. 2007.g.
22.50 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 5.sçrija.
23.50 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1. un 2.sçrija.
1.55 «Prâta kaislîbas». ASV psiholoìisks
trilleris. 2000.g.
4.00 «Kino moguli». ASV un Vâcijas komçdija.
2005.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 41.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 65.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
132.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 66.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 125. un 126.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Lieliskâs pârmaiòas».
Seriâls. 5. un 6.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 1.sçrija.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 1.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 26.sçrija.
15.30 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 93.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 133.sçrija.

18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 127. un 128.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Titâniks». ASV romantiska drâma.
0.15 «Remonta skola» (ar subt.).
1.15 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 1.sçrija.
5.00 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 26.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Krievijas
sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. 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. 6.sçrija.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena 15.februâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»

8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 484.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4707.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 255.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 9.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas filma. 7.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 484.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4708.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 256.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 5.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Grejas anatomija». Seriâls. 30.sçrija.
24.00 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.00 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un
risinâjumi».
9.30 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1.brauciens sievietçm.
Tieðraide.
10.15 «Ar makðíeri».*
10.45 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2.brauciens sievietçm.
Tieðraide.
11.35 «Skandalozâs zvaigznes».
Seriâls. 8.sçrija.
12.00 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1.brauciens vîrieðiem.
Tieðraide.
13.00 «Zootrops».*
13.30 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2.brauciens vîrieðiem.
Tieðraide.
14.35 NBA spçle. Losandþelosas Lakers
– Òujorkas Knicks.*
16.50 «SeMS topo». Vada Lîva un Tomass.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 107.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Skandalozâs zvaigznes». Dokumentâls
seriâls. 9.sçrija.
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas seriâls. 2005.g. 2.sçrija.
21.00 «Svçtais Patriks: îru leìenda».
ASV drâma.
22.30 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.00 «24 stundas 3». ASV seriâls. 5.sçrija.
23.45 «NBA apskats».
0.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 107.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». ASV animâcijas seriâls.
49.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 72.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Lîgava no benzîntanka». Vâcijas romantiska komçdija. 2005.g.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 52.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 89.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 65.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 46.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 8.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 79.sçrija. Lomâs: A.Snatkina,
N.Rudova, K.Safonovs.
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.
13.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Gudrâ blondîne». ASV komçdija. 2001.g.
23.50 «Skarbie dþeki». Spânijas kriminâlkomçdija.
1.50 «Zemûdens cietums». ASV trilleris.
3.40 «Revolveris». Lielbritânijas un Francijas
gangsterfilma. 2005.g.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 42. un 43.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 66.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Makleoda meitas». Seriâls. 133.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 67.sçrija.
9.50 «Titâniks». ASV romantiska drâma.
13.40 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 2.sçrija.
14.35 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
Humora ðovs. 27.sçrija.
15.30 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
1.sçrija; «Kaspers». Animâcijas
seriâls. 31.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 94.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 134.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 129. un 130.sçrija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða programma. Vada J.Ðteinbergs, E.Kovaïevska,
A.Drunka un Z.Muktupâvels.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs. Vada
B.Sipeniece-Gavare.
21.35 «Saldumiòð». ASV romantiska komçdija.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.25 «Laipni lûgti mâjâs!» ASV komçdija.
3.10 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 2.sçrija.

16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 15.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».
ASV seriâls. 31.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Sniega fani».
22.15 «Eirodziesma 2008». Nacionâlâs atlases
speciâlizlaidums.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 «Ìimenes lietas». ASV drâma. 2003.g.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.45 «Televeikala skatlogs».
«Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu
sportâ Siguldâ. 1.brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
12.15 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu
sportâ Siguldâ. 2.brauciens divnieku
ekipâþâm.
13.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
14.00 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1. un 2. brauciens sievietçm.
15.50 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 12,5
km distance ar kopçju startu sievietçm.
16.55 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 4 x
7,5 km stafete vîrieðiem.
18.30 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle. Lietuvas rytas – BK Ventspils. Tieðraide.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
13.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.

23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 4.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena 16.februâris
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Vizîte»; «Rezgalîbas 2». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas
animâcijas seriâls. 26.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Ceïojums ar garðu».
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 33. un 34.sçrija.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Pa Sezana
pçdâm». Dokumentâla filma.
13.00 «Eirodziesma 2008». 2.pusfinâls.*
14.15 Sporta deju sacensîbas Dzintarjûra 2008.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 33.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle.
15.45 «Futûrðoks».

9
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 3.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 13.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Neparastie draugi».
ASV animâcijas filma.
22.20 «Nozagt Hârvardu». ASV komçdija. 2002.
g. Lomâs: Dþ.Lî, T.Grîns, L.Manna u.c.
0.05 «Kareivja stâsts». ASV drâma. 1984.g.
1.55 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs». ASV seriâls.
7.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.10 «Sârtais ziediòð» (ar subt.). Krievijas
pasaku filma. 1977.g.
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 «Triecienspçks 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11. un 12.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena 17.februâris
LTV 1

20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
21.50 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
22.20 «Tavs auto».
22.50 Mika koncerts Londonâ.
23.35 «Zveja» (krievu val.).*
0.05 «Laiks vîriem?»
0.35 «NBA apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 37.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Meklçjot Kamelotu».
ASV animâcijas filma.
11.50 «Amulets 7». ASV seriâls. 5.sçrija.
12.45 «Pings». ASV piedzîvojumu komçdija.
14.35 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 69. un 70.sçrija.
15.30 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 27.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. Vada
L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas dçku komçdija. 2002.g.
23.05 «Nakts kareivis». ASV un Francijas asa
siþeta piedzîvojumu filma. 1991.g.
1.05 «Klikt 3». Erotiska filma.
2.45 «Mçrkaíu parâde». Francijas
piedzîvojumu komçdija. 1992.g.
4.45 «Ideâls noziegums». Spânijas un Itâlijas
kriminâlkomçdija.

TV3
5.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
129. un 130.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes
2». 3.sçrija; «Multeòu karuselis».
49.sçrija; «Jugio 3». 14.sçrija; «Mikimausa skola». 4.sçrija.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 9.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte».
Komçdijseriâls. 13.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 21.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.35 «Pusmâsa no dîvainâs plançtas». ASV un
Austrâlijas ìimenes komçdija. 2000.g.
12.15 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». ASV un
Kolumbijas seriâls. 13. un 14.sçrija.
14.05 «Atklâti par Dejo ar zvaigzni».*
15.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.). Krievijas realitâtes ðovs. 4.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2».
Seriâls. 6.sçrija.

8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Rezgalîbas 4»; «Mamma». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums. 2. Gavçòa svçtdiena.
Tieðraide no Evanìçliskii luteriskâs
Jçzus baznîcas.
12.00 «Vides fakti».
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.25 «Aukle». ASV ìimenes komçdija. 1999.g.
15.00 «Dabas grâmata». Kâ dzîvnieki pârziemo;
putnu brokastis Carnikavâ; lapsas
vakariòas Vecumniekos.
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Suns un pilsçta». Studijas Visio dokumentâla filma. 2007.g.
17.30 «Etnosi. Tolerance».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Skâròu iela.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 45.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Ðahs briljantu karalienei». Rîgas kinostudijas detektîvfilma. 1973.g.
23.00 «Projekts Cilvçks». Ko domâ Zeme?
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Bredlija kundzes mistçrijas».
Lielbritânijas detektîvfilma. 2000.g.
1.sçrija.

LTV 7
7.45 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments». Par
paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1.brauciens vîrieðiem.

11.10 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.30 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2.brauciens vîrieðiem.
12.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ
Altenbergâ. Brauciens divnieku
ekipâþâm.
13.15 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2. brauciens vîrieðiem.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes bobslejâ

Altenbergâ. Brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
14.55 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. Komandu sacensîbas.
15.25 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 4 x 6
km stafete sievietçm.
17.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
15 km distance ar kopçju startu vîrieðiem.
18.00 «Jûras zîdîtâji».
Dokumentâla filma. 7. un 8.sçrija.
19.00 «Ar makðíeri».*
19.30 «Noziedzîgie prâti 2».
ASV un Kanâdas seriâls. 5.sçrija.
20.15 «Nozust 60 sekundçs». ASV trilleris.
22.20 «Krçjums... saldais».
22.50 «Nakts stalkers». ASV seriâls. 5.sçrija.
23.30 «Autosporta programma nr.1».*
24.00 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 38.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 4.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.35 «Korsikânis». Francijas komiska
detektîvfilma. 2004.g.
12.25 «Viòpus jûras». Lielbritânijas un Vâcijas
biogrâfiska drâma. 2004.g.
14.35 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 71. un 72.sçrija.
15.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 18.sçrija.
16.10 «Netîrâs dejas 2». ASV muzikâla
melodrâma. 2004.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 28.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.10 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.35 «Dubultnieks». ASV asa siþeta filma.
1.40 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 5.sçrija.
2.40 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
2.sçrija.
3.40 «Precies ar mani!»
Francijas romantiska komçdija.
5.25 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 44. un 45.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs». Seriâls. 8.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 14.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 22.sçrija.
10.00 «Superbingo».
10.55 «Gorilla Badijs». ASV komçdija. 1997.g.
12.35 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
13.35 «Noziegumam pa pçdâm: Ìimenes
noslçpumi». Mâkslas filma.
15.25 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 9.sçrija.
16.00 «Ekstrasensu cîòas 2» (ar subt.).
17.00 «Mans necilais vecpuisis 2».
ASV seriâls. 7.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 4.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 14.sçrija.

19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.45 «Patriotu spçles». ASV trilleris. 1992.g.
1.05 «Dþeimss Bonds: Lejup pa upi».
Dokumentâla filma.
2.00 «SMS èats».
4.15 «Kobra 10». Seriâls. 13. un 14.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
10.30 «Lavîna» (krievu val.).
11.00 Animâcijas filmas.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
12.30 «Medline info» (krievu val.).
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
18.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas pârvalde»
(ar subt.). Seriâls. 3. un 4.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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Atbildam

Var peldēt gan
centrā, gan RAF
«Rakstu jums, lai noskaidrotu, kā īsti ir ar baseiniem
Jelgavā. Esmu dzirdējusi, ka
LLU baseins nav vienīgais,
kur var peldēties ikviens gribētājs. Šāda iespēja esot arī
6. vidusskolā,» jelgavniece
Anita «Jelgavas Vēstnesim»
jautā, vai būtiski atšķiras
maksa par baseina apmeklējumu LLU Sporta namā un
minētajā mācību iestādē.
Jelgavā ir divi baseini, kas noteiktos laikos pieejami ikvienam
iedzīvotājam, – LLU Sporta namā
un 6. vidusskolā RAF dzīvojamā
masīvā. Būtiskākā šo baseinu atšķirība ir tā, ka izglītības iestādē
esošais ir mazāks un apmeklētājiem darbadienās atvērts no
pulksten13, taču jāpiebilst, ka
par tā apmeklējumu arī jāmaksā
mazāk.
«Mūsu baseinā ir četri celiņi,
katrs 25 metrus garš, savukārt dziļums nepārsniedz 1,5
metrus,» stāsta 6. vidusskolas
baseina medmāsa Gaļina Ivanovska. Viņa norāda, ka šo baseinu
darbadienās no pulksten 13 līdz
20, sestdienās no pulksten 11
līdz 19 un svētdienās no pulksten 12 līdz 19 var izmantot ne
tikai bērni, bet arī pieaugušie.
Taču jāņem vērā, ka priekšroka
baseina apmeklējumam ir skolas
audzēkņiem. «Tieši tādēļ citiem
peldēt gribētājiem baseins ir
slēgts pirmdienās un piektdienās
no pulksten 14.30 līdz 16.30,»
paskaidro G.Ivanovska. Par
iespēju 40 minūtes peldēties 6.
vidusskolas baseinā bērniem jāmaksā lats, savukārt pieaugušajiem – 1,50 lati. Var iegādāties arī
abonementu diviem mēnešiem,
un par desmit apmeklējumiem
pieaugušajiem jāšķiras no 12
latiem, savukārt bērniem tas
maksā uz pusi mazāk. «Mūsu obligātā prasība: baseina apmeklētājiem jāizmanto tam piemēroti
apavi. Pārējais – kā jau dodoties
uz baseinu,» teic medmāsa.
Taču jāatgādina, ka ikvienam
peldēt gribētājam ir arī iespēja
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«Zemgalē» kino nerādīs
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās
kāds lasītājs, kurš vēlējās
pārliecināties, vai tiešām
bijušajā kinoteātrī «Zemgale» tomēr rādīs kino. Šo ziņu
jaunietim pavēstījuši draugi, taču apstiprinājumu tā
arī nav izdevies gūt. «Ņemot
vērā to, ka jau gandrīz divus
gadus jelgavniekiem liegta
iespēja skatīties kino, šāds
pavērsiens būtu īsti laikā,»
viņš tomēr lūdz noskaidrot
– rādīs vai nerādīs bijušajā
«Zemgalē» filmas.
«Kinoteātri negrasāmies atklāt,» «Jelgavas Vēstneša»
taujāts, atbild ēkas Pasta ielā
47 īpašnieks Imants Kanaška.
Viņš gan atklāj, ka agrāk šāda
iecere gan virmojusi. «Savulaik
pat tika izstrādāts projekts,
bijušā kinoteātra «Zemgale»
telpās paredzot izveidot kinoteātri ar četrām zālēm, taču tā
arī neizdevās atrast operatoru,

Bijušo kinoteātri «Zemgale» atjauno, taču kino
tajā nerādīs.

kurš būtu ar mieru uzņemties kino rādīšanu,» paskaidro
I.Kanaška.
Īpašnieks norāda, ka pašlaik
tur top viena no modernākajām
biroja ēkām Latvijā jeb Zemgales
Biznesa centrs. Ēka tiek kapitāli
rekonstruēta, aprīkota ar atbils-

tošām modernām tehnoloģijām.
«31. jūlijā to paredzēts nodot
ekspluatācijā, un plānots, ka 1.
stāvā atradīsies banka, 2. – SPA
centrs, savukārt 3. un 4. stāvs
atvēlēts biroju telpām,» plānus
atklāj I.Kanaška.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Apliecības jāizgatavo pašiem
«Visos masu medijos izskan
informācija par to, ka turpmāk visiem būvniecībā nodarbinātajiem vajadzēs apliecības, taču man nav skaidrs,
kur tās izsniegs – Būvvaldē
vai Valsts darba inspekcijā?»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā
kāds kungs no Pārlielupes.

Izmantot 6. vidusskolas peldbaseinu noteiktos laikos var ikviens
iedzīvotājs – kā bērni, tā pieaugušie. Ūdens temperatūra tajā ir
28 grādi pēc Celsija, savukārt gaiss ir 30 grādu silts.
Foto: Ivars Veiliņš
izmantot baseinu LLU Sporta
namā. Darba dienās līdz pulksten
13 maksa par baseina izmantošanu ir 2,5 lati, savukārt pēc
tam līdz pat baseina darbalaika
beigām apmeklētājiem jārēķinās ar trīs latiem par reizi – 45
minūtēm ūdenī. «Trīs latus par
baseina apmeklējumu jāmaksā
arī sestdienās un svētdienās,»
kasiere dežurante Mārīte Troicka
piebilst, ka var iegādāties baseina
abonementu, kura cena ir 20 lati
par astoņām reizēm. Taču jāņem
vērā, ka abonenti peldēties var

Pārdod vienistabas dzīvokli centrā, 3/5, balkons, visas labierīcības.
Ls 33 000. Tālrunis 29147564; 26433736.

tikai otrdienu, trešdienu un
piektdienu vakaros noteiktos
laikos, kurus iespējams uzzināt
LLU Sporta namā. «Dodoties
uz baseinu, jāņem līdzi ziepes
un dvielis, jo pirms peldēšanās
obligāti jānomazgājas. Garu matu
īpašniecēm noteikti jāizmanto
peldcepure,» uzsver M.Troicka,
piebilstot, ka citi ierobežojumi
nepastāv.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Kā laikrakstam skaidro Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs Uldis Dūms, apliecības netiks izsniegtas ne Būvvaldē,
ne Valsts darba inspekcijā – tās
darbuzņēmējam vai galvenajam
būvuzņēmējam, paredzot šim
mērķim līdzekļus, būs pienākums
piecu darba dienu laikā izgatavot
pašam. Tādējādi plānots ierobežot
nelegālo nodarbinātību būvniecībā, jo šie pasākumi palīdzēšot
izskaust gadījumus, kad darba
devēji un darbinieki izvairās no
kontrolēm un soda, piemēram,
aizbildinoties, ka uz būvobjektu
atnākuši «ciemos».
Darbuzņēmējam un būvuzņēmējam būs jānodrošina, ka būv-

objektā atrodas tajā nodarbināto
saraksts. Ja vienā būvobjektā
būvdarbus veiks vairāki darbuzņēmēji, tiem būs jāiesniedz
galvenajam būvuzņēmējam savu
attiecīgajā objektā strādājošo
saraksts. Tajā jānorāda nodarbinātā vārds, uzvārds, personas
kods vai darba atļaujas numurs
Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem, darba vai uzņēmuma
līguma noslēgšanas datums un
numurs, kā arī darbuzņēmēja nosaukums. Savukārt būvobjektā nodarbinātā apliecībā
līdztekus minētajai informācijai

jāiekļauj arī strādājošā fotogrāfija. Pēc apliecību izgatavošanas
tās, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, saņems
ikviens attiecīgajā objektā strādājošais. Nodarbinātajiem būs
pienākums glabāt apliecību
pieejamā vietā, nepieciešamības
gadījumā to uzrādot kontrolējošo
institūciju pārstāvjiem.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Simtiem medaļu –
katra ar savu veltījumu
 Ritma Gaidamoviča

9. februārī pulksten 21.15 LTV1
ēterā – konkursa «Eirodziesma 2008» otrais pusfināls.
Tajā piedalīsies arī jelgavnieki
– dziedātājs Juris Vizbulis un
Lily (Linda Kalniņa). J.Vizbulis
startēs kopā ar Pīteru Gārdenu, izpildot šā norvēģu mākslinieka
un viņa tautieša Arves Furseta dziesmu «Memory Lane». Savukārt Lily dziedās Latvijas Radio piektdienas vakara raidījuma
«Radiobumba» producenta un vadītāja Markus Rivas dziesmu
«Download your dream». J.Vizbulis uzstāsies piektais, bet Lily
startēs ar septīto kārtas numuru. Ja jelgavniekiem izdosies iekļūt
otrā pusfināla pieciniekā, tad jau 1. martā viņi dosies uz Ventspils
olimpisko centru, kur notiks Eirovīzijas nacionālās atlases fināls.
Labi nostartējot finālā, iespējams, kāds no viņiem iegūs ceļazīmi
uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Belgradā.

Kultūras pasākumi
 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).
 No 8. līdz 10. februārim – 10. Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls «Ūdens pasaule» (Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz
kultūras nama).
 9. un 10. februārī – Skulptūru parks un amatnieku tirdziņš.
 13. februārī pulksten 13 – Daugavpils teātra viesizrāde
bērniem «Sapņu karaļvalsts» (pasaka 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 (kultūras
namā).
 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 1. februāra – 7. Baltijas valstu medaļu triennāles izstāde
(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).
 Ledus skulptūru festivāla laikā – bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa «Ledus skulptūru festivālam 10. dzimšanas diena
Jelgavā» darbu izstāde (kultūras namā).
 Ledus skulptūru festivāla laikā – Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde «Baltais zoo» (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
 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 Mātera
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).
 11. februārī pulksten 18 – SEB SBL čempionāts «LLU» – «LSPA»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 11. februārī pulksten 19.30 – Amatieru Basketbola līgas
LR čempionāts «Zemgale/Juniors» – BK «Baldone» (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā apskatei nodota 7. Baltijas valstu
medaļu mākslas triennāle, kurā iekļautas 60
Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas mākslinieku veidotas medaļas,
kas veltītas slaveniem
rakstniekiem, nozīmīgiem notikumiem
valstī un pasaulē vai
vienkārši ataino mākslinieka filosofisku interpretāciju par kādu no
literatūras darbiem un
citiem, viņuprāt, nozīmīgiem notikumiem.
Ekspozīcijā redzamas
arī jelgavnieču – tēlnieces Nellijas Skujenieces
un gleznotājas Initas
Vilks – medaļas.
Jelgavnieki var būt ļoti lepni,
ka šāda izstāde notiek pie mums,
jo, izrādās, Baltijas valstu medaļu
mākslas triennāle ik pa trim
gadiem tiek rīkota tikai Lietuvas
galvaspilsētā Viļņā un tagad jau
otro reizi arī Jelgavā.
Muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere uz jautājumu,
kāpēc tieši Jelgavā, nevis Rīgā,
jo pierasts, ka visas lielās izstādes notiek tur, izsaka
minējumu: iespējams, tas tāpēc, ka
šīs izstādes ir grūti
iekārtot un muzeji
nelabprāt uzņemas
šādu darbu, jo medaļām nepieciešamas vitrīnas, kurās tās eksponēt,
un mūsu muzejam
tādas ir. «Nevaru gan teikt, ka
visas mūsu vitrīnas ir ļoti piemērotas medaļu izvietošanai, bet
katrā gadījumā tās noteikti var
izmantot. Esam ļoti priecīgi par
to, ka iepriekšējā triennālē, kas
notika 2004. gadā, sāktās sarunas
par izstādes kā tradīcijas ieviešanu īstenojušās un tā notiek mūsu
muzejā,» tā direktores vietniece.
Otrs iemesls varētu būt Rīgas
tuvums, jo interesenti, kas ļoti
vēlēsies apskatīties šo ekspozīciju, atbrauks.
«Spriežot pēc iepriekšējo
medaļu izstāžu apmeklējuma
– Latvijas Mākslas medaļu kluba

Apskatot šo
ekspozīciju, iespējams, skatītājs, raugoties
uz kādu no
medaļām, varētu šaubīties,
vai tiešām
redzēto varētu
nosaukt par
medaļu. Te ir
vērojamas gan
tradicionālas,
gan netradicionālas
formas.
Foto: JV un
Mārcis
Stumbris
vadītāja Jāņa Strupuļa medaļu
personālizstādes, 6. Baltijas valstu medaļu mākslas triennāles –,
tās ir nepieciešamas un cilvēki tās
vēlas apskatīt,» tā M.Kaupere.
Ikvienam atnākušajam būs
interesanti salīdzināt, kā strādā
visu trīs Baltijas valstu mākslinieki, redzēt, kādas ir katra
tēlnieka prioritātes, vienlaikus
arī apjaust, kā attīstās medaļu
māksla.
Tradicionālā izpratnē ar vārdu
«medaļa» saprotam nelielu apaļu
vai varbūt taisnstūrveida plakanu veidojumu, bet ne skulptūru.
Un tā, visticamāk, veidota no
bronzas vai kāda cita metāla, arī keramikas. Bet šajā
ekspozīcijā skatītājs varētu šaubīties, vai tiešām
redzēto varētu nosaukt
par medaļu. Te vērojamas
gan tradicionālas, gan
netradicionālas formas.
Darbu izveidei mākslinieki
izmantojuši visdažādākos
materiālus. Kopumā vērojami
desmit izejmateriāli – bronza,
varš, koks, stikls, ģipsis un citi.
Izstāde ir ļoti bagātīgi
pārstāvēta – no Lietuvas tajā piedalās 29
mākslinieki, no Latvijas – tikai par vienu mazāk, tostarp
jelgavnieces – tēlniece
N.Skujeniece un gleznotāja I.Vilks. Savukārt
Igauniju pārstāv trīs mākslinieki, bet pagājušajā reizē bija
tikai viens.
«Šī ir vienreizēja iespēja cilvēkiem apskatīties, kā attīstās

viena mākslas nozare, vienkopus
redzēt ne tikai mūsu medaļnieku
darbu, bet arī pavērot lietuviešu
un igauņu pieeju medaļu gatavošanā. Otra lieta – mākslinieku
medaļās var redzēt, kādas aktualitātes notikušas pēdējos gados, jo
šie mākslinieki ir tie, kas reaģē uz
dažādām aktivitātēm un aktualitātēm mākslā,
kultūrā, zinātnē, dabā, sabiedrībā. Apskatot
tās, atmiņā varam
atsaukt, kas pa šiem pā- ris
gadiem bijis ievērības cienīgs.
Piemēram, liela jubileja – šajā
reizē godā celts rakstnieks Hans
Kristians Andersens. Protams,
ir arī filosofiskas un abstraktas
medaļas, kurām nav sasaistes ar
kādu konkrētu notikumu,» stāsta
direktores vietniece.
Jelgavniece N.Skujeniece atklāj, ka viņa Baltijas valstu medaļu mākslas triennālē piedalās
jau trešo reizi. Šogad izstādei
izgatavojusi piecas bronzas medaļas. «Mani darbi šoreiz ir filosofiski – esmu pievērsusies
Antuāna de Sent-Ekziperī darba «Mazais
Princis» vārdiem: «...
mēs esam atbildīgi
par to, ko pieradinām.» Šo domu arī
apspēlēju savās medaļās. Vēl mani saista
klasika, īpaši grieķu māksla,
tāpēc šoreiz īpašs grieķisks stils
piemērots arī mūsu Aspazijai,»
tā N.Skujeniece. Māksliniece
atzīst, ka patlaban padomā jau

ir nākamās medaļas, bet nesen
dažus no saviem meistardarbiem
aizsūtījusi uz Portugāli. Ticams,
ka jau pavisam drīz jelgavnieces
veikums būs vērojams arī tur.
Bet Jelgavā pazīstamo gleznotāju I.Vilks izstādē piedalīties
iesaistījusi tēlniece N.Skujeniece.
Kopīgi abas mākslinieces jau piedalījušās Starptautiskajā
smilšu skulptūru
festivālā pagājušajā vasarā. Tad arī
vienojušās, ka I.Vilks
varētu piedalīties medaļu triennālē. Gleznotāja sākumā dalību
uztvērusi kā joku, bet rezultātā
izveidotās medaļas papildina 7.
Baltijas valstu medaļu mākslas
triennāli. «Visinteresantākais jau
bija medaļu veidošanas process,
jo man tas ir kaut kas pilnīgi
jauns. Te ir pavisam jauni materiāli, jaunas zināšanas – kā no
vienas formas pārliet otrā, kad jānes meistaram tā atliet bronzā,»
tā I.Vilks. Māksliniece teic, ka
iesniegusi vairākus darbus, taču
izstādē apskatāmi trīs: briedis ar
ķiršu koku no bronzas, kas ir veltījums baronam Minhauzenam,
un medaļas ar dzīvniekiem, kas
laika trūkuma dēļ lietas no māla.
Iepriekš I.Vilks pievērsusies
taureņiem un kukaiņiem, šoreiz
– zemūdens dzīvnieku pasaulei,
kas atspoguļojas arī mākslinieces
gleznās.
Izstāde muzejā būs apskatāma
līdz 2. martam, bet šo ekspozīciju
nomainīs Latvijas Tekstilmākslas
asociācijas dalībnieku darbu
izstāde.

taču finālā būs jādzied abas
pieteiktās.
Mazos vokālistus Jelgavā
vērtēs aģentūras «Kultūra» apstiprināta žūrijas komisija, bet
Latvijas konkursa dalībnieku
sniegumu skatīs un savu atzinumu izteiks Latvijas mūziķi.
Pieteikuma anketas pieejamas aģentūras «Kultūra» mājas
lapā www.kultura.lv, kultūras
namā pie dežuranta vai rakstot
pieprasījumu pa e-pastu: santa.
sile@dome.jelgava.lv. Pēc aizpildīšanas anketa līdz 12. martam
jānosūta uz adresi: Aģentūrai
«Kultūra», K.Barona iela 6,
LV – 3001, faksu 63084676,
e-pastu: santa.sile@dome.jelgava.lv vai personīgi jānogādā
aģentūrā «Kultūra». Dalības
maksa katram dalībniekam ir
pieci lati. Sīkāku informāciju
var saņemt, zvanot S.Sīlei pa

tālruni 63084675.
Jelgavas un rajona mazo izpildītāju atlases konkursa pusfināls notiks 18. martā pulksten
16, fināls – 24. martā pulksten
11. Konkursā tiks piešķirtas
divas galvenās balvas: «Jelgavas
Cālis 2008» un «Jelgavas rajona
Cālis 2008», no kuriem viens
skanošākais dalībnieks dosies
uz Latvijas Televīzijas rīkoto
konkursu Rīgā, kura pusfināls
risināsies 1. aprīlī, bet fināls – 3.
aprīlī. Pasākuma organizatori
sola, ka šogad mazajiem finālistiem šis būs īpašs piedzīvojums,
jo koncerts notiks Latvijas Nacionālajā operā kopā ar «Leļļu
operas» varoņiem.
Mazo vokālistu konkursa
mērķis ir veicināt pirmsskolas
vecuma bērnu muzikālo spēju
attīstību un sadarbību ar komponistiem.

Meklē mazos «cāļus»
 Ritma Gaidamoviča

Aģentūra «Kultūra»
aicina mazos jelgavniekus vecumā līdz
pieciem gadiem (ieskaitot) pieteikties Jelgavas un rajona mazo
vokālistu konkursam
«Cālis 2008». Pusfināls Jelgavā notiks
18. martā, fināls – 24.
martā, lai jau aprīlī
kāds no viņiem dotos
uz Latvijas Televīzijas
konkursu «Cālis 2008».
Dalībnieku pieteikuma
anketas jāiesniedz līdz
12. martam.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa
Sīle informē, ka konkursā var
piedalīties bērni līdz piecu

gadu vecumam. Ikviena dalībnieka repertuārā jāiekļauj
divas dziesmas pēc izvēles, taču
pedagogiem būtu jāraugās, lai
tās noteikti atbilstu izpildītāja
vecumam un viņa balss spējām.
«Cālī 2008» konkursanti drīkst
izpildīt dziesmas a cappella,
mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā. Izvēlētais pavadījuma veids obligāti
jānorāda pieteikuma anketā.
Abām izpildāmajām dziesmām
jāpievieno arī nošu materiāls
– melodija, klavieru pavadījums
vai harmoniskie apzīmējumi.
Galvenais, lai notis būtu labi
salasāmas. Tām jābūt tādā
tonalitātē, kā bērns dziedās, uzstājoties konkursā. Tādas pašas
prasības jāizpilda arī dziesmām
ar fonogrammām. Pusfinālā visi
dalībnieki izpildīs pa vienai no
savām izvēlētajām dziesmām,

