Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
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Laikrakstu
iespējams
saņemt arī redakcijā
programma
Pasta ielā 47 – 214.

+TV

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts		

www.jelgavasvestnesis.lv

Nr.10 (94)

Torņa renovācijai piesaistīs
labākos restauratorus
Pēc atjaunošanas tornī būs ne tikai tūrisma informācijas centrs, biroju telpas, Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas zāle,
konferenču zāle, kafejnīca un skatu laukums zem
stikla jumta, bet tas savā ziņā būs unikāls ar to,
ka torņa smailē uz visām četrām debess pusēm
Foto: Ivars Veiliņš
būs izvietoti pulksteņi.

BEZMAKSAS

Dzīvokļu īpašniekus
aicina būt aktīviem
 Kristīne Langenfelde

Reizi gadā Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) rīko visu
savu apsaimniekošanā
esošo māju dzīvokļu
īpašnieku sapulces, lai
informētu par iepriekšējā gadā paveikto un
diskutētu par nākamajiem darbiem. Šonedēļ
notikušas jau pirmās
tikšanās ar dzīvokļu
īpašniekiem, un tās
turpināsies līdz aprīļa
beigām. JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis aicina iedzīvotājus būt
aktīviem un lēmumus
pieņemt kopīgi.
Sapulces tiek rīkotas katras mājas dzīvokļu īpašniekiem atsevišķi,
un par tās norises laiku un vietu
iedzīvotāji paziņojumus saņem
savās pastkastītēs. «Tikšanās laikā detalizēti informēsim dzīvokļu
īpašniekus par iepriekšējā gadā
paveikto, mājas finansiālo stāvokli
uz šo brīdi, kā arī piedāvāsim,
kādus darbus īstenot šogad, un
aicināsim par tiem lemt dzīvokļu
īpašniekus: kādus remontdarbus
iedzīvotāji vēlētos veikt savā mājā;
kādos projektos iesaistīties; kādus
finansējuma avotus iespējams

 Anna Afanasjeva

Otrdien pašvaldība parakstīja līgumu ar vietējo uzņēmumu «Rimts»
par Sv.Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu. Bez renovācijas
uzņēmums veiks arī
torņa ģeoloģisko un
arhitektonisko izpēti.
Darbus būvnieki sāks
pēc būvuzraudzības
konkursa noslēgšanās, līdz ar siltā laika
iestāšanos. Renovācija
jāpabeidz līdz nākamā
gada vidum.
Tā kā Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ir valsts nozīmes
kultūrvēsturiskais piemineklis,
tā atjaunošanas darbu veicē-

jiem bija izvirzītas specifiskas
prasības. Līdz ar to, kā skaidro
pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un Iepirkumu konkursu komisijas priekšsēdētājs
Vilis Ļevčenoks, pretendentu
uz torņa atjaunošanu nebija
daudz – trīs. Būvfirma «Rimts»
renovāciju apņēmusies veikt
par 716 072 latiem. Pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītājas vietniece
Ilga Muižniece papildina, ka bez
torņa renovācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem uzņēmumam
būs jāveic arī torņa apkaimes arheoloģiskā un kultūrvēsturiskās
būves arhitektoniskā izpēte, lai
iegūtu papildu informāciju par
tās vērtību.
SIA «Rimts» valdes loceklis
Juris Veiss atzīst, ka viņam kā
vietējam uzņēmējam ir svarīgas

pilsētas vēsturiskās būves. Firma piedalījusies Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
fasādes un iekštelpu renovācijā,
atjaunojusi Jelgavas pils fasādes
divas puses, veikusi kādreizējā
kinoteātra rekonstrukciju Pasta
ielā. Sv.Trīsvienības baznīcas
tornis praktiski palikusi pēdējā
kopš 2. Pasaules kara pilsētā
neatjaunotā būve. J.Veiss atzīst,
ka pēc atjaunošanas tornis savā
ziņā būs unikāls ar to, ka tā
smailē uz visām četrām debess
pusēm būs izvietoti pulksteņi.
Līdz šim valstī atjaunotajās būvēs pulksteņa ciparnīcas parasti
izvietotas uz vienu pusi.
Uzņēmuma vadītājs vērtē, ka
cenu piedāvājums visiem pretendentiem bija puslīdz vienādi
zems. Savukārt gaidāmo darbu
viņš raksturo kā tādu, kurā

nevar steigties. Torņa atjaunošanā SIA «Rimts» pieaicinās
restauratorus un speciālistus ar
specifiskām prasmēm, piemēram, akmeņkali. Atšķirībā no
būvniekiem, šīs ģildes meistari
strādā citā ritmā. Sadarbības
partneri no «Arhitektūras izpētes grupas» profesionāļu vidē
kotējas valstī labāko līmenī. Vispārējos būvdarbus SIA «Rimts»
veiks pašu spēkiem, pašreizējos
apstākļos nodrošināt darbu
visiem uzņēmumā strādājošajiem nav vienkārši. Tā kā
tornim jāveic arheoloģiskā un
arhitektoniskā izpēte, tās gaitā
var atklāties papildu nianses.
J.Veiss cer, ka tas neietekmēs
rekonstrukcijas gaitu – torņa
atjaunošana jāpabeidz līdz nākamā gada Jāņiem.
(Turpinājums 3.lpp.)
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piesaistīt,» skaidro J.Vidžis.
Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka iedzīvotāji ir visai kūtri,
apmeklējot JNĪP rīkotās sapulces.
«Diemžēl pieredze ir rūgta – dzīvokļu īpašnieki vai nu neatrod laiku šīm tikšanās reizēm, vai neuzskata tās par pietiekami svarīgām,
taču rezultātā kopīga lēmuma
pieņemšana kļūst apgrūtinoša. Tikai tad, kad ar mājas lielākās daļas
atbalstu esam jau vienojušies par
konkrēti veicamiem darbiem, atrodas kāds, kurš tikšanās reizē nav
bijis un nolemtajam nepiekrīt, aizbildinoties, ka lēmums pieņemts,
viņam par to nezinot. Tieši tāpēc,
lai izvairītos no šādām situācijām
un veicinātu pēc iespējas labāku
sadarbību starp apsaimniekotāju
un dzīvokļu īpašniekiem, aicinu
cilvēkus būt ieinteresētiem par
savas mājas nākotni un piedalīties
sapulcēs, kur visi kopā izlemsim,
kā turpmāk pēc iespējas efektīvāk
apsaimniekot īpašumu,» uzsver
J.Vidžis.
Jāpiebilst, ka kopā ar paziņojumu par sapulces laiku un
norises vietu dzīvokļu īpašnieki
savās pastkastītēs saņems arī
kopsavilkumu par paveikto viņu
mājā pagājušajā gadā. Savukārt
ar izvērstu atskaiti par paveikto
ikviens dzīvokļa īpašnieks var
iepazīties pie mājas vecākā vai
pilnvarotās personas.

Arī tu vari palīdzēt!
Ziedosim Jelgavas slimajiem bēniem!
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Jelgavas kultūras namā labdarības koncerts

«BŪT PAR STIKLIŅU DIEVNAMA LOGĀ»
Biļetes uz Kristus ciešanu laika ekumēnisko labdarības koncertu
«Būt par stikliņu dievnama logā» pret ziedojumiem iespējams saņemt
kultūras nama kasē, Jelgavas Sv.Annas ev. luteriskajā draudzē,
Jelgavas Sv.Vienības ev. luteriskajā draudzē,
Jelgavas Romas katoļu draudzē, Jelgavas Baptistu draudzē,
Jelgavas Sv.Annas un Simeona pareizticīgo draudzē.
Līdzekļus piecām ģimenēm var ieskaitīt
Jelgavas domes Finanšu nodaļas ziedojumu kontā:
a/s «SEB banka» LV 14 UNLA 0008000142580 ar norādi «Palīdzība bērnam».
Ja persona vēlas palīdzēt kādai konkrētai ģimenei, veicot pārskaitījumu,
jānorāda arī ģimenes uzvārds.
Sīkāku informāciju iespējams iegūt
pa tālruni 63084674; 63005567 vai 63084679 (kultūras nama kase).
Ziedojumi nonāks Beloborodovu, Kociņu, Baļu, Kozirevu un Morozu ģimenes
bērniem – pieciem mazajiem jelgavniekiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Par krīzi jautājumu vairāk nekā atbilžu
 Anna Afanasjeva

Tiekoties ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, LLPA pārstāvji uzsvēra,
ka operatīvi jāpārskata apstiprinātās ES struktūrfondu programmas. «Virkne no tām pašreiz nav aktuālas, tās jāpārorientē uz
lietām, kas uzlabo ekonomisko situāciju,» spriež Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

«Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu,» tā otrdien pēc tikšanās un
pašreizējo ekonomisko aktualitāšu
pārrunāšanas ar Valsts prezidentu
Valdi Zatleru un potenciālo premjeru Valdi Dombrovski atzina Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, piebilzdams, ka diskusijās
pamazām vērojama lielāka izpratne par ekonomikas atdzīvināšanas
sviru iedarbināšanu.
Tikšanās ar Valsts prezidentu
un potenciālo premjeru notika pēc
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas

(LLPA) lūguma. Tajā pārrunāta
virkne jautājumu. A.Rāviņš kā
svarīgas vērtē pašvaldību iespējas
un atbildību pašreizējos apstākļos.
LLPA pārstāvji valsts amatpersonām uzsvēruši jauna likumprojekta nepieciešamību, kas saistīts ar
pašvaldību darbību un atbildību
ekonomisko problēmu laikā. Pašlaik, kad finansējums ievērojami
samazinājies un samazināsies
vēl vairāk, visas likumos un noteikumos uzskaitītās funkcijas
pašvaldības nespēj nodrošināt.
Likumprojekts ļautu mazināt citu
pašlaik spēkā esošo normatīvo

aktu slogu uz pašvaldībām. Lai
gan diskusija nav bijusi viegla,
LLPA pārstāvji bijuši apmierināti,
ka Valsts prezidents izpratis, cik
svarīgi panākt, lai valstī pastāvošie
likumi būtu arī reāli izpildāmi.
Krīzes apstākļos pašvaldības
spriedzi varētu mazināt ar savu
saistošo noteikumu palīdzību. Aicināts minēt konkrētus piemērus,
A.Rāviņš norāda, ka neatbilstības
vērojamas daudzviet. Piemēram,
sociālajā jomā spēkā esošās likumdošanas dēļ pašvaldībām liegta
iespēja palīdzēt iedzīvotājiem, kas
saņēmuši jebkāda veida kredītu

vai līzingu. Pastāv ierobežojumi
ēku nodošanai ekspluatācijā. Tā
Liepājā nesen valsts komisija nepieņēma bērnudārzu tāpēc, ka līdz
aktos noteiktajai platībai pietrūka
25 kvadrātcentimetru. Absurdu
netrūkst arī citās sfērās.
Otrā svarīgākā pārrunāto
jautājumu grupa saistīta ar ES
struktūrfondu apguvi. Sarunas
dalībnieki, kā norāda Valsts prezidenta preses sekretāre Ilze Rassa,
vienojušies, ka fondi ir vienīgā
pašlaik pieejamā ekonomikas stimulēšanas pakete.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Paša principi strādā labāk
nekā citu diktētie

Pilsētnieks vērtē

Kā nonācāt inkubatorā, ja
uzņēmumam viss nepiecie«Strādājot būvmatešamais jau pirms tam bija
riālu veikalā, konstanodrošināts?
tēju, ka pašam viegli
Jā, firmai vēl īsti nebija mēnesis,
veidojas kontakts ar
bet ar darbam nepieciešamo bijām
cilvēkiem. To izmantoju
nodrošinājušies. Bija sagatavots
profesionālajā darbībā.
arī līgums par biroja telpu īri.
Loģiski sekoja vēlēšaPēdējā dienā pirms parakstīšanas
nās izmēģināt spēkus
saņēmu Inovāciju centra piedāpašam savā uzņēmuvājumu. Tagad inkubatorā uz
mā. Vadīšanu apgūstu
atvieglotiem nosacījumiem īrējam
procesā. Bet vairums
telpas, tikām pie pēdējām, kas bija
no metodēm, ko pirms
brīvas. Izmantojām atbalstu kantam kā speciālists, ar
celejas piederumiem. Kāds teiks,
klientiem jautājumus
sīkums, tomēr, tas ir būtiski, jo
risinot, esmu izmansīkumiem daudz naudas aiziet.
tojis, ir attaisnojušās,»
Pašlaik ar ES atbalstu ir iecere
pēc pirmā savas firmas
iegādāties vēl vienu «Trimble»
pastāvēšanas pusgada
ģeodēzisko atbalsta punktu iesaka SIA «RR Ģeodēzija»
rīkošanas ierīces pēdējo versiju,
valdes priekšsēdētājs
kas jau ar esošo vadības bloku
Raimonds Viļums.
ļautu izmantot ne tikai GPS
pozicionēšanās sistēmu ar GPRS
«RR Ģeodēzija» rīcībā ir mērdatu pārraidi, bet Krievijas
niecības instruments, kas strādā
pavadoņu sistēmu «Glonass»
robota režīmā. Tas ievērojami atun Eiropas navigācijas sistēmu
vieglo darbu. Gudrais instruments
«Galileo».
«Mērniecības robota vadības pults kalpo arī kā dators, izmantojot Wi-Fi vai GPRS, var pieslēgun turpmākās ieceres jaunajam
Lielākoties esat saistīti ar
ties internetam, ja vien ir mobilā telefona zona. Uz Īli nesen braucām, bija jānosprauž ass klajā
uzņēmumam ļāvušas nonākt Jelbūvniekiem, kas pirmie izjūt
laukā. Uz vietas izrādījās, ka vieta nav klaja – ir veca ferma, pie kuras plānots piebūvēt jaunu
gavas Inovāciju centra jeb Biznesa
ekonomiskās izmaiņas uz slikkorpusu. Lai netērētu laiku braukāšanai, veicot datu apmaiņu ar vadības pults palīdzību, esošainkubatora paspārnē. Savukārt
to pusi. Kā tas ietekmē jūs?
jiem datiem pievienojām būves projektu un pusstundas laikā visu atrisinājām. Šis instruments
«RR Ģeodēzija» līdzīpašnieks un
Klienti ir dažādi. Ir tādi, kas
mērniecībā, īpaši būvēs, ir kaut kas vienreizējs,» Raimonds Viļums no SIA «RR Ģeodēzija» ir
runas vīrs R.Viļums raksturojams
tūlīt veic apmaksu, nesagaidot
gatavs ilgi stāstīt par gudrā instrumenta priekšrocībām.
kā cilvēks, kam izdevies sevi pasarpat pakalpojuma izpildi, gadiem
gāt no rutīnas, tradicionāli rietum- māja Ganību un Satiksmes ielas rūpnīcas nodošanas. Ideja bija paziņas, kas vienā laikā līdzīgi pazīst un zina, ka nepievilšu. Arī
nieciskā un pie mums tik ierastā stūrī. «Evopipes» cauruļu rūpnīcas sen. Pēc LLU Lauku inženieru mēģināja tikt pie finansējuma citādi ir pasūtītāji, ar kuriem ieskatījuma uz biznesa lietām, kas tapšanā esmu bijis iekšā kopš paša fakultātes beigšanas strādājot uzņēmējdarbības sākšanai, to ne- vērojam savstarpējo solidaritāti,
vairāk iederējušās balto apkaklīšu sākuma, kad ražotnes teritorijā vēl mērniecības uzņēmumos «Ģeo- dabūja. Laikam
pat šajos laikos
stila vadītāju prātos, bet praksē bija mazdārziņi. Pērn no janvāra metrs» un «Metrum», no kolēģiem nostrādāja tas, ka
paļauties
«Būtībā pēdējā varam
izrādījušās mūsu apstākļiem un līdz pavasarim pamatīgi tur pa ieguvu labu pieredzi un secināju, bijām pirmie valuz otra goda
mentālajai videi nepiemērotas. dubļiem nobridāmies. Bez topo- ka nepatīk būt liela uzņēmuma stī, kas saņēmuši
brīdī paspēju vārdu.
«Kad strādāju kā algots speciālists, grāfijas un ģeodēzijas risinājām zobratam. Dažreiz tas ir labi, profesionalitāti
Jelgavā neielēkt vilcienā, trūkst objektu,
firmā klientus vispirms uzklausīja arī citus jautājumus. Bija apakšuz- tomēr lielās firmas nav elastīgas. apliecinošus serkonsultants, kurš pēc tam deva ņēmējs, kurš dokumentos rakstīja, Pirmie mēneši pēc savas firmas tifikātus. Savuesam nokas iet zem le- kam
tālāk norādījumus mērniekiem. ka objektā ieved ļoti daudz zemes, izveides apliecinājuši, ka dau- kārt, lai līzingā
sprauduši testa
Jau tolaik zināmā mērā pamanījos bet faktiski tā nebija. Rēķinājām dziem klientiem svarīgi, lai varam iegādātos profedus, ar to do- pāļu kolonnu izieviest savu kārtību. Proti, klients faktisko apjomu, uzņēmēji aizstā- nodrošināt viņiem operatīvu un sionālos mērniear urbšamājot tirgus le- būvei
risināt jautājumus nāca tieši pie vībai bija savu mērnieku dabūjuši. elastīgu pieeju – jautājumam ku instrumentus,
nas tehnoloģiju,
manis, nevis pie apkalpošanas Kad parādījām savas aprēķina me- tūlīt piedāvāt risinājumu. Klien- palīdzēja tas, ka
nevis dzīšanas
jupslīdi. »
speciālista. Redzēju, ka šis prin- todes, viņu speciālists ātri notinās, tiem nepatīk gaidīt, kamēr lielā mums bija savi
metodi. Vieni
cips strādā daudz labāk,» stāsta saprata, ka nav ko riskēt. Tik lielos uzņēmuma atbildīgie darbinieki klienti. Pieļauju,
no pirmajiem
apmēros kā toreiz uzņēmēji reti pieņems lēmumu.
ka finansētāji no viņiem ievāca pilsētā to izmantoja SIA «Baks»,
Raimonds.
mēdz šmaukties.
Nupat gan pirmo reizi kon- ziņas.
veicot tirdzniecības centra pārArī «Amo Plant» autorūpnīcas statēju, ka ar visiem klientiem
Sākumā domājām pirkt Švei- būvi pie tirgus. Arī «Evopipes»
Cilvēku prātos mērniecība
saistās ar platību iemērīšanu būvniecībā kā ģeodēzisti piedalā- nevaram strādāt, konkrētajam ces «Leica» firmas instrumentu, rūpnīcā tā darīja. Tā gan trokšmies. Par darba interesentam piemērots tieši kad bijušais kolēģis ieteica ņa un ātruma, gan drošības ziņā
brāļu Kaudzīšu
trūkumu nevar lielais uzņēmums. Mūsu firmas painteresēties par ASV ražotā ir ievērojami labāka nekā agrāk
«Mērnieku lai«Mani trūkumi? sūdzēties. Vei- gadījumā sanāktu, ka par pārējiem mērniecības robota «Trimble» pierastā pāļu dzīšana. Tā kā
kos» un, šķiet,
specifiskus klientiem jāaizmirst. To var atļau- demo versiju, kas nebija lietota, ar klientiem strādājam daudz
ka ar pilsētu
Vienmēr esmu cam
pakalpojumus, ties lielās firmas, kam ir vairākas komplektu varēja ar 5000 latu privātāk, ko citi nepiekopj, par
mērniekiem ir
atlaidi nopirkt. Par robotu darba trūkumu nevaram sūdzēgatavs ar sa- ko citi nedara, speciālistu brigādes.
maza saistība.
piemēram, jau
Uzņēmuma izveidi aizkavēja biju dzirdējis, bet tā cena likās ties. Vienīgi sals šoziem iegriež.
Bet tā tomēr
vām zināšanām minēto pievestās sava veida dilemma – licences pārāk pasakaina. Kad redzēju Citas firmas vairāk konkursos
nav.
Mūsu firma
padalīties, kas zemes noteikša- mērniekiem valstī vairs neizsnie- instrumentu darbībā, pārlie- piedalās, paši reti to darām.
nu, visa veida dza, bet sertifikācija vēl nebija cinājos par iespējām, sapratu, Liela nozīme ir tam, ka «RR
ar zemes uzmēne visiem pa- karjeru izstrā- sakārtota. Tikai augustā tikām pie ka izdevību nevar laist garām. Ģeodēzija» ir līgumi ar projektērīšanu, robežu
des aprēķinus. sertifikātiem. Pārējais notika da- Ar robotu var strādāt viens tājiem, kas piedalās konkursos,
nospraušanu kā
tīk.»
Uzrēķināt pa žās nedēļās – nodibinājām firmu, cilvēks, abiem ar kolēģi uz kam savukārt nepieciešami
tādu nenodarvirsu māk visi, Hipotēku un zemes bankā tiku objektu nav jābrauc, kā būtu mūsu pakalpojumi. Konkursos
bojas. Orientējamies uz pārējiem ģeodēzijas pakal- bet iegūt ticamus aprēķinus no- pie atbalsta kredīta uzņēmuma citu instrumentu izmantošanas tagad lielākoties notiek matu
pojumiem būvēs – monitoringu, zīmē pasvīst. Šajās reizēs atceros darbības sākumam, programma- gadījumā. Tas ļauj optimizēt skaldīšana par kapeikām.
asu nospraušanu un visa veida LLU ģeodēzijas korifeju Maigoni tūras iegādei. Mikrostacija, ar ko darbu un nepadarītais neievelPašlaik pie būvniecības jomām,
topogrāfiju. Kopā ar kolēģi Ritvaru Kronbergu. Viņa skola man daudz strādājam, ap 2000 latiem maksā, kas reizēs, kad otrs saslimis vai kur vairāk kas notiek, pieder koBodnieku piederam pie pirmajiem nozīmē, Latvijā reti kurš tik skru- tai jaudīgi datori nepieciešami, aizņemts.
munikāciju būve – ceļi, ūdensvadi,
printeri...
Vienīgā problēma robota iegādē kanalizācija, attīrīšanas ietaises,
sertificētajiem būvju un topogrāfi- pulozi prot strādāt.
Kā nonācāt līdz savam uzBūtībā pēdējā brīdī vilcienā, kas bija pirmā iemaksa. Paldies klien- sakaru komunikācijas. Tagad vēl
jas ģeodēzistiem Latvijā.
iet zem ledus, ar to domājot tirgus tam, kurš man uzticējās – samak- turpinās agrāk apstiprināto ES
Jelgavā jaunākā būve, kur strā- ņēmumam?
Izveidojām pēc «Evopipes» lejupslīdi, paspēju ielēkt. Tiesa, sāja naudu avansā.
dājam, ir topošā daudzdzīvokļu
projektu naudas apgūšana.
 Anna Afanasjeva

Jaunu rūpniecības
uzņēmumu būve
Sabiedriskais
transports pilsētā
Komunālo
pakalpojumu
kvalitāte
Ielu un ceļu remonti

Pozitīvi

Kā vērtējat šo jomu attīstību Jelgavā?

Skaitļi runā

19,7%

10,7%

Diezgan negatīvi

45%

12,3%
6,3%

Diezgan pozitīvi

50,7%
44,7%
38,7%

29,3%
26,3%

Negatīvi

Nezinu

12%

14,3%

16,3%

7,4%

9%
13,3%

15%
24%

4,7%

0,3%

*«Latvijas faktu» veiktās aptaujas dati

Vai esat
izmantojis
pašvaldības
iestāžu
mājas lapas
informācijas
gūšanai?
Laine, LLU
studente:
- Ņemot vērā,
ka esmu no
Jēkabpils,
man vēl jūsu
sistēma nav
skaidra, tāpēc
līdz šim iztieku
tikai ar universitātes mājas lapu
un savulaik esmu ieskatījusies arī
www.jelgava.lv, lai iegūtu vispārīgu informāciju par pilsētu.
Mārtiņš, jelgavnieks:
- Pats kā jelgavnieks neko
konkrētu iestāžu mājas
lapās neesmu
meklējis, tikai
tāpat attaisījis
un ieskatījies, kas vispār atrodams.
No redzētā spriežu, ka informācija ir un, manuprāt, viegli arī to
tur atrast. Līdz šim nav vēl bijusi
vajadzība.
Rūta Šulgina,
studente no
Auces:
- Esmu par
kultūras pasākumiem meklējusi informāciju un to arī
atradusi, bet
par kaut kādiem sociāliem jautājumiem vai saimnieciskiem man kā
studentei nav bijusi vajadzība. Un
daudz informācijas jau var gūt arī
dažādos izdales materiālos.
Līga Viniarska, skolniece:
- Ļoti reti, ir
gadījies kaut
ko meklēt
www.jelgava.
lv, Izglītības
pārvaldes mājas lapā, bet par pasākumiem
izvēlos labāk aiziet un apskatīt
afišas stendos. Īpaši ar informācijas
meklēšanu par pilsētu internetā
neaizraujos.
Inese SitkoBulle, topošā
skolotāja:
- Jā, esmu, bet
tikai par pasākumiem, to
norisi, biļešu
cenām. Spilgts
piemērs – Ledus skulptūru festivāls. Šad tad
palasu jaunākās ziņas par pilsētu
galvenajā mājas lapā. Zinu, ka to
mājas lapu ir daudz, bet vēl nav
bijusi vajadzība tās izmantot.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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«Amo Plant» darbiniekus
atlasīs, kad tiem būs darbs
 Anna Afanasjeva

Topošā autorūpnīca
«Amo Plant» darbības
pirmajam posmam uzņēmumu ar kadriem jau
nodrošinājusi, taču, tā
kā jelgavnieku interese
ir liela, speciālisti ar atslēdznieka, elektriķa un
automontāžas darbu
pieredzi un zināšanām
informāciju par sevi var
sūtīt «Amo Plant» autorūpnīcai.
Pēc publikācijas par Holandes
kompānijas «VDL» autobusu
«Ambassador» ražošanu Jelgavā daudzi pilsētnieki «Jelgavas
Vēstnesī» interesējušies par darba
iespējām topošajā autorūpnīcā.
«Amo Plant» ārlietu un mārketinga direktors Igors Graurs atzīst, ka
rūpnīcas darbības sākumposmam,
kad strādājošo skaits nebūs liels,
uzņēmums ar darbiniekiem jau
ir nodrošinājies. «Šogad, kamēr
ekspluatācijā nav nodots galvenais
korpuss un kamēr tiks apgūta
autobusu komplektēšana, kadru
pieaugums nebūs būtisks. Pašlaik
dodam darba vietas celtniekiem.

Rūpnīcai vajadzīgos darbiniekus
lielākoties pieņemsim nākamgad,»
stāsta I.Graurs, piebilzdams, ka
tas interesentiem netraucē sūtīt
uz uzņēmumu savus CV.
«Amo Plant» kā potenciālie
darba ņēmēji interesē cilvēki,
kam ir atslēdznieka, elektriķa
un montāžas darbu pieredze un
zināšanas. Informāciju par sevi
iedzīvotāji var sūtīt uz uzņēmuma
e-pasta adresi: info@amoplant.lv.
Sazināties iespējams arī pa kontakttālruni 67407100. I.Graurs
atzīst, ka jau līdz šim «Amo Plant»
no jelgavniekiem, kas gribētu
strādāt rūpnīcā, saņemts samērā
daudz pieteikumu. Bet pagaidām
atlase nav veikta. Tas notiks, kad
uzņēmumam būs darbs, ko interesentiem piedāvāt.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka februārī «Amo Plant» noslēdza
līgumu par autobusu komplektēšanu Jelgavas autorūpnīcā. Pavasarī
uzņēmuma speciālisti dosies uz
Holandi apgūt tehnoloģiju. Pirmo
autobusu mūsu rūpnīcā varētu
nokomplektēt rudenī, bet ar atbilstošu jaudu to plānots sākt no
nākamā gada. Vieglā tipa kravas
automašīnas «Amo Plant» izgatavos, kad izstrādās auto modeli.

Torņa renovācijai piesaistīs
labākos restauratorus
(No 1.lpp.)
Torņa renovācija varēs sākties
pēc tam, kad būs noslēdzies objekta būvuzraudzības konkurss
un projekta autoruzraudzības pārrunu procedūra. Tāpat pašvaldība
no Valsts Reģionālās attīstības
aģentūras vēl gaida vienošanos
par projekta īstenošanu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka līdzekļus torņa atjaunošanai
pašvaldība piesaistīja ERAF projektu konkursā infrastruktūras
un pakalpojumu programmas aktivitātē, kas vērsta uz nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšanu un
līdzsvarotu valsts attīstību. Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte atgādina, ka
projekta gaitā valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekli izveidos
par reģionālas nozīmes tūrisma un
kultūrizglītības centru ar mūsdienīgu pakalpojumu klāstu.
Torņa pirmajā stāvā izvietos tūrisma informācijas centru, otrajā
stāvā atradīsies administrācija, 3.
un 5. stāvā – biroju telpas, 4. stāvā
– Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja ekspozīcijas zāle,
6. stāvā – kafejnīcas virtuve, 7.
stāvā – konferenču zāle, 8. stāvā
– kafejnīca, 9. stāvā – izstāžu zāle,
bet augšējā stāvā – skatu laukums
zem stikla jumta. Lai nodrošinātu
torņa darbību atbilstoši izvirzītajam mērķim, par projekta līdzekļiem centram piegādās un uzstādīs

nepieciešamo aprīkojumu – informācijas tehnoloģiju iekārtas,
multimedijus, mēbeles –, kā arī
veiks informēšanas pasākumus,
lai atjaunotais tornis iekļautos
tūrisma apritē. Visas projekta
aktivitātes jāpabeidz līdz nākamā
gada beigām.
Šis ir otrais būvniecības līgums,
ko šogad parakstījusi pašvaldība.
Jau noslēgts līgums ar SIA «Kvinta plus» no Rīgas par «Lediņu»
nometnes atjaunošanu un piemērošanu bērniem ar īpašām vajadzībām. Būvnieki piedāvāja darbus
veikt par zemāko cenu – 147 966
latiem bez PVN. Lai nometni
sakārtotu līdz skolēnu vasaras
brīvdienām, darbi tajā uzsākami,
tiklīdz ļaus laika apstākļi.
Minētajā ERAF projektu konkursā infrastruktūras un pakalpojumu programmas aktivitātē, kas
vērsta uz nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanu un līdzsvarotu
attīstību, mūsu pašvaldība saņēmusi atbalstu arī transporta
infrastruktūras projektam. Tā
gaitā paredzēta Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja
ielas līdz Māras ielai un Dobeles
šosejas rekonstrukcija posmā no
Māras ielas līdz Atmodas ielai. Uz
programmas finansējumu pretendē arī satiksmes termināla izbūve
pie dzelzceļa stacijas un Atmodas
ielas izbūve no Dobeles šosejas līdz
Lapskalna ielai.
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1. ģimnāzijai – 90

Par godu jubilejai tiek sakārtots un ar dažādām liecībām – foto, grāmatām, skolēnu atmiņām
un citām lietām – papildināts skolas muzejs, ar kura materiāliem skolotāji iepazīstina arī skolēnus.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Aprīlī Jelgavas 1. ģimnāzija svinēs 90. dzimšanas dienu. Par godu
svētkiem skolā jau ir
notikuši un vēl notiks
dažādi pasākumi.
Skolā tiek papildināti muzeja
fondi, viesojas absolventi, tikko
beigusies pieteikšanās tradicionālajam skolas absolventu basketbola turnīram, kas norisināsies 28.
martā no pulksten 10. Bet īstās
svinības paredzētas 25. aprīlī.
Jelgavas 1. ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā
Ilze Pierhuroviča informē, ka
pirmie pasākumi, veltīti skolas
lielajai jubilejai, jau notikuši:
«Februārī karjeras un projektu
nedēļas gaitā uz skolu aicinājām
absolventus, kuri dalījās pieredzē
– kā izveidojuši savu karjeras ceļu.
Bet mazāko klašu skolēni projektu
nedēļā vāca un veidoja materiālus
par mūsu skolas vēsturi, pedagogiem, ārpusstundu norisēm
dažādos laika posmos. Tie noderēs
kā izejas punkts vērienīgākam

pētījumam. Tiek veidoti materiāli
par izciliem mūsu skolas absolventiem – top skolēnu intervijas
ar aktieri Artūru Skrastiņu, laikraksta «Rīgas Laiks» redaktoru
Ilmāru Šlāpinu, grupas «Prāta
Vētra» dalībniekiem un citiem.»
I.Pierhuroviča atklāj, ka tas būs
redzams jaunajā muzeja ekspozīcijā, kurā skatāmi arī vecie skolas
albumi, pionieru hronikas, balvas,
sadarbības partneru dāvanas un
citas vēstures liecības.
«Gatavojoties svētkiem, vēlamies izrādīt cieņu arī mūsu bijušajai direktora vietniecei audzināšanas darbā Dzintrai Giedrikai, kurai šogad apritētu 60 gadi – skolas
pedagogi savākuši līdzekļus viņas
kapa piemineklim, ceram, ka līdz
jubilejai to arī uzstādīsim,» stāsta
I.Pierhuroviča.
Tāpat šobrīd tiek pilnveidots
salidojuma scenārijs, skolas pašdarbības kolektīvi izstrādā repertuāru, noris sarunas ar grupu
«Prāta Vētra», radiožurnālistu
Gunāru Jākobsonu un citiem absolventiem par dalību koncertā.
«Savu atbalstu pasākuma organizācijā sniedz arī Jelgavas

pašvaldība, taču apzināmies, ka
budžetā paredzamie resursi ir
ierobežoti, tāpēc iespēju robežās
meklējam arī citus variantus, aicinot ziedot arī skolas absolventus,
naudu pārskaitot uz skolas kontu
– «SEB banka» Jelgavas filiāle
LV28UNLA0008000142425, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000074738, ar norādi «Jelgavas
1. ģimnāzijas jubilejas pasākumam»,» piebilst I.Pierhuroviča.
Taču vēl pirms salidojuma tuvākais pasākums būs absolventu
basketbola turnīrs 28. martā. Tajā
piedalīsies 12 komandas, tai skaitā
arī grupas «Prāta Vētra» puiši un
citi pazīstami cilvēki, kuri savulaik
beiguši 1. ģimnāziju. «Tās ir īpašas
svētku sacensības un, iespējams,
tāpēc dalībnieku skaits audzis.
Piedalīsies tādi pazīstami cilvēki
kā aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics, organizācijas
«Vecāki Jelgavai» priekšsēdētājs
Kārlis Boldiševics, Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis,
«Prāta Vētra», BK «Zemgale»
basketbolisti un citi,» tā turnīra
iniciatore, sporta skolotāja Ruta
Šķiliņa.

Par krīzi jautājumu vairāk nekā atbilžu
(No 1.lpp.)
Lai to izmantotu, nekavējoties jāsamazina fondu apguves
birokrātiskais process, kā arī jānodrošina nepieciešamais priekšfinansējums un līdzfinansējums,
novēršot situāciju, ka projekti
netiek īstenoti īstermiņa naudas
plūsmas dēļ. Pēc LLPA domām,
operatīvi jāpārskata apstiprinātās
programmas. «Virkne no tām
pašreizējā situācijā nav aktuālas,
tagad jāorientējas uz lietām, kas

uzlabo ekonomisko situāciju,»
klāsta A.Rāviņš, piebilzdams, ka
pašvaldībām ir svarīgi veicināt
daudzdzīvokļu namu energoefektivitāti, infrastruktūras objektu
izbūvi, jaunu bērnudārzu izveidi
u.tml.
Ar V.Dombrovski LLPA pārstāvji papildus runājuši par Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) atbalsta
nosacījumiem. Atzīts, ka pašlaik
nākas labot I.Godmaņa valdības
sākotnējās sarunās ar SVF pieļau-

tās kļūdas, kad pašvaldību sadaļa
bija pārāk vāji pārstāvēta. Tāpēc
LLPA tagad gatavo dokumentus,
lai nākamajā piegājienā pierādītu
savu lomu krīzes pārvarēšanā.
Premjera kandidātam pašvaldības
uzsvērušas arī nepieciešamību
optimizēt valsts pārvaldi, kā nepieņemamu vērtējot izdevumu
samazināšanu pēc solidaritātes
principa. Pārrunāta arī Latvijas
iespēja pievienoties eiro zonai un
citi jautājumi.

Sestdien, 14. martā,
pulksten 10 Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC) norisināsies
12. Jelgavas skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference,
kurā šogad tiks aizstāvēti vairāk nekā 70
darbu 19 dažādās sekcijās, tostarp 19 darbi, kas izstrādāti par
dažādām pašvaldības
iestāžu piedāvātām
tēmām.

JRPIC Skolu atbalsta nodaļas vadītāja Skaidrīte Bukbārde informē, ka šogad konferencei pavisam pieteikti 77
darbi, kas tiks aizstāvēti 19
sekcijās. «Pētnieciskos darbus
par dažādām tēmām izstrādājuši skolēni no visām pilsētas
vidusskolām. Visvairāk darbu
iesniegts kulturoloģijas sekcijā
– astoņi, tālāk seko ekonomikas
un vēstures sekcijas – katrā pa
septiņiem darbiem, mākslas un
socioloģijas sekcijas – katrā pa
sešiem pētnieciskajiem darbiem,» stāsta S.Bukbārde.
Jau ceturto gadu pilsētas
skolēni, izstrādājot skolēnu

zinātniski pētnieciskos darbus,
atsaucas uz pašvaldības aicinājumu pētīt Jelgavas pilsētas
problēmas un izstrādāt darbus
par pašvaldības piedāvātajām
tēmām. «Šogad par dažādām
pašvaldības tēmām izstrādāti
un aizstāvēšanai pieteikti 19
darbi, kurus pētījuši Jelgavas
Valsts ģimnāzijas, 5. vidusskolas, Spīdolas ģimnāzijas, 4.
vidusskolas un Jelgavas Amatu
vidusskolas skolēni. Pētītas
tādas tēmas kā, piemēram, «Eiropas stili Jelgavas arhitektūrā», «Vardarbība pret bērniem
ģimenē», «Bezpajumtniecības
problēmas risināšana Jelgavā»,

«Svešzemju karaspēks pārstaigā Jelgavas novadu». Šos visus
pētījumus varēs apskatīt stendu referātu veidā JRPIC lielajā
konferenču zālē,» tā nodaļas
vadītāja.
Ar pasākuma programmu
un dienas norisēm iespējams
iepazīties JRPIC mājas lapā
www.jrpic.lv.
S.Bukbārde stāsta, ka darbu
izvērtēšanai katrā sekcijā ir
izveidota žūrija, kas jau pirms
konferences iepazīstas ar iesniegtajiem darbiem. Darbu
vērtēšanā pavisam iesaistīti
48 eksperti. Žūrijā darbojas
pilsētas mācību priekšmetu

 Lai arī ar 1. martu maksa par
ārstēšanās pakalpojumiem ir
pieaugusi, «Zemgales veselības
centrā» esošais Sirds veselības
kabinets iedzīvotājus joprojām
apkalpo bez maksas, un to nodrošina Sabiedrības veselības
aģentūra. Speciālisti lēš, ka, iespējams, šī fakta nezināšanas dēļ krietni
sarucis apmeklētāju skaits. «Iespējams,
ka cilvēki nav informēti par to, ka
Sirds veselības kabineta pakalpojums
joprojām ir bezmaksas,» tā centra
mārketinga nodaļas vadītāja Elīna
Buldinska. Neskatoties uz to, ka šobrīd
ir maz cilvēku, pacienta ērtībām tomēr
labāk ir pie speciālista jau iepriekš pierakstīties, zvanot pa tālruni 63084004
uz veselības centra reģistratūru. Bet, ja
nu tomēr radies brīvs laiks, uz izmeklējumiem kabinetā var doties arī bez pieraksta. Sirds veselības kabinets strādā
katru darba dienu no pulksten 8 līdz
16 centra 2. stāvā, 205. kabinetā. «Lai
pārbaudītu savas sirds veselību, nav nepieciešams nedz ārsta nosūtījums, nedz
arī nauda, tik jābūt vismaz 18 gadus
vecam un tam jāvelta vien 20 minūtes
brīva laika,» tā E.Buldinska. Jāpiebilst,
ka Sirds veselības kabinets «Zemgales
veselības centrā» darbojas jau četrus
mēnešus, un kopš atvēršanas to šajā
laikā ir apmeklējuši 437 cilvēki.

 Nākamajā otrdienā, 17. martā, jelgavnieki varēs izmantot
Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotās Notāru dienas
iespējas – šajā laikā notāri sniegs
bezmaksas konsultācijas par
dažādiem juridiska rakstura
jautājumiem. Jelgavā konsultācijas
būs pieejamas no pulksten 13 līdz 17.
Tajās piedalīsies visi pilsētā praktizējošie
zvērinātie notāri – Daina Andersone
Dambja ielā 12, Ilga Tauriņa Lielā ielā
16 – 2 (ieeja no pagalma Mātera ielas
pusē), Ināra Dzene Sudrabu Edžus
ielā 15 un Pēteris Ducmanis Pasta ielā
45. Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem, Notāru dienai nav izvirzīta
kāda noteikta tēma. Notāru padome
sola, ka speciālisti apmeklētāju problēmgadījumos mēģināšot kopīgi rast
risinājumu un rādīt virzienu izkļūšanai
no grūtām, nedrošām un riskantām situācijām, kurās nokļuvuši iedzīvotāji.

 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā līdz 4. aprīlim skatāma
izstāde «Represētie kultūras
darbinieki». Izstāde iepazīstina ar

astoņām personībām – komunistiskā totalitārisma režīma represētiem
Latvijas kultūras darbiniekiem: mūziķi
Jēkabu Graubiņu, literātu Aleksandru
Grīnu, juristu Kārli Dišleru, keramiķi
Rūdolfu Pelši, kuģu būves inženieri
Voldemāru Šmulderu, mākslinieku
Indriķi Zeberiņu un literātiem, reizē arī
sabiedriskiem darbiniekiem, Ati Ķeniņu
un Jūliju Lāci. Skatītājiem dota iespēja
iepazīties ar katras personas biogrāfiju,
kas papildināta ar vizuālu, arī rakstveida
materiālu, kā arī ar daļēju informāciju
par tuvākajiem ģimenes locekļiem

 Bijušajiem zemes īpašniekiem
vai viņu mantiniekiem, kuri noteiktajos termiņos bija iesnieguši
pieteikumu, kas pierāda īpašuma un mantošanas tiesības,
Valsts zemes dienesta (VZD)
mājas lapā www.vzd.gov.lv ir iespēja iepazīties ar kārtību, kādā
atjauno zemes īpašuma tiesības
uz zemes reformas pabeigšanai
metodisko apvienību vadītāji, paredzēto zemi. Papildu informācija
pieejama VZD reģionālo nodaļu klientu
pieredzējuši skolotāji – zināt- apkalpošanas centros, tostarp Zemganisko darbu vadītāji, Latvijas les reģionālās nodaļas Jelgavas biroja
Lauksaimniecības universitā- centrā Jelgavā, Akadēmijas ielā 19.
tes mācībspēki un pašvaldības Papildu informāciju var iegūt arī pa VZD
iestāžu speciālisti. Žūrijas uz- informatīvo tālruni 67038613.
devums – noteikt katrā sekcijā
Ritma Gaidamoviča
godalgojamos darbus, kā arī
izvirzīt divus pārstāvjus no
Kļūdas labojums
5. marta «Jelgavas Vēstneša» atkatras sekcijas dalībai Valsts
vēruma «Labdarība» rakstā «Viņai
skolēnu zinātniski pētniecisko
jādzīvo pašai – jo neatkarīgāka
darbu konferencē, kas notiks
viņa būs, jo vairāk dzīvē varēs
aprīlī Rīgā.
paveikt» ieviesusies kļūda. Pareizi
Pagājušajā gadā valsts mērogā
jābūt: «Mamma Santa Brohūzena
savus zinātniski pētnieciskos
un tētis Ivars viņu mīļi sauc par
darbus aizstāvēja 16 Jelgavas
Gabīti...». Atvainojamies Gabskolēni un seši no viņiem ieguva
rielai un viņas vecākiem Santai
1. un 2. pakāpes diplomus.
un Ivaram.

Skolēni prezentēs 77 zinātniski pētnieciskos darbus
 Ritma Gaidamoviča
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informācijas tehnoloģijas
Gandrīz 40 procenti jelgavnieku informāciju par norisēm Jelgavā
iegūst internetā, liecina «Latvijas faktu» pagājušā gada nogalē
veiktās aptaujas dati. Tas attiecas ne tikai uz ziņu portāliem, bet
arī uz dažādu iestāžu un uzņēmumu mājas lapām. Lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību un sabiedrības informēšanu par aktualitātēm noteiktā jomā, pēdējos gados strauji attīstījušās arī
pašvaldības iestāžu mājas lapas. Vai mēs par tām zinām?

Mājas lapas –
visaptverošas
 Sintija Čepanone

«Zinu, ka Jelgavai, tāpat kā
citām pašvaldībām, ir sava
mājas lapa, taču to, ka arī teju
visām pašvaldības iestādēm
tāda ir, jāatzīstas, nezināju
gan. Jā, iespējams, tas tāpēc,
ka īpaši bieži izmantot to pakalpojumus nav nācies,» teic
jelgavnieks, trīsdesmit gadus
vecais Andis Lācis.
«Jelgavas Vēstnesis» Andi satika Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, kur viņš
izmantoja iespēju bez maksas lietot internetu, un aicināja viņu kā jelgavnieku novērtēt pašvaldības iestāžu mājas lapas.
Līdz šim gan aktīvāk viņš izmantojis
bibliotēkas mājas lapu, novērtējot pakalpojumus, kas pieejami virtuāli. Taču,
iepazīstoties arī ar citām pašvaldības iestāžu mājas lapām, viņš norāda uz to pietiekami augsto līmeni. «Manuprāt, tās ir
visaptverošas – katrā var iegūt būtiskāko
informāciju par noteikto jomu. Estētiski

pievilcīgas, aktuālas, jā, arī lietošanā
vienkāršas, līdz ar to pat cilvēkam, kas
internetu neizmanto katru dienu, ir viegli
tajās orientēties,» vērtē Andis, uzslavējot
«Pilsētsaimniecības» mājas lapu, kurā
ievietotā informācija par paredzētajiem
darbiem neapšaubāmi ļauj iedzīvotājiem
plānot savu ikdienu un savlaicīgi rēķināties ar iespējamām neērtībām. Arī Sociālo
lietu pārvaldes mājas lapa viņam šķiet aktuāla, īpaši jau pašreizējos ekonomiskajos
apstākļos. «Patiesībā jau tajās visās var
atrast kaut ko sev noderīgu, lai gan par
informācijas trūkumu arī ārpus virtuālās
telpas sūdzēties būtu grēks. Es tiešām domāju, ka mūsu pašvaldība šajā ziņā strādā
profesionāli,» tā Andis, piebilstot – fakts,
ka teju visām pašvaldības iestādēm ir sava
mājas lapa, ne viņu, ne, visticamāk, arī
kādu citu neizbrīna. «Tas jau mūsdienās
liekas pašsaprotami! Taču, ja tādas nebūtu, iedzīvotāji gan pamanītu, turklāt pat
tad, ja pašlaik šajās mājas lapās nemaz
neieskatās,» spriež Andis.
Viņš pieļauj, ka, tāpat kā viņam,
arī virknei citu jelgavnieku svarīga

Pašvaldības iestāžu mājas
lapu adreses

• Jelgavas pašvaldība – www.jelgava.lv
• Jelgavas Izglītības pārvalde –
www.jip.jelgava.lv
• Jelgavas Sociālo lietu pārvalde –
www. jelgava-soclp.lv
• Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs
– sib.jelgava.lv (latviešu/krievu val.)
• Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs – www.jrpic.lv (latviešu/krievu/angļu val.)
• Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» – www.pilsetsaimnieciba.lv
• Pašvaldības aģentūra «Kultūra» –
kultura.jelgava.lv
• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs – www.jvmm.lv
• Jelgavas Zinātniskā bibliotēka –
www.jzb.lv
• Pašvaldības aģentūra «Zemgales Info»
– www.jelgavasvestnesis.lv

Pašvaldības kapitālsabiedrību
mājas lapu adreses

• SIA «Jelgavas ūdens» – www.ju.lv
• SIA «Jelgavas Autobusu parks» –
www.jap.lv
• SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» – www.nip.lv
• SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» –
jelgavas-slimnica.lv
• SIA «Jelgavas poliklīnika» –
www.jelgavaspoliklinika.lv
• SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
– www.komunalie.lv

ir apziņa, ka šādas mājas lapas ir un,
ja būs nepieciešams, tajās varēs iegūt
vajadzīgo informāciju. «Internetā taču
var atrast pilnīgi visu! Un, ja kāds jautājums man kļūst aktuāls, pirmais, kur
es cenšos uzzināt papildu informāciju,
ir internets. Likumsakarīgi, ka tieši
tādā veidā es arī uzzināšu visas Jelgavas pašvaldības iestāžu mājas lapu
adreses.»

«Pašvaldība arī iedzīvotāju informēšanas ziņā strādā augstā līmenī,» vērtē
jelgavnieks Andis Lācis, uzteicot gan pašas pašvaldības, gan pašvaldības
iestāžu mājas lapas. Viņaprāt, tās ir gan vizuāli saistošas, gan ērtas lietošanā,
Foto: Ivars Veiliņš
gan arī aktuālas ikvienam iedzīvotājam.

Pašvaldības viedoklis
Gunārs Kurlovičs, Jelgavas pašvaldības izpilddirektors:
«Gandrīz visām pašvaldības
iestādēm
ir izstrād ā t a s
profesionālas mājas lapas,
un tās arī
pilda savu
galveno
uzdevumu – nodrošina informāciju par pašu
iestādi un tās kompetencē esošajiem
jautājumiem, kā arī informē iedzīvotājus par aktualitātēm konkrētā jomā.
Protams, kādai iestādei tas izdevies atraktīvāk, kādai – ne tik veiksmīgi, taču
tās funkcionē un darbs pie to pilnvei-

došanas nemitīgi turpinās, nodrošinot
arī atgriezenisko saiti starp iestādi un
pilsētnieku. Pašlaik savas mājas lapas
nav vien divām pašvaldības iestādēm
– Pašvaldības policijai un Kultūras
iestāžu centralizētajai grāmatvedībai.
Pēdējai gan īpašas vajadzības pēc atsevišķas mājas lapas nav, jo tā aptver salīdzinoši šauru mērķauditoriju, savukārt
Pašvaldības policijai tās vēl nav resursu
trūkumu dēļ, lai gan vajadzētu.
Prieks, ka arī pašvaldības izglītības
iestādes strādā pie savu mājas lapu
izveides – tā gan ir viņu pašu iniciatīva un vairāk kalpo publicitātes un
iekšējās komunikācijas nodrošināšanai,
tostarp e-klases īstenošanai. Atsevišķas mājas lapas – kā profesionāļu, tā
pašu izglītības iestāžu izstrādātas – ir
visām skolām, kas nodrošina vispārējo
izglītību, kā arī Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolai. Tāda, protams,
būtu nepieciešama arī pārējām divām

speciālajām izglītības iestādēm, Amatu vidusskolai un visām pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Savukārt, runājot par pašvaldības
kapitālsabiedrību mājas lapām, jāakcentē, ka to izveide, uzturēšana
un paplašināšana ir pašu uzņēmumu
kompetencē. Tiesa gan – pašvaldība
kā kapitāldaļu turētāja ir norādījusi
uz mājas lapas nepieciešamību, jo
tās ir sabiedrības, kas pārdod pakalpojumus, tāpēc jo būtiskāk ir attīstīt
mārketingu.
Kopumā vērtējot, jāteic, ka pašvaldības iestādes sekmīgi realizē izvirzīto
uzdevumu par mājas lapu nepieciešamību un informācijas aktualizēšanu
tajā, un jau pašlaik mēs varam lepoties
ar patiesi gan saturiski, gan tehniski
spēcīgām un Jelgavas iedzīvotājiem
saistošām pašvaldības iestāžu mājas
lapām. Darbs pie to aktualizēšanas
neapšaubāmi tiks turpināts.»

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts

Pašvaldības iestādes var
«apmeklēt» arī no mājām
 Sintija Čepanone

«Neapšaubāmi, mūsdienās
internets kļuvis par lielāko
mediju, kur informāciju plaši
var atspoguļot kā saturiski, tā
tehniski, savukārt cilvēks to
iegūt – jebkurā vietā un laikā.
Tā arī ir galvenā priekšrocība,
ko sniedz sava mājas lapa,»
teic pašvaldības aģentūras
«Kultūra» projektu vadītāja
asistente Evelīna Bučele. Līdzīgu viedokli pauž arī citu
pašvaldības iestāžu pārstāvji.
Jelgavas pašvaldības iestāžu mājas lapu
«vecums» vidēji ir četri pieci gadi – tieši tik
ilgs laiks pagājis, kopš tās sāka to izstrādi.
Nu, uzlabotas un papildinātas, tajās iedzīvotājs noteiktā jomā aktuālos jautājumus
vēl pavisam «siltus» var noskaidrot, vien
nospiežot pāris taustiņu.

Visa informācija vienuviet

Pašvaldības iestāžu pārstāvji atzīst,
ka, pirmām kārtām mājas lapa ir lielisks
veids, kā par sevi un darbu pastāstīt iedzīvotājiem, lai viņi zina, kur vērsties noteiktās situācijās. Kā būtisku priekšrocību
viņi min arī to, ka visu iestādē strādājošo
kontaktinformācija apkopota vienuviet,
proti, ja telefongrāmatā var atrast tikai
vienu tālruņa numuru, tad mājas lapā
iespējams uzzināt, kā sazvanīt praktiski
visus iestādē strādājošos, turklāt norādīts
arī mūsdienās tik ļoti ierastais e-pasts
un arī speciālistu pieņemšanas laiki. Un
tieši mājas lapa ir tā, kas iestādēm palīdz
uzturēt saikni ar saviem apmeklētājiem,
uzzināt viņu viedokli. Sabiedrības integrācijas biroja reliģisko lietu speciāliste
Žanna Novaša pārliecināta, ka mājas lapa
ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā
stāstīt par sevi, veicināt integrāciju un
šajā procesā arī iesaistīt jauniešus.
«Tas arī ir mūsu galvenais mērķis
– informēt iedzīvotājus. Par transporta
kustības ierobežojumiem, remontdarbiem, paveiktajiem, aktīvajiem un plānotajiem darbiem, projektiem, kas ir mūsu
aģentūras kompetencē. Un, tiklīdz šī
informācija tiek ievietota internetā, uzreiz
rodas sadarbība ar iedzīvotājiem – viņi
zvana, interesējas, izsaka savus iebildumus vai ierosinājumus par kādu konkrētu
objektu,» teic pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktora vietniece Zaiga
Savastjuka, piebilstot, ka šāda mājas lapa
ir arī saistoša uzņēmējiem, jo, uzzinot par
plānotajiem darbiem, viņi par tiem interesējas un regulāri seko līdzi, piemēram,
sadaļai «Iepirkumi».
Arī Sociālo lietu pārvaldes mājas lapa,
kā norāda tās vadītāja Rita Stūrāne, iedzīvotājiem galvenokārt kalpo kā avots,
kur nepieciešamo uzzina tieši pārvaldes
un to struktūrvienību klienti, piemēram,
regulāri tiek aktualizēta informācija par
iespējām, sniegtajiem pakalpojumiem,
izmaiņām likumos. «Protams, ar saistošajiem normatīvajiem aktiem var
iepazīties arī citā veidā, tomēr pieredze
apliecinājusi, ka sava mājas lapa tomēr
ir tuvāka, turklāt priekšrocība ir tā, ka
mūsu resursā apkopoti tieši tie, kas skar
sociālos jautājumus mūsu pilsētā,» teic
R.Stūrāne. Savukārt Izglītības pārvaldes
mājas lapā – aktuālos izglītības jomā.
Modernās tehnoloģijas gādā arī par
to, lai, piemēram, iedzīvotāji varētu lejuplādēt aktuālās anketas, pieteikumus.
Jāpiebilst, ka šajā ziņā visplašākās iespējas piedāvā pašvaldības mājas lapa www.
jelgava.lv, kur iedzīvotāji līdztekus citai
aktuālajai informācijai – ziņām, notikumu apskatiem, amatpersonu viedokļiem
dažādos sabiedrībai aktuālos jautājumos
– var gūt arī kopainu par visu pašvaldības
iestāžu darbu, kā arī saites, lai nokļūtu
kādas konkrētas iestādes mājas lapā.

Uz bibliotēku «iet» virtuāli

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB)
statistika apliecina, ka grāmatu krātuvi
virtuāli apmeklē 61 procents iedzīvotāju.
«Viņi vienkārši novērtējuši priekšrocības
– ir taču tik daudz jautājumu, ko var no-

kārtot, nenākot uz bibliotēku! Piemēram,
rezervēt grāmatu, pagarināt tās lasīšanas
termiņu, iepazīties ar bibliotēkas jaunieguvumiem,» stāsta JZB vadītāja Aija Nadziņa, turklāt atsevišķa sadaļa mājas lapā
paredzēta arī bibliotekāriem, kas atvieglo
komunikāciju ar kolēģiem citās bibliotēkās. Viņa neslēpj, ka iestādes ikdiena bez
mājas lapas vairs nav iedomājama.
Arī šķietami tik konservatīvi un pragmatiski cilvēki kā muzejnieki novērtē
mājas lapas priekšrocības. «Neslēpšu
– mājas lapa ir ne tikai veids, kā mēs varam ieinteresēt savus potenciālos apmeklētājus, bet arī iespēja uz sevi paskatīties
it kā no malas – ko citi par mums uzzina,
neienākot muzejā,» teic Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktore Gita Grase. Atšķirībā no citām
iestādēm, kuru mājas lapām vairāk ir informatīvs raksturs, muzejam ar to jāprot
ieinteresēt, pārliecināt. Tā ir iestādes vizītkarte, līdztekus informatīvai funkcijai
nodrošinot arī iestādes reklāmu.
Līdzīgi ir arī, piemēram, aģentūrai
«Kultūra» un Jelgavas reģionālajam Pieaugušo izglītības centram, un kā viena,
tā otra iestāde atzinīgi novērtē iespējas,
ko šajā ziņā sniedz internets. «Kultūra»
nesen notikušā Starptautiskā Ledus
festivāla norises laikā savu mājas lapu
pakārtoja tam, pārveidojot to par Ledus
festivāla mājas lapu, ikvienam piedāvājot virtuāli sekot līdzi pasākuma gaitai.
«Mums bija svarīgi informēt ne tikai par
festivālu kā tādu, māksliniekiem, kas tajā
piedalās, bet arī par šā gada novitātēm
– norises vietu, biļešu iegādes, transporta
novietošanas iespējām,» E.Bučele skaidro,
ka Ledus festivāla laikā vien mājas lapā ieskatījušies ap 4000 unikālo apmeklētāju.
Vidēji mēnesī tādu ir ap tūkstoti. Līdzīgi
lapa varētu tikt pārveidota arī uz citiem
vērienīgajiem pasākumiem.

Vēl ir, kur augt

Tiesa gan – pagaidām vēl ne visām
iestādēm izdevies nodrošināt virtuālo
komunikāciju ar mājas lapas apmeklētājiem. Viņi labprātāk kontaktējas klātienē
vai pa telefonu, tādēļ iespēju savas domas
un ierosinājumus izteikt, par to uzrakstot
mājas lapā, izmanto reti. «Pieļauju, ka Sociālo lietu pārvaldes mājas lapā šī sadaļa
nav īpaši aktīva tādēļ, ka lielākoties mūsu
klienti ir trūcīgi un vecāka gadagājuma
cilvēki, kam tas ir apgrūtinoši, taču,
domāju, tas ir tikai laika jautājums, līdz
situācija mainīsies,» tā R.Stūrāne. Par
virtuālo apmeklētāju aktivitāti gan nevar
sūdzēties muzejs, īpaši jau laikā, kad skolēniem jāizstrādā zinātniskie darbi. «Uz
dažādiem virtuāli uzdotiem jautājumiem,
kas ir mūsu kompetencē, muzeja speciālistiem nākas atbildēt ļoti bieži, un atbildes parasti ir ļoti izsmeļošas. Tiesa gan
– skolēniem, kas aktivizējas zinātnisko
darbu izstrādes laikā, iesakām atnākt uz
muzeju, citādi sanāk, ka speciālisti viņu
vietā atrod nepieciešamo informāciju un
to vēl uzraksta,» neslēpj G.Grase.
Protams, darāmā, lai pašvaldības
iestāžu mājas lapas kļūtu jelgavniekiem
aizvien saistošākas, vēl daudz, un jau
pašlaik teju katra iestāde var nosaukt
vairākas iecerētās izmaiņas. Tās gan
vairāk saistītas ar to, lai mājas lapa
kļūtu vēl pārskatāmāka, atraktīvāka un
iedzīvotājiem saistošāka, to papildinot ar
galerijām, jaunām sadaļām, lai vienuviet
varētu iegūt vēl vairāk informācijas par
konkrēto jomu, turklāt ne tikai latviešu
valodā vien, un pašvaldības iestādes kļūtu
vēl sasniedzamākas jelgavniekiem.
Jāpiebilst, ka savas mājas lapas ir
arī gandrīz visām pašvaldības kapitālsabiedrībām. Arī tajās iedzīvotāji var
uzzināt visu par konkrētā uzņēmuma
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sekot
līdzi nozares jaunumiem. Piemēram, Jelgavas autobusu parka mājas lapas sadaļā
«Aktualitātes» iespējams uzzināt jaunāko
informāciju par izmaiņām sabiedriskā
transporta kustību grafikā. Savukārt
Jelgavas poliklīnikas mājas lapā ir gūstama visa informācija par jaunākajām
iespējām iestādē un medicīnas darbinieku
pieņemšanas laikiem.

jelgavas dome

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts
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Deputāti vērtē četru gadu darbu
Tieši pirms četriem gadiem – 2005. gada 12. martā – jelgavnieki devās uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izdarītu savu izvēli un
nobalsotu par tiem politiķiem, kuri veidos Jelgavas attīstības
nākamo posmu. Četri gadi ir pagājuši, un «Jelgavas Vēstnesis»
aicināja domes deputātus atbildēt uz jautājumiem:
1. Ko jūs kā Jelgavas domes deputāts esat izdarījis četru gadu
darbības laikā?
2. Kādus partijas programmā iekļautos solījumus vēlētājiem
izdevies izpildīt pēc jūsu iniciatīvas?
3. Vai esat izmantojuši iespēju lobēt pilsētas intereses savās
parlamenta frakcijās, ko izdevies panākt?
4. Ko un kādu iemeslu dēļ jums nav izdevies īstenot?
Ceram, ka šīs atbildes palīdzēs jelgavniekiem izdarīt secinājumus par to, cik atbildīgi deputāti izturējušies pret viņiem
izteikto uzticību.
Jelgavas domes sēdēs no 31.03.2005. līdz 2008. gadam lemtais
Gads Domes sēžu skaits
		
2005.
11
2006.
20
2007.
14
2008.
19

Domes lēmumi (skaits)
Izvirzīti
Pieņemti
328
320
635
632
544
540
401
399

Andris Rāviņš, Jelgavas domes
priekšsēdētājs:
«Uzlabojot investīciju vidi, pilsētai
izdevies piesaistīt virkni rūpniecības
uzņēmumu, piemēram, «AKG Thermotechnic», «Evopipes», «Mārupes
Metālmeistars», «Euro Maint Rail»
un citus. Ir izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar industriālo parku attīstītāju «ND Properties», un bijušajā
RAF teritorijā darbu sākušas vairākas ražotnes. Šogad darbu sāks arī
autobūves rūpnīca «Amo Plant», kuras akcionārs ir Jelgavas pašvaldība.
Šajos uzņēmumos radīti vairāki simti
jaunu darba vietu.
Jelgavā ielu rekonstrukcijā un
uzturēšanā kopumā pēdējos četros
gados ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni
latu. Rekonstruēta Rīgas iela, Brīvības bulvāris, Tērvetes iela un citas.
Viena no Jelgavas prioritātēm ir
izglītība. Uzlabota skolu materiāli
tehniskā bāze un vide – sakārtotas
skolu ēkas, aprīkoti mācību priekšmetu kabineti, uzlabota drošība skolās.
Uzsākot jauno mācību gadu, visu
pašvaldības un privāto izglītības
iestāžu pedagogi saņem naudas balvu. 94 skolotāji lietošanā saņēmuši
portatīvos datorus, lai nodrošinātu
mūsdienīgāku mācību procesu.
Pilsētā ir izveidota vienota profesionālās izglītības un pārkvalifikācijas sistēma, tāpēc varam sagatavot
augsti kvalificētus speciālistus nepieciešamajās jomās.
Laba sadarbība ir ar Zemgales Tehnoloģisko parku un LLU.
Aigars Rublis, Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks:
«Partijas «Jaunais laiks» Jelgavas nodaļa, startējot pašvaldības vēlēšanās, izstrādāja vēlēšanu programmu četriem gadiem
ar ilgtermiņa skatījumu pilsētas attīstībā.
Šajos četros gados būtiskākajos punktos
ir izpildīta gan vēlēšanu programma,
gan īstenoti citi darbi jelgavnieku dzīves
apstākļu uzlabošanā. Pie solītajiem un
īstenotajiem darbiem pilsētvides attīstības
un drošības jomā jāmin Uzvaras parka
rekonstrukcija, daļēji īstenotā iecere par
Raiņa parka rekonstrukciju (ir izstrādāts
tehniskais projekts). Izveidoti astoņi bērnu
rotaļu laukumi (lielākais Ozolskvērā) un
labiekārtoti seši basketbola laukumi. Ar
pašvaldības atbalstu izveidoti arī publiskie
sporta spēļu laukumi un skeitparks pie
Jelgavas Ledus halles. Palielināts gājēju
ietvju un veloceliņu skaits (pa Rīgas ielu
līdz Ozolniekiem, Tērvetes ielas posmā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā u.c.). No jauna
izbūvēti veloceliņi deviņu kilometru garumā. Drošības uzlabošanai pilsētas ielās
izvietotas 19 videonovērošanas kameras
un katrā jaunā ceļu rekonstrukcijas posmā
uzbūvēti ātrumu ierobežojošie vaļņi pie
izglītības iestādēm.
Tautsaimniecības nozares griezumā – ir
pabeigta Zinātnes un tehnoloģiskā parka
(ZTP) un jauna industriālā parka izveide
Langervaldes ielas rajonā, kurā šobrīd

Nepieņemti
8
3
4
2

Domes sēžu apmeklējums

Valērijs Buhvalovs
Sergejs Ņevoļskis
Maksims Galkins
Andrejs Garančs
Modris Jansons
Ivars Krastiņš
Andris Ķipurs
Māris Narvils
Dace Olte
Arnis Razminovičs
Andris Rāviņš
Aigars Rublis
Voldemārs Strīķis
Jurijs Strods
Valdis Sutens
Irēna Škutāne
Ēvalds Dreimanis

Sēdes no Neapmeklēja
2005.-2008.
gadam
41
2
37
10
64
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64
5
64
3
64
5
64
3
64
2
64
5
64
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64
9
64
4
64
6
53
6
64
18
64
7
11
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Pavasarī pabeigsim 4. vidusskolas
piebūvi ar moderni aprīkotiem kabinetiem un koncertzāli. Savukārt
gada nogalē ekspluatācijā plānots
nodot Zemgales Olimpisko centru.
Pilnībā renovēts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
rekonstruēts un labiekārtots Uzvaras
parks.
Mūsu mērķis vienmēr ir bijis investīciju piesaiste pilsētai, attīstīta
ražošana un jaunu darba vietu radīšana vienmērīgai un stabilai pilsētas
attīstībai. Tas ir izdarīts!
Ir palielinājušās iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas pilsētas budžetā, un tas nozīmē, ka pēdējos gados ir
augusi jelgavnieku labklājība.
Ieguldījumi pilsētvides sakārtošanā
dod to, ka cilvēki pilsētā var justies
drošāk. Pilsētā ir uzlabojies ielu ap-

gaismojums un izgaismoti dievnami.
Satiksmes drošībai izvietotas videokameras un «gulošie» policisti.
Esam ieguldījuši lielu darbu pilsētas slimnīcas un poliklīnikas remontos un tehnoloģijās, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem pieeju kvalitatīviem
medicīniskajiem pakalpojumiem.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumus
ar daudziem Latvijas teātriem, kas
Jelgavā ļauj piedāvāt augsta līmeņa
kultūras pasākumus. Pilsētā attīstās
profesionālā sporta komandas un
notiek veiksmīga sadarbība ar sporta
klubiem. Nesalīdzināmi ir audzis finansējums sporta jomai – 2001. gadā
tie bija 12 tūkstoši, bet 2008. gadā
– 269 tūkstoši latu.
Ar Zaļo un zemnieku frakcijas
atbalstu pilsētai piesaistīti valsts
investīciju programmu līdzekļi. Tie
izmantoti, piemēram, ielu rekonstrukcijai, Zemgales Olimpiskā centra
būvniecībai, 4. vidusskolas piebūves
celtniecībai un vairāku skolu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai.
Diemžēl nav izdevies būtiski «iekustināt» energoefektivitātes paaugstināšanas projektus privātajā sektorā. Iedzīvotājiem joprojām trūkst
izpratnes par energoefektivitātes
pasākumu ieviešanas nozīmi.
Ņemot vērā nenoregulēto likumdošanu, nav izdevies būtiski uzlabot situāciju namu apsaimniekošanas jomā.
Valsts birokrātijas dēļ aizkavējusies
virknes ES struktūrfondu finansēto
projektu ieviešana.»

strādā tāds uzņēmums kā SIA «Evopipes». Izveidots biznesa inkubators ZTP
teritorijā, kas dod iespēju idejām bagātiem
cilvēkiem uzsākt uzņēmējdarbību. Ir panākts, ka sadarbībā ar profesionālajām un
augstākajām mācību iestādēm tiek sagatavoti speciālisti pieprasītākajās profesijās,
kas atrod darbu pilsētas uzņēmumos,
it sevišķi tas attiecas uz metālapstrādes
speciālistiem, kuri zināšanas un nepieciešamās iemaņas var apgūt pašvaldības
finansētajā Pieaugušo izglītības centrā un
Amatu vidusskolā.
Infrastruktūras un komunālās saimniecības sadaļā ir uzsākts darbs pie dzīvojamo

māju iekšpagalmu sakārtošanas programmas. Pilotprojekts ir iekšpagalms Raiņa
ielā 10. Ceļu virsmas uzlabošanas darbos
pirmo reizi tika pielietota vienlaidus
seguma tehnoloģija, kas dod iespēju ilglaicīgi uzturēt ceļu labā stāvoklī, piemēram,
Lietuvas šosejā, Pulkveža O.Kalpaka ielā,
Kalnciema ceļā, Tērvetes ielā u.c.
Piesaistot Vācijas Vides ministrijas
finansējumu, īstenots energoefektivitātes
projekts 4. līnijā 1 un uzsākts Helmaņa
ielā 3, kur iedzīvotāju līdzfinansējums
veido līdz 50 procentiem no kopīgajām
izmaksām. Par šādu projektu lietderību
liecina tas, ka 4. līnijas 1. namā maksa
par siltumu samazinājusies uz pusi. Lai
palīdzētu pilsētniekiem risināt ēku siltināšanas jautājumus, izveidota Zemgales
reģionālā Enerģētikas aģentūra.
Pie īstenotajiem projektiem izglītībā
jāmin mācību materiālās bāzes uzlabošana, sākot ar dabas zinību kabinetu
iekārtošanu un beidzot ar ēku siltināšanu
4. pamatskolā, 5. vidusskolā u.c.
Pie daļēji īstenotajiem darbiem var
minēt sociālo dzīvokļu izveidi maznodrošinātajiem, uzbūvējot pašvaldības sociālo
māju, jo ekonomiskās situācijas maiņas
rezultātā šim projektam neizdevās atrast
investoru. Rezultātā netika uzbūvēta
māja, bet iepirkti vairāk nekā 22 dzīvokļi,
kā arī pilnībā rekonstruēts avārijas stāvoklī esošais nams Filozofu ielā 46.»

Irēna Škutāne, Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece:
«Paldies jelgavniekiem, kas mani
atbalstīja 2005. gada pašvaldības vēlēšanās un deva iespēju turpināt darbu
pašvaldībā.
Papildus tam, lai pašvaldība izpildītu
savus galvenos uzdevumus un sniegtu
kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem
izglītības, sociālās nodrošināšanas, kultūras, sporta, pilsētsaimniecības un citās
nozarēs, mūsu prioritāte vienmēr bijusi
pilsētas infrastruktūras sakārtošana,
lai ieinteresētu uzņēmējus atvērt savas
ražotnes pilsētā un lai radītu pievilcīgu
vidi iedzīvotājiem.
Ievērojami līdzekļi ir ieguldīti ielu
rekonstrukcijā. Atjaunota Rīgas iela,
kurā izbūvētas arī jaunas ietves, apgaismojums un uzstādīti mūsdienīgi
luksofori. Pilnībā rekonstruēta Rūpniecības, Tērvetes, Pulkveža O.Kalpaka un
Zirgu iela, Brīvības bulvāris, sakārtotas
arī citas pilsētas ielas un stāvlaukumi.
Ieguldīti līdzekļi pilsētas apgaismojuma
tīklu, hidrotehnisko būvju un satiksmes
drošības uzlabošanā.
Pilsētā ir pabeigta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projekta pirmā kārta, pilnībā rekonstruētas
pilsētas attīrīšanas iekārtas un pabeigts
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas sakārtošanas projekts.
Pieauguma tendences bija ekonomiskajai aktivitātei. Darbu sācis uzņēmums
«Intranserviss», rūpnīca «AKG Thermotechnic». Ekspluatācijā nodota Latvijas
– Krievijas kopuzņēmuma «Amo Plant»
rūpnīcas pirmā kārta, veiksmīgi attīstās
uzņēmējdarbība bijušajā RAF teritorijā,
uzbūvēts ZTP un labiekārtota tā teritorija u.c. Notikusi aktīva ražošanas un
tirdzniecības objektu, daudzdzīvokļu un
individuālo dzīvojamo māju būvniecība.
Pakāpeniski veikta pasažieru pārvadājumu sistēmas sakārtošana. Iegādāti
komfortabli autobusi, labiekārtotas
pieturvietas.
Viena no prioritārajām nozarēm mums
vienmēr ir bijusi sociālā nodrošināšana,
kurai ik gadu tiek piešķirts vairāk nekā
miljons latu. Pašvaldība ļoti ievērojami
ir paplašinājusi to cilvēku loku, kas var
saņemt pašvaldības sociālo palīdzību,
lai norēķinātos par komunālajiem pakalpojumiem, saņemtu atvieglojumus
medicīniskajā aprūpē, bērni varētu ēst
brīvpusdienas skolā un bērnudārzā,
iegādāties mācību līdzekļus, saņemt
atlaides braukšanai sabiedriskajā tran

sportā. Lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt
mājokļa jautājumus, pašvaldība ir iegādājusies jaunus dzīvokļus, remontē pašvaldības īpašumā esošos mājokļus, kā arī
piešķir dzīvokļu atbrīvošanas pabalstus
denacionalizēto namu īrniekiem.
Ir veikts mērķtiecīgs darbs, lai izveidotu konkurētspējīgu izglītības sistēmu,
ieguldot līdzekļus skolu un pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā un materiāli tehniskās bāzes papildināšanā. Šogad tiks pabeigta 4. vidusskolas
piebūves un Zemgales Olimpiskā centra
būvniecība. Šie objekti uzlabos mācību un
treniņu apstākļus skolēniem un sportistiem, kā arī paplašinās kultūras un sporta
pasākumu organizēšanas iespējas.
Pēc kultūras nama rekonstrukcijas
ļoti aktivizējās kultūras dzīve. Turpinās
sadarbība ar Latvijas teātriem, Latvijas
Nacionālo simfonisko orķestri, aktīvi ir
pašdarbības kolektīvi, tiek organizēti
svētki, kas kļuvuši populāri ne tikai Jelgavā, piemēram, Ledus skulptūru festivāls,
Piena, maizes un medus svētki u.c.
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs ar profesionālo darbību, organizējot dažādus pasākumus un izstādes,
piesaista arvien vairāk apmeklētāju. Muzeja ēkas restaurācija ir pilnībā pabeigta,
šogad tiks labiekārtota arī tā teritorija.
Ir pilnībā rekonstruēts Uzvaras parks,
šogad tiks uzsākta Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija, ir skaisti izgaismotas baznīcas un Jelgavas pils.
Šo gadu laikā pilsētas budžets ir pieckāršojies, līdz ar to ir palielinājies darba
apjoms un atbildība.
Nav iespējams uzskaitīt visu astoņu
gadu laikā paveikto, bet novērtēt gan. Un
šo vērtējumu, es domāju, izteiks mūsu
pilsētas iedzīvotāji.»

Jurijs Strods, domes deputāts:
«Mana darbība Jelgavas domē četru
gadu laikā sadalās trijās daļās: domes
amatpersona (priekšsēdētāja vietnieks
investīciju piesaistes jautājumos), tad
darbs trimdā Rīgā, pēc tam ierindas
deputāts Jelgavā.
Par pirmo daļu – atstājot amatu,
Jelgava bija līdere starp pašvaldībām
Eiropas Savienības struktūrfondu
piesaistē. Par otro daļu – pirms trimdas
Jelgavā bija viens biznesa inkubators
un divi cietumi, pēc – viens cietums un
divi biznesa inkubatori, tajā skaitā arī
LLU. Domāju, ka šis fakts vien raksturo darbības virzienus. Par trešo daļu
– saprātīgus lēmumus atbalstu.
Ja salīdzina apvienības ««Tēvzemei
un Brīvībai»/LNNK» programmu
Jelgavas domes vēlēšanām ar reāli
paveikto, tad jāsecina, ka izdarīta ir
lielākā daļa no solītā, lai gan vēlētāji
pārsvarā pilnvaroja – iebalsoja – citu
spēku pārstāvjus un reāli viens no
15 parasti neko daudz nevar izdarīt.
Tomēr dažus punktus nosaukšu – piesaistītas investīcijas daudzu miljonu
apmērā, piesaistīti līdzekļi «Academia
Petrina» renovācijai, pilsētas stadiona
būvei, palielinātas iespējas brīvpusdienām skolās, piesaistīti līdzekļi
dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai,
rekonstruēts Uzvaras parks, izveidoti
bērnu rotaļu laukumi, pilnveidota
sabiedriskās kārtības novērošanas
sistēma, paplašināta sadarbība ar LLU,
sekmēta dalīto atkritumu vākšana un

šķirošana, atbalstīti daudzi sociālie
projekti – invalīdiem, narkomānijas
novēršanai, medicīnas pakalpojumu
uzlabošanai, sekmētas iespējas mājokļu
iegūšanai utt.
Esot domes amatpersona, daudzus
jautājumus risināju arī Rīgā, bet trešajā posmā, kad dažiem spēkiem nešķita
svarīgi izmantot manas prasmes Jelgavas attīstībai, protams, ka ar varu
nevēlējos kļūt mīļš un pamatā strādāju
savā darba vietā, atbalstīju domes
sēdēs uz attīstību vērstus jautājumus.
Lai varētu īstenot visu programmu,
nepieciešams, lai vēlētāji arī vēlas to
pašu, attieksmi izsakot balsojot. Ja
prioritātes atšķiras, t.i., iebalso citus,
tad tie arī reāli virza jautājumus un
risina savas prioritātes.»
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Jelgavas dome
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Deputāti vērtē četru gadu darbu
Voldemārs Strīķis, domes deputāts:
«Pirms četriem gadiem tiku ievēlēts
par Jelgavas domes Kultūras, izglītības
un sporta komitejas priekšsēdētāju.
Esmu gandarīts, ka šajos gados izdevās
ievērojami palielināt finansējumu bērnudārziem, skolām, kultūrai, sportam. Ik
gadus tika apsekotas skolas, sevišķi pirms
mācību gada sākuma. Informāciju, ko
guvu, izmantoju, plānojot budžetu. Esmu
sekojis līdzekļu izlietojumam un meklējis
iespējas, kā iegūt papildu līdzekļus.
Vēl darbojos Finanšu komitejā, kurā
jāpārzina līdzekļu izlietojums visā pilsētā, kā arī jāraugās, lai tie tiktu racionāli
izlietoti.
Tiku ievēlēts arī Sporta servisa centra
valdē. Arī šeit iegūto informāciju liku lietā, veidojot budžetu sporta pasākumiem.
Lielākais ieguvums pilsētai un reģionam
– topošā Zemgales Olimpiskā centra
jaunbūve.
Intensīvs darbs bija arī Integrācijas
komisijā, kurā pildīju priekšsēdētāja
vietnieka pienākumus. Izstrādājām Integrācijas koncepciju un darba programmu,
kura kalpo par pamatu visu virzienu
integrācijas jautājumos.
Pēc manas iniciatīvas tika nodibināts
Jāņa Bisenieka fonds, kas ik gadu rīko

konkursus, lai noskaidrotu čaklākos,
populārākos kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības censoņus. Darbojos fonda
valdē. Valde man ir uzticējusi žūrijas
komisijas priekšsēdētāja pienākumus. Par
uzvarētājiem jau kļuvusi profesore Baiba
Rivža, zemnieks un kultūras darbinieks
Jānis Vinters, kā arī uzņēmēji: SIA «Kan
clers» vadītāja Ilva Mieze un Mašīnbūves
rūpnīcas īpašnieks Pēteris Bila.
Priekšvēlēšanu solījumi izpildīti. Pilsēta attīstās, rodas arvien jauni uzdevumi.
Esmu piedalījies vairāku citu nozīmīgu

Modris Jansons, domes deputāts:
«Visus četrus gadus darbojos Jelgavas
domes deputātu pozīcijā, tādēļ esmu iedziļinājies un analizējis katru jautājumu
un uzņēmies atbildību par pieņemtajiem
lēmumiem. Esmu gandarīts, ka šie lēmumi un tiem sekojošā rīcība ir bijuši
lietderīgi pilsētniekiem dzīvē un Jelgavas
izaugsmē.
Vadot Estētikas komisiju, palīdzēju
pilsētas vides un tēla veidošanā, atbilstoši
tā brīža iespējām darbojos sabiedriskās
domas rosināšanā šo jautājumu izpratnei
– ko līdz skaistas dobes, ja kankari «pušķo» balkonus!
Tautsaimniecības komitejā jautājumu
loks skāra infrastruktūras attīstību uzņēmēju atbalstam. Lepojos par iespēju
līdzdarboties lielajos ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, attīrīšanas iekārtu
pārbūves projektos un «Zemgales Eko»
izveidē.
Īpašs stāsts ir par «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmuma» sanāciju un veiksmīgu sadarbību ar «Jelgavas koģenerāciju», bet tagad

– ar SIA «Fortum Jelgava», kur izdevās
pārvarēt pat dramatiskus sarežģījumus.
Šobrīd siltumapgādes nozare Jelgavā
ir sakārtotākā valstī, ar izaugsmes perspektīvu atjaunojamo apkures resursu
izmantošanai koģenerācijas virzienā.
Kā STU padomes priekšsēdētājs esmu

Andrejs Garančs, domes deputāts:
«Kā Jelgavas domes deputāts strādāju
Finanšu, kā arī Pilsētvides un tautsaimniecības komitejā. Risināti daudzi jautājumi, kas saistīti ar pilsētas attīstību.
Pēdējos gados ir daudz paveikts pilsētas
labiekārtošanā, sakārtots Uzvaras parks
un citi objekti.
Ir palielinātas pabalstu izmaksas
cilvēkiem ar zemiem ieņēmumiem, kas,
protams, vēl ir nepietiekami. Sadarbībā
ar LLU, «Latvenergo» tika izstrādāts
tehniskais projekts Jelgavas pils izgaismošanai. Pateicoties arī daudziem
naudas ziedotājiem, ir izgaismotas pils
dienvidu un austrumu fasādes.
Ir bijušas iespējas pārrunāt pilsētas
problēmas ar atsevišķiem Saeimas de-

putātiem. Pieļauju, ka tas kaut nedaudz
ir palīdzējis pilsētas un LLU attīstībai.
Nav izdevies risināt straujāku ielu uzlabošanu pilsētā. Nav bijis iespējams izdalīt
pietiekamus finanšu līdzekļus pilsētas
apgaismojuma uzlabošanai. Pašvaldībai
ir jāveic daudzas tās funkcijas, taču daļa
jāveic arī valstij, piemēram, jāmaksā
darba algas bērnudārzu audzinātājām,
un šis jautājums pašlaik risinās vāji.
Sakarā ar finanšu līdzekļu samazināšanos nevarēs atvēlēt pietiekamus
līdzekļus infrastruktūras uzturēšanai.
Tāpat pietrūks līdzekļu skolu un bērnudārzu remontiem. Nopietni jāturpina
naudas līdzekļu piesaistīšana no dažādiem ES fondiem, kas ļaus turpināt
būvniecību un dažādus renovācijas
darbus pilsētā.»
Valdis Sutens, domes deputāts:
«Varbūt jāsāk ar darbiem, kuri
netika īstenoti subjektīvu apstākļu
dēļ. Jau pašvaldības sastāva veidošanas pirmsākumos no sarakstiem
ievēlētie deputāti tika «sašķiroti»
labajos un sliktajos, ar izcilām
prāta spējām un pilsētā notiekošo
«procesu» nesaprotošos pārstāvjos.
Un rezultāts neizpalika – no Jelgavas domē izveidotajām 28 komisijām netika apstiprināts neviens
no mūsu saraksta izvirzītajiem
sabiedrības pārstāvjiem. Loģiski
– izveidojās situācija, kuru varētu
nosaukt par līdz šim absurdāko
pilsētas pārvaldes modeli, kurā
dominēja nepabeigto un aizsākto

jautājumu izlemšanā, piemēram, Zemgales Olimpiskā centra būvniecības, 4. vidusskolas piebūves celtniecības, Kalnciema ceļa un Svētes ielas remontdarbu,
LLU objektu remontdarbu veicināšanā,
kā arī LLU aktualitāšu risināšanā.
Starpvēlēšanu periodā divus gadus pildīju LZS Jelgavas nodaļas priekšsēdētāja
pienākumus. Raudzījos, lai priekšvēlēšanu solījumi tiktu pildīti. Tie tika regulāri
apspriesti LZS valdes sēdēs.
Personīgi esmu risinājis virkni jautājumu ZZS Saeimas frakcijā: par papildu
līdzekļu iedalīšanu LLU vajadzībām,
skolu remontiem, kultūras un sporta
pasākumiem. Vairākkārt esmu piedalījies
Saeimas ZZS frakcijas darbā, pieņemot
svarīgus lēmumus. Kā LZS pārstāvis
darbojos valsts nodarbinātības un sociālo lietu dienestos, kur piedalījos, lemjot
gan valsts mēroga, gan Jelgavas pilsētas
iedzīvotāju labā.
Četru gadu periodā daudz paveikts.
Jāatzīst, ka pilsētas izaugsmes vajadzības
apsteigušas iecerēto. Pašreiz nav viegli, jo
diemžēl pārsteidza pasaules, arī Latvijas
ekonomikas krīze. Pārdzīvoju kopīgi
ar pilsētas iedzīvotājiem. Turpmākajos
gados gaida spraigs darbs – jādara tā, lai
rīkotos tālredzīgāk, lai spētu sasniegt vēl
augstākus mērķus.»

Māris Narvils, domes deputāts:
«Šo četru gadu laikā panākts, ka
Jelgava ir turpinājusi strauju attīstību
kā ekonomiskā, tā sociālās un kultūras
politikas ziņā. Savu balsi esmu atdevis,
lai pilsētā tiktu uzbūvēti ievērojami
infrastruktūras objekti sportam un
kultūrai, renovēta pilsētas slimnīca,
sakārtotas vairākas maģistrālās ielas,
izbūvēti veloceliņi. Darbu uzsācis
Jelgavas Inovāciju centrs. Uzsākta
kapitāla bērnu un jauniešu nometnes
«Lediņi» pārbūve. Nostiprināta sociālo
pabalstu sistēma pilsētā. Esmu uzņēmies atbildību par šobrīd vissmagāko
sfēru – nodarbinātību.
Izdevās izveidot Ģimenes un bērnu
lietu komisiju, kura ir tiesīga izskatīt
jautājumus, kas skar šo svarīgo sfēru.
Iesākta bērnu rotaļu laukumu izbūve,
bērniem nodrošināta iespēja ne tikai
iegūt interešu izglītību, bet arī vasarā
strādāt. Atbalstīta Bībeles svētku ideja
skolām. Sekots līdzi kristīgās mācības
nodrošināšanai skolās. Nav atbalstīta
nevienas spēļu zāles atvēršana, arī tajā
laikā, kad likums to ļāva darīt. Ir izdevies panākt, ka pašvaldībā strādā cilvēks, kas atbild par pilsētas sadarbību
ar draudzēm. Līdz ar Pašvaldības policijas vadības maiņu ir cerības, ka šīs
lietas turpinās sakārtoties, pateicoties
arī krietni uzlabotajam tehniskajam
nodrošinājumam. Uzteicama ir sadarbība ar uzņēmējiem subsidēto darba
vietu nodrošināšanā. Sekmīgi uzsākta
Jelgavas Biznesa parka, Aviācijas,
Langervaldes ielu industriālā attīstība
un apbūve. Beidzot no nulles punkta
izkustējusies pilsētas vēsturiskās
apbūves sakārtošana, lai gan daudz
jau ir pazaudēts. Ar darbu Pabalstu
piešķiršanas komisijā ir nodrošināts,
ka šodien pabalstus var saņemt lielāks
loks pensionāru un trūcīgo personu.
Sociālais budžets saglabāts 2008. gada
līmenī. Notikusi sadarbība ar pilsētas
draudzēm vides sakopšanā, labdarības
koncertu sniegšanā. Uzklausītas pilsētas mācītāju intereses un vēlmes.
Jautājumi, kas tieši skar Jelgavu,

pateicīgs domes izpildvarai par ieguldīto
darbu un veiksmīgo iniciatīvu.
Gan individuāli, gan kopā ar LZS deputātu kandidātiem dotos solījumus esam
izpildījuši. Jāteic, ka nācās paveikt arī to,
par ko pat nevarētu nosapņot.
Ar ZZS frakcijas deputātiem tikties
iznācis visai bieži, un vienmēr sarunas
vijušās ap Jelgavas jautājumiem. Jelgavas deputātu ietekme gan parlamenta
frakcijā, gan valdībā ir bijusi ļoti jūtama.
Par nepaveikto – par maz esmu runājis ar sabiedrību, līdz ar to vāja ir
atgriezeniskā informācijas plūsma, par
ko liecina procesu izpratnes trūkums
pat daudzos uzņēmējos. Laiki ir grūti,
var saprast auditorijas skepsi, tomēr,
domāju, sadarbojoties un uzklausot, var
daudz ko izdarīt arī tagad. Man pietrūkusi uzstājība, «karojot» par finansējumu
pilsētas «skaistumkopšanas» jautājumos.
Arnis Razminovičs, domes
Nenoskaidrots palicis jautājums par deputāts:
Pašvaldības policijas iespējām ietekmēt
«Atskatoties uz laiku, kas pavasakoptību un sakārtotību iedzīvotāju dīts, pārstāvot Jelgavas iedzīvotāju
īpašumos.»
intereses Jelgavas domē, par saviem
svarīgākajiem darbiem, kas arī sasaucas ar Tautas partijas programmā
minētajām lietām, vēlētos minēt
galvenos.
Pirmkārt, Jelgavas Siltumtīklu
nomātājiem neizdevās paturēt ap
600 000 latu, tie bija jāiemaksā atpakaļ budžetā. Minimāli, ko Jelgavas
iedzīvotāji ir zaudējuši, ir cena, par
kādu tika pārdotas «Jelgavas koģenerācijas» daļas uzņēmumam «Fortum
Jelgava».
Otrkārt, esmu centies sekot līdz
Jelgavas Nekustamo īpašumu pārvaldes darbam. Ir izdevies panākt
nepamatotu rēķinu atsaukšanu, ko
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde bija piesūtījusi savu apsaimniekoto māju iedzīvotājiem. Domes
vadība gan atzina kļūdas, tomēr
konsekvences nesekoja, līdz ar to
joprojām mēs baudām diezgan lielu
darbu shēmu realizācija.
visatļautību no Jelgavas Nekustamā
Pilsēta nav spējusi definēt savas īpašuma pārvaldes puses.
attīstības virzienu prioritātes,
Treškārt, izdevās novērst projektu
un nav pat nojausmas, vai esam par daudzdzīvokļu mājas būvniecību
sportiska pašvaldība ar neskai- RAF dzīvojamo māju pagalmā.
tāmām hallēm un centriem, kuru
Ceturtkārt, esmu sekojis izglītības
c e l t n i e c ī b a i r s e k u n d ā r s j a u t ā - iestāžu attīstībai. Te varētu runāt
jums, bet primārais jautājums ir gan par remontiem, gan arī par sisuzturēšanas izdevumi, vai esam tēmas lietām. Ja valstī būtu labāka
rūpnieciska rakstura pašvaldība ekonomiskā situācija, tad jelgavnieki
a r t e h n o l o ģ i s k i e m p a r k i e m u n būtu bagātāki par vienu pašvaldības
biznesa inkubatoriem, vai gribam pirmsskolas iestādi.
izveidot Zemgales tūrisma centru,
Piektkārt, esmu atbalstījis Zemvai pilsēta ir viens liels tirdzniecī- gales Olimpiskā centra būvniecības
bas un biroju centrs.
projektu, tomēr pilsētas vadība vaViens gan ir skaidrs – kredītsais- rēja būt krietni uzmanīgāka, slēdzot
tību apjoms ir sasniedzis pašvaldī- būvniecības projektu.
bas budžetu, un tā ir īpaša dāvana
Visbeidzot azartspēļu vietu ieronākamās domes sasaukumam.»
bežošana, pašvaldības pirmpirkuma

parlamenta frakcijā tiešā veidā nav
risināti, bet izmantots tā laika partijas
vadības padoms, kādā veidā vislabāk
sekmīgi līdzdarboties pašvaldības domes darbā.
Nav līdz galam izdevies realizēt
bērnudārzu būves attīstības programmu, lai gan atbalsts projektam,
lai varētu notikt renovācija Pulkveža
Brieža ielā, ir sniegts. Nav izveidots
tāds, kā mēs to domājām, ekonomiskās attīstības analīzes centrs. Joprojām labākas iespējas vēlētos pilsētas
pašvaldības sadarbībā ar LLU. Diemžēl bērnu drošības jautājums, lai arī
ir pavirzījies uz priekšu, joprojām ir
aktuāls. Bija doma šī jautājuma risināšanai izmantot projektu līdzekļus,
taču tas netika atbalstīts. Joprojām,
manuprāt, pārāk lēna ir rotaļu laukumu attīstīšana. Likumdošanas
ierobežotās iespējas nav ļāvušas
aktīvi iestāties par spēļu zāļu ierobežošanu pilsētā. Pilsētas atkarības
vielu kabineta darbs šajā situācijā
var izrādīties nepietiekams. Diemžēl
audžuģimeņu kustība Jelgavā joprojām stāv uz vietas. Vāji attīstījusies
namu alternatīvā apsaimniekošana.
Diemžēl daudzu uzdevumu veikšanu
un izpildi nākotnē krietni koriģēs
vispārējā ekonomiskā stagnācija, bet
visiem kopā ir jāiztur!»

tiesību izmatošana.
Esmu izmantojis iespēju lobēt pilsētas intereses parlamenta frakcijās,
tomēr Jelgavas pašvaldība ir bijusi
diezgan vāja projektu sagatavošanā,
kā arī ar projektu iesniegšanu ir bijušas problēmas. Turklāt ir diezgan
grūti lobēt lielus pašvaldību investīciju projektus, ja tava pārstāvētā
partija domē ir opozīcijā, t.i., ar tevis
iesniegtajiem domes lēmuma projektiem nerēķinās. Savukārt mazie investīciju projekti (piemēram, mācību
iestāžu remonti) ir tikuši atbalstīti un
iekļauti valsts budžeta projektā.
Strādājot domes vadības opozīcijā, ir iespēja vai nu atbalstīt domes
vadības iesniegtos lēmumus, vai
neatbalstīt tos, norādot uz kļūdām.
Līdz ar to manus un Tautas partijas
iesniegtos priekšlikumus noraidīja,
tāpēc, ka tie nav pozīcijas iesniegti.
Situācija gan pēdējā pusgada laikā
ir mainījusies.
Nav izdevies īstenot to, ka Jelgavas
pilsēta un Latvijas Lauksaimniecības
universitāte dzīvo un attīstās, viena
otrai palīdzot, nevis konkurējot.»
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Deputāti vērtē četru gadu darbu
Andris Ķipurs, domes deputāts:
«Runājot par pilsētas domes
deputāta darbu, jāsāk ar to, ka šis
darbs neaprobežojas ar domes sēžu
laikā rokas pacelšanu vai nepacelšanu kāda jautājuma lemšanai, bet
gan ar regulāru darbu, apmeklējot
komiteju un komisiju sēdes, kur minētie jautājumi tiek sīki iztirzāti un
pieņemts tāds vai citāds lēmums.
Domes sēžu laikā faktiski notiek šo
jautājumu likumīga akceptēšana.
Lai runātu par paveikto, jāatgriežas pie vēlēšanu programmas 2005.
gadā. Runājot par tautsaimniecības
attīstību pilsētā, jāmin Zinātnes
un tehnoloģiskā parka izveide un
jauna industriālā parka izveide
Langervaldes ielas rajonā, kā arī
izveidotais biznesa inkubators ZTP
teritorijā, kas dod iespējas uzsākt
uzņēmējdarbību iesācējiem. Tās ir
jaunas darba vietas, tie ir nodokļu
ieņēmumi pilsētas attīstībai. Ir arī
panākts, ka sadarbībā ar mācību
iestādēm tiek sagatavoti speciālisti
pieprasītākajās profesijās, kuri atrod darbu pilsētas uzņēmumos. Tas
vairāk attiecas uz metālapstrādes
Sergejs Ņevoļskis, domes deputāts:
«Domes deputāts esmu kopš
2006. gada novembra. Neuzskatu,
ka šajā laika periodā būtu paveicis daudz. Dažiem pensionāriem
palīdzēju atsevišķos nesvarīgos
jautājumos. Esmu palīdzējis vienai
ģimenei nokārtot un saņemt denacionalizēto māju īrnieku pabalstu,
kā arī nodrošināju jauna dzīvokļa
iegādes darījumu. Es esmu opozīcijas deputāts – tas arī visu izsaka.
Varas koalīcijas deputāti jebkurus
jautājumus risina, paceļot telefona
klausuli, bet opozīcijas deputātam
ir jālūdzas pie domes ierēdņiem,
kuri vēl izvērtēs, vai nu palīdzēt,
vai atteikt. Šajā laika periodā ierosināju SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» valdes locekļa
atbrīvošanu no amata par 2007.
gadā nelikumīgi izrakstītiem rēķiniem. Manu priekšlikumu koalīcija
noraidīja. Ierosināju SIA «Jelgavas
ūdens» vadītāja atbrīvošanu no
amata par dzeramā ūdens krīzes
izraisīšanu 2008. gada vasarā.
Atkārtoju vēlreiz – opozīcijas deputāts Jelgavas domē ir tukša vieta,
Ivars Krastiņš, domes deputāts:
«Es strādāju divās domes komitejās – Vides un tautsaimniecības
attīstības komitejā un Izglītības,
kultūras un sporta komitejā –, līdzdarbojos arī divās komisijās – Vides
komisijā un Zemes nomas komisijā.
Ar Jelgavas domes lēmumu esmu
ievēlēts a/s «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmums» valdē. Aizvadītajos
gados darāmā ir bijis pietiekami
daudz, jo tā sauktajos «treknajos
gados» pilsēta strauji attīstījās,
tāpēc izskatāmo lēmumu projektu un dažādu pilsētas attīstības
projektu bija daudz. Taču šodien
– krīzes apstākļos – deputātiem ir
citi uzdevumi, ir jāpārstrukturē
un jāspēj sabalansēt pilsētas vajadzības ar budžeta iespējām tā,
lai neciestu pilsētas attīstība un
neciestu iedzīvotāji.
Domē tiku ievēlēts no partijas
«Latvijas ceļš», taču, kā zināms,
2007. gada nogalē apvienojoties
«Latvijas ceļam» ar Latvijas Pirmo
partiju un pievienojoties arī vairākām reģionālajām partijām, tika
izveidota jauna partija – LPP/LC.
Kopumā galvenajās sadaļās abu partiju programmas bija līdzīgas, galvenajos vilcienos līdzīgas vērtības tika
paustas arī LC un LPP priekšvēlēšanu programmās. Jāsaka, ka vienmēr

speciālistiem.
Runājot par pilsētvidi, varam lepoties ar Uzvaras parka renovāciju.
Arī R aiņa parka rekonstrukcija
ir uzsākta – izstrādāts tehniskais
projekts. No solītajiem bērnu rotaļu
laukumiem ir izveidoti astoņi. Ir
izbūvēti veloceliņi pa Rīgas ielu līdz
Ozolniekiem, Tērvetes ielā. Ielās
tika izbūvēti ātrumu ierobežojošie
vaļņi, kā arī uzstādītas videonovē-

rošanas kameras.
Pilsētā uzsākts īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas
projektus: 4. līnijā, izstrādes stadijā Helmaņa ielā 3, jau realizēts
pilsētas slimnīcā (izbūvēts divslīpju
jumts, nomainīti logi, nosiltināta
fasāde, renovēts siltummezgls).
Pē d ē j o v a r u z s k a t ī t p a r m a n i s
izcīnītu. Ar «Jaunā laika» finansiālu atbalstu 50 000 latu apmērā
tika izremontēta slimnīcas Bērnu
nodaļa.
No E-lietu ministrijas, kuru
vadīja «Jaunais laiks», tika finansēta datoru iegāde Jelgavas Valsts
ģimnāzijai un Vakara (maiņu) vidusskolai.
Pie solītiem, bet neīstenotiem
darbiem jāmin tas, ka neizdevās
uzbūvēt sociālo māju maznodrošinātajiem. Tāpat ir jāatzīst, ka
pilsētas ielu seguma kvalitāte ir
sliktā stāvoklī, izņemot pēdējos
gados renovētās. Nepietiekams ir
arī ielu apgaismojums.
Pilsētas infrastruktūras un komunālās saimniecības jomā darāmā
netrūks ne šim, ne arī visiem pārējiem sasaukumiem.»

un cilvēks ar tādām pilnvarām nevar izpildīt nekādus solījumus.
Man neizdevās īstenot vairākas
lietas: nomainīt Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes vadību,
izstrādāt uzņēmumam jaunu darbības koncepciju, izsludināt konkursu par jauna vadītāja amata
vietu; ieviest konkurenci siltumapgādes tirgū Jelgavā – saskaņā ar
LR Enerģētikas likuma normām

pašvaldības pienākums ir veicināt
konkurenci siltumapgādes tirgū,
bet Jelgavā siltumenerģijas tirgus
ir monopolizēts; samazināt apkures izmaksas, izmantojot citus
kurināmā veidus (kūdru, koka
skaidas); ieviest konkurenci atkritumu apsaimniekošanas tirgū un
pārdot SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» pašvaldības daļu. Jelgavā atkritumu apsaimniekošanas
tirgus ir mākslīgi monopolizēts, kā
rezultātā jelgavnieki par atkritumu
izvešanu maksā dubultā. Bauskā ar
10 000 iedzīvotāju ir divi atkritumu
apsaimniekošanas operatori, Jelgavā ar 65 000 – tikai viens, turklāt
uzņēmums ar pašvaldības kapitālu.
Neizdevās arī pārdot pašvaldības
daļu Jelgavas Ledus hallei, un pilsēta tagad ir spiesta dotēt Imanta
Kanaškas un domes kopuzņēmumu,
no tā ir jāatsakās; veicināt pašvaldības bērnudārzu attīstību – nav
pieļaujama situācija, ka bērni gaida
vietu ilgāk par trim gadiem.
Šos visus projektus neizdevās
realizēt, jo es nebiju Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieka komunālajos jautājumos amatā.»

iespēju robežās esmu atbalstījis šīs
prioritātes. Tomēr jāatzīst, ka ne tik
daudz vērības līdz šim ir pievērsts
drošības jautājumiem.
Lielākā daļa no tā, kas tiek lemts
LR Saeimā, tieši attiecas uz mums
visiem – Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem –, un Jelgava nekādi
nevar būt izņēmums. Vēl aizvadītā
gada rudenī Saeimas frakcijās tika
skatīts jautājums, lai iekļautu
valsts budžetā arī 2. klašu skolēnu
brīvpusdienas, un frakcija lūdza
atbalstu no savām nodaļām un pašvaldībās pārstāvētajiem deputātiem.
Šo projektu LPP/LC arī ar manis

izsūtītiem deputāta pieprasījumiem
uz visām Saeimā pārstāvētajām
frakcijām izdevās iekļaut šā gada
budžetā, taču joprojām ir bažas,
vai jaunā valdība budžeta grozījumos skolēnu brīvpusdienas un
«māmiņu algas» saglabās līdzšinējā
apmērā. Ja būs izmaiņas, tas būs
uz nākamās koalīcijas un valdības
sirdsapziņas.
Joprojām nav izdevies pārliecināt
Jelgavas domes koalīciju par to,
ka Jelgavas Ledus sporta skolai
piešķirtais šā gada budžets, neraugoties uz krīzes apstākļiem, ir pārmērīgi liels un dāsns (finansējuma
ziņā līdzvērtīgs pārējo triju Jelgavas sporta skolu budžetam kopā),
jo nekādi nav saprotams, kāpēc
privātais īpašnieks var diktēt nesamērīgi dārgu ledus nomas maksu
un pašvaldība ir gatava to maksāt,
ja citiem ledus tiek iznomāts par
nesalīdzināmi lētāku cenu. Tāpat
nav izdevies panākt mazāka finansējuma piešķiršanu «Zemgales INFO»,
kas daudzu jelgavnieku izpratnē
ir nelietderīgi tēriņi. Uzskatu, un
daudzi piekritīs, ka, strauji augot
bezdarbam un samazinoties darba
vietām pilsētā, noteikti var atrast
racionālāku un lietderīgāku finanšu
resursu izlietojumu, ņemot vērā to,
ka ielu remontam budžetā ir atvēlēts mazāk līdzekļu.»

Dace Olte, domes deputāte:
«Strādāju domes Kultūras, izglītības un sporta komitejā, Sociālo
lietu un veselības aizsardzības
komitejā, kā arī darbojos Pabalstu
piešķiršanas komisijā. Sociālajā
sfērā atskaites laikposmā ir izdevies
būtiski paplašināt sociālo pabals
tu apjomu, kā arī saņēmēju loku. Ir
ieviesti jauni sociālie pakalpojumi
gan maznodrošinātiem jelgavniekiem, gan personām ar sevišķām
vajadzībām (piemēram, Higiēnas
centrs, Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrs, dienas centri «Atbalsts» un «Integra», kā arī grupu
dzīvokļi u.c.). Arī 2009. gadā nav
ierobežots vai izslēgts neviens no
sociālās palīdzības veidiem, taču iespējams, ka daudziem jelgavniekiem
būs nepieciešams papildu atbalsts
no pašvaldības, tāpēc šim procesam
jāseko līdzi.
Kultūras un izglītības jomā – esmu
bijusi visās pilsētas mācību iestādēs,
lai uz vietas pārliecinātos, kā tiek izlietoti iedalītie līdzekļi remontiem,
materiālu iegādēm un citā lietām.
Esmu atbalstījusi Jelgavas 4. vidusskolas piebūves celtniecību, Ledus
sporta skolas izveidi, līdzekļu izdalīšanu bērnu atpūtas organizēšanai
«Lediņos», Zemgales Olimpiskā
centra būvniecību, Uzvaras parka
sakārtošanu un citus.   
Domāju, ka ir izdevies nodrošināt
stabilu, daudzveidīgu sociālās palīdzības un aprūpes pakalpojumu pieejamību pilsētā. Es regulāri analizēju savu vēlētāju ierosinājumus,
sūdzības un sagatavoju deputātu
komitejai ierosinājumus, lai palīdzība nonāktu tieši pie tiem, kuriem tā
ir nepieciešama, un tajā pašā laikā
atsevišķām ļaužu grupām nebūtu
vēlme to izmantot ļaunprātīgi vai
vieglprātīgi.
Esmu tikusies ar Saeimas Sociālo
lietu komitejas vadītāju Aiju Barču
un regulāri sniegusi savu viedokli
par nepieciešamajiem grozījumiem
likumā «Par valsts pensijām», citos
sociālās drošības normatīvajos aktos. Ir gandarījums par iespēju poMaksims Galkins, domes deputāts:
«Es atbalstīju visus valdošās koalīcijas priekšlikumus, kuri bija saistīti
ar skolu finansēšanu, sociālajiem pabalstiem, ielu remontiem un pilsētas
labiekārtošanu. Pēc mana lūguma
tika apgaismota Draudzības iela,
pa kuru daudzi cilvēki katru dienu
iet uz darbu un skolu. Savas mājas
pagalmā par savu naudu atjaunoju
bērnu šūpoles. Visus četrus gadus
palīdzēju Jelgavas kultūrbiedrībai
«Veče» un Jelgavas Antihitlera
koalīcijas veterāniem ar transporta
pakalpojumiem (bez maksas). Es
neatbalstīju aizdomīgos kredītus, kurus aizņēmās Jelgavas dome. Pilsēta
varēja iztikt arī bez Zemgales Olimpiskā centra 16 miljonu latu vērtībā
– šos līdzekļus varēja ieguldīt, lai
nodibinātu nelielus sporta klubus
katrā pilsētas rajonā.
Pēc manas iniciatīvas (tiesa gan
– ne vienu reizi vien) Jelgavas dome
atvēra interneta lappusi www.jelgava.lv krievu valodā runājošajiem.
Tika palielināts izglītības un sociālās aprūpes finansējums. Beidzot
tika nodibināta caurredzama rinda
bērnudārzos. Mūsu partija saņēma
atbalstu dažos kultūras projektos,
kas saistīti ar Uzvaras dienas svinēšanu mūsu pilsētā.
Ar V.Buhvalova palīdzību mums
izdevies paplašināt skolu padomju
funkcijas, palielināt izglītības finansējumu un daļēji skolotāju algas.
Tagad ar parlamenta palīdzību mēs
lemjam jautājumu par aizliegumu
cilvēkus ar nepilngadīgiem bērniem
izlikt no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības piedāvāšanas. Mūsu

litiski represētajiem saņemt pensiju
piecus gadus agrāk pirms noteiktā
pensionēšanās vecuma. Jau gandrīz
60 agrā bērnībā politiski represētie
vai izsūtījumā dzimušie jelgavnieki
ir izmantojuši šīs jaunās likuma
priekšrocības.  
Protams, vēl daudzas ielas un ēku
iekšpagalmi ir bēdīgā stāvoklī, kā
arī ir aizkavējusies Jelgavas jaunās
autoostas projekta – vienota satiksmes termināla – izveides realizācija, tā tomēr ir pilsētas vizītkarte!
Tāpat pilsētai vēl daudz darāmā, lai
ēku ieejas, ietves piemērotu personām ar pārvietošanās grūtībām. Lai
gan pilsētas bibliotēkā ir daudzas
modernas pārmaiņas un aug klientu skaits, tur vēl ir daudz darāmā,
tāpat skolu mācību kabinetu uzlabošanā, jaunu bērnudārzu izveidē.
Šodienas finanšu situācijā daudz
tiek runāts par pabalstiem, taču,
manuprāt, daudzus pazemo pat
doma par tā lūgšanu vai arī ir otra
galējība – ģimenes, kuras pat vairākās paaudzēs dzīvo tikai no sociālajiem pabalstiem un neinteresē ne
mācības, ne darbs, ne savas istabas
izslaucīšana. Ikdienā redzu, kā
bezdarbs demoralizē daļu no sabiedrības, tāpēc vislielākais atbalsts
jāvelta jaunu darba vietu radīšanai
un sabiedrības informēšanai par
iespējām.»

frakcija Saeimā vienmēr balso par
Jelgavas projektu finansējuma palielināšanu.
Neizdevās realizēt sociālās mājas būvēšanas ideju, kura tik ļoti
nepieciešama Jelgavai. Iemesls
– valdošās koalīcijas nevēlēšanās
būvēt lētas dzīvojamās ēkas maznodrošinātajiem. Bija uzrakstīti
ap 20 deputāta pieprasījumu par
«Jelgavas Autobusu parku», bet uz
visiem jautājumiem bija dota tikai
viena atbilde – komercnoslēpums,
un tas ir simtprocentīgs pašvaldības uzņēmums. Mēs piedāvājām
vienreizēju pabalstu 50 latu apmērā
jaunajām māmiņām karotītes un
pamperu vietā. Mēs piedāvājām visiem Jelgavas skolotājiem piešķirt
pabalstu 15 latu apmērā Skolotāju
dienā, bet vairākums deputātu šos
priekšlikumus neatbalstīja.»
Sagatavoja: Sintija Čepanone
Foto: Ivars Veiliņš
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16. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 732.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 40.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5025.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Taisnība par latviešu leģionu». Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Pēdējā iespēja». Mākslas filma.
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 13.sērija.
15.25 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 732.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5026.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 21. un 22.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Visi uz pludmali!» Seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 121.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 467.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.*
15.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 121.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». Seriāls.13.sērija.
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla
filma. 9.sērija Elle Guadalaharā, Meksika. 1992.g.
21.00 «Tējas ceļš debesīs». Dokumentāla filma. 3.sērija .
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Atgriezties rītdienā». ASV trilleris. 3.sērija.
23.10 «Krējums… saldais».
23.40 «Anekdošu klubs».
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
0.30 «24 stundas». Seriāls. 19.sērija.
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 31.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 132.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 27. un 28.sērija.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 10.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 23.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 87.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
22.05 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
23.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «LNT ziņu Top 10».*
0.55 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
1.50 «Meitene pēc izsaukuma».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Supernatural». ASV seriāls. 21.sērija.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».

tv programma
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 23.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 31.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 44.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 64.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
9.35 «Māmiņu klubs».
10.15 «Glābējkomanda Cepums».
10.45 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 51.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
19.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks».
Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 64.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 257. un 258.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 101. un 102.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 2.sērija.
20.50 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 11.sērija.
21.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 11.sērija.
22.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4».
ASV seriāls. 11.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «C.S.I. Ņujorka 2». ASV seriāls. 6.sērija.
1.30 «Kobra». Seriāls. 51.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 25.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Makšķernieku noslēpumi» (ar subt.). *
0.50 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
1.25 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

17. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 733.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 41.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5026.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kinozvaigznes. Klaudija Kardināle».
Dokumentāla filma.
11.35 «Skats no malas».*
12.05 «Viss notiek».*
12.35 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
12.55 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 14.sērija.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 733.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5027.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 23. un 24.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras.»*

0.10 «Garīgā dimensija.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 1.sērija.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 122.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs. Top-Shop piedāvā.»...
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 468.sērija.
13.30 «Laiks vīriem».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Stafete sievietēm.*
15.30 «NBA spēļu apskats».*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 122.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)».
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «Akvanauti». Seriāls.14.sērija.
20.10 «Lūsis». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie.*
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Zebra».*
23.05 «Anekdošu klubs».
23.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
23.55 «24 stundas». Seriāls. 20.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 32.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 133.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 29. un 30.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 87.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Laika komanda».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 11.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 24.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 88.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Atgriešanās pagātnē».
Vācijas un Francijas melodrāma. 2000.g.
23.00 «Vīrieši kokos!» ASV seriāls. 17.sērija.
23.55 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls 11.sērija.
0.50 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
1.45 «Miesaskāre». Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Deksters 2». ASV seriāls. 4.sērija.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 24.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 257. un 258.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 45.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 65.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 101. un 102.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 52.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
20.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 23.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 65.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 259. un 260.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 115.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 103. un 104.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 3.sērija.
20.50 «Prokurors Šarks 2». Seriāls. 9.sērija.
21.50 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 17.sērija.
22.50 «Klusais kalns». Kanādas un Francijas trilleris.
1.10 «C.S.I. Ņujorka 2». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 52.sērija.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 26.sērija.

TV5

«Supernatural» ASV detektīvs/šausmu seriāls, LNT

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.10 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

18. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 734.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 42.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5027.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Kinozvaigznes. Marina Vladi». Dokumentāla filma.
11.40 «Zini vai mini!»* TV spēle.
12.20 «Kā mēs tagad dzīvojam».
Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
13.15 «Jauna nedēļa».*
14.00 «Projekts Vizuālā Latvija. Cikls Latvijas pagasti».
Inčukalna pagasts.*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 15.sērija.
15.25 «Tu esi Latvija!»*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 734.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5028.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 25. un 26.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 2.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 123.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs. Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.45 «Hesbollah noslēpums». Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 469.sērija.
13.30 «TV motors».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Stafete vīriešiem.*
15.35 «Akvanauti». Seriāls. 3.sērija.
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 123.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.45 «Olimpieša portrets 2008. Jeļena Rubļevska».
20.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Tiešraide. Latvija – Luksemburga.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 «Nākotnes parks».
22.45 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».*
23.40 «Anekdošu klubs».
23.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 33.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 134.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 31. un 32.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 88.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 12.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 89.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Komisārs Reksis 9».
Vācijas un Austrijas seriāls. 7.sērija.
22.00 «Deivida Geila slepenā dzīve».
ASV, Lielbritānijas un Vācijas krimināldrāma.
0.30 «Draugi 7». ASV seriāls. 12.sērija.
1.00 «Vecpuisis 7». ASV realitātes šovs. 6.sērija.

1.55 «Jutekliskie grēki». Erotiskā filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Policijas akadēmija 7». ASV komēdija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 25.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 259. un 260.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 46.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 115.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 103. un 104.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 53.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
21.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 66.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 261. un 262.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 116.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 105. un 106.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 4.sērija.
20.50 «Izmeklētāju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas detektīvseriāls. 24.sērija.
21.50 «Divcīņa» (ar subt.). Krievijas spraiga sižeta filma.
23.35 «Spiegiem jāmirst!» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
0.35 «Kobra». Seriāls. 53.sērija.
1.30 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 16.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 27.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.10 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

19. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 735.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 43.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5028.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Marķīza salu mantojums». Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 16.sērija.
15.25 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 735.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5029.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 27. un 28.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3». ASV seriāls. 51.sērija.
22.35 «Naudas zīmes».
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Liekulības tirgus». ASV un Lielbritānijas |
daudzsēriju melodrāma. 1.sērija.
23.55 «100 g kultūras.»*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.10 «olimpiade.lv».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 3.sērija.
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 124.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs. «Top-Shop piedāvā... »
11.20 «Televeikala skatlogs. «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «Lūsis». Dokumentāla filma.
12.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 470.sērija.
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumnbā.
Latvija – Luksemburga.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 124.sērija.
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16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 1.finālspēle.
Tiešraide.
22.00 «Ar makšķeri».
22.30 «6.kategorija. Posta diena».
ASV katastrofu filma. 2.sērija.
24.00 «Anekdošu klubs».
0.05 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 34.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 135.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 33. un 34.sērija.
12.00 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 89.sērija.
12.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 13.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 26.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 90.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.05 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 23.sērija.
23.05 «Atspulgs» (ar subt.).
Krievijas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.55 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 224. un 225.sērija.
1.55 «Slepenie mīlnieki».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 38.sērija.
4.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 26.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 261. un 262.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 47.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 116.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 105. un 106.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 54.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
22.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas
seriāls. 25.sērija.
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 67.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 263. un 264.sērija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 117.sērija.
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 107. un 108.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 5.sērija.
20.50 «Kobra 13». Seriāls. 1.sērija.
21.50 «Kraukļi». Vācijas trilleris.
23.35 «Lasvegasa». ASV seriāls. 19.sērija.
0.30 «Kobra». Seriāls. 54.sērija.
1.25 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 17.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.15 «Remonta skola» (ar subt.). 28.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.10 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

20. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 736.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 44.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5029.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Žoakina trakie jātnieki». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «100. pants».*
15.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 17.sērija.
15.25 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs. Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 736.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5030.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 29. un 30.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Mūķene un komisārs 2. Kritušais eņģelis».
Vācijas komēdija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mūķene un komisārs 2. Kritušais eņģelis».
Filmas turpinājums.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.10 «SeMS».*
8.30 «Lieliskās meitenes Havaju salās». Seriāls. 4.sērija.
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 125.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs. «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Medicīna un mēs».*
11.45 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 11.sērija Ugunsgrēks
Kaprunā, Austrija, 2000.gads.
12.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 471.sērija.
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 1.finālspēle.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 125.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas meistarsacīkstes hokejā.
2.finālspēle. Tiešraide.
22.00 «Zveja» (ar subt.).
22.30 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 5.sērija.
23.25 «Anekdošu klubs».
23.30 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
0.15 «112 hronika».*
0.25 «NBA apskats».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 35.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Kolumbijas un ASV seriāls. 136.sērija.
10.00 «Firsts un meitene».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 35.sērija.
11.00 «Toms un Džerijs. Maģiskā lode».
ASV animācijas filma.
12.10 «Cerību iela 21». LNT seriāls. 90.sērija.
12.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Specvienība nr.9». Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.15 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
16.05 «Kā divas ūdenslāses».
ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
16.30 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 14.sērija.
17.00 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 27.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.15 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 «LNT ziņas».
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Starptautiskais humora festivāls Jūrmala 2008»
23.00 «Piedāvā Hendersones kundze».
Lielbritānijas komēdija.
0.55 «Gada cilvēks». ASV komēdija. 2006.g.
3.00 «Nāvējošais sekss». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 27.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 263. un 264.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 48.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
8.35 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriāls. 117.sērija.
9.35 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Seriāls. 107. un 108.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra». Seriāls. 55.sērija.
13.40 «Džekija Čana piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
23.sērija; «Varenais Zirnekļcilvēks».
Animācijas seriāls. 26.sērija.

tv programma
14.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
15.20 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 68.sērija.
16.20 «Sirds uz ledus». Seriāls. 265. un 266.sērija.
17.20 «Ekstrasensu cīņas. 1.sezonas speciālizlaidums»
18.20 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 109. un 110.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Tētuks». ASV komēdija.
22.10 «Atļauts smieties» (ar subt.).
0.05 «Naša Russia» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
0.40 «Krāmu kolekcionāri». Dokumentāla filma.
1.35 «Kobra». Seriāls. 55.sērija.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
8.20 «Izsole» (krievu val.).
8.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Melnais krauklis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Ģenerālsekretāri» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
15.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
16.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 2.daļa.
21.00 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs». Humoristisks seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
1.10 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss;
SMS ar iepazīšanos.

21. marts, sestdiena
LTV1
7.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.15 «Zaļais īpašums».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 33. un 34.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 35.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mūķene un komisārs 2. Kritušais eņģelis».
Vācijas komēdija. 2008.g.
12.45 «Tibo dzimta». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
14.30 Latvijas meistarsacīkstes standartdejās.
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 32. un 33.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Marķīza salu mantojums». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kojusalas, Grēdu un Fridriķa ielas.
19.00 «Ezera sonāte».
Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Šanhajas skūpsts».
ASV, Ķīnas un Honkongas melodrāma.
23.15 Nakts ziņas.
23.20 Laras Fabiānas koncerts Parīzē.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs. «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs. «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs. «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs. «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs. «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs. «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs. «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Zilais pavediens». Francijas dokumentāla filma.
13.25 «Krējums… saldais».*
13.55 «LTV7 labākās sporta pārraides».*
15.55 «Mans eņģelis». Francijas drāma.
17.30 «Otra dzīve». ASV trilleris.
19.00 «Pasaules spēkavīru kauss 2008».
19.55 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.25 «Ko iesākt ar Braienu? 2». Seriāls. 7.sērija.
21.10 «Bonano. Krusttēva laiks».
Kanādas biogrāfiska drāma. 2.daļa.
22.45 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 4.sērija.
23.30 «Bikini meitenes». 2.sērija.
24.00 «Emanuela». Galaktikas karaliene.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
ASV dokumentāla programma. 1.sērija.
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.30 «Sliktais suns». ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
8.00 «Maska». ASV animācijas seriāls. 53.sērija.
8.25 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
8.55 «Rīta mikslis».
9.25 «Līdzināties tētim».
ASV piedzīvojumu komēdija ģimenei.

9
11.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Vissliktākais, kas var būt». ASV kriminālkomēdija.
15.00 «Latvijas zelta talanti 2».* Šovs.
18.00 «Komisārs Reksis».
Vācijas un Austrijas seriāls. 11.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuālā spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
23.20 «Airisa». ASV un Lielbritānijas biogrāfiska drāma.
1.10 «Emanuela 2000». ASV erotiska mākslas filma.
6.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.00 «Piedāvā Hendersones kundze».
Lielbritānijas komēdija.
4.55 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 265. un 266.sērija.
5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 49.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 25.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 11». 13.sērija.
9.30 «Simpsoni 18». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Kulinārijas šovs.
11.00 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 2. un 3.sērija.
12.05 «Merlins – varenais burvis».
Lielbritānijas fantastikas seriāls. 3.sērija.
13.00 «Dziesmu duelis». Muzikāls šovs.
13.55 «Atļauts smieties» (ar subt.).
15.45 «Neko neredzu, neko nedzirdu».
ASV piedzīvojumu komēdija.
17.45 «Mīlestība un baloži» (ar subt.). Krievijas komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Olivers un draugi». ASV animācijas filma.
21.40 «Veiksmes skūpsts». ASV romantiska komēdija.
23.40 «Vienatnē ar likteni». ASV biogrāfiska filma.
1.15 «Noziegumam pa pēdām 7». Seriāls. 18.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
15.30 «Laikmeta anekdotes. Brežņevs» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Berija» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
2.daļa.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
20.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
20.40 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
20.55 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
21.50 «Triecienlīga» (ar subt.). Krievijas humora raidījums.
22.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
«SMS ar iepazīšanos».

22. marts, svētdiena
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Brīnumainā koledža».
Animācijas seriāls. 35. un 36.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ģimenes svētki».
Francijas daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Gavēņa laika ceturtās svētdienas
dievkalpojums. Tiešraide no Doma baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 34. un 35.sērija.
16.30 «Ziemeļu puse».
17.00 «Žoakina trakie jātnieki». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
19.12 «Ilgais ceļš kāpās».
Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Dīvainās attiecības».
Lielbritānijas un ASV traģikomēdija.
23.15 Nakts ziņas.
23.20 «Ziemeļu puse».*
23.50 A.Kristi. «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».

«17 pavasara mirkļi»,
22. martā plkst.14.15,
TV5

10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 Jamiroquai koncerts Londonā.
14.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā.
3.finālspēle. Tiešraide.
16.25 «Sagatavotais atklājums».
Dienvidāfrikas melodrāma.
18.05 «Bonano. Krusttēva laiks».
Kanādas biogrāfiska drāma. 2.sērija.
19.40 «Ceļā ar kameru». Jukonas skartie. 6.sērija.
20.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.05 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 6.sērija
21.55 «Zvejošana duļķainos ūdeņos».
Lielbritānijas komēdija.
23.20 «TV motors».*
23.50 «NBA spēļu apskats».*

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinktu Top 10».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 2.sērija.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 2».
ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Sastrēgumstunda». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.35 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
13.35 «Brāļa mīļotā».
Austrālijas un Lielbritānijas romantiska komēdija.
15.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».
16.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.30 «Čērčils iet karot». Lielbritānijas kara filma. 2004.g.
18.15 «Komisārs Reksis».
Vācijas un Austrijas seriāls. 12.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 LNT ziņas; Laika ziņas.
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Latvijas zelta talanti 2». Šovs.
23.50 «Supernatural». ASV seriāls. 22.sērija.
0.50 «Skrien, Ronij, skrien!» ASV piedzīvojumu komēdija.
2.30 «Striptīzdejotāja». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.10 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 39.sērija.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 50. un 51.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.15 «H2O». Seriāls. 26.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās».
Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls.
12.05 «Mīlestība un baloži» (ar subt.). Krievijas komēdija.
14.10 «Bīstamās mājsaimnieces 3».
ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
16.05 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Kobra». Seriāls. 32.sērija.
18.00 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV un Honkongas ģimenes piedzīvojumu filma.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Informatīva programma.
20.40 Nekā personīga piedāvā dokumentālo filmu
«Lauku balle». Dokumentāla filma.
21.20 «Ātrs un bez žēlastības».
ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
23.25 «Atriebjot nodevību». ASV drāma.
1.15 «Pieci bērni un kaut kas». ASV mākslas filma.
2.45 «FIB aģente Sjū 3». ASV seriāls. 3.sērija.
3.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.25 «Izsole» (krievu val.).
10.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
13.45 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «17 pavasara mirkļi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Makšķernieku noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (krievu val.).
17.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.40 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
22.20 «Neizpildāmais uzdevums» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
0.35 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
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atbildam

Ceļa nomale
nav ietve
Jelgavniece Astra Dudāre «Jelgavas Vēstnesim» klāsta, ka pie
Satiksmes ielas 24. nama situācija
ir kritiska, jo īpašnieks šoziem nav
darījis neko, lai gādātu par drošu
pārvietošanos gar viņa māju. «Arī
man tur ir gadījies nokrist, taču
Pašvaldības policija bezatbildīgo
īpašnieku tā arī nav sodījusi,»
stāsta kundze. Viņa arī ir neizpratnē par tiem cilvēkiem, kas dažkārt
ietvi nokaisījuši ar izdedžiem,
kuros ir arī naglas.

Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka palīdze sabiedrisko
attiecību un juridiskajos jautājumos Sandra Reksce apstiprina,
ka pagājušajā mēnesī policijā
saņemta informācija, ka pie nama
Satiksmes ielā 24 ir ļoti slidena
ietve. «Ierodoties negadījuma
vietā, Pašvaldības policijas darbiniekus sagaidīja izsaucēja, kura
paskaidroja, ka esot uz ietves
kritusi un sasitusies. Kad policijas
darbinieki lūdza parādīt kritiena
vietu, sieviete pateica: «Es nokāpu
no ietves un nokritu.»,» situāciju
atklāj S.Reksce. Viņa arī norāda,
ka šajā vietā – Satiksmes un Ga-

nību ielas krustojumā – ietve ir
izbūvēta tikai Satiksmes ielā. «Ganību ielā ietves nav un kājāmgājēji
iecienījuši grantēto ceļa nomali
zāliena virzienā, arī šobrīd tur ir
redzams ledus, taču tā nav ietve.
Attiecīgi Satiksmes ielas 24. nama
īpašniekam nav jākaisa minētā
teritorija, jo ceļa nomales kaisīšanu ziemā Jelgavas pašvaldības
saistošie noteikumi neparedz,» tā
S.Reksce. Tiesa gan – par tuvākās
teritorijas neuzturēšanu kārtībā
2008. gada beigās šīs mājas saimniekam sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
Pašvaldības policijas pārstāve
atgādina, ka namu saimnieku
atbildību par tīrības un kārtības
uzturēšanu rudens un ziemas
sezonā (no 15. oktobra līdz 31.
martam) paredz pašvaldības saistošie noteikumi, kuros līdztekus
citām prasībām minēts, ka «no
laukumiem, kurus izmanto gājēji,
ietvēm un gājēju celiņiem katru
dienu līdz pulksten 8 jānotīra
sniegs un atkritumi, slidenā laikā
ietves un gājēju celiņi jākaisa ar
pretslīdes materiāliem, lai nodrošinātu gājēju kustību».

Jelgavas dome paziņo, ka tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamais īpašums – zemesgabals (613 m2 platībā ar kadastra Nr.
09000030327), ēka (garāža un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 09000030327001)
– Puķu ielā 20 A, Jelgavā, 812/2800 domājamās daļas (šķūnis ar kopējo platību
81,2 m2, saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu telpu grupas Nr. 901).
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana izsolē uz nomaksu ar
pirmpirkuma tiesībām kopīpašniekiem.
2. Objekta nosacītā cena Ls 5425,38 (pieci tūkstoši četri simti divdesmit pieci
lati un trīsdesmit astoņi santīmi), t.sk.:
a. ēkas 812/2800 domājamo daļu (šķūnis) vērtība Ls 2200,
b. zemesgabala 812/2800 domājamo daļu vērtība Ls 3225,38.
3. Samaksa veicama latos.
4. Izsoles solis Ls 100 (viens simts latu). Solīšana notiek ar augšupejošu soli
pa vienam solim.
5. Izpirkšanas termiņš – divi gadi.
6. Maksa par atlikušo maksājumu – 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas.
7. Drošības nauda – 10 % apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 543.
8. Reģistrācijas maksa Ls 50.
9. Izsole notiks 2009. gada 9. maijā plkst.10.00 Lielā ielā 11, Jelgavā, 207.
telpā. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas
domē, 302. kabinetā, līdz 2009. gada 5. maija plkst. 16.00 (pirmdienās no
plkst. 13.00 līdz 19.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, pārējās darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00). Pieteikšanās objekta
apskatei un uzziņas pa tālruņiem 63005514, 22020014.

Meklē darbu:

Atsauc publisko
apspriešanu

Aizsaulē aizgājuši

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā

ZIGMUNDS ZĪLE (dz. 1941. g.)
JĀNIS KRŪKLĪTIS (dz. 1941. g.)
ZOJA BUKOVA (dz. 1927. g.)
RITA SMIRNOVA (dz. 1960. g.)
ŅINA JAKOVČIKA (dz. 1930. g.)
ANTOŅINA ŅESTERENKO
(dz. 1948. g.)
ANDREJS VANAGS (dz. 1960. g.)
ZOFIJA SPILA (dz. 1923. g.)
IMANTS ZANDERSONS
(dz. 1943. g.). Izvadīšana 13.03.
plkst.14 Zanderu kapsētā.
BAIBA LEIPCIGA (dz. 1958. g.).
Izvadīšana 12.03. plkst.16 Baložu
kapsētā.
ANDIS IVANS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 12.03. plkst.14 Meža
kapsētā.
PĀVELS MAKRECKIS (dz. 1949. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst.14 no Zanderu sēru nama uz Bērzu kapsētu.

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.

Pašvaldības izglītības
iestāde «Sprīdītis»

Šoferis, ir A, B, C, D, E autovadītāja
apliecība, pieredze celtniecībā.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29484402.

«Ieteicamais pretslīdes materiāls ir smilts, taču ietves aizliegts
kaisīt ar sāli, smilts un sāls maisījumu, kā arī ar izdedžiem,» stāsta
S.Reksce, gan piebilstot, ka šajā
ziemā likumsargi nav konstatējuši nevienu gadījumu, kad ietve
nokaisīta ar izdedžiem vai naglām. Taču viņa uzsver, ka šā gada
janvārī vien Pašvaldības policijas
darbinieki sastādījuši 20 administratīvā pārkāpuma protokolu par
to, ka ietves nav bijušas nokaisītas
ar pretslīdes materiāliem.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts

Pieredzējis celtnieks-būvnieks veic
darbus ar reģipsi, santehniku, flīzē,
krāso. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 26051338.
Krāvēja, palīgstrādnieka.
Izskatīšu jebkurus citus
piedāvājumus. Tālrunis 29587674.
Radioelektronisko iekārtu montētājs. Ir pieredze namdara, restaurācijas darbos. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 26077810.

Jelgavas pašvaldības Būvvalde,
pamatojoties uz SIA «Alija
Invest» 2009. gada 4. marta
iesniegumu, atsauc no š.g. 5.
februāra līdz 5. martam publiskai apspriešanai iesniegto būvniecības ieceri – «Inženierbūve
– koģenerācijas stacija» Jelgavā,
Meiju ceļā 6 (zemes kadastra Nr.
0900012 0001). Būvniecības ierosinātājs SIA «Alija Invest» (reģistrācijas Nr. 53603034491),
juridiskā adrese: Aveņu iela
47, Jelgava. Kontaktpersonas
tālrunis 26569020.

(Akadēmijas ielā 26)

Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

Jelgavas Amatniecības vidusskola
piedāvā 9. klases skolēniem apmeklēt
interešu profesionālos pulciņus
izglītības programmās:
• Būvdarbi (kvalifikācija – apdares darbu tehniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (18.; 25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.);
• Kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācija – mēbeļu galdnieks),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (17.; 24.; 31.) –
aprīlis (7.; 14.; 21.; 28.);
• Autotransports (kvalifikācija – automehāniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (19.; 26.) –
aprīlis (2.; 9.; 16.; 23.; 30.);
• Ēdināšanas pakalpojumi
(kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (18.; 25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.);
• Sekretariāta un biroja darbs (kvalifikācija – sekretārs),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (17.; 24.; 31.) –
aprīlis (7.; 14.; 21.; 28.);
• Datorsistēmas (kvalifikācija – datorsistēmas tehniķis),
nodarbības notiks: 2009. gada marts (18.; 25.) –
aprīlis (1.; 8.; 15.; 22.; 29.).
Nodarbības notiks
Jelgavas Amatniecības vidusskolā no plkst.15.30 līdz 17
(Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā,
tālrunis 6302568; 63025620).
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā –
pie Jelgavas Amatniecības vidusskolas sekretāres.
Tālrunis 63027410, e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.

Aicina darbā
frizieri un manikīri
ar darba pieredzi,
klientūru.

Tērvetes ielā 6, Jelgavā,

martā uzsāk
komplektēt grupas

Mēs piedāvājam labus
darba apstākļus.

(apmācības latviešu un krievu
valodā) nākošajam mācību gadam bērniem ar redzes traucējumiem, dzimušiem 2003.-2007.g.

Raiņa iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63025322; 20220533.

Uzziņas pa tālruni:
26813960 vai 26812955.

Jelgavas pašvaldība nodod sabiedriskajai apspriešanai Jelgavas teritorijas
plānojuma 2008. – 2020. gadam pilnveidoto redakciju.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2009. gada 18. marta
līdz 2009. gada 9. aprīlim.
Ar Jelgavas teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam pilnveidoto redakciju var iepazīties Jelgavas domes ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā
katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00
līdz 14.00 un Jelgavas pilsētas portālā www.jelgava.lv.
Rakstiskas atsauksmes, priekšlikumi un jautājumi iesniedzami Jelgavas
domes ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā vai elektroniski uz e-pastu
dome@dome.jelgava.lv.
Informācija pa tālruni 63005475.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2008. gada 19. februāra lēmumiem Nr.
3/1, Nr. 3/2 tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai detālplānojuma 1.
redakcija:
• teritorijai 4. līnija 59 A (kadastra Nr. 0900 021 0535, platība 11282 m2);
• teritorijai Kļavu ceļā 10 (kadastra Nr. 0900 024 0172, platība 21532 m2).
Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš – no 19.03.2009. līdz
09.04.2009. Interesenti (fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt
rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas domes
ēkā, Lielā ielā 11, Informācijas aģentūrā katru darba dienu no plkst.
8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00. Detālplānojumu
izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
G.Osīte, tālr.63005569.

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts

Pagājušā nedēļā Jelgavu pāršalca ziņa, ka pilsētu sasniegusi gripas
epidēmija – tobrīd saslimušo skaits bija ap 258 cilvēkiem uz 100 000.
Lai gan nedēļas laikā saslimstība mazinājusies (146,4 uz 100 000),
Sabiedrības veselības aģentūras Zemgales reģionālās filiāles Infekcijas slimību epidemioloģijas daļas vadītāja Elvīra Brūvere norāda,
ka parasti epidēmija ilgst vismaz četras nedēļas.
Ne visi cilvēki, izjūtot pirmos vīrusa simptomus, dodas pie ģimenes
ārsta, lai noskaidrotu patieso slimības cēloni. Daudzi nolemj ārstēties paši un dodas uz aptieku.
Taču ne reizi vien dzirdēts, ka aptiekāri nemaz neiedziļinās klienta
stāstos par simptomiem, bet pie pirmās izdevības cenšas pārdot
medikamentus, kas noteikti nav no tā lētākā gala. Lai gan šobrīd,
kad arvien vairāk cilvēku sāk rūpīgāk sekot savam ģimenes budžetam, būtu īstais brīdis, kad tieši aptiekārs varētu šos tēriņus
samazināt, piemēram, iesakot medikamentus, kas pēc sastāva un
iedarbības ir līdzvērtīgi, bet cenu ziņā krasi atšķirīgi. Lai pārbaudītu,
cik godprātīgi farmaceiti veic savu darbu un vai viņiem galvenokārt
rūp klientu veselība, nevis pārdoto produktu apjomi, «Jelgavas
Vēstnesis» veica eksperimentu.

veselība
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Gripas laikā necenšas
notirgot dārgāko

Ģimenes ārsti iesaka ar medikamentiem nepārspīlēt
Ilva Koškina,
SIA «Ilvas Koškinas
privātprakse»:
«Pirmā gripas pazīme ir
augsta temperatūra. Ja
ķermeņa temperatūra
pārsniedz 38 grādus,
nav prātīgi iet uz doktorātu no tāda viedokļa, lai neinficētu citus.
Ja pacienta stāvoklis ir relatīvi apmierinošs,
var ārstēties mājās. Būtu daudz jādzer – līdz
trīs litriem diennaktī –, lielās devās jālieto
C vitamīns, jāatpūšas un jāievēro miers. Ja
temperatūra pārsniedz jau 38,5 grādus,
to vajadzētu nosist, bet tas nenozīmē, ka
obligāti jālieto medikamenti. Var iedzert
aveņu tēju un izsvīst. Ja temperatūra tomēr
nekrītas un sākas neciešamas galvas sāpes,
varētu iedzert «Ibumetin» vai «Paracetamol».
Cilvēki reizēm grēko ar karstajiem dzērieniem
– tajos viena no sastāvdaļām arī ir paracetamols, tāpēc var gadīties, ka, reizē lietojot
vairākus karstos dzērienus, cilvēks pārdozē
paracetamolu. Tas var izraisīt ļoti smagas
sekas, pat aknu akūtu nepietiekamību. Ja
veselības stāvoklis pasliktinās, pie ārsta tomēr jādodas, bet, ja rocība atļauj, labāk ārstu
izsaukt uz mājām. Tomēr jārēķinās, ka gripas
laikā ārsta noslogotība pieaug apmēram trīs
četras reizes.
Runājot par «Remantadīnu» – šo medikamentu ieteicams lietot pirmajās stundās,
kad gripa sākusies. Bet tad cilvēkam jābūt
pārliecinātam, ka tā ir gripa. Pretējā gadījumā šo zāļu iedarbība nav tik efektīva, un
tas ir atkal tikai lieks medikaments cilvēka
organismam.»
Inita Žunna,
SIA «Inmed»:
«Lai gan zinu, ka cilvēki
lieto karstos dzērienus,
pati saviem klientiem
tos neiesaku – man tomēr trūkst pārliecības,
ka tie palīdz. Saviem
pacientiem iesaku lie-

tot C vitamīnu pastiprinātās devās un
«Aflubin», jo tas ir pieejams ne tikai tabletēs,
bet arī pilienu veidā un līdz ar to – viegli
dozējams, kas ir būtiski bērniem. «Aflubin»
palīdz uzlabot pašsajūtu un aptur slimības
tālāku izplatīšanos.
Ja temperatūra pārsniedz 39 grādus, iesaku
lietot «Nimesil» – tas ir recepšu medikaments, kas domāts pret sāpēm un drudzi.
Manuprāt, šis medikaments vislabāk noņem
slikto pašsajūtu.
Tā kā pacienti arvien vairāk uzmanības
pievērš medikamentu cenām, saviem pacientiem izrakstu Latvijā ražotu recepšu medikamentu «Neomidantan», kas pēc sastāva
un iedarbības ir līdzīgs «Remantadīnam». Tas
jādzer pa vienai tabletei dienā piecas dienas,
tāpēc ar vienu paciņu pietiek vismaz diviem
cilvēkiem, kas ļauj ietaupīt.»
Mārīte Rinkevica,
SIA «Rimed»:
«Manuprāt, cilvēkam
pašam jājūt, vai tā ir
gripa, jo viņš sevi pazīst
vislabāk, zina, vai ir no
tiem, kas slimo bieži vai
reti. Ja ir tikai paaugstināta temperatūra, kā tas
ir gripas gadījumā, var
doties uz aptieku un izvēlēties kādu no medikamentiem, ko piedāvā farmaceits, lai mazinātu
gripas simptomus. Ja trīs četru dienu laikā nav
jūtami uzlabojumi un parādās arī citas sūdzības,
tad gan noteikti jādodas pie ārsta.
Cilvēki ir dažādi. Daļa nevēlas lietot nekādas
antibiotikas un dzer tējas. Citiem ļoti labi palīdz karstie dzērieni, savukārt citi priekšroku
dod spēcīgākiem medikamentiem. Saviem
pacientiem gripas gadījumā pārsvarā iesaku
lietot «Remantadīnu» vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, piemēram, «Ibumetin»,
«Ibuprofen», «Nimesil» – tie vislabāk uzlabo
pašsajūtu. Jāatzīst, ka ir vairāki medikamenti,
ko var lietot gripas profilaksei, bet saslimšanas gadījumā nav tāda viena līdzekļa,
kas izārstētu. Un, protams, jālieto daudz
šķidruma un C vitamīns lielās devās.»

Kā vērtējat Jelgavas aptiekāru darbu?
Jeļena Klīve,
oficiante:
«Kā kurā aptiekā. Ir tādas aptiekas, kur varu
nopirkt visu, ko vajag,
kur varu droši jautāt
un zinu, ka saņemšu
atbildi. Bet man ir gadījies arī tā, ka aptiekas
darbinieces nepalīdz.
Man bija problēmas ar ādu un es aizgāju
uz vienu aptieku, izstāstīju problēmu, bet
aptiekāre man neko nevarēja ieteikt, pat
nepastāstīja, ko viņi piedāvā. Teica, lai eju
pie ārsta. Manai draudzenei bija līdzīga
problēma, bet viņai citā aptiekā ieteica, ko
lietot. Vai, piemēram, ieeju aptiekā un saku,
ka sāp, bet aptiekas darbiniece man piedāvā
«Ibumetin». Neko neprasa, neko citu nepiedāvā, neko nepaskaidro. Diemžēl ne vienmēr
sanāk aiziet uz to aptieku, kurā ir vislabākā
un pretimnākošākā attieksme. Pārsvarā eju
uz to, kas ir tuvāk.»

paši zina, noteikti pastāsta arī klientiem.
Vispār es uzskatu, ka mums ir ļoti labas
aptiekas. Varētu teikt, ka visas aptiekas ir
līmenī – ej, kurā gribi!»

Vēsma Peipāne,
skolotāja:
«Es gribētu uzslavēt
aptieku RAF dzīvojamā
masīvā, Pērnavas ielā.
Tur vienmēr var saņemt
ļoti izsmeļošu informāciju, uzzināt kaut ko
papildus. Tur farmaceiti
vienmēr iesaka, kādus
medikamentus vēl var
lietot un kas būtu līdzīgi pēc iedarbības,
sastāva, bet lētāki pēc cenas. Protams, arī
paskaidro, ar ko šie medikamenti atšķiras,
kāpēc ir labāki par citiem. To, ko speciālisti

Juris, strādā LLU:
«Uzskatu, ka ar farmaceitu darbu nevar
nebūt apmierināts
– aptieku ir daudz,
ir izvēles iespējas, uz
kuru iet, uz kuru neiet.
Arī farmaceiti iespēju robežās mums ir
zinoši. Varu to droši
apgalvot, jo esmu bijis arī citās valstīs.
Piemēram, Krievijā aptiekās strādā galvenokārt jauni cilvēki, kam nav priekšzināšanu šajā jomā. Bet mums aptiekās strādā
speciālisti.»

Silvija Aļšaņikova,
pensionāre:
«Es eju uz aptieku
Satiksmes ielā, un tur
ir ļoti laba aptiekāre
Ina. Man ne vienmēr
sanāk laika aiziet pie
ārsta, bet viņa man
visu paskaidro – ko,
kāpēc labāk lietot,
kādi ir jaunākie medikamenti. Eju tur jau
sen, un aptiekāre mani pazīst, zina, kas
man būtu labāks. Viņa zina, ka man labāk
patīk homeopātiskie līdzekļi, un tos arī
iesaka, piemēram, tēju klepum. Uzskatu,
ka mana farmaceite ļoti labi pārzina aptiekā pieejamo medikamentu klāstu un ir
kompetenta.»

Foto: Ivars Veiliņš
«A aptiekas» farmaceite Alla Sivicka nesteidzās ar medikamentu piedāvāšanu, pirms nebija uzklausījusi kārtīgu simptomu
izklāstu, un arī tad viņai radās šaubas, vai tā vispār ir gripa – varbūt cits vīruss, kam nepieciešami ne tik spēcīgi medikamenti, taču katrā ziņā farmaceite kompetenti izklāstīja informāciju, kā par vieniem, tā otriem medikamentiem.
 Ilze Knusle-Jankevica

Pārbaudīt farmaceitu attieksmi pret klientiem var tikai
vienā veidā – pašam kļūstot
par klientu. Tā nu «Jelgavas
Vēstnesis» devās uz aptiekām, lai pēc speciālistu
ieteikumiem nopirktu medikamentus, kas palīdzētu
ārstēt gripu.
Lai eksperimenta rezultāti būtu pēc
iespējas objektīvāki, spēles noteikumi
bija vienādi: vispirms katrā aptiekā
tika lūgtas zāles pret gripu, bet simptomi atklāti tikai tad, ja farmaceits jautā.
Protams, arī simptomus visās aptiekās
minējām vienus un tos pašus – iesnas,
sāpes kaklā, sāpošas un asarojošas acis
un nelielas kaulu sāpes.

Profilaksei – citi medikamenti

Jau pirmajā aptiekā farmaceite bija
savā vietā un uzdeva vairākus jautājumus, lai labāk saprastu, kādi medikamenti būtu piemērotāki. «Ģimenes
aptiekas» farmaceite Iveta Orlova
uzreiz pajautāja, vai tā jau ir saslimšana un, ja jā, tad kādi ir simptomi.
Kad bija uzskaitīti iepriekš minētie
simptomi, I.Orlova piedāvāja medikamentus, kas tos mazinātu – gan karstos
dzērienus, gan tabletes. Kad jautājām,
kurš no nosauktajiem medikamentiem
ir vislabākais, speciāliste atbildēja, ka
to pateikt var tikai ārsts, izmeklējot
pacientu un uzstādot diagnozi.
I.Orlova skaidroja, ka profilaksei
tiek piedāvāti citi medikamenti, tāpēc
ir būtiski noskaidrot, vai klients jau ir
saslimis vai vēlas iegādāties medikamentus profilaktiskai lietošanai. Viņa
piebilda, ka šie medikamenti cenas
ziņā varētu būt nedaudz dārgāki, bet
tie jālieto mazākās devās.

«Galma aptiekā» piedāvāja divus variantus: «Cold3» un C vitamīnu, kas
palīdz mazināt temperatūru un ārstē
kaklu un iesnas, vai «Remantadīnu»,
kas ir tieši pret gripas vīrusu. Viņa
piebilda, ka labāk tomēr būtu doties
pie ārsta, jo karstos dzērienus var
lietot tikai tad, ja ir saaukstēšanās,
nevis gripa.

Stāvokļa uzlabošanai –
karstie dzērieni

«A aptiekas» farmaceite Alla Sivicka
pēc simptomu uzklausīšanas uzreiz
precizēja, ka medikamenti nepieciešami stāvokļa uzlabošanai. Viņa piedāvāja gan tabletes, gan karstos dzērienus,
kas pēc sastāva un iedarbības ir līdzīgi,
bet uzsvēra, ka labāk lietot karstos
dzērienus, jo jāuzņem daudz šķidruma.
A.Sivicka norādīja, ka ir gan vājākas,
gan stiprākas iedarbības medikamenti
– kā tabletes, tā karstie dzērieni.
Viņa piebilda, ka imūnsistēmas
uzlabošanai pacientiem iesaka mēnesi
lietot C vitamīnu ar ehinaceju – augu
ar antibakteriālu iedarbību.

Cieņā homeopātiskie
medikamenti

«Mēness aptieka» bija vienīgā, kur
tika piedāvāti arī homeopātiskie līdzekļi. Farmaceite Ludmila Korotņika īpaši
uzsvēra vienu – «Oscillococcinum» –,
kuru var lietot arī profilaksei. Tas esot
gan veselīgi, gan finansiālā ziņā izdevīgi. Kastīte, kurā ir sešas tūbiņas, maksā nepilnus piecus latus, bet profilakses
nolūkos jālieto pa vienai tūbiņai reizi
nedēļā. L.Korotņika piebilda, ka šīs
zāles var lietot arī bērni no divu gadu
vecuma. Mazākiem gan viņa neiesaka,
jo par bērnu līdz divu gadu vecumam
ārstēšanu vispirms jākonsultējas ar ārstu. Ja slimība jau ir klāt, medikaments
jālieto lielākās devās.
Farmaceite norādīja, ka gripas ārstēDiagnozi nosaka ārsts
šanai var lietot ne tikai homeopātiskos
Kad medikamentus pret gripu vē- līdzekļus, bet arī «Remantadīnu». Vielējāmies nopirkt «Galma aptiekā», nam cilvēkam jāizlieto viena paciņa, tas
farmaceite Baiba Veilande uzreiz no- ir ārstēšanās kurss.
prasīja, vai temperatūra arī ir. Atbilde:
«Temperatūru mēru reti, bet pa laikam Bez jautājumiem neiztikt
izjūtu karstuma viļņus.» Farmaceite
«Pils Baltās aptiekas» farmaceite
norādīja, ka, viņasprāt, tā nemaz nav Vineta Soma vispirms noskaidroja simgripa, jo šīs slimības galvenā pazīme ir ptomus, bet tad piedāvāja divus varianaugsta temperatūra, lai gan ir arī sauss tus: vai nu karsto dzērienu «Theraflu»,
klepus un kaulu laušana. Citi simptomi vai aspirīnu ar C vitamīnu «Upsarin
– iesnas, mitrs klepus – parādās vēlāk. Upsa». Tad sekoja virkne jautājumu, lai

piedāvātu piemērotāko medikamentu.
«Ir būtiski, vai cilvēks iet uz darbu,
vai sēž mājās, jo darbā nav ieteicams
lietot zāles ar miega efektu, turklāt, tās
lietojot, aizliegts arī vadīt automašīnu.
Tāpat jāzina, vai klientam ir iesnas,
klepus, jo daudzi tomēr šo simptomu
ārstēšanai izmanto homeopātiskus līdzekļus, piemēram, elpo eļļas,» skaidro
V.Soma. Viņa piebilda, ka pret gripu var
lietot arī «Remantadīnu», bet tas esot
diezgan dārgs. Tiesa, esot alternatīva
– tam līdzīgas, lētākas zāles, bet tās gan
ir recepšu medikaments. Tātad izrādās,
ka arī tik ierastajam «Remantadīnam»
ir alternatīva, jo tieši šajā laikā tā cena
pamatīgi kāpusi un šobrīd droši vien ne
katrs to var atļauties.
V.Soma norādīja, ka visbiežāk cilvēki
uz aptieku dodas tad, ja pamanījuši
pirmos slimības simptomus. Ja tos laicīgi nenomāc, parādās arī citi – sākas
klepus, kakla sāpes. Ja vēl paaugstinās
temperatūra un pasliktinās pašsajūta,
cilvēki dodas pie ārsta. Izmantojot izdevību, farmaceite neiesaka dzert karstu
un ēst medu vienu pašu, ja ir sāpošs un
sarkans kakls, jo tas ne tik daudz palīdz,
bet sakairina kaklu vēl vairāk.
Tikai vienā, «Centra aptiekā», mums
neuzdeva nevienu jautājumu, bet
uzreiz uz letes nolika gan karstos dzērienus, gan tabletes, pie tam tos, ko
citās aptiekās minēja kā preparātus ar
visspēcīgāko iedarbību.

Zāles dažādiem maciņiem

Apstaigājot vairākas Jelgavas aptiekas,
secinājām, ka farmaceiti piedāvā medikamentus dažāda biezuma maciņiem,
turklāt to cenas dažādās aptiekās pārāk
neatšķiras. Karstos dzērienus var iegādāties par trīs četriem latiem, tabletes par
diviem trim latiem. «Jelgavas Vēstnesis»
novēroja, ka, izvēloties homeopātiskos
līdzekļus, par tiem nav jāmaksā dārgāk
nekā par karstajiem dzērieniem un tabletēm. Visdārgākais, kas tika piedāvāts, bija
«Remantadīns», turklāt tā cena dažādās
aptiekās atšķīrās vairāk nekā par latu.
Ja taisnība tam, ka farmaceiti cenšas
pārdot pēc iespējas dārgākus produktus, tad šoreiz tie varēja būt vitamīni.
Ja lielākā daļa aptiekās piedāvāto
medikamentu sakrita, tad vitamīnu
klāsts bija bagātīgāks un arī cenu ziņā
dažādāks – lai gan cenu starpība nebija pārāk liela, tomēr tās atšķīrās par
vienu diviem latiem.
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Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Vitālijs Silins, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 10. klases skolnieks, šā
gada Valsts prezidenta «ēna»:
«Ja es ar šo pilsētu nelepotos, nedarītu
neko un nemeklētu arī iespēju darboties
Skolēnu domē, jauniešu projektos, popularizējot Jelgavu. Patiesībā es lepojos ne
tikai ar Jelgavu, bet arī ar Latviju, jo šī ir
pilsēta un arī valsts, kur varu izpaust savu
radošo potenciālu, jo te vēl ir tik daudz
neizmantotu iespēju. Jelgava – vieta ar
multikulturālu vidi, kas dod iedvesmu, un
daudz iespējām, kuras tikai vajag izmantot. Teikšu godīgi, tieši pēdējā laikā novēroju, ka Jelgava izceļas uz pārējo pilsētu
fona ar savu veikumu, cilvēkiem un viens
no iemesliem tam ir tieši pašvaldības
pozitīvā attieksme pret cilvēkiem, vēlme
dažādos veidos palīdzēt, lai cilvēki paliktu
šeit. Tā ir pilsēta, kas atrodas Latvijas
vidū un vienmēr parāda savu daudzpusību. Vienmēr un visur, vai tas būtu kādā
pasākumā, vai pie Valsts prezidenta, vai
kādā jauniešu projektā, obligāti pasaku,

Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts

Apnika rēķināt integrāļus
J.Paukštello teic, ka sava radošuma
augstāko pakāpi vēl nav sasniedzis. «Redzat, tas saistīts ar alķīmiju, jo radošā
kondīcija visu laiku jākopj un ar katru
lomu, ar katru pasākumu no jauna. Nu
es esmu tādā vecumā, kur ar mani norisinās ļoti interesantas lietas, un man tik
šis lauciņš ir jākopj. Es domāju, ka vēl
varu kalnus gāzt, ja tik liktenis piespēlēs, un arī šis radošais vakars ir tas, ko
liktenis man piespēlējis. Paldies Gaitim
Lazdānam, kurš ierosināja šo projektu
pacelt tik stipri, ka tagad atrodamies
stabili uz divām kājām un vēlamies
savu veikumu parādīt arī citiem,» tā
mākslinieks. Visšausmīgākais, viņaprāt,
esot nedarīt neko. «Man profesionāli
ir ļoti paveicies, es pats brīnos par to.
Tā nav lielīšanās, bet arī es kā aktieris
esmu daudz sasniedzis, jo es daru sirds
lietu un tie, kuri vēlas redzēt, nāk un
skatās, jo te nav ne mazākās haltūras.
Gaitis Lazdāns ir uzrakstījis septiņas
labas dziesmas, no kurām piecas man
īpaši sirdij tuvas, kur es vēl varu pielikt,
kā es viņus saucu, ģēnijus klāt – Imantu
Ziedoni, Jāni Peteru un Raimondu Paulu,» tā J.Paukštello.

ka esmu jelgavnieks. Es lepojos ar savu
esošo skolu – Jelgavas Spīdolas ģimnāziju
– un bijušo – Jelgavas 2. pamatskolu –, jo
tieši tās audzinājušas manī lepnumu par
to, ka esmu jelgavnieks. Pēc 12. klases
mācīšos Rīgā, taču manas mājas ir te, jo
esmu īstens jelgavnieks.»

Kultūras pasākumi
 12. martā pulksten 15 – Franču kultūras dienas pasākums. Programmā – franču
mūzikas koncerts Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagogu un audzēkņu izpildījumā,
prezentācija «Franču baroka arhitektūra un dārzi» – lektores profesores S.Rubene,
A.Ziemeļniece (Jelgavas pils Sudraba zālē (290. telpa)).
 12. martā pulksten 19 – koncerts «Atmiņu lietus», veltīts N.Bumbieres dzimšanas dienai. Piedalās I.Busulis, G.Ēķe, M.Vilcāne, O.Grinbergs, D.Petkeviča, I.Krauja,
V.Lapčenoks, Z.Muktupāvels, Ž.Siksna, N.Jakušonoks, M.Kukarane, 2008. gada fonda
konkursa laureāti. Muzicē grupa «Deficīts» D.Stundiņa vadībā. Biļešu cena – Ls 5;
3 (kultūras namā).
 13. martā pulksten 18 – Jelgavas Krievu kultūras biedrības «Istok» sarīkojums
«Kad dvēsele dzied» (Mazajā zālē).
 14. un 15. martā no pulksten 11 līdz 17 – 2. Latvijas pūtēju orķestru konkurss.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 18. martā pulksten 19 – izrāde «Rīga – Dakara». Lomās humoriste Jana Duļevska
un aktieris Jānis Jarāns. Reālistiska komēdija, kas niansēti atspoguļo laulāto atklāsmes.
Izrādes varoņi – vīrs un sieva – piedalās rallijā «Rīga – Dakara», un šis brauciens simbolizē viņu kopīgo laulības dzīves ceļu. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 19. martā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra un studijas «Čaika» izrāde
«Trīs māsas» (A.Čehovs) (krievu valodā). Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 16. aprīlim – bijušā jelgavnieka gleznotāja Jāņa Valtera un viņa audzēkņu
gleznu izstāde (no Vācijas un citām valstīm) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 18. martam – Indara Grasberga fotogrāfiju izstāde «Krāsa, forma un faktūra
ap mums». Izstādes atklāšana 12. martā pulksten 15 (kultūras nama 1. stāvā).

Sporta pasākumi
 14. martā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas piektā kausa izcīņa un Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā, 3. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).
 14. martā pulksten 10 – atklātās galda tenisa sacensības «Veselības dienas 2009»,
3. kārta (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 14. martā pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā jauniešiem (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 14. martā – ZAHL atklātais čempionāts amatieru komandām hokejā pirmajā
līgā. Pulksten 15.30 – «MMM» – «Ledus vīri», pulksten 16.45 – «Lielupe» – «LICO»
(Jelgavas Ledus hallē).
 14. martā pulksten 19 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss BK
«Zemgale» – «TTU» (Jelgavas Sporta hallē).
 15. martā pulksten 11 – Jelgavas čempionāts šahā senioriem (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 17. martā pulksten 18.30 – LBL 1. divīzijas spēle «ASK/Buki» – BK «Zemgale»
(Gulbenē).
 17. martā pulksten 19 – Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Liepājas papīrs» (Jelgavas Sporta hallē).

«Esmu Dieva radīts un ticu, ka līdz pēdējam gaisa pūtienam, ko izdabūšu
no sevis, vēl kaut kas ir jāizdara, bet kas, nezinu,» tā Jānis Paukštello.
Foto: Svens Klāve
 Ritma Gaidamoviča
nekā pliks vārds. Tajā ir vārds, mūzika un
tad Dievs, es tā domāju. Ar vārdu var iz«Nē, es neesmu mūziķis, lateikt visu, taču tas ir mazliet rupjāks mabākajā gadījumā dziedošais
teriāls, bet, ja pievieno mūziku, klusumu,
aktieris. Esmu ļoti sarežģīts
te ir iekšā viss,» saka J.Paukštello. Neskacilvēks, kad man nav ko darīt,
toties uz to, ka pēdējā laikā mākslinieks
es uzlieku smaidu un sāku
daudz uzstājas dziedot, viņš atzīst, ka tik
ākstīties – tā ir aizsargsistēma,
un tā viņa atspēriena mirklis visu laiku
kad vajag paslēpties,» sevi rakesot teātris un aktiera būšana, tikai tad
sturo Dailes teātra dziedošais
pievienojas mūzika un dziesma. «Katrā
aktieris Jānis Paukštello, kurš
ziņā dziesma ir kaut kas fascinējošs, savā
sestdien, 14. martā, pulksten
ziņā grūts, jo tas ir īss mirklis – dziesma
19 aicina uz savu radošo vailgst no pusotras līdz piecām minūtēm, un
karu ar dzeju, dziesmām no
tev šajā laikā jāieliek iekšā viss, ko vēlies
jaunā albuma «Vēja dziesmas»
pateikt. Dzeja un dziesma ir ļoti sarežģīta,
un sarunām visai ģimenei –
jo tu nedrīksti neko nojaukt, bet teātrī
«Tiem, ko mīlēsim arvien...».
iespējams kaut kur pielikt savu epitetu,
ja kas aizmirstas,» tā J.Paukštello.
«Es pateikšu, kur Raimondam Paulam
ir taisnība. Kādā koncertā Saldū kopā ar 100 punkti būtu vidējs
Paulu un Hariju Spanovski uzstājāmies, ekonomists
cilvēki pēc mūsu priekšnesuma aplaudēja
Taujāts par aktiera profesiju un viņa
un Pauls skatītājiem retoriski jautāja: izvēli, mākslinieks atzīst, ka tas nebūt ne«Vai jūs vēlaties, lai viņi (J.Paukštello un bija bērnības sapnis, tāpat kā muzicēšana.
H.Spanovskis) dzied?!» Skatītāji kliedz, «Man patīk, kā Kristīne Belicka teica, ka
lai dzied, bet Pauls viņiem: «Bet viņi jau par aktieri nekļūst, bet vienkārši nonāk
nedzied, viņi pasniedz.» Tieši tas ir mūsu tajā vidē. Ja nebūtu nonācis Teātra fakultrumpis – mēs dziesmu ne tikai izdziedam. tātē, 100 punkti būtu bijis ekonomists, jo
Jā, iespējams, tas ir iemesls, kāpēc Pauls mācījos LU Ekonomikas fakultātē, taču
aizrāvās ar aktieriem. Manuprāt, aktie- brīdī, kad man apnika rēķināt integrāļus,
riem daudz vairāk piedod vokālu, tāpēc mani paņēma armijā, bet, atnākot no
mani varētu saukt par dziedošo aktieri, un armijas, tā sagadījās, ka nokļuvu Teātra
šis vārds man patīk,» spriež J.Paukštello. fakultātē, vēlāk vēl citi blakus pasākumi,
un te nu es esmu,» stāsta J.Paukšetello.

Vienam – par maz dramaturģijas

«Es vienmēr esmu teicis, ka vienam ir
grūti, jo par maz dramaturģijas. Tāpēc
arī šajā reizē es būšu kopā ar komandu,
izpildīšu dziesmas, parunāšos un noskaitīšu kādu dzejoli. Mēs uz skatuves būsim
pieci cilvēki – es, Gaitis Lazdāns (dziesmu
autors, taustiņinstrumenti, perkusijas,
piebalsis), Artūrs Palkēvičš (taustiņinstrumenti, ģitāra, piebalsis), Kristīne
Grundmane un Anastasija Poļipina (balss).
Programmā ir dziesmas no Paula, Māra un
Ivetas Priedēm un visas no jaunā albuma
«Vēja dziesmas», kuras sarakstījis Gaitis
Lazdāns, visam piedevām I.Ziedoņa un
J.Petera dzeja,» stāsta J.Paukštello.
«Kāpēc man tikai dziedāt? Es gribu
pateikt vēl kaut ko skatītājiem, tāpēc
caur I.Ziedoņa un J.Petera dzeju runāšu
par savu Latviju un par māti, sievieti.
Jāpiebilst, ka šis koncerts nav domāts
tikai lielajiem, bet arī ar bērniem – mēs
parunāsimies, kopīgi padziedāsim. Neizpaliks tajā visā arī humors, taču tā nebūs
ākstīšanās,» piebilst mākslinieks.

Apsolīts lidojums ar gaisa balonu

Taujāts par to, ko vēl savā dzīvē vēlētos izdarīt, J.Paukštello min, ka Gunārs
Daukšte viņam apsolījis lidojumu ar gaisa
balonu – to viņš arī vēlētos pamēģināt,
taču drīzāk šajā braucienā dosies viņa
ģimene, jo pašam bail no augstuma. «Šīs
bailes es nevaru pārvarēt. Ar Artūru
Skrastiņu bijām aizbraukuši uz Lielbritāniju, un viņš ierosināja braukt ar lielo
panorāmas ratu, teicu, ka «nē», nevajag,
taču viņš mani pierunāja. Tikko bijām
izkustējušies, nolaidu galvu un sēdēju
«Ar vārdu var izteikt visu, taču
acīm ciet, tikai, kad braucām lejā, pavētas materiāls ir par rupju»
Vēl var kalnus gāzt,
ru acis un paskatījos uz leju,» smaidot
«Dziedāšana – tas ir pavisam kas cits. ja tik liktenis piespēlēs
Dziesma ir savādāks izpausmes veids
Mākslinieku rindās un arī pats J.Paukštello.

«Arī parasts balodis ir skaists un interesants»
 Ritma Gaidamoviča
Brīdī, kad dažviet jau izskan ziņas, ka
mājās atgriezušies pirmie gājputni, arī
Jelgavas kultūras namā vērojams putnu
salidojums – ornitologa Arņa Dimperāna
fotogrāfiju izstāde «Latvijas putni», kurā
krāsainās, lielāka un mazāka formāta
fotogrāfijās skatāmi arī tādi putni, kurus,
iespējams, dažiem savā mūžā nemaz nav
izdevies redzēt.
Fotogrāfs A.Dimperāns stāsta, ka izstāde Jelgavas kultūras namā apskatāma
līdz pat 31. martam un tajā skatāmas
vairāk nekā 90 putnu fotogrāfiju. «Man
šķiet, ka šī ir lieliska iespēja daudziem
cilvēkiem iepazīties ar dažnedažādām
putnu sugām, tostarp tādām, kuras
izdevies redzēt tikai retajam, man ir,
un to vēlos parādīt arī pārējiem. Īpaši
ieteicams Latvijas putnus apskatīt skolēniem, jo šeit redzamas ne tikai bildes,
bet esmu pievienojis arī sīku aprakstu,
kas ļauj uzzināt, kas šis ir par putnu,

cik bieži tas sastopams, kur meklējams,
par ligzdošanu, putna īpašībām un citas
nianses,» stāsta A.Dimperāns.
Tostarp skatāma arī 2008. gada Latvijas putna – melnā stārķa – fotogrāfija.
«Diemžēl ar nožēlu jāteic, ka šie putni
sastopami arvien retāk. Mežu īpašnieki
izzāģē mežus, kur šie stārķi dzīvo, un
neliekas par to ne zinis. Kad ierodas
ornitologs, jau ir par vēlu kaut ko darīt,»
stāsta fotogrāfs. Šeit skatāms arī tuk
sneša tārtiņš, kurš Latvijā pirmo reizi
redzēts tikai 2007. gadā. «Jāpiebilst, ka
pēc ziņas, ka šis putniņš novērots Raganciemā, ne viens vien skrēja to skatīt,
taču tikai retajam, stundām ilgi meklējot,
to izdevās atrast, mans fotouzņēmums
ir atzīts par labāko,» tā fotogrāfs. Viņš
arī atklāj, ka arvien vairāk Latvijā tiek
konstatētas dažādas Dienvidu reģioniem
raksturīgas putnu sugas – putni sākuši
krasi mainīt uzturēšanās vietas areālu.
A.Dimperāns putnus fotografēt sācis
pirms sešiem gadiem, kad izdevies no-

ķert mirkli – kaija ligzdā, kas atrodas
kokā – tas kaijām esot ļoti neraksturīgi.
Ar šo fotogrāfiju piedalījies Dabas muzeja
konkursā, saņēmis balvu, kas devusi
stimulu, lai putnu fotografēšana kļūtu
par hobiju, tieši tas arī bija iemesls, lai
iestātos ornitologu biedrībā. «Ja jau tā
lieta patīk, visi putni mīļi. Protams, kad
sāku, skaistāki šķita eksotiskie, bet uz
parasto balodi skatījos ar domu «ko gan
tur fotografēt, tas taču tikai balodis, un
tie sastopami uz katra stūra», bet īstenībā, ja sastop šo balodi ārpus pilsētas
centra, dabiskā vidē, kuru cilvēks vēl
nav sabojājis, arī balodis ir interesants
un skaists,» piebilst fotogrāfs. Viņš arī
atzīst, ka īpaši interesanti esot bildēt
ūdens bridējputnus, kurus īpaši jāmeklē,
un tad vēl var stundām sēdēt, paslēpies
niedrēs, un vērot, kad būs īstais mirklis
bildei. Tāpat aizraujoši esot ķert kadru
ar dziedošiem putniem, dziedāšanas
procesā, un tas arī viņam izdevies ar Ornitologs Arnis Dimperāns putnus sācis fotogrāfēt pirms sešiem gadiem.
Foto: Ivars Veiliņš
lakstīgalu, purva un krūmu ķauķiem.
Nu viņa darbi skatāmi izstādē «Latvijas putni».

