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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Pieaug biļešu cena
mikroautobusos
 Daiga Laukšteina

Par braukšanu mikroautobusā uz Rīgu un
atpakaļ no 1. marta
līdzšinējo 1,10 latu vietā
būs jāmaksā 1,50 lati
vienā virzienā. SIA «Jelgavas Autobusu parks»
paaugstinās biļešu cenas, kas nemainīgas bijušas vairāk nekā divus
gadus, tādējādi uzņēmumam liekot strādāt
ar zaudējumiem.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
norāda, ka konkrētā maršruta
braukšanas tarifs bijis nemainīgs
kopš 2005. gada 1. novembra, kad
ceļu uz Rīgu vairs nevarēja mērot
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par vienu latu, bet gan par 1,10
latiem. Taču arī pie šādas biļešu
cenas pašreizējās inflācijas apstākļos uzņēmums cietis zaudējumus.
Turklāt mikroautobusu maršruts
uz galvaspilsētu un atpakaļ ir
komercmaršruts, kas strādā bez
dotācijām no valsts. Vislielākā
pasažieru slodze mikroautobusu
maršrutos Jelgava – Rīga un Rīga
– Jelgava ir rīta un vakara stundās, kad cilvēki mēro ierasto ceļu
uz darbu galvaspilsētā un atpakaļ.
«Pieļauju iespēju, ka līdz ar biļetes
cenas kāpumu pasažieru plūsma
mazināsies. Laiks rādīs ekonomisko atdevi,» spriež P.Salkazanovs.
Turpretī par braukšanu lielajos
autobusos uz Rīgu un atpakaļ,
kā arī citos tālsatiksmes autobusu
maršrutos maksa par braukšanu
pagaidām nemainīsies.
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Lifos pirmā divstāvu
auditorija

Aicina uz
labdarības koncertu
 Ritma Gaidamoviča

Dāvināt un ziedot var ne tikai Ziemassvētkos, bet arī
ikdienā. To apliecina tradicionālais Kristus ciešanu
laika ekumēniskais labdarības koncerts «Sadosimies
rokās», uz kuru kultūras namā 2. martā pulksten
15 aicināts ikviens. Savāktie ziedojumi šoreiz tiks
dāvināti Okmaņu ģimenes pieciem bērniem, kas
pagājušā gada aprīlī palikuši bez vecākiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pašvaldības policistu
tur aizdomās
 Kristīne Langenfelde

Pusgada laikā jau otrais
gadījums, kad Jelgavas
pašvaldības policists tiek
vainots cilvēka piekaušanā līdz nāvei. Šoreiz
gan Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Guntars
Akmentiņš notikušajam
nespēj noticēt un par 99
procentiem pārliecināts,
ka vīrietis miris no agrāk
gūtām traumām un tam
nav nekāda sakara ar
to, ka viņu aizturējuši
policisti.
Tas noticis 18. februārī, kad
tieši pusnaktī pašvaldības policisti
saņēmuši izsaukumu – ziņots par
gulošu vīrieti pie tirdzniecības
centra «Vivo centrs». Pašvaldības
policisti ieradušies, piecēluši zemē
gulošo vīrieti, kurš bijis spēcīgā
alkohola reibumā, un aizveduši
uz atskurbtuvi. Jau pēc mirkļa
atskurbtuvē vīrietim kļuvis slikti, viņu apskatījis feldšeris, un

pieņemts lēmums viņu nogādāt
slimnīcā. 1962. gadā dzimušais
vīrietis tajā pašā naktī slimnīcā
miris – mediķi kā nāves cēloni
minējuši sitienus pa vēderu.
«Savu darbinieku vainai noticēt
nevaru – šis vīrietis jau iepriekšējā naktī no ielas tika nogādāts
atskurbtuvē. Viņam asinīs konstatējām vairāk nekā 4 promiles
alkohola, patiesībā viņš bija komā.
Feldšeris, viņu apskatot, fiksēja
spēcīgus zilumus uz ķermeņa,
tas parādās arī protokolā. No
rīta vīrietis dzērumu bija izgulējis un atskurbtuvi atstāja. Jau
18. februārī ap pulksten 18 mēs
atkal saņēmām izsaukumu, ka
šis vīrietis mitinās kādas mājas
kāpņutelpā. Policisti aizbrauca un
viņu no turienes izraidīja. Vēlāk
– pusnaktī – atkal izsaukums, un
tas pats vīrietis alkohola reibumā
guļ pie lielveikala. Atvedot uz atskurbtuvi, viņš bija pie samaņas,
reaģēja uz ožamo spirtu, taču
izskatījās ļoti bāls – nogādājām
slimnīcā,» notikumu attīstību
stāsta G.Akmentiņš.
(Turpinājums 3.lpp.)

Foto: Ivars Veiliņš
«Pirmo reizi, zīmēšanas lekcijai beidzoties, nevarēju studentus dabūt ārā no auditorijas. Meitenes aiz priekiem sāka pat dejot,» tā par
pirmās dienas darbu šonedēļ atvērtajā Lauku inženieru fakultātes divstāvu zīmētavā un maketētavā teic Arhitektūras un būvniecības
katedras pasniedzēja Iveta Lāčauniece. Vairāk nekā 15 gadus hidromeliorācijas laboratorija tika izmantota tikai kā noliktava. Taču tagad
telpa ar gandrīz deviņus metrus augstajiem griestiem pārtapusi par pirmo divstāvu auditoriju LLU. «Tā kā daudzas mūsu fakultātes
telpas izīrētas firmām, pašiem sāka trūkt vietas. Taču pirms pusotra gada atradām risinājumu – vecajā laboratorijā jāizveido plaša un
moderna divstāvu auditorija, kur tagad savus praktiskos darbus varēs veikt vairāk nekā 200 topošo ainavu arhitektu un būvnieku,»
teic Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja profesore Silvija Štrausa. Plānots, ka pirmajā stāvā ik dienu strādās pirmo četru
kursu studenti, bet augšstāvs šajā gadā atvēlēts un iekārtots 5. kursa studentiem, lai viņi varētu projektēt un maketēt, veidojot savus
augstskolas diplomdarbus. Fakultātes mācībspēki atzīst, ka auditorijas rekonstrukcijā iesaistījusies ne vien augstskola un fakultāte,
bet arī esošie un bijušie studenti, sponsori. Jau tagad ir skaidrs, ka pirmā divstāvu auditorija nebūs pēdējā – pašlaik tiek domāts par
jaunām mācību telpām arī būvniekiem, kas tāpat tiks veidotas divos līmeņos, rekonstruējot citu neizmantotu laboratoriju.

Parakstus vāks piecās vietās
 Kristīne Langenfelde

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis Cimdars
uzsver, ka likuma «Par
tautas nobalsošanu un
likumu ierosināšanu»
redakcija nav mainīta
80 gadus un, iespējams,
tajā ir nepilnības.
Jelgavas pašvaldībā šis jautājums kļuva aktuāls, nosakot parakstu vākšanas vietas referenduma ierosināšanai par grozījumiem
Satversmē, kas ļautu iedzīvotājiem iniciēt Saeimas atlaišanu.
Likums nosaka, ka viena parakstu
vākšanas vieta jāiekārto uz katriem desmit tūkstošiem vēlētāju.
Pērn, kad tika vākti paraksti, lai
sarīkotu tautas nobalsošanu par
grozījumiem «drošības likumos»,

Jelgavā bija 39 759 balsstiesīgo
vēlētāju un tika izveidotas četras
parakstu vākšanas vietas. Savukārt šobrīd izrādās, ka ar četrām
parakstu vākšanas vietām jau
ir par maz, jo, pēc jaunākajiem
datiem, balsstiesīgo skaits pilsētā
jau sasniedzis 40 257. Tas nozīmē
– lai arī vienai parakstu vākšanas
vietai jābūt uz 10 000 balstiesīgo,
Jelgavā jāierīko piektā parakstu
vākšanas vieta 200 balsotājiem.
Identiski tas būtu arī tad, ja
noteiktais skaits tiktu pārsniegts
tikai par vienu balsotāju – arī
viņam būtu jāierīko atsevišķa
parakstu vākšanas vieta.
A.Cimdars, komentējot šo situāciju, saka: «Ja radīsies priekšlikumi, kā pilnveidot likumu, to
noteikti varētu skatīt Saeimā.»
A.Cimdars arī nemācēja pateikt, cik šobrīd izmaksā vienas
parakstu vākšanas vietas iz-

veidošana un uzturēšana, taču
galvenokārt izdevumi saistīti ar
algas nodrošināšanu iesaistītajiem darbiniekiem, komunikāciju
izdevumiem un citiem nepieciešamajiem resursiem. Jāpiebilst, ka
līdzekļi nav mazi.
Jelgavas pašvaldība, pildot
likumu, šobrīd noteikusi piecas
parakstu vākšanas vietas – Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā
44, Miezītes bibliotēkā Dobeles
šosejā 100, pašvaldības aģentūrā
«Kultūra» K.Barona ielā 6, Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolā Institūta ielā 6 un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātē
Helmaņa ielā 8.
Jāpiebilst, ka pašvaldības aģentūrā «Kultūra» noteiktā parakstu
vākšanas vieta ir pieejama arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Parakstu vākšana notiks no

12. marta līdz 10. aprīlim, un tās
laikā būs jāsavāc vismaz 149 064
vēlētāju paraksti.
Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības vēlētāju parakstītu
Satversmes grozījumu projektu
CVK iesniedza šā gada 1. februārī. Iesniegtais likumprojekts
paredz grozīt Satversmes 78. un
79. pantu, nosakot, ka ne mazāk
kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas
atlaišanu.
A.Cimdars piebilst, ka iedzīvotājiem nevajadzētu jaukt referendumu ar parakstu vākšanu un celt
paniku par to, ka noteiktās vietas
ir mazāk nekā ierastie vēlēšanu
iecirkņi. «Tā ir būtiska atšķirība,
jo referendums notiek vienu dienu, bet parakstu vākšana turpinās
mēnesi. Līdz ar to iedzīvotāju
plūsma ir krietni sadalīta,» uzsver
A.Cimdars.
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Arī darba drošībā vajag savu
«Dzer. Brauc. Pievienojies»
 Kristīne Langenfelde

bu Valsts darba inspekcijā. «No
vienas puses, jā, šobrīd atbildība
Drošība uz ielām, bērnu
par nelegāli strādājošo ir tikai
drošība, drošība skolās
darba devējam: viņam var uzlikt
– šķiet, neviens no šiem
sodu, bet darbiniekam nav nekājēdzieniem komentārus
das atbildības. Tiek diskutēts, vai
neprasa. Katra no šīm
to nevajadzētu mainīt, paredzot
jomām valstī ir prioriatbildību arī nelegāli strādājotāra, bet kas notiek ar
šajam. Bet ziniet, Lietuva to jau
darba drošību, vai tur
izmēģināja – nedarbojas. Tad
šī apziņa «neklibo»?
vispār nelegālais darbs aiziet
«Jelgavas Vēstnesis» uz
pagrīdē – klusē darba devējs, jo
sarunu aicina Zemgales
viņu var sodīt, un neko neatklāj
reģionālās Valsts darba
darbinieks, jo arī viņam draud
inspekcijas vadītāju Valsods. Pie mums vismaz tajos
di Dūmu.
gadījumos, kad, tā teikt, darba
devējs uzmet darbinieku – sola
Valdis sarunu iesāk, negaidot
maksāt, bet alga izpaliek, ciljautājumus. Tieši pirms mūsu ieravēks nāk uz inspekciju un lūdz
šanās viņam, nākot no pusdienām,
palīdzību. Protams, pirmais
Akadēmijas ielā no kādas ēkas
jautājums ir: kur tad tu, mīlīt,
gluži vai uz galvas uzkritis spainis
biji, kad nodokļi jāmaksā un
ar gruvešiem. Celtnieki strādā!
līgums jāslēdz? Bet labi, vismaz
Protams, Valsts darba inspekcija
kaut kas. Mēs ķeramies klāt
nekavējoties veikusi pārbaudi
katrai šādai lietai, un ir tomēr
Foto: Ivars Veiliņš
– strādnieki esot instruēti, nodrogadījumi, kurus izdodas atklāt.
šināti ar aizsargķiverēm, bet darba «Ja tu neziņo par nelaimes gadījumu darba vietā, noklusē to, tad paliec viens ar savu bēdu. Tev nav Konkrētajam cilvēkam tā varbūt
drošības noteikumus vienkārši cerību nedz uz valsts sociālo palīdzību, nedz garantijām. Tu vari kļūt par invalīdu. Un katrs no mums, ir mācība, bet nevar gaidīt, ka tas
neievēro. Notikuma brīdī uz ēkas kurš vieglprātīgi uztver darba drošību, parakstās zem tā, ka ir gatavs kļūt par invalīdu. Skarbi? Varbūt, mainīs kopējo situāciju valstī,»
jumta kāds no strādniekiem pat bet tas ir fakts,» uzskata Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs Valdis Dūms.
spriež V.Dūms, piebilstot gan,
bija pamanījies paņemt līdzi savu
ka klusēšana arī gadījumos, kad
meiteni: tā teikt – eksotiska izklai- vieglprātīgi uztver darba drošību, cilvēkam ar savu likstu nāksies tik skarbi patiesību atklājošs stāsts: šķiet – viss jau pazaudēts, nav
parakstās zem tā, ka ir gatavs kļūt galā pašam,» uzsver V.Dūms.
pagājušajā vasarā, rekonstruējot pareiza. «Lai arī pats grēkojis,
de. Šādu gadījumu netrūkst.
par invalīdu. Skarbi? Varbūt, bet
Un arī šādu gadījumu, kad RAF administratīvo ēku, no liela cilvēkam vēl tomēr ir cerība, ka
tas ir fakts,» uzskata V.Dūms.
cilvēks vienkārši nezina savas augstuma nokrita un darba vietā viņš atgūs zaudēto.»
Es esmu gatavs
Viņš atklāj vēl kādu shēmu, tiesības, nav mazums. «Tik pat mira strādnieks. Viss oficiāli – cilkļūt par invalīdu
Tas par mūsu pašu cilvēkiem,
V.Dūms saka strikti: «Kamēr kas sekmīgi darbojas citās valstīs labi cilvēks darbā var vienkārši vēks pieņemts
bet, jautāts, kas
nemainīsies sabiedrības, valdības un noteikti palīdzētu arī Latvijā sagriezt pirkstu. Atkal sīkums darbā, papīri kārTavā uzņēmu- tad Jelgavā noun katra indivīda attieksme pret apkarot negodīgus darba devējus, – apsien un turpini strādāt. Bet tībā. Vīrietis bija
tiek ar ārvalstu
mā notiek ne- v i e s s t r ā d n i e drošību darba vietā, uz situācijas kuriem nav vēlmes rūpēties par ir gadījies, ka vēlāk pirkstā rodas rumāņu tautības
savu darbinieku drošību. «Kā ir infekcija. Var nonākt pat līdz am- Latvijas pilsonis.
uzlabošanos cerēt ir naivi.»
V.Dūms atlaimes gadī- kiem,
Var jau regulāri veikt pārbau- ar auto apdrošināšanu? Ja izraisi putācijai – cilvēks viens, turklāt Taču pēc pāris
bild, ka situācija
des, sodīt, atkal pārbaudīt, cen- avāriju, saņem apdrošināšanu, ja invalīds,» tā V.Dūms, piebilstot, dienām morgā
jums, un – hop! kopumā nav tik
sties pierādīt, pakratīt ar pirkstu, avārijas atkārtojas, jau vairs neva- ka nereti darbinieki nezina, ar ierodas sieviete,
«Tagad ir
– uz gadu tev traka.
bet skaitļi neapgāžami rāda, ka ri cerēt, ka tavas apdrošināšanas ko jāsaprot darba trauma. «Tas kas meklē savu
izstrādājusies
tas nedarbojas. Pēdējo četru gadu iemaksas būs iepriekšējās – tās ir jebkurš nelaimes gadījums, bojā gājušo cibūtiski tiek pa- tāda interesanta
statistika apliecina – nelaimju strauji aug. Tāpat citās valstīs ir kas noticis darba vietā un darba vilvīru ukraini.
shēma – šķiet,
augstināta no- vai katrā nozarē
skaitam darba vietās ir tendence ar darba drošības jautājumiem: laikā. Jā, arī tad, ja skolotāja Izrādās, ukrainis
tavā uzņēmumā notiek nelaimes vienkārši skolā nokritusi uz tik- nelegāli iebraupieaugt.
nu jau strādā pa
dokļu likme
«Nezinu, kāpēc mūsu valstī nav gadījums, un – hop! – uz gadu tev ko novaskotas grīdas un guvusi cis Latvijā, darkādam Krievijas,
vēlmes situāciju mainīt kardināli būtiski tiek paaugstināta nodokļu kādu lūzumu. Ziniet, patiesībā 1. bā iekārtojies uz
Baltkrievijas, Uk– tā, lai tiešām reāli apkarotu likme. Tas liek aizdomāties, vai septembrī tie nemaz nav tik reti sveša vārda un, neviena neatklāts, rainas, Moldovas vai Uzbekijas
strādājis. «Nebūtu sieva viņu atnā- cilvēkam, bet viņus darbā nav pienelaimes darba vietās. Mēs varam tomēr nebija izdevīgāk jau laikus gadījumi,» atzīst V.Dūms.
Vēl, ja runājam par darbinieku kusi meklēt...» nosaka V.Dūms.
saņemties un vērsties pret dzērāj- domāt par strādniekiem, nevis
ņēmušas mūsu firmas. Te darbojas
tagad maksāt tiesībām, visbiežāk cilvēks pēc
Lai gan patiesībā Jelgavā in- starpnieki – Rīgas firma piedāvā
šoferiem, un tas
augstas nelaimes «uzķeras» uz darba de- spektoriem vairāk jācīnās ar savu pakalpojumu mūsu uzņēstrādā. Es saku,
Ministru kabi- patiesi
nodokļu likmes,» vēja solījumiem. «Neuztraucies, vietējiem, kas negrib un negrib mējiem: jums vajag strādniekus,
tas strādātu arī
mūsu gadījuneta rīkojums stāsta V.Dūms. mēs palīdzēsim, samaksāsim, legāli strādāt. «Atkal tā pati vecā lūdzu! Un Jelgavas ražotāji slēdz
Pirmie divi rūpēsimies, tikai nestādīsim aktu, dziesma – nu nav tas izdevīgi līgumu ar Rīgas firmu, saņem pamā. Piemēram,
liek valsts dar- līderi
darba dro- nevienam neziņosim. Tā paiet mē- ne darba devējam, ne ņēmējam. kalpojumu – viesstrādniekus, bet
Lielbritānijā ir
izveidota koloba inspekcijai šības noteikumu nesis, viens, otrs, slimība ievelkas, Saņem uz rokas, un viss. Vēl tik visus maksājumus kārto nevis ar
pārkāpšanā dau- darba devējs par savu solījumu jau nosmej, kādi nodokļi, tāpat līdz konkrēto cilvēku, bet starpnieka
sāla reklāmas
katru mēnesi dziem jau var aizmirsis, un cilvēks atkal paliek pensijai neizvilkšu. Bet neviens firmu. Tātad no juridiskā viedokļa
kampaņa, līdzīpašsaprota- viens un neaizsargāts. Tāpēc, cil- jau nepadomā par to, kas notiks, uzņēmējam nav nekādas atbildīgi kā pie mums
noķert 20 ne- šķist
mi – būvniecība vēki, neklusējiet, izmantojiet savas kad darba spējas beigsies, un bas pret šo cilvēku, viņi samaksā
«Dzer. Brauc.
agri vai vēlu tas notiks – nekādu starpniekam, un beigta balle,»
Pievienojies» –
legāli nodarbi- un kokapstrāde. tiesības,» aicina V.Dūms.
Tieši tur ik gadu
garantiju, paliec viens bez iztikas skaidro V.Dūms.
vispieprasītākajā
nātos
cieš un iet bojā Kurš ir miris –
līdzekļiem,» saka V.Dūms.
reklāmas laikā
Viņš arī piebilst, ka pagaidām,
visvairāk cilvēku. rumānis vai ukrainis?
Tomēr viņš atzīst, ka situācija šķiet, mūsu uzņēmēji ir visai
televīzijās tiek
Otra ļoti būtiska problēma, ar kaut nedaudz, bet palēnām mai- piesardzīgi. «Jelgava tomēr ir
pārraidīts iespaidīgs reklāmas Bet izrādās, ka trešajā vietā ir merullītis, kurā atklāti rāda nelaimes dicīnas iestādes. «Jā, arī tur notiek ko ik dienas cīnās darba inspek- nās. «Lai arī to pašu minimālāko, samērā maza, tāpēc, ja te notikt
gadījumus būvniecībā: spēcīgs vīrs ļoti daudz negadījumu – patiesībā cija, ir nelegālā nodarbinātība. bet cilvēki tomēr grib, lai par šausmu lietas ar nelegāli nodarstrādā... līdz nelaime, un viņš jau ir par katru gadījumu, kad medmāsi- Un atkal jau Latvijā viss tikai uz viņiem nodokļi tiktu maksāti. Un binātajiem, tas būtu pavisam
invalīds ratiņkrēslā. Ja tu neziņo ņa sev ar šļirci ieskrāpē rokā, būtu papīra – neskaitāmi dokumenti, tad mums te parādās tādi celtnie- īsa laika jautājums, līdz nāktu
par to, noklusē, tad paliec viens ar jāraksta akts. Jūs teiksiet – cilvēks rīkojumi, saistības. Dažas pat ki, kas saņem 200 latus mēnesī, gaismā. Tāpēc nedomāju, ka
savu invaliditāti. Tev nav cerību jau nav zaudējis darba spējas, tas absurdas – Ministru kabineta rīko- kaut ikvienam skaidrs, ka tur līdz mēs tik drīz dzirdēsim par šķūnī
nedz uz valsts sociālo palīdzību, taču sīkums, bet padomājiet, ja jums liek Valsts darba inspekcijai patiesībai tālu,» atzīst V.Dūms.
izmitinātiem desmitiem monTagad parādās arī cita tenden- goļu. Bezdrāts telefons strādā
nedz garantijām. Tu esi invalīds. pēc laika viņai tiek atklāts HIV katru mēnesi noķert 20 nelegāli
Un patiesībā katrs no mums, kurš vai hepatīts. Tad jau būs par vēlu, nodarbinātos. Kāds nežēlīgs, bet ce – cilvēki nāk un meklē palīdzī- perfekti,» spriež V.Dūms.
Kā jūs novērtētu vispārējo ekonomisko situāciju Jelgavā,
salīdzinot ar to, kāda tā bija pirms 12 mēnešiem?

Skaitļi runā

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

Vai jūs esat
saskārušies ar
traumām darba
vietā?
Eva
Antoņonoka, kursante:
– Paldies Dievam, nav nekas tāds gadījies, bet kolēģe iepriekšējā
darba vietā,
nesot traukus, nokrita pa kāpnēm
un pārsita ceļgalu. Uzreiz skrējām
pie medmāsiņas, lai ārstē. Bet zinu,
ka dokumentus gan viņa par šo
negadījumu nerakstīja.
Vladimirs
Kuplais, LLU
dienesta
viesnīcas
galdnieks:
– Strādāju par
galdnieku dienesta viesnīcā,
bet, par laimi,
ne ar mani, ne kolēģiem nekas
tāds nav noticis. Darbā stingri
ievērojam drošības noteikumus,
ar kuriem visiem jāiepazīstas un
jāparakstās, uzsākot darbu.
Taiga,
zemniece:
– Esmu zemnieku saimniecības īpašniece, un pie
manis strādā
darbinieki,
taču, paldies
Dievam, ne man, ne viņiem traumas nav gadījušās, lai arī jāstrādā
ar lielām tehnikām un dažādiem
bīstamiem darba rīkiem. Ja nu
kas notiek, zinu, ka jāsniedz pirmā
palīdzība un jāsastāda negadījuma
akts.
Anda,
strādājoša
studente:
– Lai arī strādāju dārzkopībā un darbu
veicu ar dažādiem asiem
priekšmetiem
– kapļiem, šķērēm un citiem,
līdz šim nav piedzīvots neviens
nepatīkams atgadījums. Dažādas
traumas parasti notiek mājās,
piemēram, strādājot ar fleksi, kas
ir ļoti bīstams instruments.
Viesturs Taube, izdienas
pensijā:
– Pirms 25 gadiem, remontējot autobusu, nospruka
skrūvgriezis,
un es sadūru
aci. Bija pat operācija. Taču tagad
esmu pensijā, tāpēc par jaunākajiem darba drošības noteikumiem
neko nezinu – man ar to ikdienā
nav jāsaskaras.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Aicina uz
labdarības koncertu
(No 1.lpp.)
Iepriekšējos gados labdarības
koncertā saziedotie līdzekļi
dāvināti psihoneiroloģiskās
slimnīcas «Ģintermuiža» Bērnu
nodaļas un Jelgavas slimnīcas
Bērnu nodaļas attīstībai, bet
šajā gadā pirmo reizi labdarības pasākumā saziedotā nauda
tiks dāvināta ģimenei – pieciem
Okmaņu ģimenes bērniem, kas
traģiski zaudējuši vecākus, un
tagad uz viņu pleciem gulstas
liela parādu nasta par komunālajiem pakalpojumiem.
Ņemot vērā, ka šogad koncerts
notiks krietni pirms Lieldienām,
tas veltīts cilvēku pārdomām.
Galvenā uzmanība šoreiz vērsta
uz krustu – ko mēs katrs saprotam ar šo motīvu. Katrs varēs
aizdomāties par savu attieksmi,
domām, pārdomām par to, ko
viņš saprot ar krustu un reizē arī
noklausīties skaistu un sirsnīgu
koncertu.
Labdarības koncertā piedalās
Aivars Krancmanis (baritons),
pianists Māris Treijs, pirmo reizi
Jelgavā dziedās jauktais jauniešu koris «Accolada» no Rīgas,
dziedātāji un mūziķi no Jelgavas
Sv.Annas evaņģēliski luteriskās
draudzes, Jelgavas Sv.Vienības
evaņģēliski luteriskās draudzes,
Jelgavas Romas katoļu draudzes,
Jelgavas Baptistu draudzes, bērnu un jauniešu centra «Junda»
Zvanu ansambļa. Pirms katras
draudzes priekšnesuma uzrunu
teiks mācītāji, bet noslēgumā
savu svētību visiem klātesošajiem
dos bīskaps Antons Justs.
Skatuves noformējumu arī šajā
gadā veidos jelgavniece mākslinie-

ce Anna Ziemele, kuras rokraksts
pilsētniekiem jau zināms ne tikai
no labdarības koncerta, bet arī
no Pareizticīgo Ziemassvētku
pasākuma.
Pašlaik ziedojumu vākšana
norisinās Jelgavas tradicionālo
konfesiju draudzēs, daudzos pilsētas darba kolektīvos, nauda tiek
ieskaitīta arī Jelgavas pašvaldības
un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas atvērtajos ziedojumu
kontos ar norādi «Okmaņu ģimenei».
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš aicina piedalīties
labdarības koncertā, lai atbalstītu Ilzi, Lindu, Kalvi, Modri un
Kasparu Okmaņus. «Lai bērniem
izdodas īstenot viņu sapņus!»
novēl A.Rāviņš.
Atgādinām, ka biļetes uz koncertu jelgavnieki pret ziedojumiem var saņemt Sv.Annas,
Sv.Vienības ev. luterāņu, Romas
katoļu katedrāles, Sv.Annas un
Simeona pareizticīgo un Jelgavas
baptistu baznīcu draudzēs un
kultūras nama kasē. Kultūras
namā tās būs iespēja saņemt arī
pirms pasākuma.
Jelgavas pašvaldība joprojām
aicina iedzīvotājus iesaistīties
labdarības akcijā. Ja kāds nevar
apmeklēt koncertu, bet vēlas
ziedot šai ģimenei, to var izdarīt baznīcu draudzēs, kultūras
nama kasē, ziedojumus iespējams pārskaitīt arī uz pašvaldības atvērto kontu Unibankā
(LV14UNLA0008000142580) un
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas atvērto kontu Unibankā (LV34UNLA0008000700843)
ar norādi «Okmaņu ģimenei».

Vērtēs luksoforu
stabilitāti lielā vējā
 Daiga Laukšteina

Naktī uz 23. februāri, kad arī Jelgavā
vēja ātrums sasniedza vētras stiprumu,
pilsētā izgāzti vairāki
koki, cietis luksofors,
kā arī salocītas ceļa
zīmes.
Pašvaldības aģentūras «Pilsēt sa i m n i e c ī b a » d i r e k t o r s
Andrejs Baļčūns teic, ka šī
vētra nav bijusi ievērojami
postoša, tomēr dabas untums
atgādinājis, ka stipri vēji
arī tuvākajā nākotnē nebūs
retums, tāpēc apsaimniekotājiem jau laikus jādomā trīs

soļi uz priekšu. «Plānojam apbraukāt un novērtēt pilsētas
luksoforu stāvokli. Visdrīzāk,
tiem nepieciešami nopietnāki
stiprinājumi. Tos nomainīsim,
lai ir garantija, ka luksofors
arī stiprā vējā no balsta vai
konsoles nenogāzīsies,» uzsver A.Baļčūns.
Arī šajā vētrā viens luksofors bija cietis. Tāpat pilsētā
tika izgāzti desmit koki, bet
kapos – 12. «Pilsētsaimniecības» apsaimniekotajos mežos
vējā cieta apmēram 10 apses
un 30 egles. «Ņemsim ciršanas
atļaujas un piedāvāsim kokus
iedzīvotājiem, kuriem vajadzīga malka,» piebilst «Pilsētsaimniecības» direktors.
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Klientus apkalpos
efektīvāk

Šodien Krievijas pilsoņi Jelgavā varēs balsot par jauno Krievijas
prezidentu.

Jau iepriekš Krievijas vēstniecība Latvijā aģentūru BNS
informējusi, ka vēstniecības
darbinieki rīkos izbraukumus
uz vairākām Latvijas pilsētām,
tostarp Jelgavu, lai Krievijas
pilsoņi iepriekš varētu nobalsot par sev vēlamo šīs valsts
prezidentu.
Izbraukums Jelgavā notiek
šodien, 28. februārī, Sabiedrības integrācijas birojā no
pulksten 10 līdz 16, kad ik-

viens Krievijas Federācijas
pilsonis balsojot var izdarīt
savu izvēli par labu kādam no
Krievijas prezidenta amata
kandidātiem.
Krievijā prezidenta vēlēšanas
notiks 2. martā, un jau paredzams, ka tajās uzvarēs pašreizējā valsts vadītāja Vladimira
Putina atbalstītais pirmais vicepremjers Dmitrijs Medvedevs.
Vēl uz prezidenta krēslu pretendē Krievijas Komunistiskās
partijas līderis Genadijs Zjuganovs, ultranacionālistiskās
Liberāldemokrātiskās partijas
priekšsēdētājs Vladimirs Žirinovskis un mazpazīstamās
Demokrātiskās partijas vadītājs Andrejs Bogdanovs.

 Vēl šodien un rīt, 28. un 29.
februārī, Jelgavas rajona padomē Pasta ielā 37 apskatāma
ceļojošā izstāde Latvijas skolām
«Latvija 1939 – 1991: no okupācijas līdz brīvībai». Rajona skolās

izstāde jau pabijusi janvārī un februāra sākumā, tagad to var apskatīt
ikviens pilsētnieks. Eksponētajās planšetēs redzami un izlasāmi dokumenti
un teksti par Latvijas valsts un tautas
likteņgaitām, sākot ar neatkarīgas
valsts proklamēšanu, cauri brīvības
zaudēšanai un divu totalitāro režīmu
okupācijai, līdz pat neatkarības atgūšanai. Izstādes mērķis ir apceļot skolas
un pilsētas Latvijā, lai ar neseno valsts
vēsturi varētu iepazīties pēc iespējas
vairāk Latvijas iedzīvotāju, it īpaši tie,
kuriem grūti ierasties muzejā Rīgā vai
piedalīties muzeja izglītības programmas rīkotajās skolēnu nodarbībās.

 Daudzās Dzimtsarakstu nodaļās, tostarp Jelgavā, pieteikumus laulībām 08.08.08. jeb
2008. gada 8. augustā vairs
nevar iesniegt – viss kāzu ceremonijām atvēlētais laiks jau
aizņemts. Jelgavas Dzimtsaraks-

Pašvaldības Informācijas aģentūrā vienlaicīgi iespējams apkalpot četrus iedzīvotājus. Nedēļas
sākumā ieviestais rindu regulators līdztekus citām ērtībām nodrošina, ka jautājuma risināšanā,
ar kuru klients vērsies aģentūrā, netieši vairs nepiedalās nepiederošas personas – cilvēki, kas
Foto: Ivars Veiliņš
gaidīja rindā.
 Sintija Čepanone

Kopš šīs nedēļas sākuma pašvaldības Informācijas aģentūrā
ieviesta elektroniskā
rindas regulēšanas sistēma. Tā ļauj organizēt
apmeklētāju plūsmu,
līdz ar to nodrošināt
vēl kvalitatīvāku klientu apkalpošanu.
«Man patīk, ka arī šeit tagad
ir rindu regulators. Nav jādrūzmējas – paņem numuriņu un
gaidi savu kārtu, kaut uz veikalu vari aiziet, ja priekšā vairāk
cilvēku. Tiesa gan – cik esmu
nākusi uz aģentūru, īpaši lielas
rindas nav bijušas,» «Jelgavas
Vēstnesim» saka jelgavniece
Inese. Viņa atzinīgi novērtē
jaunieviesto sistēmu, piebilstot,
ka rindu regulatori jau ir ierasti.
«Tādi ir bankās, pastā, Rīgā pat
veikalos – ļoti ērti,» Inese apliecina, ka arī šeit tas ir uzteicams
risinājums.
Informācijas aģentūras vadītāja Ingrīda Āna uzsver, ka
viens no galvenajiem aģentūras
uzdevumiem ir klientu apkalpošana. Lai to veiktu pēc iespējas
kvalitatīvāk, arī šeit ieviests
rindu regulators. «Ierīce ir ana-

loga tām, kādas ir, piemēram,
bankās, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un citās ie
stādēs. Taču šis rindu regulators
ir vienkāršāks, jo nav sadales
pa jomām, tāpēc apmeklētājam
nav jādomā, kuru pogu spiest
– ir tikai viena: Apmeklētāju
apkalpošana,» I.Āna norāda, ka
visiem Informācijas aģentūrā
strādājošajiem konsultantiem ir
vienāda kompetence, tāpēc nav
būtiski, kādā jautājumā iedzīvotājs vēršas – viņam var palīdzēt
ikviens aģentūras speciālists.
Jāpiebilst, ka klientus pašlaik
aģentūrā vienlaicīgi apkalpo
četri cilvēki. Kad ir lielāka apmeklētāju plūsma, pievienojas
arī piektais.
«Darba procesā nereti nācās
saskarties ar problēmu, ka
klienta un speciālista sarunu
dzird arī trešā persona, kas
gaida savu kārtu, un tādējādi
netieši piedalās citas personas
problēmas izklāstā,» Informācijas aģentūras vadītāja bilst, ka
tagad tas vairs nav iespējams,
turklāt nākamajam apmeklētājam konsultants pievēršas, kad
nokārtotas visas formalitātes
ar iepriekšējo. «Klienti ar jauno
sistēmu ir apmierināti,» novērojusi I.Āna.
Jāpiebilst, ka rindu regulators

turpmāk ļaus pilnvērtīgāk veikt
statistiku, piemēram, cik ilgu
laiku speciālisti patērē noteiktas
problēmas risināšanai, kā arī
noteikt apmeklētāju plūsmas
intensitāti. «Tas nepieciešams
arī kvalitatīvai darba organizēšanai, turklāt kopš 2005.
gada aprīļa pašvaldībai piešķirti
Kvalitātes vadības sistēmas
un Vides pārvaldības sistēmas
sertifikāti, kas ir apliecinājums
Eiropas ISO standartiem, un
līdz ar to ir noteiktas prasības,
lai šos standartus uzturētu, kā
galveno mērķi izvirzot klientu apmierinātību, kas paredz
nepārtrauktus pakalpojumu
sniegšanas uzlabojumus,» piebilst I.Āna.
Kā novēroja «Jelgavas Vēstnesis», Informācijas aģentūras
apmeklētājus rindas regulētājs
nemulsina un arī pensionāri
zina, kā tas darbojas. «Šāda
sistēma ir ļoti daudzās iestādēs,
tāpēc nepārsteidz, ka rindu
regulators ieviests arī Informācijas aģentūrā,» teic Sergejeva
kungs.
Jāatgādina, ka pērn Informācijas aģentūrā vērsušies vairāk
nekā 35 tūkstoši iedzīvotāju
un saņemti nepilni sešpadsmit
tūkstoši fizisku un juridisku
personu rakstiski iesniegumi.

Arī Jelgavā var balsot
par Krievijas prezidentu Slimnīcā mirst vīrietis, aizdomās
tur pašvaldības policistu
 Kristīne Langenfede

Īsi

(No 1.lpp.)
G.Akmentiņš pieļauj, ka vīrietis jau agrāk ieguvis spēcīgus
sasitumus, pamatīgi lietojis
alkoholu, kas arī izraisīja letālu
iznākumu. «Esmu pārliecināts,
ka šeit nav pašvaldības policista
vainas. Tad jau vainot varētu
katru, kurš no ielas šādu cilvēku pieceļ,» saka G.Akmentiņš,
piebilstot gan, ka visu izšķirs
ekspertīzes rezultāti.
Aizdomās turamais pašvaldības policists patlaban uz dienesta izmeklēšanas laiku no pienākumu pildīšanas atstādināts.
Viņš policijā strādājis jau vai-

rākus gadus un līdz šim nekad
viņa darba stils nav radījis aizdomas. Policistam kā drošības
līdzeklis piemērota uzturēšanās
noteiktā dzīvesvietā.
Jāpiebilst, ka tiesa turpina skatīt lietu, kas ierosināta
pagājušajā gadā un kurā par
sirmgalvja piekaušanu līdz nāvei uz apsūdzēto sola jau sēdies
bijušais pašvaldības policists.
Šie notikumi bija iemesls tam,
ka no darba atkāpās līdzšinējais
Pašvaldības policijas priekšnieks
Felikss Jasens.
Jelgavas mērs Andris Rāviņš,
komentējot notikušo, uzsver, ka

Jelgavas Pašvaldības policijā
tiek analizēta personālsastāva
atbilstība ieņemamajiem amatiem un nepieciešamā kvalifikācija, šobrīd jau ir izvietotas
videonovērošanas kameras pašā
iestādē un veikti citi preventīvie
pasākumi. 3. martā Jelgavas
Pašvaldības policijā darbu sāks
jaunais priekšnieks Viktors
Vanags, kura viens no galvenajiem uzdevumiem ir Pašvaldības policijas darba kvalitātes
uzlabošana.
Par konkrēto gadījumu līdz
izmeklēšanas beigām gan pašvaldība komentārus nesniegs.

tu nodaļas vadītāja Aina Rokjāne
informē, ka 13. februārī aizņemts
pēdējais brīvais laiks kāzu ceremonijai
8. augustā. Arī laulībām 9. augustā
jau pieteikušies pieci pāri. Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā vienas dienas
laikā maksimāli var salaulāt 12 pārus.
A.Rokjāne stāsta, ka katram pārim
tiek atvēlētas vismaz 30 minūtes.
Savukārt, ja jaunlaulātie izsaka vēlēšanos turpat nodaļā viesus cienāt ar
dzirkstošo vīnu, tad viņi Šampanieša
zālē drīkst uzkavēties vēl pusstundu.
Pērn pieprasītākajā kāzu datumā
07.07.07. jeb 2007. gada 7. jūlijā
Latvijā jāvārdu teica 300 pāri.

 Līdz 17. martam jelgavnieki
aicināti iepazīties ar pilsētas
Sabiedrības integrācijas programmu 2008. – 2013. gadam
un izteikt viedokli par to, kā arī
10. martā pulksten 17.30 piedalīties publiskās apspriešanas
diskusijā Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC). Publiskā apspriešana izslu-

dināta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus. Programmas
izstrāde pamatojas uz projekta gaitā
veiktajiem pētījumiem par etnisko
integrāciju Jelgavā un pētījumu par
sabiedrības etniskās integrācijas veicināšanas politikas instrumentiem.
Ar Jelgavas Sabiedrības integrācijas
programmu 2008. – 2013. gadam
iedzīvotāji var iepazīties mājas lapā
www.jelgava.lv, Jelgavas pašvaldības
Informācijas aģentūrā, Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojā, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē, JRPIC, VSAA
Jelgavas nodaļā, NVA Jelgavas filiālē,
Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā
«Pārlielupe» un Miezītes bibliotēkā.
Turpat arī atrodama atsauksmju
anketa, kuras mērķis ir apkopot un
uzklausīt sabiedrības viedokli par
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
programmu.

 Līdz rītdienai skolēnu komandām ir iespēja pieteikties
Jelgavas Sporta servisa centra
pavasara mācību brīvlaikā organizētajai Lielās balvas izcīņai
pilsētas vispārizglītojošo skolu
5. – 12. klašu skolēniem. Sacensī-

bas notiks šā gada 27. martā Jelgavas
Sporta hallē. Ar sacensību nolikumu
dalībnieki var iepazīties pie skolu sporta skolotājiem. Komandu pieteikšanās
– līdz 29. februārim Sporta servisa
centrā Raiņa ielā 6, tālrunis 63027504,
vai Jelgavas Sporta hallē, tālrunis
63045961 vai 26826085 (Guna).
Komandas sastāvā jābūt sešām meitenēm un sešiem zēniem. Katru pilsētas skolu drīkst pārstāvēt tikai viena
komanda. Jaunieši demonstrēs savu
prasmi ātrumā, veiklībā un precizitātē
dažādās stafetēs un spēka pārbaudēs.
Uzvarētāju komandas katrā klašu grupā saņems ceļojošo kausu «Lielā Balva
2008» un pārsteiguma balvas. Ja skola
izcīnīs kausu trīs gadus pēc kārtas, tas
paliks skolas īpašumā.
Ritma Gaidamoviča

4

ielas un ceļi

Ziemā ceļus tradicionāli
uzturēt vairs nevar
 Daiga Laukšteina

Vairākkārtējā sasilšanas un atkušanas procesā nereti pārbauda
dažādu būvmateriālu,
piemēram, ķieģeļu, betona, izturību. Bet, nevienam negribot, tieši
tādas pārbaudes netipiskajā ziemā spiests
izdzīvot brauktuvju segums Jelgavā, Latvijā,
Skandināvijā un citviet
Eiropā. Kā pielāgoties
«modernajai» ziemai,
lai ielas kalpotu pienācīgā kvalitātē?
Pēc specialitātes autoceļu un
tiltu būvnieks SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» direktors
Arnolds Freimanis norāda, ka
galvenais priekšnosacījums ir
nepieļaut lietus un grunts ūdeņu
mitrumam iekļūt ceļa (ielas)
klātnē, un ceļu būvē stingri pieturēties pie jau labi zināmām
tehnoloģijām.

Neder smilts
no kaimiņa rančo

Visvairāk noposta tieši ūdens.
Jelgavā grunts ūdens līmenis
pārsvarā ir augsts, bet arī mainīgs
atkarībā no gadalaika – pavasarī
tas ir augstāks, vasarā – zemāks.
Tālāk kapilārais ūdens, kas
neizbēgami no apakšas (no grunts
ūdens līmeņa) pa sīkiem ceļa
klātnes kapilāriem nonāk ielas
seguma pamatā.
Tāpēc pirmām kārtām jebkuram ceļam būtu nepieciešams
salizturīgais jeb drenējošais slānis.
Proti, kvalitatīva smilts ar tādu
filtrācijas koeficientu, kas nav
mazāks par 1. Tādējādi mazajām dzīsliņām gruntī, pa kurām
pārvietojas ūdens, tiek uzlikts
pamatīgs «vāks». Te nederēs
nedz jūras krastā esošā smilts, pa
ko paplikšķinot parādās ūdens,
nedz materiāls no kaimiņa rančo, kur tiek rakts dīķis un smilti
īsti nav kur likt. Tāda materiāla
filtrācijas koeficients nav lielāks
par 0,5, ir pat tikai 0,3. Starp citu,
šādu smilts materiālu bieži vien
piedāvā ceļu būvniekiem, un ne
mazums pilsētas ielās pirms vairākiem gadiem atsevišķās vietās
ieklāts tieši tāds smilts slānis.
Nupat rekonstruētajās ielās visa
vecā, sliktā grunts izņemta apmaiņā pret drenējošu, salizturīgu
smilti. Tā atjaunotas Rūpniecības,
Mātera, Pulkveža O.Kalpaka,
Zirgu, Tērvetes u.c. ielas.

Drupas nav ceļu
būvmateriāls

Teorētiski drenējošās smilts
kārtai vajadzētu būt 40 – 50 cen-
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Viedoklis

«Strādājam, lai jau
šogad iegādātos
meteostaciju
ar sensoriem»
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns šomēnes Somijā apmeklēja semināru izstādi, kuras vadmotīvs skanēja «Klimats mainās
– kā ar ceļu uzturēšanu ziemā?».

Ja agrāk ceļu uzturētājiem aukstajos mēnešos bija jārūpējas vien par to, lai ceļi nebūtu slideni un sniegaini, tad tagad cauru ziemu jādomā gan par grantēto ielu greiderēšanu, gan par
brauktuvju mehanizēto tīrīšanu un bedrīšu labošanu. Tiesa, šajā laikā labotās avārijas bedrītes
tiek aiztaisītas tikai uz laiku līdz pavasarim. Kārtīgam bedrīšu remontam ir nepieciešami vismaz
Foto: Ivars Veiliņš
plus 15 grādi.
timetrus biezai. Praktiski Jelgavā
tā nekur nav. Jāatkārto visiem
sen zināmā banālā frāze – viss
celts uz drupām. Rezultāts tam
daudzās vietās ir ļoti labi redzams.
«Ceļu būvē drupas neder. Tas nav
ceļu būvmateriāls. Kādreiz, šķiet,
citādi nevarēja. Tāpēc, kad būvēja
Driksas tiltu, cēla ārā ķieģeļus,
akmeņus, pat kapu plāksnes,»
atminas A.Freimanis.
Kas notiek, kad ūdens nokļūst ceļu būvei nederīgā smiltī? A.Freimanis izskaidro, ka
mīnusos tas sasalst, izplešas un
virsējās kārtas, tostarp asfaltu,
bruģi vai betonu, ceļ uz augšu.
Šoziem tas notiek neskaitāmas
reizes. Virskārta to neiztur un
saplīst te vienā, te citā vietā. Tā
dažu gadu gaitā asfalts bojājas un
burtiski sabrūk. Turklāt ūdens
iekļūst arī mazajās asfalta plaisās,
ko sasalis ar varu plēš lielākas.
«Būtu ideāli, ja oktobrī uznāktu
sals, bet maijā viss atlaistos. Pie
mums tā nav. Pa nakti mīnus
divos grādos ceļa klātne sasalst,
bet nākamās dienas vakarpusē
par pieciem grādiem siltāka laika
dēļ jau atkūst. Notiek nemitīga
ceļa seguma slāņu kustība.»

Autotransporta
svara faktors

Papildus tam ceļu segums saņem nemitīgu triecienu no augšas
– automašīnu slodzi. «Līdzko
asfaltā ir viena plaisa, riteņu
darbības rezultātā rodas sitiens,
un acumirklī izveidojas tā saucamais «plātņu variants». Līdzīgi

Jelgavas ielās sāli kaisa, kad gaisa temperatūra nav zemāka
par mīnus astoņiem grādiem. Aukstākā laikā – jau smilts un
sāls maisījumu.

kā, braucot pa betona plātnēm materiāls kā ģeotekstils – neausts,
– viens posms beidzas un otrs «ar sintētisks materiāls, kas nepūst.
troksni» atkal sākas. Tas nozīmē, To uzklāj uz vājas nestspējas
ka viena plātne nolaižas, bet otra grunts pirms kārtas izbūves. Tā
paceļas uz augšu. Tāpat notiek notiek slodžu izlīdzināšana.
ar katru saplaisājušo asfalta
gabaliņu. Krietni cietušu segu- Asfalts – optimālākais
ma posmiņu automašīnu riepas ielu segums
vienkārši izsit ārā. Svarīgi ir, cik
Pārsvarā Jelgavas ielas klāj paātri automašīna brauc un cik tā ir rastais, gludais, karstais asfalts.
smaga,» klāsta A.Freimanis. Viņš «Šķembu mastikas asfaltu, kas
skaidrībai šo procesu pielīdzina ir grubuļaināks, pielieto augstas
izrullētai mīklai, pa ko, braucot ar intensitātes ceļiem. Pilsētās gan
ritenīti, veidojas valnis. Tieši tāds parasti nē, jo tas ir trokšņaināks.
pats miniatūrā ir uz ielām. Ar aci Apdzīvotās vietās prioritāte ir
ceļu seguma kustība nav redzama, gludums un iespējami lielāks
bet tā notiek.
klusums. Tiesa, labāk, ja asfalts
Šo procesu pamatīgi iespaidojis tomēr ir nedaudz raupjāks. Tāarī transporta slodzes un intensi- dam ir lielāka saķere ar riepām
tātes pieaugums, taču viena no automašīnas bremzēšanas laikā.
lielākajām nelaimēm ir smagais Grubuļaināks asfalts arī nelabvētransports. To tranzīts pa neizre- līgos laika apstākļos nav tik ļoti
montētām (un arī izremontētām) slidens,» paskaidro A.Freimanis.
pilsētas ielām ir liels kaitējums. Kad speciālistam jautā par betoTā Dobeles šoseja ir sagruvusi na seguma priekšrocībām, viņš
pilnībā. «Arī Lielajā ielā būtu norāda, ka arī Vācijā, Ungārijā
vajadzīgs kapiun citur nu jau
tālais remonts. Uzziņai
uz betona kā staBedrītes gan • Ceļu Satiksmes noteikumi bila pamata klāj
aiztaisa, bet pa- diktē, ka transportlīdzekļa fak- pāri asfaltu. Tas
mats nav gana tiskā masa nedrīkst pārsniegt tādēļ, ka laika
stingrs, «ielāpa» 40 tonnas.
gaitā tomēr izveimalas noārdās, • Saskaņā ar Autotransporta in- dojušās bedres un
spekcijas Jelgavas nodaļas darba
un jauna bedre
izdrupumi betona
plānu notiek regulāri reidi un
gatava. Nekad kontroles pasākumi, kas saistīti plātņu savienojumazā posmi- ar šīs normas ievērošanu.
ma vietās. Betona
ņā remontēta • 2007. gadā Jelgavā konstatēti segumā bedrīšu
iela nebūs tik četri pārkāpumi, kas saistīti ar lāpīšana ir ļoti
gluda kā galda faktiskās masas neievērošanu.
problemātiska.
virsma. Būtībā
Vēl paliek bruceļu būve ir viena no sarežģītā- ģis. «Arī bruģa segumā iesēdumu
kajām inženierbūvēm,» secina ir daudz. Tāpat, kad termometra
A.Freimanis un turpina stāstīt stabiņš nemitīgi lēkā uz abiem
par ceļa seguma slāņiem. Uz virzieniem no nulles, bruģis ir
drenējošās smilts vēl jāuzklāj slidenāks. Asfalts ir optimālāseguma pamata konstrukcija no kais segums. Taču privātmāju
šķembu maisījuma. Tādas kārtas rajonos bruģim nav ne vainas,»
optimālais biezums ir 40 – 60 spriež A.Freimanis. Noslēgumā
centimetri.
viņš piebilst, ka pilsētā ir vēl
Vietumis Jelgavas ielas remon- arī citas risināmas problēmas
tu nav redzējušas ilgus gadus, – vecas atjaunojamas apakšzeun, noņemot veco, sabrukušo mes komunikācijas. Jāuzsver,
virskārtu, būvnieku acīm paveras ka viens no graujošākajiem
pārsteidzošs skats. Piemēram, nelaimju iemesliem ir nepietiešķērsām likts kārklu vai kadiķu kams apgaismojums diennakts
zaru klājums. Uz tiem uzlikta tumšajās stundās.
smilts vai grunts. «Pārrakām tā«Visu ceļu un ielu segumu
dus konstrukcijas slāņus, kas kād- kalpošana ir atkarīga no to kvareiz bija izveidoti gadījumos, kad litatīvas ikdienas uzturēšanas
iela vairs vispār nebija caurbrau- un savlaicīgas nepieciešamā
cama,» piebilst A.Freimanis. Viņš remonta veikšanas,» rezumē
norāda, ka vēl ir tāds moderns A.Freimanis.

«Pārliecinājāmies, ka daudzas valstis līdzīgi kā Latvija saskaras ar
problēmām, ko agrāk nepazina. Proti, mainīgi laika apstākļi īsā laika
periodā. Tas ārda asfaltu. Arī skandināvi par to sākuši uztraukties,
jo viņi ir tādā pašā situācijā kā mēs. Esam nonākuši pie atziņas,
ka vairs nav ziemas tradicionālās ceļu uzturēšanas. Pagaidām nav
izgudrota jauna tehnika, pielāgojoties ziemas mainīgajiem laika apstākļiem. Taču pašreizējai situācijai vienalga jāpielāgojas pēc iespējas
labāk. Tāpēc uzskatu, ka jau šogad būtu nepieciešams iegādāties
un uzstādīt mums piederošu meteostaciju ar visiem sensoriem, kas
kontrolē «melnā ledus» (kad iela mitra un piesalst) veidošanos, lai
varam precīzi sekot līdzi gaisa temperatūras izmaiņām un prognozēt apledojuma veidošanos, lai savlaicīgi reaģētu. Pie šiem laika
apstākļiem pats svarīgākais ir rīkoties operatīvi. Somiem ir speciālas
kameras, kas raida infrasarkano staru, lai nofiksētu ledus kārtas
biezumu. Ir arī tādi sensori, kas nosaka sāls un sniega koncentrāciju
uz ielas. Arī par tādu iegādi jādomā.
Vēl seminārā tika runāts par efektīvākajiem kaisāmajiem pretslīdes materiāliem. Viens no tādiem ir smilts un sāls maisījums, bet tas
rada netīrību pilsētā, ieplūst gūlijās. Jelgavas ielās kaisa smilts un
sāls maisījumu, kad temperatūra ir zem mīnus astoņiem grādiem,
un tikai sāls vairs nedarbojas. Starp citu, sākti pētījumi un par
efektīvu pretslīdes materiālu atzīta melase. To jau lieto vairākos
skandināvu lidlaukos. Bet mūs vairāk interesēja melases ietekme,
tai nonākot uz ceļiem, augsnē. Varbūt kādi kaitēkļi parādās, kā
arī automašīnas noteikti aplīp. Pagaidām uz šādiem jautājumiem
neviens atbildēt vēl nevarēja.»

Asfaltu jāklāj divās kārtās.
Apakškārta – 6 cm un virskārta – 4 cm

Šķembas – pati galvenā nesošā konstrukcija –
ne plānāka par 30 cm

Drenējošas smilts kārta – 40 cm vai vairāk

Optimālie materiālu slāņi izturīgai ielai. Asfalts viens ilgi nekalpos, ja nebūs stipra pamata.
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Rotaļu laukuma izbūve
– racionāli pamatota
««Jelgavas Vēstneša» rakstā «Šī gada nopietnākais
objekts – Brīvības bulvāris»
minēts, ka bērnu rotaļu
un sporta laukumi šogad
kļūs par trijiem vairāk un
jauns rotaļu laukums tiks
izveidots arī Asteru ielā 16,»
prieku par šādām aktivitātēm pauž kāda jelgavniece.
Taču viņa vēlas noskaidrot,
kāpēc bērnu rotaļu laukums
būs tieši šajā pagalmā.
Lasītāja min, ka Asteru iela
16 ir tikai viena māja, taču tālāk
atrodas vairāki nami, piemēram,
Asteru iela 8, 12, Māras iela 8.
«Tur ir daudz plašāki laukumi,
turklāt bērniem līdz atpūtas
vietai nebūtu jāmēro pārāk garš
ceļš,» savu ierosinājumu bērnu
rotaļu laukumu izveidot citviet
pamato jelgavniece.
Kā «Jelgavas Vēstnesim»

norāda pašvaldības aģentūras
direktors Andrejs Baļčūns,
aģentūra 2007. gada 12. aprīlī
saņēma iesniegumu no Asteru
ielas 16 mājas vecākās. Tajā bija
lūgums izveidot bērnu rotaļu
laukumu Asteru ielas daudzdzīvokļu māju teritorijā. «Tā
kā blakus mājai Asteru ielā 16
ir neapgūta pašvaldības zeme,
zāliens un tuvākais publiskais
bērnu rotaļu laukums ir Lielajā
ielā 49, tad izskatījām iespēju
šajā teritorijā 2008. gada vasarā
izbūvēt jaunu rotaļu laukumu,»
atklāj A.Baļčūns.
Viņš piebilst, ka šogad nav
plānots izbūvēt bērnu rotaļu
laukumu Māras ielā 8. Šo māju
bērniem ir iespēja apmeklēt
rotaļu laukumus gan Lielajā
ielā 49, gan vēlāk arī plānotajā
laukumā Asteru ielā 16.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Makulatūru pieņems
arī Pārlielupē
«Kur Jelgavā var nodot
makulatūru?» vaicā kāda
kundze. Viņa vēlas noskaidrot, vai tas iespējams ne
tikai pilsētas centrā, bet arī
Pārlielupē – viņas dzīvesvietas tuvumā.
SIA «Jelgavas komunālo pakalpojumu» ražošanas inženieris Andris Spunītis atklāj,
ka pašlaik nodot makulatūru
iespējams otrreizējo izejvielu
pieņemšanas punktā Dobeles
šosejā 34 katru darba dienu
no pulksten 8 līdz 17. «Vēlams,
lai makulatūra būtu iepakota un sašķirota pēc veidiem,
piemēram, avīzes vienā sainī,
grāmatas – otrā,» A.Spunītis norāda, ka apjomam nav būtiskas
nozīmes – uzņēmums pieņem
kā kilogramu makulatūras,
tā vairākas tonnas. Par to arī
iespējams saņemt simbolisku
samaksu. Pašlaik – 0,5 santīmus par kilogramu, kas varētu
būt kaut neliela motivācija

izšķirties par labu atkritumu
šķirošanai.
A.Spunītis piebilst, ka pagaidām makulatūru iespējams
nodot vien otrreizējo izejvielu
pieņemšanas punktā Dobeles
ielā 34, taču jau martā to varēs
izdarīt arī Pārlielupē. «Pašlaik
rit darbs pie dalītās atkritumu
savākšanas laukumu izveides
Paula Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā
20, un vēl pavasarī iedzīvotāji tiks
aicināti kā makulatūru, tā citus
sašķirotos atkritumus nogādāt
tajos,» A.Spunītis atklāj, ka,
visticamāk, arī par to atkritumu
šķirotāji tiks simboliski atalgoti.
Pirmām kārtām, lai motivētu
pievērsties šādām aktivitātēm un
lai atkritumu šķirošana arī mūsu
pilsētā vērstos plašumā.
Pavisam drīz pilsētā parādīsies ar dalīto atkritumu šķirošanas konteineri, kuros jau varēs
atsevišķi izmest papīru, kas
nonāks otrreizējā pārstrādē.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Smēķēšanu kāpņutelpās
var izskaust
Kundze, kas dzīvo kādā
daud z d z ī v o k ļ u n a m ā
Loka maģistrālē, ir sašutusi par vairāku mājas
iemītnieku rīcību. Proti,
viņi par piemērotu vietu
smēķēšanai izraudzījušies kāpņutelpu. «Kāpēc
man, ejot uz savu dzīvokli, jāelpo cigarešu dūmi?!»
neizpratni pauž lasītāja.
Kā cīnīties ar smēķētājiem daudzdzīvokļu māju
kāpņutelpās?
«Konstatējot šādu pārkāpumu, noteikti jāvēršas Pašvaldības policijā,» «Jelgavas
Vēstnesim» teic Pašvaldības
policijas Administratīvā patruļdienesta priekšniece Irēna
Berkolde. Viņa norāda – likumā
par smēķēšanas ierobežošanu
minēts, ka kāpņu telpās smēķēt
ir aizliegts, un aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem – ikdienā saskaroties ar šo problēmu,
par to informēt likumsargus.
«Svarīgi arī, lai cilvēki ievērotu
pārkāpējus. Lielākoties jau tie
nav svešinieki, bet gan paši
daudzdzīvokļu nama iedzīvotā-

atbildam

Vai rindas pēc pasēm
ir norma?
Kāda jelgavniece jau vairākas reizes dažādos laikos
devusies uz Pilsonības un
migrāciju lietu pārvaldes
(PMLP) Jelgavas pilsētas un
rajona nodaļu, lai nomainītu
pasi, kurai beidzies derīguma
termiņš. Taču līdz šim visi mēģinājumi to izdarīt beigušies
nesekmīgi, jo rinda esot tik
liela, ka to izstāvēt strādājošs cilvēks nemaz nevar – 20
minūšu laikā tiek apkalpots
labi ja viens klients. Viņa
jautā, kāpēc radusies šāda
situācija un ierosina izveidot
tādu pašu sistēmu, kāda ir
bankās, proti, klients atbilstoši tam, kādu pakalpojumu vēlas saņemt, iegūst numuriņu
un attiecīgi pēc tā arī plāno
savu laiku.

«Jelgavas pilsētas un rajona
nodaļas darbinieku pienākumi
neaprobežojas tikai ar pasu noformēšanu un to izsniegšanu
– viņiem ir gan jānoformē ielūgumi, uzturēšanās atļaujas, gan
jāizsniedz dažādas izziņas. Nodaļā šos pienākumus veic desmit
cilvēki, no kuriem nepārtraukti
trīs darbinieki noformē pases
un viens – izsniedz,» «Jelgavas
Vēstnesim» skaidro PMLP Preses
un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Diana Bogdanova. Viņa
atzīst, ka apmeklētāju aktivitāte
tiešām ir liela, īpaši pirmdienu un
ceturtdienu rītos, kad pieņemšana
sākas pulksten 11, tādēļ nodaļa
pieņem klientus katru dienu bez

PMLP Jelgavas pilsētas un
rajona nodaļā trīs mēnešu
laikā izsniegtas apmēram
3200 jaunā parauga pases.
Aptuveni 100 personas to
vēlējušās nomainīt nevis
tādēļ, ka tai beidzies derīguma termiņš, bet gan tāpēc,
ka gribējušas iegūt jaunā
parauga pasi.

Pirmdienās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas pilsētas un rajona nodaļa strādā
no pulksten 11. Jau pirms darba laika sākuma «Jelgavas Vēstnesis» novēroja, ka pie iestādes
Foto: Ivars Veiliņš
durvīm rindā drūzmējas apmeklētāji. Arī vēlāk nodaļā klientu netrūka.
pusdienas pārtraukuma un darba
laiks noteikts tā, lai klienti varētu
saņemt pakalpojumus pirms vai
pēc viņu darba dienas, kā arī pusdienas pārtraukuma laikā.
«Svarīgi, ka nodaļā vēršas ne
tikai jelgavnieki, bet arī apmeklētāji no Rīgas un Rīgas rajona un
citiem rajoniem, jo pasi var noformēt jebkurā PMLP teritoriālajā
nodaļā neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas. Jāņem vērā arī tas,
ka Jelgava ir studentu pilsēta,»
klāsta D.Bogdanova, piebilstot, ka
rindas parasti vērojamas pirmdienās un ceturtdienās, taču tās nav
pastāvīgas, piemēram, Jelgavas

nodaļā 21. februārī ap pulksten
17 bijuši tikai divi klienti.
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja norāda, ka
klientu ērtībai gaitenī izvietoti
krēsli. Patlaban nodaļā rinda tiek
regulēta pašu darbinieku spēkiem
(tiek vaicāts, kurš klients vēlas
formēt pasi, kurš saņemt, kuram
nepieciešams noformēt ielūgumu,
uzturēšanās atļauju vai saņemt
izziņu).
«Kabinetu sistēma Jelgavas
pilsētas un rajona nodaļā tika nomainīta pret klientu apkalpošanas
zāli 2004. gada maijā ar mērķi
uzlabot pakalpojumu efektivitāti,

ātrumu, ērtumu un padarīt klientu apkalpošanas procesu pārskatāmāku un vienkāršāku. Pēc šīs
sistēmas ieviešanas apmeklētāji
var nokārtot nepieciešamos dokumentus pie vienas darbavietas
klientu zālē un nav jāstaigā pa
vairākiem kabinetiem, kā tas bija
agrāk,» tā D.Bognanova, turpinot:
«Pateicamies par ierosinājumiem
klientu apkalpošanas sistēmas
uzlabošanā, diemžēl finansējums
valsts iestādēm nav liels, tādēļ
pašlaik nepietiek līdzekļu šāda
pakalpojuma ieviešanai.»
Sagatavoja
Sintija Čepanone

noteikt,» skaidro «Elektrona»
pārstāve R.Virziņa. Viņa klāsta, ka ir panākta vienošanās
ar mājas apsaimniekotāju par
komunālās elektroinstalācijas
nomaiņu, kas arī var radīt
traucējumus.
«Elektrona» pārstāve norāda, ka vērsušies traucējumu
dienestā Rīgā, kam ir nepieciešamā aparatūra, ar kuru
iespējams noteikt traucējuma
ierosinātājus, taču viņi atsa-

kās vienas adreses dēļ braukt
uz Jelgavu, jo tas ir dārgs
pasākums. «Kas attiecas uz
iedzīvotājiem, tad gan mājas
vecākā, gan arī citi iedzīvotāji,
kuri pie mums vērsušies, ir
informēti par esošo situāciju.
«Visiem ir paskaidrots, ka tiek
darīts viss, lai radušos traucējumus novērstu,» skaidro
R.Virziņa.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

«Miglu» sola novērst
Silvijas kundze «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka visiem daudzdzīvokļu mājas
Pētera ielā 13 iemītniekiem
jāsamierinās ar «miglu»
– proti, ir traucēta Latvijas
Televīzijas 1. programmas
pārraide. Kundze klāsta,
ka vērsusies gan Elektronisko sakaru direkcijā
Rīgā, gan SIA «Elektrons»
Jelgavā, lūdzot novērst
traucējumus, taču vairāk

par solījumiem tā arī neesot sagaidījusi.
Elektronisko sakaru direkcijā skaidro, ka par minētajiem
traucējumiem atbildīgs uzņēmums «Elektrons», savukārt
arī tas savu vainu noliedz.
«Antena un pastiprinātājs
ir kārtībā, bet traucējumi
nāk no ētera. To ierosinātāji
var būt visdažādākie, ko bez
speciālas aparatūras nevar

Sākas Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas
programmas publiskā apspriešana

ji, kaimiņi,» I.Berkolde atklāj,
ka šādā veidā situāciju iespējams mainīt.
Viņa stāsta – ja saņemts rakstisks iesniegums par to, ka konkrētā kāpņutelpā mēdz smēķēt,
likumsargi sūdzību pārbauda,
minētajai kāpņutelpai pievērš
lielāku uzmanību, aptaujā kaimiņus, un smēķēšanu izdodas
izskaust.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Nolūkā uzzināt jelgavnieku viedokli un priekšlikumus ir izsludināta Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas 2008.-2013.gadam
publiskā apspriešana.
Izstrādājot Sabiedrības integrācijas pamatnostādņu projektu, Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, ieviesis
jaunu terminu «iekļaujoša sabiedrība». Tā ir «sabiedrība, kurā visām
sabiedrības grupām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskās un reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, sociālā statusa, labklājības
līmeņa, dzīvesvietas reģiona un citiem apstākļiem ir nodrošināta vienlīdzīgu līdzdalības iespēju principa ievērošana sabiedriskajā, politiskajā
un ekonomiskajā dzīvē.» Šī definīcija uzsver trīs sabiedrībai nozīmīgus
sektorus – sabiedrisko, politisko un ekonomisko, kuriem caurvijas iespēju vienlīdzības princips. Būtiski iedzīvotājiem ir būt aktīviem savu
tiesību izmantošanā un pienākumu veikšanā. Sabiedrības integrācijas
sekmīgai nodrošināšanai līdzās vienlīdzības principam ir minama arī
iedzīvotāju aktivitāte, tās plašākajā izpratnē.
Jelgavas pilsētas sabiedrības integrācijas programma izstrādāta Sabiedrības
integrācijas fonda grantu shēmas «Sabiedrības integrācijas veicināšana
Latvijā» projekta «Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā» (granta
līguma nr. 2005/017-495-03-01/3-6/25) ietvaros.
Programmas izstrāde pamatojas uz projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem
par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā un pētījumu par sabiedrības etniskās
integrācijas veicināšanas politikas instrumentiem. Tā tapa sadarbībā ar SIA
«Euro Data» un Jelgavas pašvaldības speciālistiem.

Programmas publiskā apspriešana norisināsies
no 2008.gada 25.februāra līdz 2008.gada 17.martam
Ar izstrādāto Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmu 2008.2013.gadam var iepazīties:

• Jelgavas portālā www.jelgava.lv;
• Jelgavas pilsētas administrācijas Informācijas aģentūrā, Lielajā ielā 11,
Jelgavā (pirmdien no plkst. 8 līdz 19, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.
8 līdz 17, piektdien no plkst. 8 līdz 14.30);
• Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra bibliotēkā, Svētes ielā
33, Jelgavā (pirmdien no plkst. 10 līdz 20, otrdien, trešdien, ceturtdien
no plkst. 9 līdz 18);
• Jelgavas sociālo lietu pārvaldē, Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā
(pirmdien no plkst. 10 līdz 12 un no plkst. 15 līdz 19, trešdien no plkst.
9 līdz 12);
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas nodaļā, Pasta ielā 43,
Jelgavā (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18, otrdien, trešdien, ceturtdien no
plkst. 8.30 līdz 17, piektdien no plkst. 8.30 līdz 15);
• Jelgavas sabiedrības integrācijas birojā, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā
(pirmdien no plkst. 8 līdz 19, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8 līdz
17, piektdien no plkst. 8 līdz 14.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12
līdz 13);
• Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē, Skolotāju ielā 3, Jelgavā
(pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 9 līdz 15, piektdien no
plkst. 9 līdz 14);
• Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (darba
dienās no plkst. 11 līdz 19, svētdien no plkst. 11 līdz 18)
• bibliotēkā «Pārlielupe», Loka maģistrālē 17, Jelgavā (darba dienās no
plkst. 12 līdz 19, sestdien no plkst. 10 līdz 17);
• Miezītes bibliotēkā, Dobeles šosejā 100, Jelgavā (otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 11 līdz 18, sestdien no plkst. 10 līdz 17).
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas diskusijā 2008.gada 10.martā
plkst. 17.30 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā
33, Jelgavā.
Rakstiski priekšlikumus un atsauksmes variet iesniegt līdz 2008.gada
17.martam Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojā (Pulkveža Brieža iela
26, Jelgava, LV-3001) un Jelgavas pilsētas administrācijas Informācijas
aģentūrā (Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).
Projekta «Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā»
vadītāja Dace Dimanta
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hokejs

Ceturtdiena, 2008. gada 28. februāris

Pirms tapa Ledus halle...
 Visvaldis Danenbergs

Mūsu pilsētā jau izsenis
ir risinājušies ievērības
cienīgi notikumi, kas
saistās ap tādu sporta
veidu kā hokejs.
Jāatzīst, neesmu pētījis un arī
nejauši sastapies ar informāciju
par hokeju Jelgavā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un pirmajos
pēckara gados, bet ar pilnu pārliecību varu teikt, ka piecdesmitajos,
sešdesmitajos un septiņdesmitajos
gados hokejs Jelgavā bija gana
populārs.
Domāju, ka tādi uzvārdi kā
Harijs Vītoliņš, Verners Spāde
komentārus neprasa. Izrādās, arī
šie uzvārdi saistīti ar Jelgavu.
Savulaik republikas čempionātos ar vērā ņemamiem panākumiem piedalījās Jelgavas
Lauksaimniecības mašīnbūves

rūpnīcas komanda «JLMR» vēlāk
«Metālists». Komandu kādu laiku
trenēja H.Vītoliņš, taču līdz brīdim, kad viņš pārņēma Brocēnu
komandas «Starts» vadību. Šajā
laikā Brocēnu komanda plūca arī
republikas čempionu laurus. Pēc
H.Vītoliņa pāriešanas uz Brocēniem par jelgavnieku spēlējošo
treneri kļuva V.Spāde.
Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas
laukums dīkā nestāvēja – līdztekus
Latvijas augstākā ranga spēlēm
tajā norisinājās arī Latvijas PSR
čempionāta A grupas spēles, kurās Jelgavu pārstāvēja Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcas komanda.
Paralēli šīm spēlēm ne mazāk
aizraujošas cīņas bija vērojamas
Jelgavas brīvprātīgo arodbiedrību sporta biedrības «Daugava»
rīkotajās pilsētas meistarsacīkstēs,
kurās piedalījās jau minētās Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas, Jelgavas
Lauksaimniecības mašīnbūves

Foto no Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva
Jelgavas komanda pieveic Ogri – tādu hokeju mūsu pilsēta
pazina 1955. gadā.

rūpnīcas un divas LLA studentu
komandas. Spēles notika brīvdabas laukumā, nereti skarbos laika
apstākļos, tomēr skatītāju netrūka
– spēles apmeklēja vidēji 300 – 400
līdzjutēju.
Vēl interesantāks fakts, kas,
iespējams, daudziem radīs izbrīnu, ir tas, ka Jelgavā 1971. gadā
norisinājās PSRS junioru čempionāts, kurā piedalījās komandas
vai no visas Padomju Savienības,
tostarp vienības no Ļeņingradas
(Sanktpēterburgas), Maskavas,
Čerepovecas un citām pilsētām.
70. un 80. gados hokeja dzīve
Jelgavā kļuva klusāka un nemanāmāka. Komanda Jelgavai gan bija
– «AGRO» –, taču tā cīnījās tikai
rajonu sporta biedrības «Vārpa»
rīkotajā čempionātā. Komandu
atbalstīja Jelgavas Agroķīmija
tās priekšsēdētāja Harija Veģera
vadībā.
Viss jau būtu turpinājies, bet
korekcijas Jelgavas hokeja dzīvē
ienesa laika apstākļi – arvien
siltākās ziemas liedza iespēju hokejistiem pilnvērtīgi trenēties un
aizvadīt spēles. Līdz ar to hokeja
dzīve pamazām apsīka.
Ar jaunu joni viss atsākās 2001.
gadā, kad Jelgavā tika uzcelta
Ledus halle. Interese par hokeju
atdzima. Pirmsākumos jelgavniekiem bija pat sava virslīgas
komanda «ASK Zemgale», kura
2002./2003. gada sezonā Latvijas
hokeja līgā ieguva bronzas medaļas, bet Baltkrievijas atklātā
čempionāta otrajā divīzijā izcīnīja
zeltu. Diemžēl no tā vairs nav
nekā, jo hokejs ir dārgs sporta
veids un šāda līmeņa komandas
prasa ļoti lielus līdzekļus.
Tomēr hokeja dzīve Jelgavā

turpinās – nu jau septīto sezonu
Ledus hallē norisinās Zemgales
amatieru hokeja līgas atklātais
čempionāts, kurā katru sezonu
piedalās ap divdesmit komandu.
Vislielāko prieku rada tas, ka,
paverot iespēju jelgavniekiem slidot
uz mākslīgā ledus, liela interese par
šo aizrautīgo nodarbi radusies bērniem, jauniešiem un, galvenais, viņu
atbalstītājiem – vecākiem. Sākums,
protams, bija grūts – kā jau jebkurā
jaunā lietā, bet nu vairākas sezonas
jaunie «Zemgales» hokejisti priecē
mūs visus.
Ir arī savi valsts čempioni,
starptautisko turnīru uzvarētāji
un, svarīgākais, ka, pateicoties
smagajam treneru, pašu bērnu
darbam, ir izaugusi jauna konkurētspējīga hokejistu paaudze, kas
līdzvērtīgi cīnās ar spēcīgajām un
tradīciju bagātajām galvaspilsētas
komandām.
Jelgavas ledus arēnā mājvietu
raduši arī Latvijas stājhokeja
izlases spēlētāji. Komanda jau
iespējusi piedalīties divos Eiropas
čempionātos Insbrukā (2005. gadā
– bronza) un Helsinkos (2007.
gadā – sudrabs), kā arī pasaules
čempionātā, kas norisinājās tepat
Jelgavā 2006. gadā vienlaicīgi
ar pasaules čempionātu A grupā
Rīgā. Mūsu puiši ierindojās 4. vietā
aiz kanādiešiem, amerikāņiem un
somiem, bet aiz sevis atstāja Krievijas un Čehijas hokejistus. Arī
šogad komanda jau pošas tālajam
ceļam uz Kanādu, kur marta beigās piedalīsies savā otrajā pasaules
čempionātā.
Atliek vien vēlēties, lai Jelgavā
izveidotos arī sava virslīgas komanda. Gandrīz visi nepieciešamie
apstākļi tam radīti.

Ainārs Bērziņš,
3. pamatskolas
hokeja
klašu
treneris:
«Ar jaunajiem
«Zemgales» hokejistiem esmu
kopā no 2001.
gada, kad atklāja Jelgavas Ledus halli. Strādāju ar zēniem, sākot no pirmās līdz pat sestajai
klasei. Vienlaikus vadu arī U-11 un
U-12 vecuma grupu komandas Latvijas
bērnu un jauniešu hokeja līgas spēlēs.
Pirmajā klasē sākam ar slidošanu un
tad pakāpeniski apgūstam arī pārējos
hokeja spēles elementus. Otrajā klasē
jau zēni sāk spēlēt ar nūjām un ieņemt
konkrētas pozīcijas laukumā, tomēr tas
nav tik izteikti, jo uzbrucēji bieži vien
pārkvalificējas par aizsargiem, un otrādi. Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā
pirmdienās, trešdienās un piektdienās.
Interesanti, ka labākos panākumus
hokeja laukumā sasniedz tie, kam arī
skolā ir labas sekmes. Tas ir mīts, ka
par labiem hokejistiem izaug tikai nesekmīgie. Gluži otrādi – sports iemāca
disciplīnu un pienākuma izjūtu.

Foto: Ivars Veiliņš

2008. gada Latvijas jaunatnes un bērnu meistarsacīkšu
hokejā U-12 grupā turnīra tabula
Komanda
ASK/Ogre
HS Rīga 96 I
HS Rīga 96 II
SC Daugavpils ledus
Valmieras HK/VBJSS
Prizma/Pārdaugava 96
Tukuma SS/HK	
HK Zemgale 96
HK Liepājas metalurgs
Rokiškis

Vārtu attiecība
144:72
124:61
50:117
46:72
66:126
49:79
31:108
122:37
133:48
57:91

Punkti
42
43
12
25
15
20
6
38
48
21

Vieta
3
2
9
5
8
7
10
4
1
6

2008. gada Latvijas jaunatnes un bērnu
meistarsacīkšu hokejā U-15 grupā
turnīra tabula
Komanda
Baldera hokeja skola 93
Venta 2002/Talsu HK	
Prizma/Pārdaugava 93
HS Rīga/Pērkons 93
EVHS
Brocēnu NBJSS
Sieviešu izlase
HK Zemgale 93
Sāga 93

Vārtu attiecība
183:67
104:168
126:109
119:73
153:75
38:300
64:236
157:58
195:46

Punkti
48
16
27
36
38
3
15
48
51

Vieta
3
7
6
5
4
9
8
2
1

Vai no 200 jaunajiem hokejistiem izaugs profesionāla komanda
 Visvaldis Danenbergs
Kopš Jelgavā atklāta Ledus
halle, jūtami attīstījusies interese
par hokeju. Jau 2001./2002. gada
sezonā sāka komplektēties pirmās
bērnu komandas dažāda vecuma
grupās. Ļoti aktīvi treneru darbā
iesaistījās jau Latvijā pazīstami
hokeja treneri Vladimirs Bistrovs,
Sergejs Ivčenko, Oļegs Jurenko,
Gints Ritums, Ainārs Bērziņš,
Lolita Andriševska un Eva Dinsberga.
Protams, panākumi nenāca uzreiz. Ar pamatīgu gribasspēku,
smagiem treniņiem un neatlaidīgu
darbu, kopjot, veidojot un atjaunojot šī savulaik tik populārā sporta
veida saimniecību Jelgavā.
Tagad jau Ledus hallē ir izveidotas zēnu un jauniešu komandas
visās vecuma grupās, sākot no desmit gadu vecuma. Tiesa gan – U-18
grupā puišu ir pamaz, jo vairums
turpina trenēties citu Latvijas pilsētu komandās. Te varbūt jāmin
fakts, ka Jelgavā nav pieaugušo
komandas. Pārējie puiši, kas izvēlējušies turpmākajā dzīvē sevi pilnīgi
neatdot hokejam, mācās, apgūst
sevis izvēlēto profesiju un brīvajos
brīžos ar savu prasmi priecē dzimtās pilsētas hokeja cienītājus, piedaloties Zemgales amatieru hokeja
čempionātā.

U-10 (1998. gadā dzimušie)

Šajā grupā piedalās 12 komandas,
kas sadalītas divās apakšgrupās.
Jelgavnieki startē vienā grupā ar
komandām «Venta 2002» (Ventspils), «Prizma/Pārdaugava», «Latvijas Bērzs» (abas Rīga), «Tukuma
SS/HK», Brocēnu «NBJSS».
Šajā grupā spēles notiek atsevišķos vienas dienas turnīros. Pagaidām ir grūti spriest par sezonas
kopējo sniegumu, jo pēc LHF sastādītā kalendāra ir aizvadīta tikai
viena kārta, pēc kuras rezultātiem
jaunie zemgalieši tikai par diviem
punktiem atpaliek no trešās vietas. Šajā grupā visas cīņas vēl tikai
priekšā. Tās tiks aizvadītas martā
un aprīlī.

U-11 (1997. gadā dzimušie)

Arī šajā grupā startē 12 komandas,
kas sadalītas divās apakšgrupās. Jelgavnieki savas apakšgrupas spēles
jau aizvadījuši, izcīnot pārliecinošu
pirmo vietu. Desmit spēlēs izcīnītas
deviņas uzvaras: 9:1, 7:0 («Talsu
HK»), 7:4, 6:0 («Tukuma SS/HK»),
9:1, 19:1 («Lūši»), 5:0, 8:0 («Prizma/Pārdaugava-Rīga»), tikai ar
«Venta 2002» (Ventspils) nospēlēts
ar mainīgām sekmēm 6:1, 3:6. Tagad čempionāta turpmākajā gaitā
jelgavnieki kopā ar «Ventas 2002»
un «Tukuma SS/HK» komandām
piedalīsies finālturnīrā par galve-

2008. gada Latvijas jaunatnes un bērnu meistarsacīkšu
hokejā U-10 grupā turnīra tabula A grupā
Komanda
Venta 2002
Latvijas bērzs 99
Tukuma SS/HK
Brocēnu NBJSS
HK Zemgale
Prizma/Pārdaugava 98

Vārtu attiecība
87:10
25:59
39:63
12:85
31:48
83:12

Punkti
18
5
9
0
7
15

Vieta
1
5
3
6
4
2

najām sezonas godalgām. No otras
apakšgrupas pretī stāsies «Latvijas
bērza», «Prizmas/Pārdaugavas 1»
un «ASK Ogres» jaunie hokejisti.
Čempionāta rezultatīvāko spēlētāju sarakstā līderos arī jaunie
zemgalieši. Tikai par četriem punktiem no čempionāta rezultatīvākā
spēlētāja atpaliek Filips Buncis
38 (18+20). Piekto vietu ieņem
jelgavnieks Ričards Bernhards – 34
punkti (17+17). Komandas treneris
Ainārs Bērziņš uz jautājumu par
gaidāmajām cīņām neko nevēlējās
prognozēt. Atbilde pavisam īsa un
izsmeļoša: «Jāstrādā un jācīnās, tad
arī būs panākumi!»

U-12

Šajā grupā čempionāta pirmajā
pusē startēja desmit komandas,
kuras katra ar katru savā starpā
tikās divas reizes. Lolitas Andriševskas un Evas Dinsbergas vadībā
jaunie hokejisti parādījuši labu
sniegumu. Čempionāta pirmajā
pusē izcīnīta trešā vieta un tiesības
turpināt cīņu par medaļām, kur
savā starpā vēl pa divām reizēm
tiksies sezonas piecas spēcīgākās
komandas. Līdz šim brīdim komandai ir 13 uzvaras un tikai sešās
spēlēs atzīts pretinieku pārākums.
Jāatzīst, ka zaudētās cīņas bijušas
sīvas, kur ļoti līdzīgā cīņā mazliet
pietrūcis, lai panākums būtu mūsu
pusē. Zaudēts «HS Rīga» komandai
(4:5, 2:3), kura šobrīd ieņem otro
vietu, «ASK Ogre» (6:7, 4:5 – papildlaikā) komanda ieņem ceturto
vietu. Punkti dalīti ar čempionāta
pārliecinošajiem līderiem «Liepājas
metalurga» hokejistiem (4:3 un 3:6)
un divi punkti spēles pagarinājumā
atdoti čempionāta piektās vietas
ieguvējiem – «Prizma/Pārdaugava»
(2:3), savukārt otrajā spēlē izcīnīta

divās grupās. Zemgalieši spēlē
otrajā grupā kopā ar «Smiltenes
vanagiem», «Tukuma SS/HK»,
«Valmieras HK/VBJSS», «Prizma/
Pārdaugava 94» (Rīga). Komandas
katra ar katru tiksies četras reizes.
Zemgalieši līdz šim izcīnījuši astoņas uzvaras un trijās cīņās bijuši
spiesti atzīt pretinieku pārsvaru.
Līdz sezonas izskaņai vēl atlikušas
piecas spēles, kurās būs jāparāda
raksturs, lai saglabātu pagaidām ne
visai stabilās līderu pozīcijas.

U-15

Šajā grupā čempionātā startē

To, ko profesionālās spēlēs dara sekretariāts, jaunieši paveic paši:
tā tiek fiksēta spēles metienu attiecība.
uzvara (2:0).
Trīs komandas spēlētāji – Niklāvs
Birovs 37 (27+8), Gatis Sprukts 33
(15+18), Elvis Jansons 27 (8+19) –
ieņem vietas čempionāta divdesmit
rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.
Komandai tagad priekšā stāv
aizraujošas un ļoti atbildīgas spēles
cīņā par medaļām, kuras ir pat ļoti
aizsniedzamas. Čempionāta līderus
liepājniekus panākt ir ļoti grūti, pat
teiktu neiespējami, bet otrā, trešā
vieta zemgaliešiem ir pa zobam.
Tātad viss vēl priekšā.

U-13

Trīspadsmitgadīgo zēnu grupā
zemgalieši aizvadījuši jau vairāk
par pusi sezonas spēļu. Ar trīsdesmit iegūtajiem punktiem komanda
ieņem otro vietu aiz vairāk nekā
pārliecinošajiem līderiem (neviena
zaudējuma) «Liepājas metalurga»
hokejistiem. Čempionātā piedalās
septiņas komandas – «Sāga 95»,
«HS Rīga 95», «HS Rīga/Pērkons

95», «Prizma/Pārdaugava 95» (visas
no Rīgas), «Liepājas metalurgs»,
«Venta 2002/Talsu HK» un «Zemgale 95». Komandas katra ar katru
tiksies četras reizes. Priekšā stāv vēl
ļoti smagas un interesantas cīņas,
un tieši šī iemesla dēļ ir pāragri
spriest un kaut ko secināt. Puišiem
vēl jāizdara daudz gan treniņa
procesos, gan čempionāta spēlēs,
vienalga – savā mājas laukumā vai
izbraukumos, kur, protams, spēlēt
ir daudz grūtāk.
Komandas līderi ir arī vieni no
rezultatīvākajiem valsts čempionātā. Uzbrucējs Rūdolfs Maslovskis ar
40 punktiem (24+16), cerams, ka
ne tikai pagaidām ir čempionāta
rezultatīvākais spēlētājs. Savukārt
viņa komandas biedri Toms Tauriņš 30 (10+20) un Olafs Aploks
28 (14+14) attiecīgi ieņem sesto un
astoto vietu.

U-14

Komandas čempionātu aizvada

tiņpadsmit uzvaras un tikai divas
reizes zaudēts. Komanda šobrīd ar
48 punktiem atrodas otrajā vietā.
Jāatzīst, ka pirmajā vietā tieši ar tik
pat daudz punktiem atrodas «Sāga
93». Zemgaliešus par vietu zemāk
nobīdījis zaudējums savstarpējā
spēlē 6:8.
Līdz sezonas izskaņai spēļu vēl
gana, un, protams, tām jāgatavojas
nopietni. Pretinieki ir spēcīgi, kam
ne prātā nenāk dalīt punktus pa
labi, pa kreisi.
Komandā izteikti līderi Roberts
Titiņš un Dāvis Sprukts ir arī
vieni no rezultatīvākajiem valsts

2008. gada Latvijas jaunatnes un bērnu meistarsacīkšu
hokejā U – 14 II grupā turnīra tabula
Komanda
Smiltenes vanagi
Tukuma SS/HK
Valmieras HK/VBJSS
Zemgale
Prizma/Pārdaugava 94 II

Vārtu attiecība
28:72
59:40
69:46
73:44
41:78

deviņas komandas. Pieci klubi no
Rīgas, pa vienam no Ventspils,
Brocēniem un Jelgavas. Kā devītā
komanda čempionātā startē Latvijas sieviešu izlases pārstāves, kas
tādējādi gatavojas pasaules čempionātam B grupā.
«Zemgales» puiši trenējas Andra
Bartkeviča un Mika Goluboviča
vadībā. Zēnu izaugsme ir acīmredzama un jūtama arī rezultātos
– komanda ir savā vecuma grupā
vieni no līderiem valstī.
Spriežot pēc aizvadīto spēļu
rezultātiem, zemgalieši šosezon ir
palikuši manāmāki gan tehnikā,
gan meistarībā. Sezonas izskaņa,
protams, vēl patālu (aizvadītas
astoņpadsmit spēles no trīsdesmit
divām paredzētajām), izcīnītas sep-

Punkti
6
26
24
27
7

Vieta
13
10
11
9
12

čempionātā. Roberts aiz Baldera
Hokeja skolas audzēkņa Teodora
Bļugera (78 (35+43)) ieņem otro
vietu – 75 punkti (49+26). Vēl pirmajā divdesmitniekā Dāvis Sprukts
– 49 (25+24), Linards Grundmanis
– 43 (17+26) un Jānis Zariņš – 38
(19+19). Turpat uz divdesmitnieka sliekšņa Dairis Zariņš – 34
(16+18).
Komandas līderi Roberts Titiņš
un Gatis Sprukts līdztekus dalībai jaunatnes čempionātā spēlē
arī Zemgales amatieru hokeja
līgas čempionātā pieaugušo «HK
Zemgale» komandas sastāvā, kas,
protams, ne bez puišu palīdzības
sezonu aizvada samērā veiksmīgi,
cīnoties par bronzas medaļām.
Abi hokejisti ir uzaicināti uz Lat-

vijas izlases U-16 koptreniņiem.

Mūsu jaunieši
starptautiskajā arēnā

Nu jau par tradīciju kļuvis organizēt bērnu un jauniešu Lieldienu turnīrus, kur piedalījušās
arī vairākas ārzemju komandas.
Pieredzes apmaiņā jaunie hokejisti
viesojas arī citu valstu rīkotajos
jauniešu turnīros un kausa izcīņās.
Dažādu vecumu jaunieši ir pabijuši
Somijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un
Krievijā.
Šķiet, lielākie panākumi gūti
Maskavā, kur divus gadus pēc
kārtas mūsu jaunie zemgalieši
bešā atstājuši sešas Maskavas un
Piemaskavas komandas, kausa tīkotājas. Ja pirmajā viesošanās reizē
maskaviešiem mūsu jauno Lolitas
Andriševskas un Evas Dinsbergas
vadīto hokejistu sniegums varēja
būt pārsteigums, tad otrajā reizē
tā jau bija šoka terapija.
Arī Aināra Bērziņa un Ginta
Rituma vadītie dažāda vecuma
hokejisti pāris reižu viesojušies
Maskavā – varbūt ar ne tik iespaidīgiem panākumiem, bet savu valsti un dzimto pilsētu aizstāvējuši
godam. Arī šī gada sākumā mūsu
jaunie hokejisti ne bez panākumiem viesojās Zviedrijas pilsētā
Helsingborgā.

Lolita Andriševska, Latvijas
sieviešu izlases
vārtsardze,
U-12 vecuma
grupas trenere:
«Ar šo komandu
strādāju jau septīto gadu. Esmu
gandarīta, ka šo
gadu laikā komandas kodols tikpat kā
nav mainījies. Šosezon esam iekļuvuši
piecu labāko komandu lokā, kuras
turpinās cīņu par medaļām. Protams,
šajā vecuma posmā medaļas nav galvenais, tādēļ koncentrējamies uz to, lai
katrs spēlētājs individuāli uzlabotu savu
sniegumu. Tad jau arī būs sportiskie
rezultāti.»
Andris Bartkevičs, Latvijas
stājhokeja izlases un U-15
vecuma grupas treneris:
«Līdz šim ar
jaunajiem hokejistiem esmu
strādājis Rīgā,
Tukumā un Vācijā, bet Jelgavā – pirmo gadu. «Zemgales» puiši mani ir
patīkami pārsteiguši ar savu attieksmi
pret hokeju. Salīdzinot ar Vācijas jauniešiem, viņi ir samērā čakli, orientēti
uz rezultātu. Disciplīnas jautājumi
šeit nav aktuāli. Turklāt komandai
redzu arī potenciālu. Virkne spēlētāju,
turpinot cītīgi trenēties, varētu kļūt
par profesionāliem hokejistiem. Ja
neredzētu potenciālu, diezin vai būtu
piekritis strādāt ar šo komandu. Īpašu
uzmanību cenšos pievērst katra spēlētāja individuālajai sagatavotībai.»
FAKTS
Treneris Andris Bartkevičs Vācijā strādājis ar tādiem spēlētājiem kā Kristofs
Šūbers («Otavas Senators NHL») un
Roberts Mellers (Vācijas izlases vārtsargs).
Roberts Titiņš,
U-15 komandas spēlētājs:
«Esmu gandarīts, ka šosezon ar mūsu
komandu sācis
strādāt treneris
Andris Bartkevičs. Īpašu uzmanību esam sākuši pievērst vairākuma
izspēlei. Uzlabojies komandas sniegums kā uzbrukumā, tā aizsardzībā.
Arī situācija turnīra tabulā ir cerīga,
tādēļ noteikti cīnīsimies par pirmo
vietu. Cits rezultāts diezin vai varētu
mūs apmierināt.»

2008. gada Latvijas jaunatnes un bērnu meistarsacīkšu
hokejā U-13 grupā turnīra tabula
Komanda
Sāga 95
Liepājas metalurgs
HS Rīga 95
HS Rīga/Pērkons 95
Zemgale 95
Venta 2002/Talsu HK
Prizma/Pārdaugava 95

Vārtu attiecība
76:58
131:23
22:80
71:53
103:87
21:90
54:77

Punkti
21
41
6
27
31
6
18

Vieta
4
1
6
3
2
7
5

Zalānu ģimenes adrenalīns –
hokejs
 Sintija Čepanone

«Kad būšu beidzis savu
hokejista karjeru, tad
arī varēšu teikt, ka esmu
profesionāls spēlētājs,»
prāto teju piecpadsmit
gadus vecais Jelgavas
4. vidusskolas skolnieks
Ainis Zalāns. Pašlaik savu
nākotni viņš redz tikai
saistībā ar hokeju un cer,
ka kādreiz varēs spēlēt
kādā pasaulē atzītā komandā. Arī tajā viņš būs
vārtsargs.
Hokejs nu ir ne tikai Aiņa aizraušanās – tajā viņš ievilcis arī mammu
Inesi un tēti Arni. Viņi ir ne tikai
aktīvākie līdzjutēji un dēla sponsori
– Inese kļuvusi arī par biedrības
«Zemgale 1992 – 1994» valdes
priekšsēdētāju un gādā par organizatorisko pusi, lai visiem komandas
puišiem būtu iespēja piepildīt savu
sapni – spēlēt hokeju.
«Hokejs – tas jau ir mūsu dzīvesveids. Ja kādu sestdienu vai
svētdienu nenotiek spēles, kurām
varam just līdzi, šķiet, kaut kas nav
riktīgi,» par dēla nodarbošanos saka
vecāki. Viņi ir pārliecināti: hokejs
– tas Ainim jau ir nopietni. «Esam
izgājuši cauri karatē, basketbolam,
klavierspēlei. Taču, kad Jelgavā
sāka celt Ledus halli, Ainis bija
pārņemts ar hokeju un pārliecināts,
ka tur būs viņa īstā vieta, un mums
nācās viņu piereģistrēt treniņiem.
Tagad viņš jau spēlē U-15 vecuma
grupā,» stāsta Inese un atceras, ka
savulaik slidotprasmi dēls apguvis,
naktīs kopā ar tēti slidojot Daugavas ledus hallē Rīgā. Kāpēc naktī?
Vienkārši – ledus īre naktī ir lētāka.
«Ķēriens uz slidošanu viņam bija
uzreiz,» dēlu paslavē Arnis, kas
hokeju spēlē amatieru līmenī.
Tiesa gan – kad vecāki piekrituši
atbalstīt dēla vēlēšanos spēlēt hokeju, viņiem nav bijusi pat nojausma,
cik izmaksā hokejists ģimenē. Taču

Inese un Arnis Zalāni atzīst, ka cenšas izdabāt bērnu vēlmēm,
tāpēc, kad dēls Ainis pirms septiņiem gadiem paziņoja, ka vēlas
spēlēt hokeju, ne mirkli nešaubījās. Šo soli viņi nav nožēlojuši un
pašlaik ir aktīvākie Aiņa fani un sponsori.
tagad, kad to izbaudījuši «uz savas
ādas», zina gan: lai iegādātos vārtsarga ekipējumu, jārēķinās ar apmēram 1500 latiem. Forma jāmaina
vidēji divās sezonās reizi – gan
nolietojuma dēļ, gan tāpēc, ka puika
strauji aug. Taču ar laiku vecāki
iemanījušies ekipējumu nomainīt
pakāpeniski. Protams, jārēķinās
arī ar neparedzētiem izdevumiem
– piemēram, lai nomainītu salauzto
nūju, jāšķiras no 100 latiem. Inese
un Arnis stāsta, ka sākumā Ainim
iegādājušies spēlētāja formu, taču
viņš tik ļoti vēlējies spēlēt vārtos,
ka treneris A.Bērziņš «padevies».
Vecākiem tas savukārt nozīmēja papildu izdevumus, jo vārtsargam nepieciešams profesionāls ekipējums,
lai nejustu ripas triecienu. «Nesen
pat – par 500 latiem iegādājāmies
jaunus cimdus, lai gan to vajadzēja
izdarīt jau agrāk,» prāto vecāki, un
Ainis stāsta, ka vecais cimds bija tik
izdilis, ka, ķerot ripu, viņš salauzis
pirkstu.
Inese neslēpj – kad Ainis tikko sācis nodarboties ar hokeju, ģimenei
līdzekļu bijis krietni par maz, tāpēc
atbalstu sniedza Spruktu un Zariņu
ģimenes. «Taču Aiņa panākumi
mums dod stimulu pelnīt vairāk,»
smej vecāki, gan neslēpjot prieku,
ka pašvaldība pirmo gadu radusi

iespēju segt ledus īres izdevumus
un nodrošina transportu uz izbraukuma spēlēm. Starp citu, runājot
par panākumiem, – pirms pāris
gadiem par labāko vārtsargu Ainis
atzīts Holandē, vēlāk arī Latvijā
U-14 grupā. Augstus rezultātus
visa komanda uzrādījusi turnīros.
Par Aiņa panākumiem jāpateicas
pirmajam trenerim V.Kačanovam,
kurš sniedza pirmās iemaņas meistarības apgūšanā, pielietošanā un
vārtsarga ampluā veidošanā. Taujāts, ko viņam nozīmē atzinība, Ainis novelk: «Tad jūtos atvieglots. Jo
mani pūliņi tiek novērtēti.» Pūliņi
– tie ir treniņi piecas dienas nedēļā
un spēles brīvdienās. «Dažreiz jau
šķiet, ka slodze ir pārāk liela, un
gribas atpūsties,» saka Ainis, taču
apstāties negrasās.
«Tās emocijas, kas spēles laikā
valda tribīnēs, nav aprakstāmas.
Vecāki ir visaizrautīgākie līdzjutēji
un skaļākie piezīmju izteicēji,»
Inese un Arnis prāto, ka dažkārt
hokejistiem tas noteikti traucē, taču
dēls apgalvo pretējo. Ainis ir lepns,
ka ir viņam tāda «aizmugure», kas
palīdz realizēt sapni par hokeju.
Taču viņš iedrošina: ja kādam
ir vēlēšanās, vajag nākt uz halli
– kopīgiem spēkiem var atrasināt
jebkuru problēmu.

Hokeja klasei – seši gadi
 Kristīne Langenfelde

Šogad Jelgavas 3. pamatskolu beigs pirmā
hokeja klase, kas tika
atvērta pirms sešiem gadiem. Taču skolas direktors Juris Skrupskis uzsver, ka pilsētā izveidotā
sporta atbalsta sistēma
ļaus šiem jauniešiem
iesāktos treniņus turpināt, kā ierasts.
Ja vēl pirms sešiem gadiem,
uzsākot hokeja klases idejas attīstīšanu, skolai nebija ne īsta finansiāla garanta, ne droša apliecinājuma, ka tas izdosies, tad tagad
bez pārmetumiem var teikt, ka tas
bija pareizs solis. «Bija pārliecība,
ka tam jāizdodas, un šķiet, ka to
uztvēra arī domes vadība, piešķirot līdzekļus. Ir pilnīgi skaidrs, ka
liela daļa no šiem zēniem nebūtu
varējuši uzsākt regulārus treniņus
hokejā, jo ģimenēm vienkārši nepietiktu līdzekļu tā finansēšanai.
Mūsu pašvaldība to saprata, un,
jāatzīst, par tādu atbalstu, kādu
šobrīd saņem mazie hokejisti
mūsu pilsētā, daudzviet var tikai
sapņot,» spriež skolas direktors.
Ja bērna vecāki jau laikus apzinās, ka vēlas savas atvases nākotni saistīt ar hokeju, tad drošs ceļš
ir Jelgavas 3. pamatskolas hokeja
klase. «Šobrīd mēs skolēniem jau

garantējam regulārus treniņus
Ledus hallē, par kuras īri izdevumus sedz pašvaldība, tāpat mēs
varam atļauties nepieciešamības
gadījumā iegādāties formas, kā
arī nodrošināt transportu uz treniņiem un spēlēm. Protams, tās
nav visas izmaksas, kas saistītas
ar bērna iemaņu attīstīšanu, tāpēc
līdzmaksājumi ir arī vecākiem,
taču, manuprāt, tas ir tikai likumsakarīgi, jo bieži vien to, ko
var saņemt pilnīgi bez maksas,
nenovērtē,» saka J.Skrupskis.
Taču pašvaldība ir spērusi vēl
vienu soli uz priekšu – tagad arī
bērnam, kurš vai nu beidz, vai pārceļas mācīties uz citu skolu, iespēja trenēties nezūd. «Finansējums
seko skolēnam, un tas noteikti ir
apsveicami – arī tagad, kad mūsu
pirmā hokeja klase mūsu skolu
atstās, viņiem saglabāsies iespēja
treniņus turpināt. Patiesībā tas
attiecas ne tikai uz mūsu skolas
bērniem, bet ikvienu skolēnu Jelgavā, kurš vēlas trenēties hokejā,»
uzsver J.Skrupskis.
Pirmajā gadā hokeja klasē mācības sāka 15 zēni, bet nu jau kopumā skolā hokeju apgūst ap 100
bērnu. «Mums nav vajadzīgs skaits
– galvenais ir dot iespēju un audzināt jaunos hokejistus. Pagaidām
Jelgavai nav savas profesionālās
hokeja komandas, bet mēs uz to
tiecamies. Kas var būt labāks par
pašu izaudzinātiem sportistiem

– tieši savējiem, ne viesspēlētājiem,» spriež J.Skrupskis.
«To, ka pēc gadiem sava profesionāla komanda Jelgavai neapšaubāmi varētu būt, apliecina
mūsu mazo hokejistu panākumi
– pagājušajā gadā dažādās vecuma grupās viņi ir spējuši izcīnīt
visu medaļu komplektu: mums ir
bronza, sudrabs un zelts. Manuprāt, tas ir labs pamats tam, lai
mēs varētu apgalvot, ka hokejam
Jelgavā ir nākotne. Protams,
nenovērtējams ir profesionālo
treneru – Aināra Bērziņa, Ginta
Rituma, Evas Dinsbergas, Lolitas
Andriševskas un Andra Bartkeviča – darbs,» piebilst J.Skrupskis.
Taču nenoliedzami, ka tas nav
tikai pašvaldības vai skolas nopelns. «Var tikai apbrīnot tos
uzņēmīgos vecākus, kuri ir gatavi
uzņemties, es teiktu, milzīgas
papildu rūpes, lai gādātu par savu
bērnu attīstību. Skumji, bet skolā
ir bērnu vecāki, kas atnāk, kad
bērns jau mācās 6. klasē, un nezina, kur ir viņa klases telpa. Hokeja
klasē tādus brīnumus nepiedzīvot,
jo vecāki regulāri iesaistās bērna
aktivitātēs, jūt līdzi veiksmēm,
neveiksmēm, kopā pavada katru
brīvo brīdi. Un arī tas ir ieguvums,
tāpat kā tas, ka šo bērnu brīvais
laiks ir noslogots – viņi ir aizņemti, un te vecākiem nav jābažījas,
kur viņu bērns atrodas, ko dara,»
saka J.Skrupskis.

8
Pirmdiena, 3.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 495.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4718.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 266.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Projekts Latvija – XX gadsimts».
12.45 «Ielas garumâ».* Akmeòu, Valguma,
Klîversalas iela.
13.15 «Province».
13.45 «Eiropas ieòemðana».*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*

14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Âtrâk, Minhauzen, âtrâk!»; «Lidojam».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 495.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4719.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 267.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 23.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».* Vada Lîva un Tomass.
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 219.sçrija.
14.00 NBA spçle. Dalasas Mavericks
– Losandþelosas Lakers.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 23.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 118.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 4.sçrija.
20.05 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâls seriâls. 9.
un 10.(noslçguma) sçrija.
21.05 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 8.sçrija.
21.50 «Çnas zona».
22.20 «Tavs auto».*
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 118.sçrija.
23.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 15.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 R.Pilèers. «Viòpus okeânam». Vâcijas un
Austrijas melodrâma. 2006.g.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 11.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 100.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 76.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 56.sçrija.
16.05 «Laika komanda». Seriâls. 5.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 19.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 90.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. 81.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».

tv programma
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 4.sçrija.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 9.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 2.sçrija.
1.00 «Teksasas reindþers 7». ASV seriâls.
20.sçrija.
1.55 «XXL». Francijas komçdija. 1997.g.
3.50 «Svçtie dûmi». Liriska komçdija. 1999.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 77.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 11.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 78.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 149. un 150.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 13.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.35 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 42.sçrija.
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
15.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 1.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 105.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 1.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 145.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 151. un 152.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 8.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2».
ASV asa siþeta seriâls. 20.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.25 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 8.sçrija.

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4720.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 268.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Dvîòumâsas».
Nîderlandes un Luksemburgas drâma.
23.40 Nakts ziòas.
23.55 «Ðeit un tagad».
0.35 «Galva. Pils. Sçta».*
0.50 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Par tîru vidi un
Daugavu».
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 24.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 5.sçrija.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 9.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 220.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
ASK/Rîga – Þalgiris.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 24.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 119.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 FIBA kausa izcîòa basketbolâ. Barons/
LMT – KK Zagreb. Tieðraide.
21.30 «www.olimpiade.lv».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Autosporta programma nr.1».
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 119.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT

0.30 «Remonta skola» (ar subt.).
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 1.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 13.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Realitâtes ðovs. Koncerts.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. 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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.30 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs kopsavilkums.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 4.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 496.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4719.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 267.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. Divdeja klasiskajâ
baletâ.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Valodo novados».
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ».
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 496.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 7.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 81.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Naudas smarþa». Vâcijas romantiska
komçdija. 2002.g.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 4» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 12.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 101.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 77.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 57.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 20.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91.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. 82.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 I.Lindstrçmas kolekcija. «Emmas Svensones mîlestîba». Vâcijas melodrâma.
22.55 Kinogardçþiem. «Selçna». ASV
biogrâfiska drâma. 1997.g.
1.25 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 21.sçrija.
2.20 «Dþersijas meitene».
ASV romantiska komçdija.
4.10 «Ðerifs». ASV detektîvfilma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 78.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 12.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 79.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 151.
un 152.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 14.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». Seriâls. 8.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 43.sçrija.
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
16.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 2.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 106.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 2.sçrija.

17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 146.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 153. un 154.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3». ASV detektîvseriâls.
12.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 4.sçrija.
22.20 «Vaniïas debesis». ASV drâma. 2001.g.
1.10 «Remonta skola» (ar subt.).
2.05 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 2.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas seriâls. 14.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
3.posma Meksikas rallijs kopsavilkums.*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
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 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 15.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 5.marts
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 497.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4720.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 268.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 O.Dreìe.*
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. 20.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 497.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4721.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 269.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 25.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
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. 221.sçrija.
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16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 25.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
Vada E.Ðçnberga-Mironovièa
un K.Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 120.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls. 6.sçrija.
20.05 «Dzîvot vienam». Dokumentâla filma.
21.00 «Vieglâs attiecîbas». ASV melodrâma.
22.30 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 120.sçrija.
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 8.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 82.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mana dzîve, mans vîrs un tu».
Vâcijas melodrâma.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 1.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 102.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 78.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 58.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 21.sçrija.

17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 92.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. 82.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Lielbritânijas un ASV seriâls.
8.sçrija.
23.00 «U-429». ASV kara drâma. 2004.g.
0.55 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 22.sçrija.
1.55 «Rudens Òujorkâ». ASV melodrâma.
4.00 «Ârpus spçles». ASV un Lielbritânijas
liriska komçdija. 2002.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 79.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Kaspers».
44.sçrija; «Bratz lellîtes 2». 17.sçrija;
«Lilo un Stiès». 22.sçrija.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 13.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 80.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 153. un 154.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 15.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 12.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 44.sçrija.
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
17.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 3.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 107.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 3.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 147.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 155. un 156.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Nozieguma skelets».
ASV seriâls. 19.sçrija.
23.20 «Meklçðanâ». Seriâls. 1.sçrija.
0.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.). 9.sçrija.
0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
1.45 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 3.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10». Seriâls.
15.sçrija.

TV5

14.00 FIBA kausa izcîòa basketbolâ.
Barons/LMT – KK Zagreb.*

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Bçrniòi» (Krievu val.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
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 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 16.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 6.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 498.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4721.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 269.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Videofakti.
A.Smeltere». 1990.g.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Jâsons un Olimpa kalna varoòi».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 498.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4722.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 270.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Nâkotnes vçtra
2050». 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.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 26.sçrija.
10.25 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls.
7.(noslçguma) sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».* Vada Estere un Mauriòð.
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 222.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
12,5 km iedzîðanas distance vîrieðiem.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 26.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs». Vada Ella un Valters.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 121.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «10 padomi Holivudas stilâ».
Dokumentâls seriâls.
7.(noslçguma) sçrija.
20.05 «Politiskâs slepkavîbas. Valsts
apvçrsums Santjago». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g.
21.10 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes.
Pârbaudîjums». Vâcijas komçdija. 3.filma.

22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Zootrops».
23.35 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 121.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 9.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».

tv programma
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8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 83.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*

10.05 «Baòíieris, kurâ iemîlçties». Vâcijas
romantiska komçdija. 2003.g.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 2.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 103.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 79.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 59.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 22.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 93.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. 84.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2006.g. 1.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumetnâls seriâls. 247.sçrija.
23.45 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 7. un 8.sçrija.
1.50 «Paðâ vçtras centrâ». ASV trilleris.
3.40 «Zilais auto». ASV ìimenes drâma.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 53.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 80.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 14.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 81.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 155. un 156.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 16.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 1.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
18.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 4.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 108.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 4.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 148.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 157. un 158.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «C.S.I. Maiami 5».
ASV detektîvseriâls. 22.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Maigais slepkava». ASV kriminâldrâma.
0.40 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 4.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 16.sçrija.

Piektdiena, 7.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 499.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4722.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 270.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. 12.sçrija.

13.45 «Dabas grâmata».
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. 22.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 499.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4723.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 271.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 8.sçrija.
22.00 «Lielâ mûzikas balva 2007».
0.05 Nakts ziòas.
0.20 «Grejas anatomija». Seriâls. 35.sçrija.
1.05 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Uzòçmçjdarbîbas
iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 27.sçrija.
10.25 «Holivudas padomi: Kâ iepazîties ar
superzvaigzni». Dokumentâla filma.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 223.sçrija.
14.00 NBA zvaigþòu spçle. Dalasas Mavericks
– Losandþelosas Lakers.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 27.sçrija.
16.50 «SeMS topo». Vada L.Boitmane un T.Delle.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 122.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Holivudas padomi: Kâ iepazîties ar
superzvaigzni». Dokumentâla filma.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvsetiâls. 4.sçrija.
20.55 «Notvert slepkavu». Kanâdas un ASV
psiholoìiska drâma. 1992.g. 1.sçrija.
22.30 «Zveja» (krievu val.).
23.00 «24 stundas 3». ASV seriâls. 7.sçrija.
23.45 NBA spçïu apskats.
0.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 122.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

TV5

LNT

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
13.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (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 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 17.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 10.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 84.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vienîgi viòð». Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 3.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.05 «Reba». ASV seriâls. 80.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 60.sçrija.
16.05 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.35 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 23.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 94.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis».
LNT komçdijseriâls. 16.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Priekðnojauta». ASV mistikas drâma.
23.50 «Mana bosa meita».
ASV romantiska komçdija.

1.35 «Nogalinât Bilu». ASV trilleris. 2003.g.
3.40 «Nolâdçtie». ASV ðausmu filma. 2005.g.
5.30 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
dokumentâla filma. 2.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 81.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Kaspers».
46.sçrija; «Bratz lellîtes 2». 19.sçrija;
«Lilo un Stiès». 24.sçrija.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 15.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 82.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 157.
un 158.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.).
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Seriâls. 17.sçrija.
12.45 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriâls. 22.sçrija.
13.40 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
19.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 5.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 109.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 5.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 149.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 159. un 160.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.35 «Bridþetas Dþounsas dienasgrâmata».
ASV romantiska komçdija. 2001.g.
23.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.30 «Neatklâtais». ASV un Vâcijas komçdija.
3.10 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 10».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 17.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*

10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (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.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums. Vada O.Ignatjevs.
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 Latvijas modes un stila balva 2007.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 18.sçrija.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena, 8.marts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andrejs nav mâjâs».*
8.45 «Degunradzis»; «Grauzçjs». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 6.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Komçdijseriâls. 39.
un 40.sçrija.
12.05 N.Gogolis. «Precîbas».
Dailes teâtra izrâde.
14.20 «Sievietes vârds». Ielûdz R.Pauls.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 36.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 18.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Eiropas ieòemðana».
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija».
ASV seriâls. 36.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
21.45 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.

23.25 Nakts ziòas.
23.30 «Misters Sestdienas vakars».
ASV komçdija. 1992.g.
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3.05 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs». ASV seriâls.
13.sçrija.

LTV 7

TV5

8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs».
«Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Medicîna un
mçs». Kâ izvairîties no sirds aritmijas.
Zobu implantu pielietoðanas metodes
A.Butkevièas privâtklînikâ. Jaunas
medicîniskas tehnologijas Onkologijas
centrâ.
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Jeïcins. Cita dzîve». Krievijas
dokumentâla filma. 2001.g.
14.00 «Trîs velniðíîgi stipras sievietes.
Pârbaudîjums». Vâcijas komçdija.
2007.g. 3.filma.
15.30 «Tavs auto».
16.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Ventspils – Kalev. Tieðraide. Ventspilnieki jau sâk lîdzîgi cîkstçties ar diviem
labâkajiem Lietuvas klubiem, un
lîdzjutçji savâ laukumâ gaida tikai un
vienîgi uzvaru cîòâ ar Tallinas Kalev.
18.15 «Mazais». ASV komçdija. 2000.g.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 12.(noslçguma)
sçrija.
21.50 «Precîbas». Francijas romantiska
komçdija. 2004.g.
23.30 «Citas bçrns». Francijas drâma. 2005.g.
1.01 «NBA apskats».*

8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2. un 3.sçrija.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
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.

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 43.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Meþonîgâ Çrkðíogu ìimene». ASV
animâcijas filma. 2002.g.
11.40 «Amulets 7». ASV seriâls. 8.sçrija.
12.40 «Spiegu bçrni». ASV piedzîvojumu
komçdija. 2001.g.
14.25 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 81. un
82.sçrija.
15.20 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 33.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
Intelektuâla spçle. Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. Vada
L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Dâvana Sievieðu dienâ».
23.15 «Tango pa trim».
ASV romantiska komçdija.
1.15 «Klikt 6». Erotiska filma.
3.05 «Netîrâs dejas 2». ASV muzikâla
melodrâma.
4.50 «Netîrâ jaukâ dzîve». Lielbritânijas
kriminâldrâma.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 38.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes
2». 18.sçrija; «Multeòu karuselis».
55.sçrija; «Jugio 3». 20.sçrija; «Mikimausa skola». 10.sçrija.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 12.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte».
Komçdijseriâls. 19.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.35 «Bridþetas Dþounsas dienasgrâmata».
ASV romantiska komçdija. 2001.g.

12.30 «Dâvana vientuïai sievietei». Rîgas
kinostudijas komçdija. 1973.g.
13.55 «Dejo ar zvaigzni 2».* Ðovs.
15.55 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
16.55 «Mans necilais vecpuisis 3».
Seriâls. 3.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 9.sçrija.
18.55 «Kobra 8».
Vâcijas seriâls. 6.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
20.50 «Latvijas mûzikas ierakstu Gada balva
2007». Apbalvoðanas ceremonija.
0.30 «Victoria’s Secret modes ðovs 2007».
1.25 «Svçtais Ralfs». Kanâdas komçdija.

18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 5. un 6.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 9.marts
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums. 5. Gavçòa dievkalpojums. Tieðraide no Evanìçliski
luteriskâs Jâòa baznîcas.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.00 «Kurp dodies?»
TV realitâtes spçle jaunieðiem.
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Ita». Dokumentâla
filma. Reþisors H.Beíeris. 2005.g.
17.30 «Valodo novados».
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Tçrbatas iela. 2.daïa.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 48.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Kârkli pelçkie zied». Rîgas kinostudijas
drâma. 1961.g.
23.00 «Projekts Cilvçks». Roþkrustieðu mâcîba.
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Bredlija kundzes mistçrijas».
Lielbritânijas detektîvfilma. 4.sçrija.

LTV 7
8.15 «Pasaule Latvijâ, Latvija pasaulç».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Tici sev un îsteno sapni».
ZZ stipendijas apbalvoðanas
ceremonija.
13.40 «Nâkotnes parks».*
14.10 «Precîbas».
Francijas romantiska komçdija.
15.55 «Âfrikas fauna». Dokumentâls seriâls. 5.
un 6.sçrija.
17.00 Schenker volejbola lîgas finâlspçle.
Tieðraide.
19.00 «Ceïâ ar kameru.
Putorânas ekspedîcija». 1.daïa.
19.35 «Noziedzîgie prâti 2». ASV un Kanâdas
seriâls. 8.sçrija.
20.20 «Mîlas likumi».
ASV romantiska komçdija.
21.55 «Krçjums... saldais».
22.30 NBA spçle. Sanantonio Spurs – Fîniksas
Suns. Tieðraide.
1.00 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.45 «Logi» (ar subt.).
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 44.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 7.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.35 «Kailais ierocis 2 1/2». ASV parodiju
komçdija. 1991.g.
12.25 «Dzimis, lai brauktu». ASV piedzîvojumu
komçdija. 1991.g.
14.20 «Sveðâ dzîve».
LNT seriâls. 83. un 84.sçrija.
15.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 21.sçrija.
16.00 «Bezgalîgais ceïojums». ASV drâma.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 34.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
20.40 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.20 «Baisajâ dzelmç». ASV ðausmu filma.
1.20 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 8.sçrija.
2.20 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
5.sçrija.
3.20 «Viòpus jûras». Lielbritânijas un Vâcijas
biogrâfiska drâma. 2004.g.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 54.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 14.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas filma. 1.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 2.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
10.55 «Resnîði». ASV komçdija. 1995.g.
12.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?».*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.45 «Dâvana mûsdienu sievietei».
Muzikâla brîvdabas izrâde.
16.00 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 12.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 3».
ASV seriâls. 4.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 10.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga».
Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.

22.40 «Sliktâ kompânija».
ASV asa siþeta filma.
0.50 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers». Seriâls. 12.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 6.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 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 1.sçrija.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val).
Realitâtes ðovs. Koncerts.*
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).

21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 7. un 8.sçrija.
0.10 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma

SIA «Jelgavas boulings» piedāvā
darbu pavāram restorānā «Crash».
Tālrunis 63010002; 27180107.
CV sūtīt: administracija@crash.lv
līdz 07.03.2008.

Pārdod

steidzami māju Engurē
75,1 m2 800m jūra, zeme 1200 m2.
Cena 58000 Ls. Tālrunis 26121061.

Ceturtdiena, 2008. gada 28. februāris

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

Biedrība «Vecāki JELGAVAI»

Svētes ielā 33, Jelgava, LV-3001, tel.29420052
reģistrācijas Nr.40008067877,
pamatojoties uz EZ/Norvēģijas finanšu instrumenta
NVO fonda grantu programme
«NVO kapacitātes stiprināšanas programma» Nr. 2007. NVOF2.1.
• paziņo, ka noslēdzies iepirkums «Par 10 (desmit) minūšu garas filmas
uzņemšanu par vecāku apvienību Vecāki JELGAVAI», uzvarētājs-IK «STUDIJA JTV» - iepirkuma identifikācijas numurs BVJ 2007/4;
• Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumiem Inga Liflande
(telefona numurs 28649946)

Lūgums atsaukties.

Jelgavas dome aicina Aleksandra Konovalova (dzimis 1947.gada 3.janvārī, miris 2008.gada 11.janvārī) piederīgos pieteikties Jelgavas domē,
Lielā ielā 11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 3005523 vai 3005470) divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
mirušās personas dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā augstāk minētās personas piederīgie nepieteiksies,
dzīvoklis tiks atvērts un tajā esošās mantas tiks iznīcinātas.

Saskaņā ar Jelgavas Domes 2008.gada 21.fenruāra lēmumiem Nr.2/11,
Nr.2/9, Nr.2/10 tiek nodota sabiedriskai apspriešanai detālplānojuma
1.redakcija teritorijām:
1. Rīgas ielā 48 (kadastra Nr.0900 027 0004, platība 35210 m2);
2. Romas ielā 67 (kadastra Nr.0900 017 0004, platība 65053 m2);
3. Bērzu ceļā 72 (kadastra Nr.0900 033 0028, platība 18119 m2).
Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš - no 13.03.2008. līdz
03.04.2008. Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt
rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas Domes
ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13.30. līdz
14.30. Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja G.Osīte, tālr.3005569.”

Saskaņā ar Jelgavas Domes 2008.gada 21.februāra lēmumu Nr.2/8 ir
uzsākta detālplānojuma izstrādāšana teritorijām Lielajā ielā 6A un Lielajā
ielā 6B, Jelgavā.
Sabiedriskās apspriešanas 1.posma termiņš - no 13.03.2008. līdz
03.04.2008. Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt
rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas Domes
ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13.30. līdz
14.30. Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja G. Osīte, tālr.3005569.
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀŠANA TERITORIJĀM Lielajā ielā 6A (kadastra
Nr.0900 005 0026, platība 1740 m2) un Lielajā ielā 6B, JELGAVĀ (kadastra
Nr.0900 005 0027, platība 910 m2).
Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.
gadam minētie zemes gabali atrodas sabiedrisko un darījumu teritoriju
apbūves zonā.
Detālplānojuma mērķis - pamatot augstas kvalitātes arhitektoniski telpiskās vides izveidošanu, to integrējot esošajā teritorijā un pilsētvidē.

Ceturtdiena, 2008. gada 28. februāris

aukles

Pieprasīts, bet ne
prestižs darbs

Jauki, ja dienu kopā ar bērnu māmiņa var pavadīt pati, taču dažādu apstākļu dēļ nereti vecāki
spiesti mazuli uzticēt auklītei. Viņi ir vienisprātis – bērna pieskatīšanā priekšroka noteikti būtu
auklei ar atbilstošu prasmju apliecinošu dokumentu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Kad tiekamies ar auklīti Ivetu Ivanovu, viņa
ir jauna darba meklējumos. Pirms pāris
nedēļām nācies aiziet
no kārtējās ģimenes,
jo vecāki izšķīrušies par
labu privātajam bērnudārzam. Un tagad viss
atkal jāsāk no jauna
– desmitiem telefona
zvanu, tikšanās, lai vecākiem apliecinātu, ka
viņa bērnam būs vislabākā auklīte.
Iveta spriež – bērnu pieskatīšana nav prestiža nodarbošanās.
Un to apliecina arī niecīgais
atalgojums par tik atbildīgo
pienākumu. «Vienkārši daudzi
aukles darbu nenovērtē, kaut arī
vecāku prasības ir ļoti augstas,»
saka Iveta, auklīte ar vairāku
gadu stāžu, un «Jelgavas Vēstnesim» pēc savas un kolēģu
pieredzes atklāj, kā tad klājas
auklēm Jelgavā.

Vecāki izvēlas
no trijām labāko

Par spīti neskaitāmies sludinājumiem, kuros vecāki piedāvā
darbu auklei, un pašas centieniem
atrast jaunu ģimeni, tik viegli vis
nesokas. «Pirmām kārtām jau
tādēļ, ka ļoti bieži vecāki ievieto
sludinājumu vai atsaucas uz manējo, lai auklīti atrastu savlaicīgi.
Proti, viņas pakalpojumi parasti
nepieciešami pēc diviem trim
mēnešiem, bet es nedrīkstu gaidīt
– man darbs vajadzīgs steidzami,»
Iveta atklāj, ka tieši tādēļ daudz
laika nākas patērēt, lai satiktos ar
to ģimeni, kurā viņa varētu sākt
strādāt nekavējoties. Protams, ja
vien izdodas vienoties par darba
nosacījumiem, ar kuriem apmierināti būtu kā vecāki, tā auklīte.
Iveta zina stāstīt, ka parasti
vecāki izvēlas kādas trīs pretendentes, no kurām darbu piedāvā,
pēc savām domām, vispiemērotākajai. Viņa neņemas pēc svarīguma sarindot prasības, taču
norāda, ka ģimenei ir svarīga
aukles dzīvesvieta – lai tā būtu
pēc iespējas tuvāk viņu –, iespējas bērnu reizēm pieskatīt arī
brīvdienās, prasītais atalgojums,

Iveta Ivanova
kā arī iepriekšējā darba pieredze un rekomendācijas. «Pēc
pieredzes varu teikt: ja auklīti
meklē jauna ģimene, kurai tas ir
pirmais bērniņš, vecāku prasības
nav pārāk augstas, jo viņi vēl
īsti nezina, ko prasīt. Taču līdz
ar gadiem un bērnu skaitu viņu
prasības aug,» stāsta auklīte.
Viņa novērojusi, ka tomēr lielāku uzticību vieš gados vecākas
aukles, nevis jaunas meitenes.
Turklāt būtiski, lai auklei uzreiz izveidotos psiholoģiskais
kontakts ne tikai ar bērnu, bet
arī vecākiem. «Bērns taču redz,
kādas man attiecības ar viņa
mammu un tēti, un no tām arī
mācās!» saka Iveta. Medicīniskā
izglītība? Tai ir tikai sekundāra nozīme. Piemēram, Iveta
savulaik mācījusies medicīnas
skolā, taču šī izglītība, šķiet,
vecākiem aukles izvēlē nav bijusi noteicošā. Protams, viņiem
ir būtiski, lai ar bērnu kaut
kas ļauns neatgadās, taču par
to piemaksāt nav gatavi. «Par
laimi, ar maniem auklējamiem
nelaimes nav notikušas,» Iveta
spriež, ka, pirmkārt, tas tādēļ, ka
viņa ne mirkli bērnu neatstāj bez
uzraudzības, otrkārt, mazos viņa
uztver kā pieaugušus cilvēkus un
jau laikus izskaidro, kāpēc vienu
vai otru lietu nedrīkst aiztikt.

200 lati mēnesī jānopelna

«Ja tas nebūtu izdzīvošanas
jautājums, pieskatīt bērnus
es varētu arī bez atalgojuma.
Taču manam jaunākajam dēlam
ir tikai vienpadsmit gadu, un
aukles darbs ir mans vienīgais
ienākumu avots,» nosaka Iveta,
piebilstot, ka droši vien citādi ir

Kā alternatīvu bērnudārzam vecāki mazulim
nereti izvēlas aukles pakalpojumus. Lai atrastu
piemērotāko, lietā tiek
likti dažādi paņēmieni,
taču, vai tas izdosies,
diemžēl ir laimes spēle. Pašlaik vecākiem,
izvēloties, kam uzticēt
bērnu, lielā mērā jāpaļaujas uz intuīciju, taču
citādi būtu, ja auklīte
līdztekus rekomendācijām varētu uzrādīt arī
sertifikātu – dokumentu, kas apliecina: esmu
profesionāle savā jomā.
Līdz šim mūsu pilsētā
iegūt aukles kvalifikāciju nebija iespējams,
taču JRPIC jau drīzumā
šādu iespēju piedāvās,
un turpmāk vecākiem
vairs nevajadzēs paļauties tikai uz veiksmi.
«Jelgavas Vēstnesis»
izzina, vai aukles darbs
mūsu pilsētā tiek pienācīgi novērtēts.
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Jelgavā apmācīs aukles
 Sintija Čepanone

Mīļa, apzinīga, uzticama, ar augstu atbildības izjūtu – tādas un
līdzīgas īpašības vecāki
visbiežāk min, cenšoties
atrast auklīti saviem
bērniem. Drīzumā Jelgavā tiks uzsākta aukļu
apmācības programma,
un to beigušie darba
tirgū varēs konkurēt kā
kvalificēti speciālisti.
«Ikdienas pieredze ļauj secināt,
cik vecākiem ir svarīgi, lai cilvēks,
kas lielāko dienas daļu rūpējas par
bērnu, būtu šim darbam sagatavots,» Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra (JRPIC)
Pieaugušo tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga akcentē, ka
būtiski, lai aukle prastu sniegt
pirmo palīdzību, darboties radoši,
tādējādi arī gādājot par bērna
intelektuālo attīstību. Tieši tādēļ
JRPIC sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru plāno aukļu
apmācības programmu.
A.Vanaga norāda, ka šī programma radīta ar mērķi darba
tirgū integrēt bezdarbniekus un
darba meklētājiem sniegt iespēju
iegūt interesēm atbilstošu izglītī-

bērnu nodarboties pedagoģiski,
piemēram, mācīt lasīt, rakstīt,
palīdzēt sagatavot mājas darbus
skolas vecuma bērniem. «Man
jau nav grūti to darīt, taču tas
jau ir nevis aukles, bet guvernantes pienākums,» paskaidro
Iveta, piebilstot, ka, protams, ar
bērnu spēlē dažādas izglītojošas,
bērna attīstību veicinošas spēles,  Sintija Čepanone
ja vien tādas pieejamas.
«Aukļu dienestam vaArī Ivetai gadījies tikties ar
rētu būt nākotne, līdz
ģimenēm, kuras cenšas «ar vienu
valstī tiks atrisināts
šāvienu nošaut divus zaķus»,
jautājums par vietām
meklējot aukli un guvernanti viebērnudārzos,» spriež
nā personā. Tiesa gan – maksāt
Liepājā izveidotā Aukvairāk par to, ka auklītei ir arī
ļu dienesta pārstāve
pedagoģiskā izglītība, lielākoties
Agnese Verbele. Taču
viņi gan nav gatavi.

pensionārēm, kurām par bērna
pieskatīšanu saņemtais atalgojums ir papildu pensijai.
Ar gadiem iegūstot pieredzi,
prasīgāka kļuvusi arī Iveta. Viņa
stāsta, ka vēl pirms četriem gadiem bijusi pieticīga un par bērna
pieskatīšanu samierinājusies ar
50 santīmiem par stundu. Savukārt tagad par vienu darba dienu
vēlas saņemt, minimums, desmit
latus plus vēl ēšanu bez maksas.
«Kaut arī manis prasītie desmit Vai sertifikātam
lati dienā ir samērā niecīga sum- ir nozīme?
ma, lai es varētu pienācīgi dzīvot
«Ja auklīti meklētu saviem
un uzturēt savu ģimeni, vecākiem bērniem, priekšroku noteikti
vienalga šķiet, ka tas ir dārgi. Viņi dotu cilvēkam, kuram ir atlabprāt par stundu maksā zem tiecīgo prasmju apliecinošs
lata. To esam pārrunājušas arī dokuments,» Iveta prāto, ka
ar citām auklītēm,» Iveta stāsta, sertifikāts būtu zināms garants
ka par atalgojumu domstarpības tam, ka bērnu savā prombūtnes
nav radušās ar iepriekšējo ģime- laikā atstāj drošās rokās. Taču
ni – tā, novērtējot Ivetas rūpes, noteikti jāņem vērā arī citi
katru mēnesi maksājusi 200 latus aspekti, tostarp psiholoģiskais.
par nedēļā četrām darba dienām. Iveta uzskata, ka kurš katrs
Pat tad, ja kādu dienu bērniņu tomēr nevar kļūt par aukli. «Nemamma pieskatījusi pati. Bijušas gribas jau sevi saslavēt, tomēr
arī prēmijas.
uzskatu, ka man ir iedzimtas
Tiesa gan – šo summu auklīte psihologa spējas, tādēļ līdz šim
saņēmusi «uz rokas» – nodokļi saprasties nedz ar bērnu, nedz
par to netika novecākiem nav
maksāti, un Iveta Vecāki Jelgavā par bērna pieskatī- bijis grūti. Man
šanu labprāt auklei stundā maksā
teic, ka šāda siizdodas gūt uzmazāk par latu, savukārt aukles
tuācija auklītēm ar tādu atalgojumu nav mierā. ticību un atrast
Jelgavā ir ierasta. Viņas par darbu vēlas saņemt k o p ē j u v a l o «Vecāki nelabprāt vismaz desmit latus dienā.
du,» Iveta gan
vēlas par aukli
piebilst – viņa
maksāt nodokļus, un, ja gribi diemžēl ir aukle bez sertifikādarbu, ar to ir jāsamierinās,» ta. Par iespēju to Rīgā iegūt
nopūšas Iveta. Arī pašai no tā ir dzirdējusi, taču līdz šim īsti
jau nelielās summas nodokļiem nav bijis tādas nepieciešamības.
atlicināt neizdodas. «Ja pašlaik Arī vecāki kvalifikāciju apliecivismaz 200 latu man paliktu nošu dokumentu nav prasījuši
pašai, nodokļus labprāt mak- – galvenais ir rekomendācijas.
sātu, taču, ņemot vērā pašrei- «Sertifikāts, protams, sniegtu
zējo situāciju, tas diemžēl nav lielāku pārliecību ne tikai par to,
iespējams.»
ka esmu laba aukle, bet arī par
to, ka esmu godīga un man var
Aukle, nevis guvernante
uzticēt kā bērnu, tā dzīvokli,»
Protams, tas, kādu atalgojumu un Iveta atmiņā atsauc dažu
auklīte vēlas saņemt, lielā mērā vecāku atklāto rūgto pieredzi,
atkarīgs no vecāku prasībām. kad izrādījies – izvēlētajai auklei
Iveta norāda, ka viņa ļoti strik- bērns bijis diezgan vienaldzīgs,
ti nošķir savus pienākumus. toties viena otra vērtīgāka lieta
«Es esmu auklīte – cilvēks, kas dzīvoklī gan šķitusi saistoša.
bērnu vecāku prombūtnes laikā
«Iegūt vecāku uzticību ir ļoti
pieskata: mans pienākums ir no svarīgi, un reizēm tas ir noteirīta bērnu saģērbt, pabarot, kopā cošais – pieņems vai nepieņems
ar viņu doties pastaigās, raudzīt, mani darbā. Tieši tādēļ parasti es
lai viņš būtu drošībā, spēlēties, pati piedāvāju viņiem savas paievērot higiēnu,» aukles pienā- ses kopiju,» un Iveta piebilst, ka
kumus ieskicē Iveta. Taču viņa tieši tā dažkārt ir pat būtiskāka
akcentē, ka tajos neietilpst ar par aukles sertifikātu.

bu. Taču tai pieteikties par maksu
var ikviens, kurš vēlas kļūt par
profesionālu aukli. «Šī programma
varētu būt saistoša arī vecākiem.
Proti, ja viņi savam bērnam auklīti
jau atraduši, viņu var pamudināt
pilnveidot savas zināšanas un
prasmes un iegūt tās apliecinošu
dokumentu,» teic A.Vanaga.
Stāstot par to, ko izglītojamie
varēs apgūt 150 stundu ilgajā
programmā, viņa min vairākas
būtiskas prasmes. Lai aukle,
ienākot ģimenē, kā ar bērnu, tā
vecākiem varētu veidot pozitīvu
saskarsmi, tiks mācīta saskarsmes kultūra. Lai izprastu bērna
uzvedību dažādos vecumposmos
un atbilstoši auklējamā vecumam
prastu saplānot dienu, piedāvājot
izglītojošas nodarbības, piemēram, rotaļlietu izgatavošanu,
aplikāciju veidošanu, rakstīšanu
un lasīšanu, tiks dota iespēja
apgūt psiholoģiju un pedagoģiju. Topošās auklītes izglītos arī
darba likumdošanā un medicīnā,
tostarp apmācot, kā bērnam
sniegt pirmo palīdzību. «Būtiski,
ka kursu dalībniekus izglītos
kvalificēti speciālisti – pedagogi,
psihologi, pediatri un citi,» piebilst
A.Vanaga, aicinot izmantot mūsu
pilsētā nebijušu iespēju – kļūt par
kvalificētu auklīti.

Vieta, kur satikties
tīmiem līdz pat diviem latiem par
stundu. Aukļu dienestā minimālā
maksa ir 95 santīmi stundā, taču
pakalpojuma cena atkarīga no
auklītes un ģimenes vienošanās,
slēdzot līgumu. Vairāk jāmaksā,
ja auklīte pilda arī guvernantes
pienākumus un līdztekus bērna
pieskatīšanai un aprūpei gādā
par viņa izglītošanu. «Ņemot
pagaidām gan vecāki,
vērā cenu kāpumu un to, ka aukgan aukles ir priecīgi par
lītes maksā arī nodokļus, aizvien
šādu pakalpojumu, tieši
retāk viņas gatavas strādāt par
tādēļ, iespējams, arī
minimālo samaksu,» viņa piebilst,
tālākā nākotnē dienests
ka Aukļu dienests ir pašvaldības
attīstīsies.
struktūrvienība, tieši tādēļ tā
nāk solīti pretī un gadījumos,
Aukļu dienests Liepājā izvei- kad profesionāle bērnu pieskata
dots, pateicoties Bērnu un ģime- vairāk par 160 stundām mēnesī,
nes lietu ministrijas (BĢLM) ini- piemaksā 50 latus.
ciatīvai. Viens no tā uzdevumiem
Taujāta, vai vecāki novērtē Auk– piedāvāt profesionālu aukļu ļu dienesta priekšrocības, Agnese
pakalpojumus, un jau pagājušā atbild apstiprinoši. «Kādus tik stāsgada septembrī pirmie bērniņi tus nācies uzklausīt no vecākiem,
satikās ar cilvēkiem, kas viņus pie- kas auklīti mēģinājuši atrast pašu
skata vecāku prombūtnes laikā. spēkiem! Bet Aukļu dienests – tā
Pašlaik Aukļu dienestā reģistrētas ir drošība, garantija, ka bērnu pie60 profesionālas bērnu aukles, skatīs zinošs, sertificēts speciālists.
no viņām apmēram 20 ģimenēs Turklāt tas, ka dienests ir pašvalstrādā pastāvīgi.
dības struktūrvienība, vecākos vieš
«Aukļu dienestā vecākiem un uzticību,» piebilst Agnese.
auklēm palīdzam satikties,» AgKonkursā par tiesībām izveidot
nese skaidro, ka vecāki, kas vēršas pirmo izmēģinājuma dienestu pērn
dienestā, aizpilda pieteikuma pieteicās četras pašvaldības. Līgums
anketu, tajā norādot informāciju, noslēgts ar Liepājas. Kā skaidro
kas ļauj atrast viņiem piemērotāko BĢLM Sabiedrisko attiecību dekandidatūru. Viens no svarīgāka- partamenta Pārvaldes vecākā refejiem aspektiem ir dzīvesvieta un rente Vita Balikova, pagaidām vēl
citas vecāku prapāragri spriest,
sības. Jāpiebilst,
«Aukļu dienests vai tiks lemts par
ka visas auklītes,
jauna konkursa
– tā ir garantija, izsludināšanu
kas piekritušas
strādāt pilnu
ka bērnu pie- aukļu dienestu
darbadienu, jau
izveidei citās Laskatīs zinošs, tvijas pilsētās,
noslogotas, jo pēc
viņām ir vislieJelgavā.
sertificēts spe- tostarp
lākais pieprasī«Ministrija
jums. Izvērtējot
īstenoja pilotciālists.»
gan ģimenes vēlprojektu aukļu
mes, gan auklīšu
dienesta izveidei.
iespējas, dienests atrod piemē- Tagad, kad šī dienesta izveide
rotāko kandidatūru. «Tikai reizi Liepājā ir noslēgusies un sākusies
mums gadījies kļūdīties ar aukles tā darbība, notiek izvērtējums:
izvēli – kāda gados vecāka kundze cik aukļu dienesta darbība ir
fiziski nespēja tikt galā ar diviem efektīva, vai ir lietderīgi veidot
bērniem. Taču tagad mazos pieska- līdzīgus dienestus citās Latvijas
ta studente, un visi ir apmierināti,» pašvaldībās, vai nepieciešami kādi
Agnese atklāj, ka dienestā strādā dienesta darbības uzlabojumi,»
gan divdesmitgadīgas jaunietes, V.Balikova piebilst, ka pilotprogan 70 gadus vecas kundzītes.
jekta izvērtēšana un lēmuma
Cik tad vecāki Liepājā maksā pieņemšana par citu aukļu dieauklēm par darbu? Agnese teic nestu izveidošanu ieplānota gada
– pilsētā takse svārstās no 60 san- otrajā pusē.
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Kultūras pasākumi
 28. februārī pulksten 19
– M.Čehova Rīgas Krievu teātra
viesizrāde Andrejevs «Mūsu dzīves
dienas», režisors A.Prikotenko.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras
namā).
 29. februārī pulksten 19
– Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts. Biļešu cena – Ls 4; 3
(kultūras namā).
 29. februārī pulksten 20
– komponistes diriģentes Līgas
Celmas jubilejas koncerts un
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
kora «Spīgo» solokoncerts «Trejādi
rituāli» (Sv.Annas katedrālē).
 1. martā pulksten 16 – austrumu deju koncertšovs «Austrumu
princeses sapnis» sadarbībā ar
austrumu deju klubu «Oriental
ladies». Darbosies austrumu deju
aksesuāru un rotu tirdziņš. Biļešu
cena – Ls 2,50 (kultūras namā).
 2. martā pulksten 15 – ekumēniskais garīgās mūzikas labdarības koncerts «Sadosimies rokās».
(kultūras namā).
 4. martā pulksten 18 – Lienes Circenes (Francija) solokoncerts «Latviešu šūpuļdziesmas».
Programmā L.Garūtas, J.Vītola,
A.Kalniņa, J.Mediņa, Ā.Skultes
šūpuļdziesmas, E.Raginska Sonāte, kā arī Meraba Gagnidzes,
Alberto Hinasteras, Ferenca Lista
skaņdarbi. Biļešu cena – Ls 3; 2,5;
2 (kultūras namā).
 5. martā pulksten 19 – «Theater Mogul» un «Jaffariga projects» piedāvā vissmieklīgāko
komēdiju pasaulē par vīriešiem,
sievietēm un attiecībām «Alu
cilvēks». Alu cilvēka lomā Ainārs
Ančevskis. Biļešu cena – Ls 10; 8;
7; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 No 14. februāra – Ata Šnēveļa
fotogrāfijas «Karnevāls beidzies»,
Artūra Zaimunda fotogrāfijas
«Baltais» (kultūras namā).
 No 14. februāra – Zigrīdas
Cīrules 65 gadu jubilejas gleznu
personālizstāde (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 28. februārī no pulksten 10
līdz 15 – LR skolu sacensības tautas bumbā (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 28. februārī pulksten 18.30
– LSBL meistarsacīkstes «Jelgava»
– «TTP/Maija» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 29. februārī pulksten 19 – LBL
LR čempionāts BK «Zemgale»
– «Līvāni» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 Līdz martam (sestdienās)
pulksten 10 – Jelgavas skolēnu
čempionāts šahā (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 1. martā pulksten 10 – skolu
jaunatnes sacensības galda spēlēs
– triāde «NO-DO-MO» – priekšsacīkstes monopolā (Jelgavas 1.
ģimnāzijā).
 1. martā pulksten 13 – LHF U
– 15 «Zemgale 93’» – «BHS 93»,
pulksten 15.30 – ZAHL «Lielupe»
– «Sixspārņi», pulksten 16.45
– ZAHL «LICO» – «Plēsoņas»,
pulksten 18 – ZAHL «Ekskursija.
lv» – «MMM – Igate», pulksten
19.15 – «Ledus vīri» – «MMM»
(Ledus hallē).
 2. martā pulksten 10 – skolu jaunatnes sacensības galda
spēlēs – triāde «NO-DO-MO»
– pusfināls monopolā (Jelgavas
1. ģimnāzijā).
 2. martā pulksten 11 – «Zemgale 97» – «ASK/Ogre», pulksten
12.15 – LHF U – 14 II «Zemgale»
– «Smiltenes Vanagi», pulksten
15.30 – ZAHL «Stājhokejs» – «CMB
Mitwoch», pulksten 16.45 – ZAHL
«Olaine» – «Pirāti», pulksten 18
– ZAHL «Karāts» – «Ozolnieki»,
pulksten 19.15 – ZAHL «Bokova»
– «Mītava» (Ledus hallē).

cilvēki
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Viens no gulbjiem parodiju
baletā «Marijas sapnis»
 Ritma Gaidamoviča

Taujāts, cik tad ilgi Ringoldu
jau saista baletmāksla, viņš
stāsta, ka baletdejotājs nevar
būt ilgi, jo tā ir jaunības māksla.
Baletdejotājam jānostrādā 18
sezonas, jo, sasniedzot 36 gadu
vecumu, izdienas pensija jau klāt.
Protams, ir atsevišķas lomas, kur
vajadzīgi vecāki dejotāji, tāpēc
kāds noteikti turpina arī vēlāk.
«Pašam jau aizvadītas 14 sezonas.
Līdz pensijas vecumam noteikti
strādāšu, bet, ko darīšu tālāk, ir
grūts jautājums ne tikai man,
bet daudziem baletdejotājiem,»
nopietni stāsta mākslinieks.

Desmit gadu vecumā mazo jelgavnieku
mamma un tētis pieteica baleta skolā – puisim
varbūt neierasti, bet
mazajam Ringoldam
tas padevās. Arī pusaudža gadu dullums
vēlāk tomēr korekcijas
neieviesa: tagad jau
Ringolds Žigis 14. sezonu strādā Latvijas Nacionālajā operā (LNO).
Šobrīd viņš uz lielās
skatuves redzams izrādēs «Anna Kareņina»,
«Romeo un Džuljeta»,
«Pusdārgakmeņi» un
«Žizele».
R.Žigis stāsta, ka solis par baleta izvēli bērnībā bijis atkarīgs no
vecākiem – ko gan bērns desmit
gadu vecumā saprot no šīs mākslas. «Tētis bija Jelgavas 1. vidusskolas moderno deju skolotājs,
mamma pasniedza matemātiku.
Viņi abi iepazinās, dejojot sarīkojumu dejas. Tā nu arī es jau trīs
gadu vecumā sāku dejot tautas
dejas un cītīgi tiku vadāts uz mēģinājumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Bet kādu
dienu mana deju vadītāja mammai ieminējās, ka man ir dotības
un es varētu būt profesionāls
dejotājs. Mani aizveda uz Rīgu
«atrādīt» baleta skolotājam. Tas
akceptēja: ir labs! Pēc tam kādu
laiku vēl dejoju sarīkojumu dejas,
bet desmit gadu vecumā, pēc 3.
klases pabeigšanas, mani aizveda uz Horeogrāfijas vidusskolas
konkursu baletam. Pretendentu
bija daudz, taču uzņēma tikai
20 meitenes un desmit džekus,
tostarp mani, un tā no 4. klases
mācības turpināju baleta skolā.
Protams, bija jau arī grūtie gadi
– pusaudža dullums, kad šķita:
kas es par baleta dejotāju, visu
metīšu pie malas un iešu prom!
Bet tā lieta padevās, visi slavēja.
Tas, šķiet, mani mudināja virzī-

Sievu atrod baleta skolā

Šobrīd Ringolds Žigis uz lielās Latvijas Nacionālās operas skatuves redzams izrādēs «Anna Kareņina», kurā piedalās arī viņa
septiņgadīgais dēls Marks, «Romeo un Džuljeta», «PusdārgakFoto: Ivars Veiliņš
meņi» un «Žizele».
ties uz priekšu, un, skolu beidzot,
ieguvu baletdejotāja diplomu,»
stāsta R.Žigis.
«Kamēr vēl biju tāds «zaļš
gurķis», tikko no skolas iznācis, nezināju tālākās shēmas.
Patiesībā man bija tikai viens
virziens – LNO, kur darbojas
vienīgā Latvijas baleta trupa,»
tā mākslinieks.

Baletdejotājs jau
14 sezonas

«Apbēdina fakts, ka šī profesija

mūsdienās nav tik atzīta, kā agrāk, tautai zudusi cieņa pret to.
Krievu laikos baleta dejotāji un
jūrnieki bija vienīgie, kas brauca
uz ārzemēm. Cilvēki vienmēr
gāja pie viņiem jautāt, kā tur, ārzemēs, ir. Pats gan tikai pirmajā
gadā, uzsākot darbu, to izbaudīju,
jo pēc tam jau bija brīvība un uz
ārzemēm varēja doties visi, kas
vien vēlas. Ekskluzivitāte, vedot
košļenes un šokolādītes, par kurām visi brīnījās, bija beigusies,»
smaidot nosaka baletdejotājs.

Runājot par ģimeni, jāteic,
ka līdzīgi kā vecāki, arī Rin
golds savu sievu atradis dejojot.
Viņa ir balerīna, ar kuru viņš
mācījies vienā skolā, vairākās
stundās sēdējis vienā solā. Tagad arī dzīvē viņi ir kopā, taču
interesanti ir tas, ka savā mūžā
kopā esam piedalījušies tikai divās izrādēs. «Viņa vienmēr dejo
ar citiem partneriem. Domāju,
ka tas ir labi, zinot, kā vecāki
dejojot dažreiz strīdējās: tu to
tur tā neizdarīji un šitā... Man
šķiet, ka šādi ir labāk, jo nav jājauc darba lietas ar privāto dzīvi
– tāpat jau mājās sanāk pakašķēties, kur nu vēl uz skatuves!»
smejoties nosaka Ringolds.
Arī septiņgadīgais Marks nu
vairs nenoskatās uz mammas
un tēta deju no malas, bet jau
piedalās pats. «Pirms diviem gadiem režisors meklēja piecgadīgu
bērnu operai «Madam Butterfly»,
un tika piedāvāts Marks. Viņam
bija jāspēlē dēliņš vienā skatā,
kuru es nepaspēju pirmizrādē uzfilmēt, un sieva vēl tagad mazliet
dusmīga par to. Vēlāk jau nāca
izrāde «Anna Kareņina», kurā
nepieciešams nedaudz vecāks
puika, un tagad ne tikai dzīvē
Marks ir mans dēls, bet arī uz
skatuves,» stāsta dejotājs.
R.Žigis atzīst, ka septiņus gadus vecajam puikam šī lieta patīk un padodas, taču viņš domā,

ka Marks nākotnē nemācīsies
Horeogrāfijas skolā un nebūs
baletdejotājs. «Kā par brīnumu,
viņš ļoti profesionāli visu uztver
un to dara ar lielu atbildības izjūtu. Protams, aiz kulisēm gan ar
meitenēm ākstās, gan patrako,
bet uz skatuves nekādi starpgadījumi mums nav bijuši. Viņš
dejo arī sarīkojumu dejas, spēlē
futbolu un piedalās arī citādās
nodarbēs. Domājam, ka vecāku
ceļu neies, jo zinām, kas «lācītim
vēderā». Ar meitenēm gan ir
citādi – viņas daudz aizrautīgāk
vēlas kļūt par balerīnām, tāpēc
varbūt mazo meitiņu laidīsim
šajā skolā, bet tas tikai tādā
gadījumā, ja viņa to vēlēsies,» tā
mākslinieks.

Balets – aicinājums
vai ķeksītis?

Uz jautājumu, ko viņam nozīmē balets, Ringolds domīgi teic,
ka tas esot ļoti grūts jautājums.
«Ir kolēģi, kuri baletu uztver kā
hobiju, sevis piepildīšanu, cits
varbūt nāk kā uz darbu ķeksīša
pēc, savukārt trešā kategorija
ir tie, kas ar sirdi un dvēseli
vēlas dejot, viņiem neinteresē,
cik maksās, galvenais, ka var
dejot. Pie kuras kategorijas piederu es, drīzāk varētu pateikt
kāds kolēģis. Vienu gan zinu
– ķeksīša pēc nedejoju,» atzīst
Ringolds.
«Tagad aktīvi piedalos trijās
izrādēs – parodiju baletā «Pusdārgakmeņi», kas sastāv no trim
viencēlieniem, pirmais ir duets,
es piedalos otrajā daļā «Marijas
sapnis» – balerīna aizmieg parkā
uz soliņa, sākas viņas sapnis,
kurā dejo četri «gulbji», no kuriem viens esmu es. Patlaban
«dzīvs» ir un arī šovakar rādīsim
baletu «Anna Kareņina», kurā
spēlēju Kareņinu, «Romeo un
Džuljetā» Tibaldu, «Žizelē» mednieku Hilarionu. Notiek arī darbs
pie jaunās izrādes «Bahčisarajas
strūklaka». Šī izrāde un reizē arī
es uz LNO skatuves būs redzama
pavasarī,» tā R.Žigis.

Sadalītas labāko kultūras darbinieku balvas
 Ritma Gaidamoviča

Svinīgā gaisotnē pagājušo piektdien kultūras
namā par labiem darbiem, radošu garu, paliekošu vēstures liecību, ieinteresētību un Jelgavas
kultūras vides spodrināšanu seši jelgavnieki
saņēma balvu «Labākais kultūras darbinieks
2007».
Silvija Andersone, bērnu un jauniešu centra «Junda» direktore:
«Strādājot par kultūras darbinieku,
aizvadīti 33 gadi. Tajos visādi gājis. Jau
kādu laiku «Junda» kļuvusi par izglītības
iestādi, daudzi teikuši, ka es esot izglītības darbiniece. Šī atzinība bija negaidīta,
bet tagad dzīvot starp rožu klēpjiem
visādā ziņā ir patīkami. Gandarījums
nav saņemtajos papīros, bet gan dzīves
brīžos, kas piedzīvoti līdz šim.»
Ausma Spalviņa, tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» audēja:
«Man ir ļoti liels pārsteigums, ka novērtēta un godā celta arī lietišķā māksla
un audēja saņem kultūras balvu. Labvēļi
noteikti ievēroja pagājušā gada izstādi,
kurā mūsu austie lakati savijas ar dzeju
un mūziku. Domāju, ka šis nav tikai mans
nopelns, bet visas «Dardedzes». Darbs
neapstājas – mēs cītīgi gatavojamies
Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, aužot tautas
tērpus un to detaļas.»

Sarmīte Gerta, Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes
nodaļas bibliotekāre:
«Goda nosaukums ir saņemts, bet tagad
tas jātur cieņā un jāattaisno. Manuprāt, šis
apbalvojums ir avansiņš, lai veiktu labus
darbus turpmāk. Bet varbūt šī balva ir kā
dāvana par mūža ieguldījumu bibliotekāres
darbā – aprīlī aprit 30 gadi, kopš strādāju
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. Citi no
malas vienmēr redz labāk – ja jau saka, ka šo balvu esmu pelnījusi,
tad laikam tā ir.»
Rita Vectirāne, Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētāja:
«Jūtos iepriecināta, ka mans un biedrību
darbs ir tik augstu novērtēts, jo tas neapšaubāmi ir mūsu kopējais veikums. Tāpēc
domāju, ka, saņemot šo apbalvojumu, biedrības būs vēl vairāk motivētas, lai strādātu
tālāk, jo tagad zina, ka dodas pareizā virzienā. Visi lielie darbi vēl tikai priekšā, jo viss
atrodas nepārtrauktā procesā.»
Indulis Landaus, mākslinieks, Jelgavas
Mākslas skolas pedagogs:
«Sajūtas ir lieliskas, tas ir gan mana darba,
gan Jelgavas Mākslas skolas kolektīva novērtējums, par kuru mums visiem liels prieks. Domāju, ka padarīts ir daudz, jo bijušas aptuveni
30 izstādes, kas devušas prieku un zināšanas
gan mūsu skolēniem, gan pārējiem jelgavniekiem. Jāteic, ka ne tikai mūsu pašu izstādes,
bet arī Latvijā pazīstamu mākslinieku.»

Gunta
Micāne,
skolotāja, dzejniece:
«Prieks,
ka esmu
pamanīta un
atzīmēta. Manuprāt, balva ir arī
manas ģimenes un «Jundas»
nopelns. Patiesībā šis man ir
ļoti liels pārsteigums, jo es
sevi nekad par kultūras darbinieci neesmu uzskatījusi.
Pieņemu, ka šis apbalvojums
man pienākas par literāro
darbību – sešiem dzejoļu
krājumiem, vienu prozas
grāmatu, sešām lielām lugām
amatieru teātriem. Līdz šim
man visas atzinības bijušas par izglītību, tāpēc ļoti
patīkami, ka tagad arī par
kultūru. Man prieks, ka esmu
spējusi izaudzināt ne tikai
savas meitas, kas sevi velta
kultūrai, bet arī skolēnus,
kas patlaban iemantojuši popularitāti un cieņu Latvijas
kultūras aprindās, – aktierus,
mūziķus un citus.»

