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Jelgavā atjauno Zviedrijas
dzelzceļa iekārtas
 Anna Afanasjeva

Pirmos mēnešus kādreizējās Lauksaimniecības
mašīnu rūpnīcas teritorijā darbojas Zviedrijas
vadošās dzelzceļa transporta ritošā sastāva
apkopes kompānijas
«EuroMaint» meitas
uzņēmums Latvijā.
Atklājot «EuroMaint» 14. rūpnīcu, Zviedrijas vēstnieks Latvijā
Jorans Hokansons atzinīgi vērtēja mūsu pilsētas ģeogrāfisko
stāvokli, rūpnieciskās tradīcijas,
nodrošinājumu ar darbaspēku
un izglītības iespējas. Tas ļāvis
«EuroMaint» īstenot pirms septiņiem gadiem dzimušo ieceri
par meitas uzņēmuma izveidi
ārpus Zviedrijas, lai izietu starptautiskajā dzelzceļa ritošo daļu
apkopes tirgū un stiprinātu savu
konkurētspēju.
Domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš uzmanību vērsa uz metālapstrādes un mašīnbūves rūpniecības tradīciju atdzimšanu. Taču
ar katru jaunu ražotni aktualizējas
kvalificētu speciālistu jautājums.
Tāpēc Latvijas Lauksaimniecības
universitātei un profesionālajām
izglītības iestādēm pastiprināti
jādomā par inženiertehnisko
kadru sagatavošanu.
«EuroMaint» ražotnes direktors Jānis Mūrnieks stāsta, ka pirmo turpat 20 darbinieku atrašana

Investīciju piesaiste ir laikietilpīgs process – «EuroMaint» gadījumā no pirmajiem kontaktiem
Foto: Ivars Veiliņš
līdz ražotnes atklāšanai Jelgavā pagāja divi gadi.
nav sagādājusi problēmas. Pašlaik izvēlēta pareizā vieta. Rūpnīcas metāla izstrādājumu noliktavā,
darbnīcā atjauno no Zviedrijas izveidē ieguldīti vairāk nekā divi kur trūcis palīgiekārtu procesa
piegādātos dzelzceļa vagonu un miljoni dolāru. Nākamais solis še- atvieglošanai. Ar tik fiziski smagu
lokomotīvju bremžu cilindrus jienes ražotnē varētu būt elektris- darbu viņš nav bijis mierā.
un amortizatorus. Tā kā līdz šim ko iekārtu remonts. Perspektīvā
Mātes uzņēmuma vadība pauž,
pie mums nav veikta dzelzceļa noieta tirgu plānots paplašināt, ka Jelgavas rūpnīcas darbības
iekārtu apkope, autoatslēdznieki piesaistot jaunus klientus. Tāpēc veids atbildīs Zviedrijas darba
darba specifiku apgūst Zviedrijas uz atklāšanu bija aicināti Latvijas, apstākļiem un standartiem.
darbaudzinātāju vadībā. Vasarā Igaunijas un Lietuvas dzelzceļa Kopumā Latvijā atvērts ap 500
plānots paplašināt detaļu klāstu, transporta nozares pārstāvji.
uzņēmumu ar zviedru kapitālu.
kam veiks apkopi. Līdz gada
Atšķirībā no citiem uzņēmu- Jelgavā jau darbojas Zviedrijas
beigām strādājošo skaits varētu miem «EuroMaint» svinīgajā metāla gultu ražošanas uzņēpieaugt līdz 35.
pasākumā piedalījās visi rūpnīcā mums «Stram». Sadarbībā ar
Pēc «EuroMaint» vicepreziden- strādājošie. Viņi pauda apmieri- Latvijas Investīciju un attīstības
ta Akes Finna stāstītā, pirmie nātību ar darba apstākļiem. Pie- aģentūru «EuroMaint» ir ceturdarba mēneši bijuši veiksmīgi un mēram, Aivars Naglis pirms tam tais investors, kas piesaistīts
apliecinājuši, ka ieguldījumiem strādājis cita ārvalstu uzņēmuma Jelgavai.

Laba servisa faktors – cilvēks
 Kristīne Langenfelde

Visā Baltijā notiekošajā
kampaņā «Uzslavē labu
servisu!» iesaistījušies
arī vairāki uzņēmumi,
kas darbojas Jelgavā.
Šomēnes ikvienam ir
iespēja izteikt atzinību
par viņu klientu apkalpošanas kvalitāti.
Atsauksmes esot gana
daudz un labas.
Jāatzīst gan, ka Jelgavā akcijā
galvenokārt iesaistījušies Rīgas
uzņēmumi, kuriem šeit ir filiāles,
piemēram, Hansabanka, Nordea
banka, «Čili pica», «Drogas»,
«JYSK», «Dino Zoo», «Balta»
un citi.
Aptaujājot akcijas dalībniekus,
nākas secināt, ka lielākoties viņi
tomēr jau ikdienā nopietni pievēršas klientu apkalpošanas kultūrai,

tāpēc akciju neuzskata par īpašu
stimulu darbiniekiem saņemties
un vienu mēnesi būt laipnākiem
pret klientiem, lai gūtu labas
atsauksmes. «Mums ir savi apkalpošanas standarti, regulāras
apmācības, tāpēc drīzāk šī akcija
varētu būt tā, kas parāda ieguldītā
darba rezultātus,» spriež «Baltas»
klientu apkalpošanas speciāliste
Ausma Jegorova.
To pašu atzīst arī «Valdekas»
«Čili picas» direktore Mārīte Čerņika. «Oficiantes tiek apmācītas pat
tik detalizēti, kā rast pareizo pieeju
īpaši kašķīgiem, iereibušiem vai
pārāk laipniem klientiem.»
Līdzīgi saka arī «Dino Zoo»
vecākā pārdevēja Anna. «Mums
uzņēmumā katru mēnesi tiek vērtēti labākie darbinieki, tāpēc par
apkalpošanas kultūru domājam
regulāri. Zinu, ka citviet tā tas
nenotiek, tāpēc pārdevēji smaidīgi
un laipni mēdz būt tikai akciju

norises laikā.»
To, ka apkalpošanas kultūra tomēr ir
atkarīga tikai
no cilvēku faktora, apliecina
dzirdētais «Čili
picā». Oksana
regulāri nāk
uz «Čili picu» «Čili picas» oficiante Baiba te strādā jau trešo
centrā «Valde- gadu un neslēpj, ka atzinīgus vārdus no klienka». «Te vien- tiem nākas dzirdēt arvien biežāk. «Jelgavnieki
m ē r l a i p n a prot ne tikai pelt, bet arī būt laipni un novērtēt
apkalpošana, labu pakalpojumu.»
smaidīgas oficiantes, patīkami ienākt, bet tajā
Vērtēt apkalpošanu akcijā iepašā laikā uz «Pilsētas pasāžas» saistītajos uzņēmumos ikviens
«Čili picu» nekad vairs neiešu. var līdz 31. martam, zvanot pa
Attieksme tur drausmīga, apkalpo informatīvo tālruni 1180, sūtot elēni, oficiantes vienaldzīgas. Man pastu uz adresi: info@labsserviss.
apkalpošanas kultūra ir svarīgā- lv, aizpildot anketu mājas lapā
kais aspekts, lai dotu priekšroku www.labsserviss.lv vai kampaņas
vienam vai otram pakalpojuma dalībnieku telpās. Labākie tiks
sniedzējam,» saka Oksana.
sveikti 2. un 3. aprīlī.
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Aizsargjoslu likums vairs
neskar pusi Jelgavas
 Anna Afanasjeva

Pašvaldība tuvākajās
trīs nedēļās izvērtēs,
kuras pilsētas teritorijas
skars izmaiņas atbilstoši grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Iedzīvotāji
ar tām varēs iepazīties
pilsētas teritorijas plānojuma otrās kārtas
sabiedriskajā apspriešanā.
Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte vērtē, ka
izdarītie grozījumi likumu padarījuši daudz saprotamāku, tajā vairs
nefigurē abstraktais apzīmējums
«reizi simts gados applūstošas
teritorijas». Iepriekšējā likuma
redakcija Jelgavas gadījumā nozīmēja būtiskus ierobežojumus
būvniecības jomā vai pusē no visas
pilsētas teritorijas. «Pozitīvi, ka
tagad būs atļauta esošo būvju renovācija un rekonstrukcija, kā arī
aizsargbūvju izveide esošās apbūves pasargāšanai no applūšanas.
Jelgavā veikti vairāki pētījumi un
noteiktas vietas, kur nepieciešamas aizsargbūves. Tās lielākoties
plānots izvietot gar Svētes upi,
jo tieši Svēte rada lielākos plūdu
draudus tai piegulošajām teritorijām,» tā G.Osīte.
Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Aizsargjoslu
likumā stāsies spēkā tuvākajā
laikā. Tie paredz izmaiņas normās
par applūstošajām teritorijām. Par
tādām uzskatīs ūdensteces ielejas
vai ūdenstilpnes ieplakas daļu,

kas palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums tiek
noteikts pa dabiskām robežām
un to paredz vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā.
Applūstošajās teritorijās turpmāk aizliegts būvēt aizsargdambjus, ēkas un būves, kā arī veikt
uzbēršanu, izņemot atsevišķus
gadījumus. Šajās platībās būs
iespējama mazēku būvniecība,
esošo būvju renovācija, kultūras
pieminekļu restaurācija, transporta un elektronisko sakaru
tīklu būve un maģistrālo cauruļvadu, enerģijas pārvades un
sadales objektu būvniecība, valsts
meteoroloģisko un hidroloģisko
novērojumu staciju un posteņu un
citu valsts nozīmes monitoringa
punktu būvniecība. Atļauts celt
arī īslaicīgas lietošanas būves.
G.Osīte klāsta, ka pašlaik tiek
strādāts pie kartes izveides, kurā
atbilstoši likuma grozījumiem
būs atspoguļotas apdraudētās
teritorijas, kas applūst reizi 20
gados un kuras nepieciešams noteikt kā virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslas. Pilnīga skaidrība
par to, cik teritorijas, kam jau
ir apstiprināts detālplānojums,
skars likuma izmaiņas, būs pēc
trim nedēļām.
Lai ņemtu vērā pēdējos grozījumus, pašvaldība uz vēlāku laiku
pārcels arī šomēnes paredzēto
pilsētas teritorijas plānojuma
sabiedriskās apspriešanas otro
kārtu. Tā notiks pēc tam, kad
plānojumā iekļaus arī aizsargjoslu
teritorijas atbilstoši pieņemtajā
likuma redakcijā noteiktajām
normām.

Rosina atbalstīt
mazākumtautību
pašdarbniekus
 Daiga Laukšteina

Daudzi jelgavnieki
nepalika vienaldzīgi
un pirmdienas, 10.
marta, pievakarē piedalījās publiskās apspriešanas diskusijā
par Jelgavas pilsētas
Sabiedrības integrācijas programmu 2008.
– 2013. gadam. Viens
no dominējošajiem
priekšlikumiem bija
atbalstīt mazākumtautību pašdarbnieku
kolektīvus.
Izteikt savas domas un
priekšlikumus bija aicināts ik-

viens jelgavnieks. Lai diskusijas
dalībnieki nepārkāptu savu
interešu loku, sarunas risinājās
trīs darba grupās. Pirmajā no
tām tika aktualizēti pilsoniskās
līdzdalības veicināšanas un etniskās, reliģiskās daudzveidības
jautājumi, otrajā tika spriests
par sociālo integrāciju, bet
trešajā svarīgākās tēmas bija
izglītības, kultūras un sporta
pieejamība.
Sabiedrības integrācijas biroja
vadītāja Rita Vectirāne pašlaik
apkopo būtiskākos priekšlikumus, un viens no tādiem ir atbalstīt mazākumtautību pašdarbnieku kolektīvus, īpaši domājot
par atalgojumu to vadītājiem.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Internetā neviens nav anonīms
 Kristīne Langenfelde

kādu lapu, kur bez maksas tiek
piedāvāts kaut ko lejuplādēt.
Rupji nolamāties vai izIelādējat un domājat, ka esat ticis
teikt nepiedienīgas piepie vajadzīgā, taču patiesībā jūs
zīmes, nofotografēties
pat varat nezināt, pie kā vēl esat
tā, ka tev šķiet – citam
ticis! Labākajā gadījumā – kāds
esi neatpazīstams, – to
vienkārši pieslēdzies jūsu datovisu mēs atļaujamies
ram, lai to izmantotu apjomīgu
interneta vidē, domādarbu veikšanai, bet jūs tikai brījot, ka, slēpjoties aiz
nāties, kāpēc dators kļuvis lēns.
segvārdiem, maskētām
Sliktākā variantā uz jūsu datora
bildēm, paliekam anovar tikt uzlikti, piemēram, pornīmi. Taču patiesība
nogrāfiska satura materiāli, kuri
ir skarba – internetā
pēc tam ikvienam tiek piedāvāti
neviens nav anonīms.
lejuplādēt no jūsu datora. Un tad
To, cik patiesībā droši
jau jūs veicat kriminālsodāmas
varam justies internedarbības, pats to nezinot. Tāpēc
ta vidē un cik naivs ir
es ieteiktu neko nenovilkt no
mūsu uzskats par anoslavenā DC++, tāpat nestaigāt
nimitāti, atklāj kompāpa bezmaksas pornogrāfiskajām
nijas «IT centrs» valdes
mājas lapām un neinstalēt bezpriekšsēdētājs Agris
maksas programmas. Protams,
Krusts, kurš ikdienā
cilvēks grib, kā lētāk, taču neapsniedz konsultācijas inzinās sekas.
terneta drošības jomā.
Bet ir taču antivīrusi!
Jā, ja antivīruss ir legāls un reSāksim ar to vienkāršāko «Uzņēmumi, veidojot mājas lapas, portālus, domā par funkcionalitāti, bet par drošību aizmirst, gulāri tiek atjaunots, tas noteikti
– ar uzskatu, ka internets tāpēc arī tik viegli ir piekļūt jūsu personīgajai informācijai, par kuru domājāt – esat noslēpis šādus vīrusus izķer. Tagadējās
Foto: Ivars Veiliņš tehnoloģijas pieļauj sargāt savu
mums ļauj paslēpties zem ni- no citiem,» atzīst «IT centrs» valdes priekšsēdētājs Agris Krusts.
kiem un palikt anonīmam.
privātumu. Var sava datora
sevi pasargā?
Tas ir vislielākais mīts – jeb- formāciju, un, ja vien kāds patiesi drošumu?
cieto disku nošifrēt tā, ka to
Krietni sarežģīt šādu piekļuvi
Vienkārši jābūt uzmanīgam. nevarēs uzlauzt. Tāpat jau mikurš cilvēks, kurš domā, ka in- vēlēsies par jums kaut ko uzzināt,
terneta vidi izmantojis anonīmi, šādas lietas viņam ļaus jūs atklāt portāla datiem varētu atsevišķa Tas naivākais, ko var izdarīt, nētās šifrēšanas tehnoloģijas, ko
rūgti maldās. Atrast var ikvienu. pavisam citā gaismā. Vēl kāds šifrēšanas sistēma, ko izmantojot ir atklāt savas
pie mums reti
Jautājums tikai, cik tas ir svarīgi, piemērs no Igaunijas. Tur dar- portāls kļūtu daudz drošāks. Taču b a n k a s k o d u
izmanto, bet,
Kāda meitene piemēram, pacik kāds tam ir gatavs veltīt laika bojas līdzīgs portāls kā pie mums nezinu, kāpēc, bet Latvijā daudzi paroles, ja kāds
un līdzekļu. Un te nav runa tikai draugiem.lv un atsevišķi seksa portāli to joprojām neizmanto, lai tās pieprasa pa
«googinterneta iepa- zīstamais
par jūsu datoru, tas pats attiecas portāls, tad nu iedomājieties, ko gan patiesībā tas viņiem maksātu e-pastu. Jāatzīst,
le» to nodrošina.
zīšanās sludi- Arī «skype» ir
ka šīs kodu kararī uz telefonu. Pirmkārt, tās ir tur var uzzināt! Vienā portālā re- nieka 400 dolārus gadā.
Ja jau portālu saimnieki tes patiesībā ir
IP adreses, kas nodod gan atra- dzama laimīga ģimenīte vasaras
drošs, tādēļ
nājumā bija ie- ļoti
šanās vietu, gan konkrēto datoru, piknikā kopā ar bērniem un suni, nav gatavi domāt par savu ļoti nedrošas. Ja
praktiski nav
un tad jau personu atrast ir tīrais bet otrā jau tas pats vīrs ar savu klientu drošību, vai cilvēks vien ir vēlēšanās,
vietojusi jauku iespēju, ka kāds
pats kaut ko var darīt?
nopietns hakesīkums. Tā kā, ja kādam būtu mīļāko piedauzīgās bildēs.
jūsu sarunas vasavu portretu, rētu noklausīBet viņš taču to tā vienNu tas vienkāršākais noteikti ris, pat jums tās
vēlēšanās pateikt, no kura datora
un kas ir rakstījis vienu vai otru kārši nav izlicis publiskai būtu neizmantot visur vienus nelūdzot, bet pieTurpretim
bet, kad bildei ties.
reģistrācijas datus – paroles un slēdzoties jūsu
anonīmo tekstu internetā, to va- apskatei?
mūsu portālos
atjaunoja sā- inbox.lv vai one.
Protams, ka ne. Te atkal no- e-pastus, jo tas ir vienkāršākais, datoram, ar laiku
rētu izdarīt ļoti ātrā laikā.
var savākt visas
Un tāpat ir ar it kā maskē- strādā tā cilvēku naivā domāša- kā jūs izsekot.
nav nekādas
kotnējo skatu, lv
na, ka viņš ir anonīms. Protams,
Tādos sadzīviskos portālos, pilnībā. Tāpēc
tām fotogrāfijām?
garantijas, ka
Jā, arī šī maskēšanās ir visai ka bildes seksa portālā bija no- pirmkārt, jau paši esam at- drošāk noteikti
– meitenei mīļi kāds ļoti veikli
nosacīta. Nu, piemēram, jūs ielie- maskētas un ieliktas anonīmi bildīgi par to, ko ievietojam, ir izmantot kodu
nepiekļūs tavām
bija piekļāvies vēstulēm un tās
kat kādā portālā visai piedauzīgu – ar niku. Taču lietpratējs to ātri un tāpēc jābūt gataviem kalkulatorus,
arī sekām, taču, kas notiek, kas katrreiz safotogrāfiju, seju aizsedzot ar klu- var atklāt.
pat
k ā d s p u i s i s . neizlasīs
Kā?
piemēram, banku sistēmā? stāda savu kodu,
cīšiem, un domājat, ka neviens jūs
pirms tevis.
Jauka bilde, lai
Pavisam vienkārši. Cilvēki Maksājumi un norēķini in- daudz garāku cineatpazīs. Muļķības! Ir speciālas
Bet, ja iespēprogrammas, kas ļauj atjaunot šīs pieliek ļoti maz pūļu, lai pat ternetbankās ir ikdiena. Vai paru kombinācijams aizsargāt
iepazītos!
bildes sākotnējo izskatu, un jūsu elementāri pasargātu savu pri- par savas naudas plūsmu ju, kas atkārtojas
gan datoru,
ļoti reti, un tādu
seja būs skaidri redzama. Tas vātumu. Tā nu arī šajos abos varam būt droši?
gan interneta
Bankas tai lietai pieiet daudz uzlauzt ir ļoti grūti.
pats attiecas, kad cilvēks bildē portālos cilvēks bija reģistrējies
vidi, kāpēc to neizmanto?
ar vienu e-pasta nopietnāk – šīs sistēmas regulāri
Dzirdēts, ka, pat veikalā
iedomājies parāKatra piesardzība un drošība
dīt tikai acis vai Jau 19. martā pulksten adresi. Tātad jau tiek pārbaudītas, drošība tur ir norēķinoties ar karti, no rada papildu neērtības, tāpēc
zināms, ka reģis- augstā līmenī.
čeka vien ir iespējams iegūt cilvēki nelabprāt uz to iet.
kādu citu ķerme15.30 lektors Agris
trētājs ir viens un
Taču, jo drošāks kaut kas informāciju, lai tiktu klāt Vienkārši būtu jācenšas rast
ņa daļu, domājot
Krusts Jelgavas
tas pats. Ja vēl šķiet, jo vilinošāks tas var bankas kontam.
palikt neatpazīts.
kompromisu.
reģionālajā
Pieaugušo bildes apstrādā, būt kādam hakerim. Tā teikt
Nu tas gan ir sarežģītāk, jo
Visbiežāk šādas
Bet hakeri jau arī ir dažādi
bildes ir izgriez- izglītības centrā ikvienu kā jau iepriekš – savu spēju pārbaudīšanai. čeks satur tikai daļu no ciparu – vieniem tiešām ir krimināli
interesentu aicina uz
minēju, tad visa
Arī fakts. Manuprāt, Latvijā kombinācijas, tāpēc izskaitļot nodomi, bet citi varbūt vientas no kāda jūsu
aina skaidra.
tāds skaļākais notikums šajā atlikušo nebūs viegli, taču iespē- kārši prieka pēc izklaidējas.
portreta, un arī
bezmaksas semināru
Bet tas taču jomā bija, kad atklājās, ka bi- jams tas ir, tāpēc čekus nekādā
šajā gadījumā ieTādu, kas izklaidējas un grib
par tēmu
spējams atjaunot «Privātums internetā». nav tik vien- jušās Valsts prezidentes vīram gadījumā nevajag tā vienkārši pierādīt savas prasmes, nav
kārši – katrs, Imantam Freibergam internetā atstāt uz veikala letes.
bildes sākotnējo
mazums. Taču arī viņu nodak u r a m n a v izkrāpa naudu. Jā, arī Latvijā
Jūs minējāt pieslēgšanos rījums var būt pat ļoti nepatīizskatu un atklāt
jūs visā pilnībā. Viens piemērs slinkums, to taču nevar iz- hakeri darbojas, taču, cik zinu, datoriem – ar ko tas var kams. Zinu ASV kādu hakeri,
tad viņu mērķis reti kad ir mūsu draudēt?
– kāda meitene interneta iepa- darīt.
kurš tā vienkārši prieka pēc
Tas atkarīgs no portāla dro- bankas – Latvija tomēr ir mazs
Ja tā ironiski, tad te nu iespējas tika pie Spīrsas un Hiltones
zīšanās sludinājumā bija ievietojusi jauku savu portretu, bet, šuma – ja tas ir domājis par tirgus, tāpēc viņi savas noziedzī- ir neizsmeļamas. Profesionālis mobilajiem telefoniem, persokad bildi apstrādāja ar speciālu drošību, tad, protams, šie e-pasti gās darbības vērš uz ārvalstīm. tā spēj pieslēgties jūsu datoram, nīgajām e-pasta adresēm. Viņš
programmu, tajā jau meitenei būs pagrūti pieejami trešajām Ar domu, ka tur varētu būt ka pats to nemaz nepamanī- brīvi lasīja viņu e-pastu, no
mīļi bija piekļāvies kāds puisis. personām, bet, ja drošības nav, lielāks ķēriens. Jau atklātas pat siet un arī nezināsiet, kādām datora novilka viņu personīgos
Jauka bilde, lai iepazītos! Meite- tad jebkurš hakeris to izdarīs, lai spiegprogrammas, kas spēj apiet vajadzībām tas tiek izmantots. foto albumus. Piekritīsiet, nav
pat vienreizējas banku sistēmas Elementārākais ir jūsu paša, patīkami, ja kāds piekļūst tam,
ne, protams, nespēja iedomāties, ievāktu informāciju.
Tas bija Igaunijas piemērs, paroles.
man atkal jāatkārtojas, naivums. ko svešām acīm neesat vēlējies
ka kāds to varētu atklāt.
Un atkal jau – kā lai cilvēks Kā tas izpaužas? Jūs dodaties uz rādīt.
Internets ir vide, kur savākt in- bet kā ar Latvijas portālu

Skaitļi runā

Kā jūs vērtējat etnisko integrāciju un saskaņu Jelgavā?
«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)

73,4%

Pozitīvi + drīzāk pozitīvi

Grūti pateikt

Negatīvi + drīzāk negatīvi

13,8%

11,8%

Latvieši

82,5%
Cittautieši

11,4%

6,4%

Pilsētnieks vērtē

Vai jūtaties
droši interneta
vidē?
Anna Paula,
mācās:
– Internets
taču piedāvā daudz
un dažādas
aizsardzības
sistēmas! Noteikti nevajag
visiem atklāt savas paroles, nav
jāsarakstās ar cilvēkiem, kurus
nepazīsti vai ar kuriem nevēlies
komunicēt. Šeit darbojas cilvēka
brīva izvēle – ja baidies, internetu
nelieto! Līdz šim šajā jomā starpgadījumu man nav bijis.
Modris Bite,
LLU students:
– Es internetu lietoju reti,
līdz ar to jūtos
droši. Bet, ja ir
kāds, kas lasa
manas e-pasta vēstules, lai
dara to, jo tur nav nekā svarīga.
Savu datoru gan esmu nodrošinājis pret vīrusiem, jo tie ir dikti
aktīvi. Esmu pārliecināts, ka tas ir
droši.
Ieva
Vanadziņa,
mācās:
– Jā, esmu
droša, jo personīgo informāciju par
parolēm un
kodiem nevienam nesniedzu. Ja
nu gadījumā kāds piekļūst manam
e-pastam, tur nav nekā svarīga,
tāpēc – lai lasa! Arī bankas kontā
nauda nav lielos apmēros, tāpēc
par internetbankas drošumu nesatraucos.
Nauris
Smirnovs,
students:
– Jūtos pietiekami droši,
jo pats par to
atbildu, uzinstalējot antivīrusu. Par to,
ka kāds varētu piekļūt manam
e-pastam vai internetbankai un
ļaunprātīgi to izmantot, nekad
neesmu aizdomājies.
Dina
Baltaruņķe,
studē:
– Zinu, ka
galvenais ir
savu personas kodu un
paroles internetā nepopularizēt. Agrāk bija gadījums, ka
kāds piekļuvis mūsu «skype»
profilam un izmantojis to ļaunprātīgi, bet mēs pieķērām, iznīcinājām un izveidojām jaunu.
Ar visām aizsardzības sistēmām
nodarbojas mans draugs.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
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Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
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atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

Ministrijas dokumentā
mainīts siltumtīklu
statuss
 Anna Afanasjeva

Lai gan akciju sabiedrības «Jelgavas Siltumtīklu uzņēmums»
(JSTU) maksātspēja
atjaunota pirms pusotra gada, tikai nupat
izsludināti grozījumi
Finanšu ministrijas
(FM) nolikumā, kur
pārējo izmaiņu vidū
no maksātnespējīga
uz maksātspējīgu precizēts Jelgavas uzņēmuma statuss.
JSTU maksātspēju atjaunoja
2006. gada septembra vidū
pēc mierizlīguma noslēgšanas
un saistību nokārtošanas pret
Valsts ieņēmumu dienestu.
Pagājušajā ceturtdienā Valsts
sekretāru sanāksmē izsludināti
grozījumi Ministru kabineta
noteikumos, lai aktualizētu
FM nolikumu. Tā kā ministrija
ir valsts kapitāla daļu turētāja
JSTU, pārējo jautājumu vidū
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Sāk būvēt Zemgales
Olimpisko centru

nolikums precizēts arī šajā
jomā. Līdz ar izmaiņām JSTU
dokumentā no «maksātnespējīga» uz «maksātspējīgu» mainīts
uzņēmuma statuss.
Uz jautājumu, kāpēc tas noticis gandrīz pusotru gadu pēc
JSTU maksātspējas atjaunošanas, ministrijas Komunikācijas
departamenta pārstāve Daiga
Reihmane skaidro, ka nolikums
ir oficiāls dokuments, kas atspoguļo FM funkcijas, uzdevumus un
kompetenci, struktūru, darbības
tiesiskuma nodrošināšanas mehānismus, kā arī uzskaita padotībā
esošās valsts pārvaldes iestādes
un kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētājs.
«Šis nav dokuments, kas tiek
grozīts, tiklīdz notikušas kādas
izmaiņas, piemēram, mainījies
uzņēmuma statuss. Nolikumā
grozījumus izdara ne biežāk kā
reizi gadā,» stāsta D.Reihmane,
norādot, ka formulējums dokumentā, kas vērsts uz ministrijas
iekšējo struktūru, nemaina lietu
faktisko būtību.
Pagājušajā nedēļā būvprojekta vadītājs Māris Malahovskis iepazīstināja pašvaldības vadību ar Zemgales
Olimpiskā centra projekta virzību – jau tapis kompleksa
tehniskais projekts, cerams, šonedēļ tiks izsniegta
būvatļauja, lai jau līdz 20. martam varētu uzsākt reālus
būvniecības darbus.
Foto: Ivars Veiliņš un skice no tehniskā projekta

Rosina atbalstīt
mazākumtautību
pašdarbniekus
(No 1.lpp.)
Pagaidām tas nav motivējošs
un liek balansēt uz entuziasma
robežas. Vēl tika rosināts sadarbībā ar pašvaldības aģentūru
«Kultūra» izstrādāt cittautu
kultūras programmu, palielināt
atbalsta fondu ikgadējam nevalstisko organizāciju projektu
konkursam. Sociālajā sfērā pensionāri izteica vēlmi palielināt
interešu izglītības piedāvājuma
klāstu. Seniori būtu ar mieru iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā
arī labprāt apmeklētu dotētus
kultūras pasākumus. Vēl citi diskutēja, kā uzlabot dialogu starp
pašvaldību un reliģiskajām
organizācijām, kā pielāgot trotuārus un pieturas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. R.Vectirāne
uzsver, ka nopietni jādomā par
cittautu bērnu integrāciju vispārējā izglītības sistēmā, jo ir
gadījumi, kad mazajam jāsāk
iet skolā, taču viņš zina tikai
savu dzimto valodu, piemēram,
čigānu vai krievu.
«Ļoti svarīgi ir priekšlikumi
projekta realizācijai, lai rezultātā iegūtu spēcīgu rīcības plānu
– dokumentu, ko pieņemt domē.
Tas kalpos par pamatu tālākai

ZIŅAS

darbībai, veicot uzlabojumus
integrācijas jomā,» sākoties
sabiedriskai apspriešanai, sacīja
pilsētas mērs Andris Rāviņš.
Ar programmu var iepazīties
vēl līdz 17. martam dažādās
pilsētas vietās: Jelgavas pilsētas
administrācijas Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9,
Pieaugušo izglītības centra
bibliotēkā Svētes ielā 33, Jelgavas Sabiedrības integrācijas
birojā Pulkveža Brieža ielā 26
un citur. Informācija atrodama
arī Jelgavas pašvaldības portālā
www.jelgava.lv. Savukārt priekšlikumus par programmu var
sūtīt uz e-pastu: rita.vectirane@
jelgava.lv līdz 17. martam. Pēc
to apkopošanas tie tiks izskatīti
Jelgavas domes Integrācijas
komisijā.
Latvijas sabiedrības integrācijas politikas mērķis ir veidot
demokrātisku, saliedētu un pilsonisku sabiedrību, kas balstās
uz kopīgām pamatvērtībām.
Minētās aktivitātes 90 procentu apmērā finansē Sabiedrības
integrācijas fonds, bet pārējo
– pašvaldība.

 Kristīne Langenfelde

Jau nākamnedēļ līdzās
4. vidusskolai varētu sākties vērienīgā
Zemgales Olimpiskā
centra būvniecības
darbi. Taču paralēli
tam jau tuvākajās dienās tiks izsludināts
arī konkurss par ideju
Zemgales Olimpiskā
centra multifunkcionālā sporta kompleksa
logo, kuram savu ideju
varēs iesniegt mēneša
laikā.
Pagājušajā nedēļā projektētāji un būvkompānija «LEC»
iepazīstināja pašvaldības vadību
ar Zemgales Olimpiskā centra
projekta virzību – jau tapis
kompleksa tehniskais projekts,
cerams, šonedēļ tiks izsniegta
būvatļauja, lai jau līdz 20. martam varētu uzsākt reālus būvniecības darbus. Vispirms tiks
nojaukts vecais ūdenstornis,
tad sāksies stāvlaukumu izbūve,
bet pēc tam pašas sporta halles
celtniecība.
Būvprojekta vadītājs Māris
Malahovskis atzīst, ka būtiskas
izmaiņas no sākotnējās idejas
tehniskajā projektā nav ievies-

tas. «Nelielas izmaiņas projekta
īstenošanas gaitā varbūt radīsies, taču kopumā komplekss
taps, kā sākotnēji iecerēts.»
Jāatgādina, ka kopumā vērienīgajā kompleksā līdzās 4. vidusskolai taps stadions, vairāki
āra laukumi, kā arī sporta halle
ar aptuveni 2500 skatītāju vietām, bet pie halles – stāvvietas
250 automašīnām.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis gan
piebilst, ka nelielas izmaiņas,
iespējams, varētu rasties gadījumā, ja starptautiski tiks
mainīts basketbola laukuma
izmēru standarts, pielāgojot
to NBA. «Šobrīd tas vēl ir diskusiju līmenī, taču iespējams,
ka tuvāko divu gadu laikā tas
varētu arī realizēties. Tātad,
lai topošā Olimpiskā centra
basketbola laukums atbilstu
starptautiskiem standartiem,
to vajadzēs paplašināt aptuveni
par metru.»
Taču centra būvnieku, kompānijas «LEC», pārstāvis Arvīds
Eglītis atzīst, ka arī tā nebūs
problēma, jo vieta to atļauj.
Kopumā Olimpiskā centra
būvnieks lēš, ka darbi rit, kā
cerēts, un būvniecības uzsākšanu pagaidām nekas nekavē. «Ap
20. martu ceram sākt reālus

laimē datoru!» piecās konkursa
kārtās noskaidrots, ka Maija
bijusi veiklākā un prasmīgākā
«Līdz šim nevienā koninformācijas meklētāja uz uzkursā vai loterijā nebiju
dotajiem jautājumiem «Lursoft»
vinnējusi neko vērtīgāku
laikrakstu datu bāzē. Kaut arī,
par zobu birsti, bet taapkopojot rezultātus, viņai tas
gad man ir dators. Prieks
bija vienāds ar vēl aptuveni 30
par to ir divtik liels, jo
dalībniekiem, jelgavnieci līderos
datora man nebija,» tā
izvirzīja stāsts par bibliotekāri
par bibliotēku konkursā
Venerandu Godmani, ko žūrija
«Dodies uz savu biblionovērtējusi ar augstāko atzīmi.
tēku un laimē datoru!»
«Piedalījos, jo mans ikdienas
godam nopelnīto dāvadarbs ir saistīts ar «Lursoft»
nu – portatīvo datoru
datu bāzi, taču šis bija izaici– teic jelgavniece Maija
nājums darboties ar bibliotēku
Neikšāne.
datu bāzi. Redzot, ka eju punkts
punktā ar līderiem, pievienojās
Latvijas bibliotēku konkursā azarts, kas tad arī ļāva izstūrēt
«Dodies uz savu bibliotēku un līdz galam,» tā Maija.

Taujāta, kādi šķita jau tājumi, Maija atbild, ka tie
izskatījušies grūtāki nekā
patiesībā, galvenais – atrast
pareizos atslēgas vārdus un
tiem pievienot loģisko domāšanu, tad informācija ātri
atrodama. Visgrūtāk viņai
gājis ar jautājumu par biatlonistu Ilmāru Brici. «Bija
jānosaka, cik daudz publikāciju viņam bijis 2003. gadā.
Vairākas stundas pavadīju pie
šī jautājuma, lai saprastu, kā
var tādu informāciju atrast,
bet izdomāju un saskaitīju,»
stāsta Maija.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra
Puga min, ka kopā no pilsētas

Bibliotēkas vadītāja Baiba Lukaševiča informē, ka bērni kopā
ar bibliotekārēm varēs gatavot
dažādus Lieldienu rotājumus
– cālīšus, groziņus, ligzdiņas un
daudzas citas interesantas lietas.
Lai piedalītos, vadītāja lūdz līdzi
ņemt šķēres un dažādus izejmateriālus, no kuriem bērns varētu
pagatavot savu unikālo Lieldienu
rotājumu. Viņa min, ka pasākumā,
protams, neiztiks bez olām, kas
Lieldienu paražās saglabājušās
līdz mūsdienām. Bērni no bibliotekārēm uzzinās arī interesantus
faktus par Lieldienām un svinēšanas tradīcijām.

līties pašreizējie studenti, mācībspēki un darbinieki, kā arī pārējie
jelgavnieki un ikviens Latvijas
iedzīvotājs. Līdz marta sākumam
LLU ziedojumu un dāvinājumu
kontā naudu ieskaitījušas teju 100
fiziskas un juridiskas personas,
kopējā summa – 11 732 lati. LLU
ziedojumu un dāvinājumu konta
numurs atrodams universitātes
mājas lapā www.llu.lv, sadaļā
«Jelgavas pilij – 270».

būvdarbus,» spriež A.Eglītis,
piebilstot, ka jau iepriekš aicina
iedzīvotājus būt atsaucīgiem, jo
līdz ar būvdarbu sākšanos tiks
pilnībā norobežota visa topošā
Olimpiskā centra teritorija.
«Tas, protams, sākotnēji varētu
radīt zināmas neērtības tiem
cilvēkiem, kuri pieraduši šīs
teritorijas taciņas izmantot,
lai saīsinātu ceļu. Bet mēs
ceram uz cilvēku sapratni,» tā
A.Eglītis.
Projektētāji un būvnieki arī
paredzējuši vietu uz halles
sienas, kur varētu būt tās nosaukums. Iespējams, ka tur
varētu tikt izvietots arī jaunizveidotais logo. «Tik vērienīgam
kompleksam ir nepieciešama
sava atpazīšanas zīme, tāpēc
nolēmām izsludināt ideju konkursu, lai būtu iespēja izvēlēties
labāko no piedāvātajiem logo,»
saka J.Kaminskis, uzsverot,
ka konkursa uzvarētāji tiks
paziņoti līdz 1. maijam un labākie saņems balvas. «Ideju
konkursa nolikums tiks izsludināts un paziņots atsevišķi,»
tā J.Kaminskis.
Jāpiebilst, ka Zemgales Olimpiskajam centram jātop līdz
2010. gadam. Tā kopējās izmaksas jau sasniegušas 16 miljonus
latu.

Lasītāja Maija
Neikšāne atzīst, ka saņemtais klēpjdators
tagad būs labs
palīgs rakstu
tapšanai, ko
vēlāk publicēšot bibliotēkas
blogā.
Foto: Ivars
Veiliņš
un rajona līdz konkursa noslēgumam izturējuši deviņi dažāda
vecuma Jelgavas bibliotēku
lasītāji.
Lai lasītājs piedalītos šajā
konkursā, viņam «Lursoft»

 Jelgavas bērnu bibliotēka
«Zinītis» 20. martā pulksten
14 bērnus un jauniešus aicina piedalīties pasākumā
«Gatavosimies Lieldienām!».

 LLU administrācija sākusi
ziedojumu vākšanas kampaņu Jelgavas pils fasādes
atjaunošanai par godu 270
gadu dzimšanas dienas svinībām. Kampaņā aicināti pieda-

«Pārlielupes» bibliotēkas lasītāja laimē datoru
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

laikrakstu bibliotēkā www.
news.lv, kur katru pirmdienu
tika ievietots jauns jautājums,
nedēļas laikā bija jāatbild uz
to, atbildes meklējot «Lursoft»
laikrakstu datu bāzē.

 Jelgavnieku uzmanību
otrdien, 11. martā, piesaistīja ugunsgrēks Pasta un
Raiņa ielas krustojumā, kur
vienā no kooperatīva garāžām aizdegās automašīna.

VUGD Jelgavas brigādes vada
komandieris Zigmunds Bendiks
informē, ka automašīnas «Ford
Mondeo» saimnieks bija devies
iedarbināt savu transportlīdzekli
pēc ziemas pārtraukuma. Ugunsgrēku izraisīja elektroīssavienojums autoinstalācijā. Cilvēki
negadījumā nav cietuši, toties
garāžai nodedzis jumts. Sadegusī
automašīna vairs nav lietojama.
Uguns izraisīto karstumu neizturēja arī motocikla aprīkojums kaimiņa garāžā – sakusis bagāžnieks,
bojātas divas ķiveres, kā arī viena
lietojama autoriepa.

 Šā gada divos mēnešos
salīdzinājumā ar 2007. gada
analogu laika periodu nedaudz pieaudzis par transporta līdzekļu vadīšanu
reibumā aizturēto autovadītāju skaits. Šogad aizturēti
1309 šādi vadītāji, kas ir
par 11 vairāk nekā pērn, tostarp 73 Jelgavā un rajonā,
kas ir otrais lielākais skaits
Latvijā. Lielākais par transporta
līdzekļu vadīšanu reibumā aizturēto vadītāju skaits reģistrēts
Rīgā – 270. Dzērumā un ar tiesībām šogad braukuši 905 šoferi,
bet reibumā bez tiesībām – 404.
Šā gada divos mēnešos 213 personas izcietušas piemēroto sodu,
bet administratīvo arestu vēl nav
izcietuši 323 dzērumā «pieķertie»
autovadītāji. Par ātruma pārsniegšanu jau aizturēti 15 356
šoferi, kas ir par 12,7 procentiem
vairāk nekā gadu iepriekš. Par
dažādiem pārkāpumiem šogad
kopumā aizturēti 46 623 autovadītāji, kas ir par 16,4 procentiem
vairāk nekā pērn divos pirmajos
mēnešos.
Ritma Gaidamoviča
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Pirtis ar vīriešu un
sieviešu dienām
«Jelgavas Vēstneša» lasītāja Aija jautā, kur pilsētā
iespējams apmeklēt publiskās
pirtis. «Zinu, ka Jelgavā netrūkst dažādas pirtis, kas tiek
izīrētas pasākumiem, bet mani
interesē tieši publiskās pirtis,
kur iespējams aiziet un vienkārši nopērties par salīdzinoši
nelielu samaksu,» tā Aija.
«Jelgavas Vēstnesis» pilsētā
atrada divas publiskās pirtis.
Viena no tām – firmas «N
un N» – atrodas Pļavu ielā 4
un pērties gribētājus gaida no
ceturtdienas līdz sestdienai.
Jāpiebilst gan, ka katrai dienai
ir savs darba laiks, turklāt ceturtdienas ir sieviešu dienas,
bet piektdienas un sestdienas
atvēlētas vīriešiem. Šā pakalpojuma cena – 4 lati, taču
pensionāri ceturtdienās un
piektdienās var pērties par lētāku samaksu – 3,50 latiem.
Otra pirts, «Sabiedrība VM»,
darbojas Atmodas ielā 21a. Tās
darba laiks ir garāks – no treš-

dienas līdz svētdienai. Trešdienas, piektdienas un sestdienas
ir vīru dienas, bet ceturtdienās
tur gaida sievietes. Savukārt
svētdienās līdz pusdienlaikam
pērties var sievietes, bet pēcpusdienā – vīrieši. Izmaksas
gan šajā pirtī iedzīvotājiem būs
nedaudz augstākas – 5 lati par
divu stundu pēršanos. Taču arī
te pensionāriem trešdienās un
ceturtdienās ir iespēja pirti apmeklēt par lētāku cenu – 3,50
latiem.
Uzņēmuma «Sabiedrība
VM» direktors Vilnis Dūša
atzīst, ka publiskās pirtis
Jelgavā ir pieprasītas, taču
cilvēkiem nav jārēķinās ar
lielām rindām. «Piemēram,
mūsu pirtī vienlaikus var uzņemt 15 personas. Gadās, ka
vakara stundās dažkārt pirts
ir pilna, taču arī tādā gadījumā cilvēkiem nav bijis jāgaida
ilgāk par 15 minūtēm, lai tiktu
pirtī,» piebilst V.Dūša.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Bērnu mūzikas skolā
varēs pieteikt maijā
«Kā es varu savu bērnu pieteikt mūzikas skolā?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā māmiņa
Iluta. Viņa klāsta, ka jaunākajam dēlam drīz apritēs seši
gadi un jau tagad mazais izrādījis interesi par mūziku.
Kā «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro Jelgavas Mūzikas
vidusskolas mācību pārzine
Inta Slaveika, vecāki savas
atvases mācībām šajā skolā
varēs piereģistrēt, sākot no
maija, savukārt pārbaudījumi
uzņemšanai norisināsies jūlija
sākumā. «Bērnu reģistrācija
mūzikas skolā norisināsies
visu maiju, un šajā mēnesī
vecāki arī aicināti izmantot
konsultācijas, lai uzzinātu, kas
tiks prasīts pārbaudījumos un
kādas iespējas mazajiem paveras skolā,» I.Slaveika stāsta, ka
pārbaudījumos tiks vērtēts, vai
bērnam ir dotības, lai uzsāktu
mācības mūzikas skolā. Taču
viņa norāda, ka tie nebūs īpaši
stingri, jo galvenais ir pārbaudīt bērna muzikālo dzirdi
un ritma izjūtu. «Mūzikas
vidusskolā uzņemam bērnus,
sākot no sešu gadu vecuma,

un lielākoties iespēju dodam
visiem, kam ir tādas dotības,»
vecākus, kas satraucas par
iespējamo milzīgo konkursu,
nomierina mācību pārzine.
Jāpiebilst, ka vecākiem kopā
ar bērnu arī jāizlemj, kāda mūzikas instrumenta spēli turpmāk vēlas apgūt. I.Slaveika
norāda, ka izvēli ietekmē arī
mazā skolēna vecums. «Piemēram, klavierspēli un vijoli
bērni var sākt apgūt 6 – 8 gadu
vecumā, savukārt pūšamos,
sitamos instrumentus, kā arī
akordeonu – 9 – 12 gadu vecumā,» taču viņa piebilst, ka katram bērnam tas ir individuāli
atkarībā no spējām.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

Kā šķērsot Lielās un
Katoļu ielas krustojumu?
«Nesaprotu, kā plānota satiksme Lielās un Katoļu ielas krustojumā: kad gājēji drīkst šķērsot
Katoļu ielu pie krustojuma ar
Lielo ielu? Gājējiem paredzēta
luksofora tur nav, arī zebra uz asfalta nav uzkrāsota, taču tajā pašā
laikā nav arī aizlieguma zīmju.
Tātad – kas nav aizliegts, tas ir
atļauts! Kā jārīkojas gājējiem, ja
ņem vērā, ka automašīnām luksoforā šajā krustojumā vienmēr deg
papildsekcija (izņemot īsu brīdi,
kamēr gājēji drīkst šķērsot Lielo
ielu pretim Hercoga Jēkaba laukumam). Tas nozīmē, ka gājējiem,
kas vēlas šajā vietā pāriet Katoļu
ielu, jālavierē starp mašīnām,
tādējādi apdraudot savu dzīvību
un traucējot autovadītājiem.
Vai šajā krustojumā paredzēts
uzstādīt luksoforu gājējiem vai
uzkrāsot gājēju pāreju? Ja ir, tad
kad tas tiks izdarīts un kāpēc tas
netika izdarīts agrāk; ja nav – tad
kā ieteiksiet rīkoties gājējam, kurš
dodas pa Lielo ielu un viņam jāšķērso Katoļu iela – vai riskēt ar
savu dzīvību?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā lasītājs Kārlis.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», atbildot uz šo
vēstuli, paskaidro: «Virzienā
no Katoļu ielas uz Lielo ielu
luksofora papildu sekcija, kas
atļauj autovadītājam nogriezties

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», šķērsojot Lielās un Katoļu ielas krustojumu, iesaka
sekot noteikumiem un ielu šķērsot brīdī, kad visiem autovadītājiem deg sarkanā gaisma, bet
Lielās ielas gājēju luksofors dod zaļo gaismu ielas šķērsošanai.
Foto: Ivars Veiliņš
pa labi, deg ar pārtraukumiem.
Gājēju luksofori uz Lielās ielas
darbojas ar gājēju fāzes izsaukuma pogu tādā režīmā, ka
25 sekundes deg zaļā gaisma,
šķērsojot Lielo ielu, tajā skaitā
13 sekundes, šķērsojot Katoļa
ielu. Šajā laika periodā visos

luksoforos, kas attiecas uz autovadītājiem, deg sarkanā gaisma,
kas aizliedz jebkādu transporta
kustību.
Ceļu satiksmes noteikumu
22. un 23. punkts nosaka gājēju
pienākumus uz brauktuves braucamās daļas un to šķērsojot.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto
– luksofora izbūve Lielās un Katoļu ielas krustojumā saskaņota
ar Latvijas Autoceļu direkciju
un atbilst tehniskajiem noteikumiem.»
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Draudzības ielā apgaismojums būs
«Kāpēc pilsētā daudzviet ir tādas
ielas, kuras vispār nav apgaismotas? Viena no tādām ieliņām ir
Draudzības iela no Dambja līdz
Aspazijas ielai. Šajā ielā ir privātmājas, bet to izmanto ļoti daudzi
Aspazijas ielas iedzīvotāji, jo pa to
ir taisnākais ceļš uz centru,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta jelgavniece Irēna. Viņa norāda, ka pārvietošanos kājām būtiski apgrūtina
fakts, ka šī ieliņa nav asfaltēta, un

gadījies pat, tumsā iekāpjot peļķē,
piesmelt puszābaciņus.
«Neapgaismotas ielas nenoliedzami Jelgavā ir – tas saistīts ar
kooperatīvo dārzu pievienošanu
pilsētas ielu sarakstam. Turklāt
ir ielas ar neatjaunotām ielu apgaismojuma līnijām, piemēram,
Kārklu iela, Loka maģistrāle
pāri dzelzceļa viaduktam, Prohorova iela un citas, kā arī ielas,

Jauns lombards
Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).

Tālrunis 3023094

Darba laiks:
darba dienās no 9 līdz 19;
brīvdienās no 9 līdz 15.

Pieņemam zeltu
7 Ls/gr.

KONKURSS!
15.marts – Starptautiskā patērētāju diena!
Eiropas Komisijas informācijas punkts «Europe Direct» Jelgavā aicina
ikvienu uzzināt vairāk par savām patērētāja tiesībām un piedalīties
konkursā, atbildot uz šādiem jautājumiem:
1. Braucot uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, ES oficiālie iedzīvotāji var saņemt speciālu karti, kas dod tiesības bez maksas saņemt
svarīgākos veselības aprūpes pakalpojumus. Kā sauc šo karti?
a) EVAK
b) ISIC
c) ESEK
2. Pēc 2006.gadā pieņemtajiem lidostu drošības noteikumiem, maksimālā katra rokas bagāžā esošā šķidruma vienība nedrīkst pārsniegt:
a) 100 ml
b) 125 ml
c) 150 ml
3. Kurš komisārs atbild par patērētāju tiesību aizsardzības jomu Eiropas
Komisijā?
a) Žaks Baro
b) Franko Fratīni c) Meglena Kuneva
Atbildes gaidīsim līdz 18.martam pa tel. 63022751, e-pastu europe.direct@
jrp.lv vai personīgi Pasta ielā 37, 1.stāvā. Uzvarētāji tiks paziņoti 20.marta
numurā un apbalvoti š.g. 26.martā pl. 13:00 Starptautiskajai patērētāju
dienai veltītajā pasākumā Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
EK informācijas punkta «Europe Direct» darbību nodrošina
Eiropas Komisija un Jelgavas rajona padome

kas vispār nekad nav bijušas
apgaismotas, piemēram, Sporta
iela, Stacijas ielas posms, Draudzības iela, 2. un 3. līnija, 5. un
6. līnija, Atmodas iela no Dobeles
šosejas, Tērvetes ielas posms,
Staļģenes iela un tai piegulošās
dārzu rajona ielas, Garozas iela no
dzelzceļu pārbrauktuves līdz pilsētas robežai un citas,» «Jelgavas
Vēstnesim» norāda pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»

direktors Andrejs Baļčūns. Taču
jau pašlaik tiek domāts par to, lai
problēmas ar pilsētas ielu apgaismojumu novērstu.
Runājot par apgaismojumu
Draudzības ielā, viņš atklāj, ka
to izbūvēs pēc rakstiskas atļaujas
saņemšanas no DET «Latvenergo» par 0,4 kV līnijas koka balstu
izmantošanu ielas apgaismojuma
laternu uzstādīšanai.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts
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Viens solis līdz patstāvīgai dzīvei
 Ritma Gaidamoviča

Daudziem varētu šķist,
ka Niedru ielas 5. privātmāja daudz neatšķiras
no pārējiem turīgā rajona namiem, taču tā
nav. Šī māja ir īpaša, jo
tā ir pirmā SOS jauniešu
māja Latvijā, kurā patlaban dzīvo 11 jaunieši.
Viņi tajā nokļuvuši pēc 16 gadu
vecuma un beiguši pamatskolu,
lai ar četru pedagogu un vadītājas
palīdzību sagatavotos patstāvīgai
dzīvei. Iepriekš šī nama iemītnieki
dzīvojuši Īslīces SOS bērnu ciematā kopā ar SOS māti, jo Latvijas
pilsētu pašvaldības šos bērnus
iekārtojušas SOS Bērnu ciematu
asociācijā. Māja Jelgavā atvērta
pirms teju diviem gadiem. «Jelgavas Vēstnesis» šoreiz vienu dienu
nolēma pavadīt jauniešu mājā, lai
redzētu, kāda ir tās ikdiena.
Dzīve jauniešu mājā atšķirībā
no dzīves ciematā, kur bērni
mīt pie SOS mammām, ir daudz
patstāvīgāka. Šeit jaunietis pats
plāno, kā pavadīt brīvo laiku, kā
tērēt kabatas naudu un kopīgi
ar pedagogu domā, kur mācīties
tālāk, izvērtē nākotnes iespējas
un uzņemas atbildību.
SOS jauniešu mājā ierodamies
nedaudz pēc pulksten 8 un piezvanām pie privātmājas vārtiņiem.
Durvis atver viena no mājas iemītniecēm Līga, nosakot: «Jūs varat
iet iekšā!» Priekšnamā mūs sagaida pedagoģe Inga, kuras darba
diena bija sākusies jau iepriekšējā
dienā pulksten 14, bet beigsies
šorīt pulksten 9. Taču līdz tam
viņai vēl jāiespēj uzrakstīt atskaite
par notikumiem, kas piedzīvoti
viņas maiņā. Tā jāraksta speciālā
pedagogu forumā, lai nākamās
maiņas pedagogs var viegli atrast
to, kas tad ar katru jaunieti iepriekšējās dienas laikā noticis. Visi
pedagogi kopā sanāk tikai reizi
mēnesī, taču viņiem jābūt par
visu informētiem. Lai netraucētu
ierasto kārtību, dodamies līdzi
pedagoģei, lai viņa varētu darīt
savus darbus.

Foto: Ivars Veiliņš

Arī pārtikas iegāde un ēst gatavošana jauniešiem jāveic patstāvīgi. Pašiem jāgādā, lai mājās būtu viss nepieciešamais.
Tas savietots skapīšos un ledusskapjos, uz precēm uzrakstot
vārdu, kam attiecīgā pārtika pieder. Jaunieši neslēpj, ka gadās
jau reizes, kad tiek paņemts kāda cita iegādātais, bet tagad
iegājies, ka vispirms tomēr pajautā un tikai tad ņem. Agrāk
tikai paņēma. Edgars un Sandijs ēst gatavo kopā ar vēl diviem
jauniešiem – tā sanākot lētāk un varot arī ietaupīt.

Jelgavas SOS jauniešu māja, kurā patlaban, saņemot četru pedagogu un mājas vadītājas pa- jiem un apzinīgākajiem puišiem
domu, patstāvīgai dzīvei gatavojas 11 jaunieši. Viņiem šeit tiek nodrošināts viss, lai dzīvotu, – Nauri. Izrādās, viņam šī diena
bet pretī tiek prasīts ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Ja tie «klibo», draud sods.
īpaša – 20. dzimšanas diena. Appar kurām daži var tikai sapņot, liek darīt. Taču pedagogam jābūt Mārtinu, jāskatās televizors un sveikumus viņš saņēmis jau puspiemēram, saunu, pārsteidzoši tam, kas redz, ka kāds noskumis atlikušajā laikā, kad ir iedvesma, naktī, kad jaunieši ar daudziem
lielu platekrāna televizoru, veļas vai viņam slikti, vai kaut kas sāp, viņa rakstot dzejoļus. «Pēdējie ir baloniem, torti un dāvanu ieradužāvējamo skapi, dažādām elektro- jāaprunājas, jāpalīdz un jāpamā- ļoti pesimistiski, jo es tā uztveru šies pie puiša. Puisis atzīst, ka šī
ierīcēm, burbuļvannu un citām ca, ko un kā darīt.
dzīvi – neko priecīgu un labu sev diena jau ne ar ko neatšķiroties no
mantām. Visas minētās lietas
apkārt nesaskatu. Nevienam līdz pārējām – bijis skolā, mācījies, bet
ir pašu iedzīvotāju ziedotas un Māja pieder jauniešiem,
galam neuzticos, jo ļoti bieži esmu tagad pārnācis mājās. Nākamajā
gadā viņš iegūs pavāra diplomu.
dāvinātas vai arī palikušas man- bet tai ir savi noteikumi
sagaidījusi vilšanos,» tā Līga.
Pats gan saka, ka viņam šis arods
tojumā no iepriekšējiem mājas
Jaunieši šeit dzīvo ik dienu,
nepatīk, bet skolu noteikti pabeigsaimniekiem. Tikai jautājums taču pedagogi te strādā, tāpēc par Ko par to saka kaimiņi?
– vai jaunieši to spēj novērtēt?
kārtību, tīrību mājā un visu pārējo
Rīta cēliens mājā ir beidzies un šot. Neraugoties uz to, ka mācīties
Tagad mājā valda klusums, jo jārūpējas pašiem pusaudžiem. līdz pēcpusdienai, kad jaunieši aizgājis tikai mācīšanās pēc, tagad
rosība šeit ik rītu sākas pulksten Katrs, protams, atbild par savu atkal saradīsies, iestājas klusais mājā viņš esot viens no trim, kas
6, kad viena meitene ceļas, lai no- istabu, bet ar koplietošanas telpu periods, tāpēc, izmantojot laiku, svētdienās gatavo ēst citiem.
kļūtu uz skolu Rīgā, bet otra brauc tīrīšanu ir tā – šiem darbiem katru aptaujājam blakus māju iedzīvotāuz mācībām Saulainē. «Mums te mēnesi izstrādāts grafiks, kurā vie- jus, lai izzinātu, ko tad viņi domā Riebjas mājas noteikumi
Trešajā stāvā sastopam māsas
nav tā, kā maziem bērniem – stun- nas nedēļas garumā kādam jātīra par jauniešu māju savā rajonā.
du saraksti, cikos jāceļas. Jaunieši pagalms, kādam koplietošanas
Nav noslēpums, ka sākumā, Ivetu un Antru. Iveta, kas mācās
paši koriģē, cikos un kur viņiem telpas, kādam jārūpējas par tīrību kad jauniešu māja vēl tikai tapa, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, pilda
jādodas, lai paspētu paveikt sa- virtuvē. Pedagoga darbs ir katru
kaimiņi bija visai skep- mājas darbus, bet jaunākā māsa,
vus darbus, un zina, cikos jābūt vakaru pārbaudīt un novērtēt, vai
tiski nos- kas mācās par kora diriģenti
Jelgavas Mūzikas vidusskolā,
mājās,» stāsta pedagoģe.
jaunietis savu darbu izpildījis vai
Antra, klausās
Lai arī ikdienā bērni dzīvo ne. Par neizdarītiem pienākumiem
patstāvīgi – gādā par pārtiku un vai noteikumu pārkāpumiem jauēdienreizēm, tīru veļu, izdara nietim tiek skaitīti soda punkti.
lietas, kas nepieciešamas, cenšas Katru mēnesi jaunieši saņem
ievērot mājas iekšējās kārtības no- finanses minimālās algas apjomā,
teikumus –, katram no viņiem ir kas paredzētas apģērbam, pārtikai,
piesaistīts kāds pedagogs aprūpē- saimniecībai, skolai un ikdienas tētājs. Var teikt, ka viņi jauniešiem riņiem. Atkarībā no tā, cik daudz
ir kā palīgs vai treneris – dodas soda punktu sakrāts, jaunietim
Rīts sākas pulksten 6
Mājas 1. stāvā atrodas istaba uz skolas vecāku sapulcēm, ved tiek veikti finanšu ierobežojumi.
viesiem un virtuve, 2., 3. stāvā pie ārsta vai palīdz darba meklē- «Tas jauniešiem nepatīk un viņi
un arī pagrabstāvā ir jauniešu jumos un reizi mēnesī par saviem jūtas kontrolēti, tomēr tas ir
istabas. Galvenokārt viņi dzīvo bērniem vadībai sniedz atskaiti, veids, kā jaunietim likt uzņempa vienam, tikai divās istabās pa kā pa šo laiku gājis, ko paveicis ties atbildību pašam par savu
rīcību,» saka jauniešu mājas
diviem. Pagrabstāvā atrodas arī un pie kā vēl jāstrādā.
Pedagoģe atzīst, ka darbs ar vadītāja Baiba Blomniece- Māsa
sauna, kuru jaunieši var izmantot,
s Iveta
un
kamīna istaba, kur palikt viesiem šiem jauniešiem neesot viegls, jo Jurāne. Par iekrāto naudiņu vienu
dzīvoja Antra ir vie
m
n
pa nakti, un veļas mazgātava. Re- viņi esot «īstajā» pusaudžu vecu- jauniešu mājā tiek iegādātas vojot,
jo esot o platību. M as no tām,
ka
ļoti atš
e
dzot iedzīvi, var teikt, ka jaunieši mā, kad visādi dullumi prātā un nepieciešamas lietas vai rīķirīgas itenes atzīst s mājā uz div
, ka ne
rakstu
ā
ir nodrošināti pat ar tādām lietām, «spurošanās», ja viņiem kaut ko koti pasākumi apzinīgākajiem un
ros.
visai la m dala
cītīgākajiem jauniešiem.
kaņoti. Valdīja
bi sad
zīuzskats, ka tur mājvietu radīs
Jelgavas SOS jauniešu mājas vadītāja
Līga vēlas tikt prom
virkne nedisciplinētu un neau- mūziku.
Baiba Blomniece-Jurāne:
Jāteic, ka Iveta šajā
Viesistabā satiekam Līgu un dzinātu jauniešu, kas pamatīgi
«Attīstības plānošanās iesaistāmies jau tad, kad bērns vēl dzīvo ciematā
jautājam, kāpēc viņa mājās? Jau- traucēs apkārtējos. Taču šovasar dienā nogrēkojusies, jo nav aizgāpie SOS mātes. Jau tad ir redzams, kādi ir mūsu bērni un uz ko mums
niete atbild, ka nolēmusi nemācī- apritēs jau divi gadi, kopš māja jusi uz skolu. Viņa vien nosmej, ka
jābūt gataviem. Jaunieši ir dažādi: ir motivēti, darboties un attīstīties
ties un arī nestrādāt. Noteikumi atrodas Niedru ielā, bet par lie- zinot, cik tas viņai izmaksās. Tagriboši jaunieši, taču tajā pašā laikā uz dzīvi mūsu mājā pārceļas jaunieši,
gan paredz – lai jaunietis šajā mājā liem starpgadījumiem nekas vēl gad gariem zobiem tomēr cenšas
kas nevēlas nedz mācīties, nedz strādāt, tādi, kam ir problēmas veidot
izpildīt mājas darbus nākamajai
dzīvotu un saņemtu visu, ko tā nav dzirdēts.
attiecības, uzklausīt padomus vai arī ievērot noteikumus. Tas ir tādēļ, ka
sniedz, viņam ir jādara viens vai
Vistuvākie kaimiņi, kas atrodas dienai. Savukārt Antra bijusi
jau bērnībā katram savā bioloģiskajā ģimenē ir bijusi atšķirīga pieredze.
Mūsu mājā dzīvo tādi jaunieši, kas veiksmīgi mācās un paralēli strādā,
otrs. Līga mums apgalvo, ka viņa pagalma pusē, mīt Niedru ielā 3. spāņu valodas nodarbībās – viņas
tādi, kas tikai mācās vai tikai strādā un arī tādi, kas ilgākā laika posmā
pavisam drīz, kad būs sasniegusi Tā ir Silinu ģimene, kas atzīst, ka sapnis ir dzīvot Spānijā. Iveta
nedara neko. Šādās problēmās liels atbalsts ir profesionālās gadījumu
18 gadu vecumu, pametīšot šo arī viņi sākumā bijuši pret ieceri stāsta, ka vēl līdz pavasarim māanalīzes, kuru laikā personāls var gūt atbalstu un padomu.
māju un sākšot savu dzīvi. Viņa šo māju veidot šeit, taču diemžēl cīsies Jelgavā, taču pēc tam pāries
Pēc nolikuma jaunietis, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, var izvēlēties, vai
teic, ka par to ir ļoti laimīga un viņu un kaimiņu protesta iesnie- uz Rīgu, jo meitene galvaspilsētā
turpināt dzīvi jauniešu mājā, tomēr to viņš var darīt tikai tad, ja mācās
pat nevarot sagaidīt, kad varēs gumi valsts iestādēs neko nav vēlas uzsākt daļēji patstāvīgu
vai strādā, pretējā gadījumā pilngadīgais jaunietis dodas uz dzīvi savā
aiziet. Šeit neesot ar ko parunāt mainījuši. Tomēr, neraugoties uz dzīvi kopā ar savu draugu. «Lai
pašvaldībā. Mēs atbalstām jaunieti viņa attīstībā, bet varam to izdarīt
– tam, ka viņas stāstītais paliks pie personīgu nepatiku, Silinu ģime- arī pedagogi man saka, ka par
tikai tad, ja pats jaunietis to ir spējīgs ņemt pretim.
pedagoga, ticības nav. Taujāta, ko ne spiesta atzīt, ka vismaz šobrīd agru doties savā dzīvē, uzskatu,
Arī šobrīd uz patstāvīgu dzīvi pāriet gatavojas Līga. Daudz tiek strādāts,
tad viņa pati gatava darīt, lai mai- viss esot kārtībā – jaunieši viņiem ka esmu tam gatava. Vairāk jau
lai gatavotu un iedrošinātu Līgu dzīves uzsākšanai savā pagastā. Ir ienītu kaut ko savā ikdienā, meitene netraucējot, arī trokšņošana nav, tāpēc, ka man riebjas kontrole,
saistīti dažādi speciālisti, lai izprastu Līgu, viņas rīcības motīvus un rastu
risinājumus tālākai darbībai.
kas valda šajā mājā. Turklāt no
atbild, ka neesot nekādas jēgas ap māju viss vienmēr kārtīgs.
Darbs ar jauniešiem tiešām ir sarežģīts un prasa daudz laika, tāpēc gluži
SOS saņemšu atbalstu (jaunietis,
censties – labāk visu notiekošo
kurš katrs šeit nevar strādāt. Šim cilvēkam jābūt ar radošu domāšanu,
kas mācās dienas nodaļā, saņem
vērot no malas.
Dzīvība atgriežas
elastīgu pieeju visam, motivāciju nepārtraukti pilnveidoties. Patlaban
finansiālu atbalstu izdzīvošaTā kā Līga nedz mācās, nedz pēc pulksten 14
jauniešu mājā ir pārmaiņas, jo divi pedagogi maina savu dzīvesvietu un
strādā, tad arī viņas ikdiena ir
Mājas pagalmā satiekam, pēc nai minimālās algas apmērā un
līdz ar to aiziet no darba. Tādēļ jauniešu mājā ir vajadzīgi jauni pedagogi
visai ierasta: jārūpējas par trusi Ingas teiktā, vienu no kārtīgāka- atbalstu skolas mācību maksas
un pašlaik notiek aktīva pedagogu meklēšana.»

segšanai, ja ir sekmīgs un uzcītīgs
– red.),» stāsta Iveta.
«Tracinoši šie noteikumi, it
sevišķi, ka visi sodi par neizdarīto
balstīti uz naudu. Piemēram,
darba dienās mājās ar pedagoga
atļauju jāierodas līdz pulksten 23,
ja kavē un nebrīdina, ir sods. Par
iekasētajām soda naudām esam
vai pusi mājas apdāvinājuši ar
dažādām mantām,» tā meitene.
Viņas uzskata, ka šāda māja būtu
lieliska, ja vien varētu dzīvot,
neviena nepieskatītas. Tomēr
jaunietēm, šķiet, nav priekšstata
par to, ka arī ģimenē jaunietim ir
pienākumi, vecāku kontrole un
noteikumi, kas jāievēro.
Beigās gan viņas atzīst – ja jau
nevar dzīvot pie vecākiem, tad
labi, ka ir šādas mājas.

Ciemošanās iespēja
pret iesniegumu

«Tas ir briesmīgi, ka te par visu
ir jāatskaitās un jādomā vairākas
dienas iepriekš. Nekas nevar
notikt spontāni. Ja vēlamies
palikt pie drauga, rakstām
iesniegumu to dienu pedagogiem, kas dežurēs. Ja vēlies, lai
kāds paliktu pie tevis, process
ir daudzkārt grūtāks – jāraksta
iesniegums gan pedagogam, gan
vadītājai, kas vēlēsies iepazīties ar
šo cilvēku un tikai tad pateiks, vai
viņš varēs palikt,» stāsta Iveta.
Un atkal jau «pieklibo» jauniešu
izpratne par to, ka arī ģimenēs parasti nepieciešama vecāku atļauja,
ja viņš vēlas palikt ārpus mājas vai
kādu aicināt ciemotos.

Pagrabstāvā savs bizness

Lejas stāvā durvis pavērtas
Edgara un Sandija istabai. Tā
pilna dažādām tehniskām ierīcēm
un visam pa vidu vēl divas raibas
žurkas. Abi puiši visu dienu noslinkojuši, jo Sandijs kādu laiku vairs
nemācās, tāpēc tieši šodien no vadības saņēmis rīkojumu, ka viņam
māja būs jāpamet, jo, neskatoties
uz brīdinājumiem, soda mēriem
un attīstības plānošanu, Sandijs
negrasās neko darīt. Edgaram
skola ir tikai pāris reižu nedēļā.
Pašmācības ceļā abi apguvuši baneru un mājas lapas veidošanu un
tagad jau izpilda pasūtījumus.
Tāda nu ir jauniešu ikdiena
šajā mājā – it kā katram sava,
taču tomēr visiem kopīga dzīve.
To, cik katrs no viņiem ir gatavs
iekļauties tajā, nosaka dažādi
apstākļi, taču viņu visu kopīgais
mērķis būtu citam citu atbalstīt
un palīdzēt, lai tad, kad pienāks
laiks pamest šo vietu, viņi būtu
gatavi patstāvīgi pieņemt pareizos
lēmumus. Šķiet, tas izdodas ne
vienmēr, bet viņi mācās.
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attīstība

Ārpus Rīgas
nedrīkst
valdīt
tuksnesis
Projekta «Latvija 2030.
Tava izvēle» Zemgales
foruma dalībnieki Jelgavā izteica savas domas par diviem Latvijas
attīstības jautājumiem.
Proti, vai labāk koncentrēt resursus visdinamiskākajā vietā – Rīgā –,
vai arī jānodrošina daudzu attīstības centru
veidošana. Otra joma
– vai valstij un valdībai
aktīvi jāveicina vēlamā
dzīvesveida attīstība un
jāierobežo nevēlamā,
vai arī jāievēro privātās
sfēras neaizskaramība.

Eksperti atzīst, ka Rīgā koncentrēta vismaz puse valsts ekonomiskās aktivitātes un, ieskaitot
apkaimes teritorijas, arī puse
iedzīvotāju. Nacionālais attīstības
plāns (NAP) paredz policentrisku
jeb līdzsvarotu valsts teritorijas
attīstību un pakalpojumu pieejamību. Tomēr lielā daļā no 77
pilsētām resursu koncentrācija
un izaugsmes tempi ir nelieli.
Lai nodrošinātu ekonomisko
konkurētspēju un attīstību, nepieciešami nopietni ieguldījumi ceļu,
komunikāciju un pakalpojumu
infrastruktūras uzlabošanā.
Izmaksu ziņā izdevīgāk būtu
attīstīt tikai Rīgu. Taču debašu
dalībnieki – plānošanas reģiona,
pašvaldību, uzņēmēju un citu
institūciju pārstāvji – atbalstīja
vienmērīgu attīstības centru
nostiprināšanos, uzsverot, ka
pārējo Latviju nedrīkst padarīt
par tuksnesi.

Jelgavu nevēlas redzēt
kā Rīgas priekšpilsētu

Jelgavnieki apšaubīja, vai viņi
nākotnē savu pilsētu gribētu redzēt kā Rīgas priekšpilsētu, tātad:
ar zemāku dzīves līmeni, lielāku
bezdarbu, veselības aprūpes un
citu pakalpojumu kvalitātes problēmām. Iedzīvotājiem dzīvesvieta
nebūtu jāmaina tikai tāpēc, ka
Rīgā var labāk nopelnīt vai labāk
dzīvot.
Arta Kronberga, Zemgales ES
struktūrfondu informācijas centra vadītāja, un citi akcentēja, ka
attīstības centri dažādās jomās
reģionā jau ir izveidojušies. Lai
nodrošinātu mērķtiecīgu to attīstību, valstī ir svarīgi pareizi
plānot publiskās investīcijas.
Katram centram, sākot ar vietējo
un turpinot ar reģiona līmeni, jānodrošina iedzīvotājiem noteikts
pakalpojumu grozs. Skaidrs, ka
sociālā sfēra jāattīsta vienmērīgi,
savukārt zinātnes centri – tur,
kur tiem jau radīta bāze. Operu
katrā centrā nevajag, bet bērnudārzi gan jāceļ.

Jāuzticas tiem,
kas pārzina situāciju

Debatētāji uzsvēra, ka ekspertiem divritenis nav jāizgudro no
jauna, bet jāuzticas plānošanas
reģionu un citiem speciālistiem,
kas pārzina faktisko situāciju.
Izskanēja apņemšanās sekot,
lai tā pasākums neizvērstos ti-

kai tukšā parunāšanā, lai tiktu
ņemta vērā pašreizējā situācija,
nevis vienkārši pieņemts politisks lēmums.
Arī reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs Edgars
Zalāns atbalstīja vienmērīgu attīstības centru nostiprināšanos.
«Svarīgi panākt, lai katram cilvēkam būtu pieejami kvalitatīvi
pakalpojumi 20 – 30 kilometru
attālumā. Jāapzinās, ka tie, piemēram, veselības aprūpē nav
iespējami bez attīstītas pilsētas,
kurā strādā kvalificēti ārsti. Tātad
– jāpalīdz centriem veidoties un
nostiprināties.»
Kuluāros netrūka neticības, ka
stratēģija neizvērsīsies par kārtējo
naudas notērēšanas un papīra
tonnu saražošanas pasākumu, jo
sevišķi tāpēc, ka daudzi stratēģijas
izstrādātāji runā no Rīgas pozīcijām. Projekta eksperts Viesturs
Celmiņš pauž, ka valstī līdz šim
nav bijis ilgtermiņa dokumenta
par ilgtspējīgu attīstību. Tas, kā
to iemiesos dzīvē, atkarīgs nevis
no projekta īstenotājiem, bet
politiķiem un valdības.
E.Zalāns nepiekrīt liekai naudas
tērēšanai, norādot, ka pirmo reizi
kāds dokuments tiek veidots kā
kopdarbs ar sabiedrību. Stratēģija
būs kā ietvars, kam sekos citas
aktivitātes, kurām būs paredzēts
arī finansējums. Līdz šim valsts
investīciju politikā pietrūcis konsekvences – valsts budžeta nauda
nav sekojusi attīstības prioritātēm. Tikai pēc NAP pieņemšanas
valdībā parādījusies cita virzība.
Ne E.Zalāns, ne ministrijas valsts
sekretāre Laimdota Straujuma
nezināja nosaukt stratēģijas izstrādes izmaksas. Ministrija esot
tikai uzdevuma devējs, ekspertu
izmaksas sedz Hipotēku un zemes
banka.

Kādu Latviju atstāsim nākamajām paaudzēm?
Ikviens iedzīvotājs
aicināts izteikt savas
domas par Latvijas
ilgtermiņa attīstības
jautājumiem. Rudenī
valsts attīstības stratēģiju plānots iesniegt
valdībā un Saeimā. Pēc
apstiprināšanas tā iegūs likuma spēku.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju (LIAS) Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas (RAPLM) uzdevumā izstrādā ekspertu grupa
Rīgas Ekonomikas augstskolas
profesora Roberta Ķīļa vadībā.
Tās uzdevums ir iezīmēt valsts
attīstības vadlīnijas tautsaimniecībā, enerģētikā, sabiedrībā un
pārvaldībā, izglītībā, telpiskajā
attīstībā, kā arī ilgtspējīga dzīvesveida un patēriņa ziņā laika
posmā līdz 2030. gadam.

Debatē dažādos līmeņos

Veidojot stratēģiju, pagājušā
gada beigās vairāk nekā 60 dažādu nozaru ekspertu analizēja
sabiedrībā un tautsaimniecībā
notiekošos procesus un tendences, izvirzot svarīgus tālākās
attīstības jautājumus, kas projekta valodā nosaukti par stratēģiskajām dilemmām. Tam sekos
padziļināta situācijas izpēte.
Kopumā tautsaimniecības,
sabiedrības, izglītības un citās
minētajās jomās apspriešanai
izvirzīti 29 valsts attīstības jautājumi jeb izvēles.
Martā un aprīlī LIAS izstrādes
darba grupa reģionos organizē
diskusiju forumus par Latvijas
nākotni un attīstības virzieniem,
lai ikvienu mudinātu domāt un
runāt par to, kā mums dzīvot
tuvākos 20 – 30 gadus, lai kopīgi
izvēlētos tādu valsts attīstības
scenāriju, kas atbilstu mūsu
visu interesēm. Šomēnes notiek
debates arī augstskolās. Savu
attīstības redzējumu esejās ap-

Būsim rūpnieciska vai «zaļa»
valsts? Vai varam
konkurēt lielajos
pasaules tirgos?
Kā risināsim
darbaspēka
trūkuma jautājumu? Taupīsim
enerģiju vai
meklēsim jaunus
tās iegūšanas
veidus? Kā
radīt iespējas
iegūt kvalitatīvu
izglītību visiem,
kas to vēlas? To
forumā Jelgavā
centās skaidrot
ekspertu grupas
vadītājs Roberts
Ķīlis.
Foto: Ivars
Veiliņš
rakstīs jaunieši vecumā no 15
gadiem. Darba gaitā iekļautas
trīs iedzīvotāju aptaujas. Aprīļa
vidū sāksies debates par stratēģijas autoru izstrādātajiem četriem
Latvijas attīstības alternatīviem
scenārijiem, kas tapuši, pamatojoties uz iedzīvotāju un ekspertu
izdarītajām izvēlēm.

Kas ir ilgtspējīga attīstība
un dzīvesveids?
• Ilgtspējīgas attīstības galvenais princips – realizēt savas vajadzības,
nenoplicinot vidi un resursus, tādējādi rūpējoties, lai mūsu rīcības sekas
neierobežotu bērnu un bērnubērnu izvēles iespējas un dzīves kvalitāti.
Tajā pašā laikā jādomā, kā attīstīt ekonomiku, lai nezaudētu konkurētspēju pasaules kontekstā.
• Ilgtspējīgs dzīvesveids ir saprātīga rīcība ikdienā, kas saudzē veselību un
vidi mums apkārt. Tā ir veselīga pārtika, sportiskas aktivitātes, enerģiju
taupošas iekārtas u.tml.

Viedokļus un
ierosinājumus apkopo

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatuzstādījumi:
• laimīgi cilvēki labklājīgā valstī;
• ilgtspējīgs, veselīgs dzīvesveids;
• radoša, toleranta, jauneklīga sabiedrība;
• sadarbībā radīta konkurētspēja,
Savas domas var izteikt ikviens
valsts kā ātrspējas partneris.
Līdz maijam ikvienam ir iespēja
izteikties, kādā Latvijā viņš vēlas
Jomas, ko stratēģijas
dzīvot, un ieteikt, kā to veidot. To
pamatjautājumi aptver:
var izdarīt, diskutējot interneta
• tautsaimniecība,
mājas lapā www.latvija2030.lv,
• enerģētika,
sadaļā «Stratēģiskās dilemmas»,
• sabiedrība un pārvaldība,
piedaloties nacionālajā forumā
• izglītība,
(8., 9. maijā) un sūtot ieteikumus
• telpiskā attīstība,
• ilgtspējīgs dzīvesveids un patēriņš. pa e-pastu: info@latvija2030.lv.

Uzklausītos viedokļus un ierosinājumus projekta grupa fiksē, lai
apkopotu un ņemtu vērā. Stratēģijas pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notiks 8. un 9.
maijā Rīgā, Ķīpsalas hallē. Diskusijām nacionālajā forumā būs sagatavoti ziņojumi par tendencēm
sabiedrībā, valsts konkurētspēju
un resursiem, enerģiju un transportu, kā arī telpisko un valsts
ilgtermiņa attīstību. Dalībnieki
analizēs LIAS pirmo lasījumu
un uzklausīs ārvalstu speciālistu
vērtējumu, lai gūtu ieskatu citviet
realizētās praksēs.
Pēc tam ekspertu grupa turpi-

nās darbu pie LIAS izstrādes, ņemot vērā reģionu un nacionālajā
forumā izskanējušās sabiedrības
un ekspertu atziņas. Rudenī
stratēģijas gala versiju plānots

Neviens necels rūpnīcu zaļā pļavā

Ar aizliegumiem
nevar sākt

Runājot par ilgtspējīga dzīvesveida izvēli, diskusijas dalībniekus mudināja atbildēt uz
jautājumiem, kādās jomās valsts
iejaukšanās būtu attaisnojama
kopējā labuma panākšanai; vai
vēlams, lai valsts norāda cilvēkiem, kas ir labi un kas kaitīgi,
varbūt jāizmanto arī citi līdzekļi
(likumi, noteikumi, sodi), lai panāktu vēlamo rīcību. Zemgaliešu
viedokļi dalījās. Tomēr, domājot
ilgtermiņā, labāk ieguldīt līdzekļus ilgtspējīga dzīvesveida
popularizēšanā un priekšnosacījumu radīšanā, nevis sākt ar
aizliegumiem. Izskanēja arī, ka
jānomainās vairākām paaudzēm,
kamēr cilvēki iemācīsies rīkoties
ilgtspējīgi, tātad nevar paļauties tikai uz iedzīvotāju gribu.
Pašlaik ir nepieciešama valsts
iejaukšanās, tomēr tai jābūt
nevis represīvai, bet «pareizās
izvēles» atbalstošai rīcībai.
Aplausus izpelnījās viedoklis,
ka valstij šajā gadījumā jābūt kā
gudrai sievai, kas panāk, lai vīrs
domā, ka pats pieņēmis lēmumus.
Arī ilgtspējīgas attīstības ziņā
cilvēki ir jāizglīto, jāmāca, nevis
jāpiespiež kaut ko darīt.

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

Ja investoram nav jāiegulda papildu līdzekļi infrastruktūrā, viņš
ieinteresējas un izvērtē tālākās iespējas. Spilgts piemērs tam
varētu būt bijušā RAF rūpnīca, kurā tiek attīstīts industriālais
parks, sakārtojot infrastruktūru un padarot šo objektu pievilcīgu uzņēmējiem.
«Kamēr runā, ko un kā attīstīt,
tikmēr šie procesi jau notiek,»
uzņēmēju domas klāsta Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
priekšsēdētājs Imants Kanaška.
Ražotāju skatījumā Rīga ir dārga
pilsēta, ar vidi un īpašumu saistītie nodokļi ir lieli. Tajā trūkst
brīvu teritoriju, jau pašlaik valda
sastrēgumi. Parādās nepieciešamo, piemēram, energoapgādes
jaudu nodrošinājuma problēmas.
Tāpēc ražotāji raugās ārpus Rīgas.
Jelgavas tehnoloģiskie parki ir
tam spilgts piemērs. Arī ES valstu pieredze liecina, ka ražotnes
tiek izvietotas ārpus lielpilsētām.
Tāpēc jautājums, vai galvenos resursus koncentrēt pārsvarā Rīgā,
ir lieks. Pats uzņēmējs izvērtē, kur
viņam izdevīgāk būvēt rūpnīcu.
Tikai loģiski, ka visas pašvaldības grib piesaistīt investorus.
Tā palielinās ieņēmumi, ko var

novirzīt izglītībai, kultūrai un
citām sfērām. Bet šodien neviens
nesāks celt rūpnīcu zaļā pļavā.
Ārvalstu investoru aprēķini ir
elementāri: viņus interesē zemes cena, iespējas iegūt to savā
īpašumā, kā arī nodrošinājums
ar attiecīgu infrastruktūru – piebraucamajiem ceļiem, energoapgādi, ūdeni, kanalizāciju un citām
komunikācijām. Tāpat izvērtē
pārvietošanās iespējas, darbaspēka nodrošinājumu. Komunikāciju
pieslēgumi prasa lielas izmaksas,
kas nozīmē papildizdevumus.
Uzņēmējam galvenais ir uzcelt
rūpnīcu, nokomplektēt ar zinošu personālu, radīt inovatīvu
produktu ar augstu pievienoto
vērtību un to pārdot.
Globālajā pasaulē, kad resursi
vairāk nav problēma, arī mums
jāiesaistās cīņā par investoru
piesaisti. Vajadzīga ražošanu vei-

«Par ražo
šanas attīstību jāsatraucas
vairāk nekā
par inflāciju, jo tas ir
savstarpēji
saistīts un
iet rokrokā ar ilgtermiņa attīstību. Runājam par tekošā konta
deficītu. Bet, lai to mazinātu,
mums trūkst eksportspējīgu
preču. Jāpanāk, lai precēm būtu
ne tikai iekšējais patēriņš, bet
netrūktu produktu, ko pārdot
ārvalstīs,» tā Imants Kanaška.
cinoša nodokļu politika.
Valstij un pašvaldībām jāveicina vajadzīgās infrastruktūras
izveide. Jelgavā infrastruktūra
pamazām tiek nodrošināta tehnoloģiskajos parkos – biznesa
parkā RAF teritorijā, pašvaldība
infrastruktūru izbūvējusi Zemgales tehnoloģiskajam parkam,
arī Aviācijas ielas rūpnieciskajā
zonā, ieguldījumi veikti Langervaldes ielā. Taču Rubeņu ceļa
apkaimē un citās rūpnieciskajās teritorijās infrastruktūras
trūkst. Tādējādi Jelgavā pašlaik
ar brīvām ražošanas teritorijām
ir zināmas problēmas. «Nesen
ārvalstu pārstāvis interesējās par
rūpnīcas izbūvi. Bet tā pieprasītā
teritorija – pieci hektāri – un elektrības jaudas pieslēgums bija tāds,
ko arī Jelgavā grūti nodrošināt,»
stāsta I.Kanaška.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

iesniegt Ministru kabinetā un
Saeimā. Pēc apstiprināšanas parlamentā stratēģija kļūs par valsts
galveno plānošanas dokumentu
ar likuma spēku.

Viela pārdomām*

• Nedomā par nākotni
Pēc ekspertu apkopotajiem datiem
– vidējā Latvijas iedzīvotāja laiks, kas
saplānots strukturēti, ir 18 mēneši.
Ieguldījumu jomā saplānotais laiks
ir vēl mazāks – apmēram gads.
Neraugoties uz to, pērn uz katru
iedzīvotāju, ieskaitot zīdaiņus, bija
0,4 kredīti vidēji 2332 latu apmērā.
Lielāko daļu veido hipotekārie aizdevumi ar desmit un vairāk gadu
atmaksas termiņu. Vidējais visu
kredītu termiņš ir 18 gadi. Vienas
hipotēkas vidējā summa ir 29 300
latu. Tādējādi vidējais atmaksas
apjoms ir 165 lati ik mēnesi, un tā
18 gadus.
No līdzekļiem, kas tiek turēti bankās,
86% ir mazas ienesības – vai tekošais, vai depozītu noguldījumi, kuru
ienesība ir vairāk nekā divas reizes
zemāka par gada inflāciju.
• Smadzeņu aizplūšana
Latvija piedzīvo biedējošu smadzeņu aizplūšanu. 2004. un 2005.
gadā augstāko izglītību valstī ieguva
49 976 iedzīvotāji. Strādāt, nevis
turpināt mācības uz ārzemēm šajos
divos gados devās 8800 iedzīvotāji
ar augstāko izglītību jeb 18% no
talantu pieauguma.
• Neticība publiskajai varai
Valdībai neuzticas 75% iedzīvotāju,
bet Saeimai – 77%. Visvairāk cilvēki
uzticas saviem tuviniekiem.
• Latvija noveco
Latvija ir viena no straujāk novecojošām ES valstīm ar dzimstību, kas
ir zemāka par demogrāfiskās atjaunošanās līmeni (2,1 bērns vienai
sievietei). Pēc attīstības prognozēm
– 2030. gadā 65 gadus un vecāku
cilvēku proporcija sasniegs 23%,
tikai 52% būs ekonomiski produktīvajā vecumā no 20 līdz 64 gadiem.
* Izmantoti dati no mājas lapas
www.latvija2030.lv
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«Kopš sieva strādā
Jelgavā, bērns mani vairs
nesauc par mammu!»
 Daiga Laukšteina

Nu jau Osipovu ģimene
dēvē sevi par kārtīgiem
jelgavniekiem. Taču par
tādiem viņi kļuva soli
pa solim. Agrāk abi gan
strādāja, gan dzīvoja
galvaspilsētā. Ilona bija
pārliecināta, ka tikai
Rīga ir pilsēta kustībā,
bez kā neiztikt. Turpretī Mareks, pieņēmis
izdevīgu darba piedāvājumu Jelgavā, jau
bija pieradis pie divu
stundu brauciena no
mājām Vecmilgrāvī uz
darbu Jelgavas Cukurfabrikā. Tagad gan viņš
vaļsirdīgi atzīst: «Kad
Ilona ierosina brīvdienā
aizbraukt uz Rīgu, man
uzmetas zosāda.»
Par pagrieziena punktu toreizējo rīdzinieku Ilonas un Mareka
Osipovu dzīvē zināmā mērā var
uzskatīt dienu, kad ģimenes
galva pieņēma lēmumu mainīt
darbu. Jaunais piedāvājums šķita pietiekami pārliecinošs. Vien
atlika samierināties, ka nu darba
vieta atrodas Jelgavā. «Tā sāku
braukāt. Katru dienu ceļā pavadīju divas stundas vienā virzienā,» atminas Mareks. «Vienkārši
braucu. Nedarīju neko citu. Tikai
biznesmenis var bīdīt lietas, sēžot
mašīnā. Gadā tik daudz tumšu
rītu un vakaru! Cēlos pirms pulksten sešiem, lai laikus nokļūtu
darbā. No rīta vēl tukša Rīga, bet
trakums sākās atpakaļceļā. Kā
pie «Turības», tā – sastrēgumi.
Tas viss bija necilvēcīgi, bet – ko
darīt? Darbs bija labi atalgots, piešķīra arī auto un sedza degvielas
izdevumus. Atlika tikai iekāpt
mašīnā un braukt. Vēlāk gan arī
vadība jautāja, cik tad ilgi es tā
braukāšu...»
Jāpiebilst, ka Rīgā jaunā ģimene dzīvokli īrēja, tādēļ loģiski,
ka pienāca brīdis, kad kā mazs
velniņš sāka tirdīt doma par savu
namiņu. Un tas bija otrs brīdis,
kad nopietni paskatīties uz sevi
caur nākotnes prizmu. Pirmkārt,
par dzīvokļa īri sāka prasīt aizvien
lielāku maksu. Savukārt Jelgava
nebija pilnīgi sveša, jo te jau dzīvoja pāra draugi, pie kā Osipovi
nereti ciemojās. Otrkārt, arī Ilonai
nekas daudz nemainījās, jo viņa
tāpat mēroja stundu garu ceļu no
darba Rīgas centrā līdz mājām,
bet reizēs, kad braucienam bija
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Jelgavnieki, kas ik dienas uz darbu dodas Rīgā,
un rīdzinieki, kas izvēlas strādāt Jelgavā
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Dzīvē izaicinājumu netrūkst. Arī tādu, kas mudina pieņemt nopietnus lēmumus. Piemēram, par darba vietas
maiņu uz citu pilsētu. Nereti tiek piespēlēti apdomu vērti piedāvājumi. Tā daudzi jelgavnieki izšķīrušies par labu
darbam galvaspilsētā, samierinoties ar tām stundām,
ko diendienā jāziedo pārbraucieniem. Mazāk, taču ir arī
rīdzinieki, kuri par gana labu atzīst darbu Jelgavā. Arī
viņi braukā. Vēl citi meklē iespēju maksimāli pieslīpēties
jaunajai situācijai un pat pārceļas uz dzīvi tuvāk darba
vietai. Šoreiz tieši par to, kas motivē pārmaiņām.

«Ceļā izbaudu mirkli, kas
Rīgā paskrien garām»
Velga Romāne nešķiro –
brīvdiena vai darba diena.
Ja jāpošas uz darbu, tad
bez ierunām. Tā tas bija
arī pagājušajā sestdienā,
kad Sieviešu dienā tirdzniecības centrā «Valdeka»
daiļā dzimuma pārstāvēm
tika dāvinātas tulpes.
Foto: Ivars Veiliņš

Galvenais iemesls, kādēļ Mareks un Ilona Osipovi no Rīgas pārcēlās uz Jelgavu, bija Mareka darba
vietas maiņa. Tagad, kad abi vecāki gan dzīvo, gan strādā mūsu pilsētā, vairāk laika un spēka paliek
Foto: no Osipovu ģimenes personīgā arhīva
ģimenei, teju divus gadus vecajai Martai.
jāizvēlas sabiedriskais transports,
– pusotru stundu ar pārsēšanos.
Tā, saliekot kopā visus plusus un
mīnusus, Ilona un Mareks vērtēja: «Varbūt tiešām savu namiņu
raudzīties Jelgavā?» Tā viņi arī
darīja. Galvenokārt Mareka darba
vietas dēļ.
Nu Ilona un Mareks Jelgavā
dzīvo jau trīs gadus. «Pats svarīgākais, ka tikām pie sava dzīvokļa,» izvēli pamato Mareks, «diez
vai pārceltos uz īrētu dzīvokli
Jelgavā. Ilonai bija būtiski, lai ir
savs namiņš, kaut vai Jelgavā.»
Meitene uzreiz piebilst, ka ātri
spējusi adaptēties Jelgavas vidē.
Taču viņa vēl turpināja mērot ceļu
uz darbu Rīgā. Tiesa, pavisam
neilgi, jo pārmaiņu laikā sevi bija
pieteikusi mazā Martiņa.
Kad meitai apritēja nedaudz
vairāk kā gadiņš, Ilona juta vajadzību atgriezties apritē. Viņa atsāka darba gaitas Rīgā un atzīst, ka
nebūtu sadūšojusies meklēt darbu
Jelgavā. Meitene, nebūdama nekāda miera mika, spītīgi turējās
pie uzskata, ka galvaspilsēta darba piedāvājumu un aprites ziņā ir
soli priekšā Jelgavai. Taču, kā tagad vērtē Ilona, laimīgas apstākļu
sakritības dēļ viņai tika dota
iespēja pārliecināties par pretējo.

Meitenei piedāvāja darbu Jelgavā.
Pēc vētrainām pārdomām viņa to
pieņēma. «Man vienkārši palika
žēl laika, ko pavadīju ceļā. Cik
tad ilgi tā varēja vilkt? Tagad ar
visu esmu apmierināta. Beidzot
jūtos kā baltais cilvēks!» smaida
Ilona. Mareks nekavējas ar savu
vērtējumu: «Tas, ka Ilona tagad
strādā tepat, arī man ir liels
atvieglojums. Iepriekš viņa pārradās kā tāds piegulētājs. Pateica:
«Čau!» un pilnīgi nogurusi devās
pie miera, lai no rīta: «Aizved
mani līdz vilcienam!», un atkal:
«Čau!» Tas bija aplam.»
Ilona stāsta, ka uz darbu un
atpakaļ allaž devās ar vilcienu,
saskatot tam arī savas gaišās puses: «Visu ceļu veltīju žurnāliem,
kam man nekad nav laika. Izlasīju
visu – žurnālus, avīzes, grāmatas.
Tā bija pilnībā man veltītā stunda. Otrkārt, sasummējot kopā,
tomēr cenu atšķirība vilcienam
un mikriņam ir vērā ņemama.
Tāpat jau nobraukāju ap 40 latiem
mēnesī plus vēl ēšana, kas Rīgā
nav tā lētākā. Jā, un vilciens arī
nestāv sastrēgumos.» Galvenie
plusi darbam Jelgavā? «Pirmām
kārtām jau ieekonomētais laiks,»
spriež Ilona. Mareks paturpina:
«Bet pats galvenais, ka vairāk

laika var pavadīt kopā ar ģimeni.
Kāda vairs ģimene, ja pārbrauc
pulksten pusdeviņos vakarā pārguris no darba? Vairs nav nekādas
vēlēšanās kaut kur iziet ārā ar
bērnu. Arī auklīte ir lētāka. Marta
noteikti izjūt atšķirību. Vairs nesauc mani par mammu!»
«Tas ir stereotips, ka Rīgā ir
labāk atalgots darbs. Mēs paši
par to pārliecinājāmies,» bilst
Mareks. Ilona gan nedaudz oponē:
«Bet Jelgavā grūti atrast normālu
darbu. Tomēr, ja paveicas, tad tas
atalgojumā ziņā tiešām nebūt nav
sliktāks.»
Tagad Jelgavas Cukurfabrikas
mantzinis un SIA «Kulk» personāla vadītāja kļuvuši par īstiem
jelgavniekiem. «Un esam ļoti
apmierināti ar šo pilsētu!» Tomēr,
ja būtu atkal kāds izdevīgs darba
piedāvājums Rīgā... Marekam jau
atbilde gatava: «Zini, pat tagad,
kad Ilona saka, lai sestdienā aizbraucam uz Rīgu, man uzmetas
zosāda. Ir jūtama atšķirība, ka te
ir mierīgāk, nav burzmas. Rīgā
vienkārši pavadi stundas, uz
vietas stāvot korķos.» Noslēgumā
Ilona vēl piebilst: «Laika izjūta arī
ir atšķirīga. Tur burtiski stundas
steidzas. Jā, arī te laiks iet ātri, bet
Rīga – mūžīgā skriešana.»

Šķiet, nevar būt spēcīgākas motivācijas ik
dienas mērot vairākus
kilometru desmitus,
kā sajūtas, ka darbs ir
sirdslieta. Tieši tā paveicies tirdzniecības centra
«Valdeka» direktorei
Velgai Romānei. Viņa
dzīvo Rīgā, bet strādā
Jelgavā.
Vasarā būs trīs gadi, kopš rīdziniece V.Romāne piekrita izaicinājumam pierādīt sevi jaunā
amatā. «Kad attīstīja centru, bija
vajadzīgs profesionāls cilvēks.
Pirms desmit gadiem no šāda
piedāvājuma būtu atteikusies, bet
tagad tas likās pievilcīgs. Kāpēc
gan nepamēģināt ko jaunu, kāpēc gan ne Jelgavā?» ar smaidu
atceras Velga. Un viņa savu izvēli
nenožēlo. Gluži otrādi – darbs patīk, nav pelēkās rutīnas, toties ir
īpašs gandarījums, kad sasniegts
vēlamais rezultāts.
V.Romānes darba diena parasti
sākas pulksten deviņos, bet beidzas 18. Posmu Rīga – Jelgava
un atpakaļ «Valdekas» direktore
pie stūres vieglajam auto, nepārsniedzot atļauto ātrumu, mēro
aptuveni 35 minūtēs. Tiesa,
tagad gan ceļā pavadītais laiks
kļuvis par kādām piecām minūtēm ilgāks, jo uzstādīti luksofori.
«Vairs nav ātrās braukšanas

maģistrāles. Jāpiebremzē.»
Jāsaka gan, ka tādu Rīgas pievienoto vērtību kā sastrēgumus
V.Romānei nav jāpārbauda, jo
viņa dzīvo Pārdaugavā. Savukārt
uz lielceļa rīta un vakara stundās
lielāki korķi ir pretējā virzienā, jo
vairums tomēr brauc uz Rīgu.
«Noteikti labāk braucu strādāt
uz Jelgavu nekā uz Rīgas centru.
Reizumis tur ir norunāta tikšanās
ar kādu kompāniju. Tad vajadzīga
pat stunda, lai sasniegtu galamērķi,» teic V.Romāne.
Uz jautājumu, vai pārbraucieni nav vējā izmests laiks,
Velga atbild ar pārliecinošu:
«Nē!» Viņa iemācījusies pa ceļam atpūsties. «Tā ir atslodze.
Pēc noskaņojuma klausos radio,
labu mūziku vai arī izbaudu
klusumu, pārdomāju dažādas
lietas. Ne par ko nenervozēju,
kā tas būtu Rīgā, kur ir daudz
agresīvu braucēju. Turklāt ceļš
mainās. Vēroju, kas notiek dabā,
kad lapas plaukst, cik skaisti
izskatās apsniguši koki – Rīgā
tas paskrien garām.»
«Mani pārsteidz rīdzinieku
attieksme, ka tikai galvaspilsētā
viss notiek, bet pārējā Latvija
ir lauki,» saka Velga. «Tas ir no
seniem laikiem mantots viedoklis.
Bet domāšana mainīsies. Cilvēki
jau sāk nopietni izvērtēt, kur
izdevīgāk strādāt. Un Jelgavā var
nopelnīt tieši tāpat kā Rīgā.»

cauri sastrēgumiem, taču viņa
draudzenei, kura arī strādā Rīgā
un ceļu uz darbu mēro ar savu
automobili, gan tie neiet secen.
«Dažkārt gadās tā, ka izbraucam
vienā laikā. Kad es jau esmu mājās, viņa vēl stāv Vienības gatvē,»
teic Dairis. Toties viņam nākas
braukt cauri visai Jelgavai. «Te vēl
pagaidām īstu korķu nav, izņemot
gadījumus, kad notikusi kāda
avārija, taču transportlīdzekļu
skaits ir audzis,» novērojis Dairis.
Viņš atzīst, ka pie braukāšanas
jau ir pieradis, taču tumšajā laikā
nepatika parādās. Pavisam drīz

mērojamais ceļa ilgums uz Rīgu
saruks par minūtēm 15, jo tiek
slieta sava māja Ozolniekos. Tur
atšķirībā no lielām pilsētām uzņēmējam tīri labi patīk. «Dzīvot pašā
Rīgā gan negribētu. Tuvu tai – jā,
bet ne pilsētā. Drūzma nevilina.»
Bet līdz dzīvesvietas maiņai vēl jāpaciešas. «Protams, ceļš uz darbu
un atpakaļ nogurdina, bet esmu
iepraktizējies to īsināt. No rītiem
klausos Baibu Sipenieci. Daudz
darba lietu varu izrunāt pa mobilo telefonu. Tā kā stundas nav
pilnībā nozagtas,» savus plusus
saskata D.Osvalds.

«No rītiem klausos Sipenieci»
Uzņēmējs
Dairis
Osvalds
uz dzīvi
pārcelties
burzmas
pilnajā Rīgā
negribētu.
Taču strādāt
galvaspilsētā diktē
apstākļi
– vairums
klientu ir
tieši Rīgas
uzņēmumi.

Viens no iemesliem,
kāpēc jelgavnieks uzņēmuma «JD Mārketings» līdzīpašnieks un
vadītājs Dairis Osvalds
ceļ māju Ozolniekos, ir
arī pārcelšanās uz dzīvi
tuvāk darbavietai Rīgā.
Pagaidām vēl divas reizes dienā 50 minūtes jāvelta ceļam no 4. līnijas
līdz Pārdaugavai.
Izvērtējot situāciju, D.Osvaldam
nekas cits neatlika, kā savu būvtehnikas firmu bāzēt galvas-

pilsētā. «80 vai pat 90 procenti
klientu ir tieši Rīgas uzņēmumi.
Un lielākā naudas plūsma nāk no
objektiem galvaspilsētā. Ir klienti
arī Madonā, Cēsīs un citviet, bet
viņi veido labi ja kādus desmit
procentus, kā arī apjomi nav tik
lieli,» neslēpj uzņēmējs.
Tā viņš jau septiņus gadus ik
darba dienu ar savu automašīnu
braukā turp atpakaļ, lai laiku
no pulksten deviņiem rītā līdz
pieciem vakarā nodotu savam
biznesam. Par laimi, darba atrašanās vieta neprasa papildu
pārbaudījumu, proti, kulšanos
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Pirmdiena, 17.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 505.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4728.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 276.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Latvija Eiropâ».
12.45 «Ielas garumâ». Skâròu iela.*
13.15 «Province». Zvçru hipokrâti.*
13.45 «LTV portretu izlase».*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Kinostudija»; «Viesnîca». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.

15.20 «Spicâs meitenes 3». Animâcijas seriâls.
2.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 505.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4729.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 277.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 33.sçrija.
10.25 «Es biju TV zvaigzne». Dokumentâla filma.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 229.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ.
12,5 km distance ar kopçju startu
sievietçm.*
15.00 Pasaules meistarsacîkstes biatlonâ. 15
km distance ar kopçju startu vîrieðiem.
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 33.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
Vada A.Rozîte, K.Zlidnis, A.Tripâns.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 128.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ. Pusfinâls.
Ja spçle nenotiek, tad:
«Tombstona». ASV vesterns. 1993.g.
21.45 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 10.sçrija.
22.30 «Çnas zona».
23.00 «Tavs auto».*
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 128.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 16.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls.
17.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Tuksneða roze». Vâcijas melodrâma.
2000.g. 1.sçrija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 9.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 110.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 86.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 66.sçrija.
16.00 «Laika komanda». Animâcijas seriâls.
15.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 29.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 100.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

tv programma
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 89.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 6.sçrija.
22.55 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 11.sçrija.
23.55 «Seðas pçdas zem zemes 2». ASV
seriâls. 4.sçrija.
1.05 «Teksasas reindþers 8». seriâls. 1.sçrija.
2.00 «Zemûdens cietums». ASV trilleris.
3.50 «Ugunsgrçks». ASV, Kanâdas, Vâcijas un
Jaunzçlandes drâma. 2002.g. 1.sçrija.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 63.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 87.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 21.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 88.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 169.
un 170.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 1.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.20 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». Humora
raidîjums. 14.sçrija.
13.35 «Kaspers». Animâcijas seriâls. 52.sçrija;
«Bratz lellîtes 2». Animâcijas seriâls.
25.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 11.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 115.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 11.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 155.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 171. un 172.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 10.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2».
ASV asa siþeta seriâls. 22.sçrija.

14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 506.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4730.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 278.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Apmâtais».
ASV drâma. 1945.g.
23.20 Nakts ziòas.
23.35 «Ðeit un tagad».
0.15 «Galva. Pils. Sçta».*
0.30 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 34.sçrija.
10.25 «Jefiòu slavas stunda». Dokumentâla filma.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 11.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 230.sçrija.
14.00 NBA spçle.
Sanantonio Spurs – Fîniksas Suns.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 34.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
Vada K.Virsnîte un K.Bûmeisters.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 129.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.30 «Jefiòu slavas stunda». Dokumentâla filma.
19.55 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Îsâ programma pâru
slidojumos. Tieðraide.
23.45 «Autosporta programma nr.1».
0.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 129.sçrija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.25 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 12.sçrija.
0.30 «Remonta skola» (ar subt.).
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 11.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 1.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
Vada V.Andrejevs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 25.sçrija.
0.30 T Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 18.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 506.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4729.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 277.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Mçs esam!»* V.Vîíes-Freibergas
autorprogramma.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 17.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 89.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Tuksneða roze». Vâcijas melodrâma.
2000.g. 2.sçrija.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 10.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 111.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 87.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 67.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 30.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 101.sçrija.

18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 90.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 I.Lindstrçmas kolekcija. «Vikerbijâ uz
mûþu». Vâcijas melodrâma. 2007.g.
22.55 Kinogardçþiem. «Ja-Ja mâsiòu dieviðíie
noslçpumi». ASV liriska komçdija.
1.15 «Teksasas reindþers 8». Seriâls. 2.sçrija.
2.10 «Nodevîba Kvînsâ». ASV kriminâldrâma.
4.15 «Ugunsgrçks». ASV, Kanâdas, Vâcijas un
Jaunzçlandes drâma. 2.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 88.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 22.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 89.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 171. un 172.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 2.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». Seriâls. 10.sçrija.

13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
1.sçrija; «Bratz lellîtes 2». Animâcijas
seriâls. 26.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis».
ASV seriâls. 12.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 116.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 12.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 156.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 173. un 174.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3». ASV detektîvseriâls.
14.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 6.sçrija.
22.20 «Neuzticîgâ». ASV drâma. 2002.g.
0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 12.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Lielbritânijas seriâls. 2.sçrija.

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

10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 6.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
23.30 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 26.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7

TV5

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».*
9.35 «Automoto raidîjums nr.2».
10.10 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Îsâ programma sievieðu
vienslidojumâ (pirmâ grupa). Tieðraide.
14.15 «Autosporta programma nr.1».*
14.55 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Îsâ programma sievieðu
vienslidojumâ (otrâ grupa). Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika». Diennakts aktuâlâkie
kriminâlatgadîjumi.
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ. 1.
finâlspçle. Tieðraide.
21.45 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Izvçles programma pâru
slidojumâ. Tieðraide.
23.50 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
0.20 «112 hronika».*

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.). Sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 6.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 27.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 90.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Izvçle Maurîciju salâs». Vâcijas
melodrâma. 2002.g.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 11.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 112.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 88.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 68.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 31.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 102.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 91.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Lielbritânijas un ASV seriâls.
10.sçrija.
23.05 «Dþons Q». ASV kriminâldrâma. 2002.g.
1.15 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 3.sçrija.

Treðdiena, 19.marts
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 507.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4730.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 278.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 507.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4731.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 279.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.22 Latloto izloze.
21.30 «Panorâmai – 50». Ziòu programmas
arhîvos uzkrâtas unikâlas mûsu
vçstures liecîbas, bet reportieru fiksçtie
notikumi atklâj to, kâdi bijâm un kâ
domâjâm. Katra desmitgade ir arî
paðas Panorâmas spogulis, parâdot,
kâds bijis ceïð no valdîbas oficioza lîdz
Atmodas laika brîvdomîbai.
22.30 «Ideju kauss». Biznesa ideju konkurss,
kura mçríis ir veicinât jaunu
uzòçmumu veidoðanos un tâdejâdi
sekmçt Latvijas ekonomisko izaugsmi.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.

4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 13.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 3.sçrija.

2.10 «Tâda ir mîlestîba». Lielbritânijas un ASV
romantiska komçdija. 2003.g.
4.35 «Kaimiòu bûðana».
ASV melnâ komçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 89.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 23.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 90.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 173.
un 174.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 3.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 14.sçrija.
13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
2.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 1.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls. 13.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 117.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 13.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 157.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 175. un 176.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 5.sçrija.
22.20 «Nozieguma skelets». Seriâls. 21.sçrija.
23.20 «Meklçðanâ». Seriâls. 3.sçrija.
0.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.). 11.sçrija.
0.55 «Remonta skola» (ar subt.).
Raidîjums. 46.sçrija.
1.50 «SMS èats».

Ceturtdiena 20.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 508.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4731.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 279.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «100. pants».*
12.05 «Panorâmai – 50».
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem.
«Dievturis Ernests Brastiòð».
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 508.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4732.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 280.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Jçzus kapenes».
Dokumentâla filma.
23.30 Nakts ziòas.
23.45 «Ðeit un tagad».
0.25 «Manas tiesîbas».*
0.40 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 35.sçrija.
10.25 «Trakâkie randiòu mirkïi».
Dokumentâla filma.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS topo».*
13.05 «Mîlas viesulis». Seriâls. 231.sçrija.
13.55 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Oriìinâlâ programma dejâs
uz ledus. Tieðraide.

18.35 «Trakâkie randiòu mirkïi».
Dokumentâla filma.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts
19.15 «112 hronika».
19.25 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Izvçles programma sievieðu
vienslidojumâ. Tieðraide.
23.50 «Ar makðíeri».
0.20 «Zootrops».
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.

Krievijas seriâls. 1.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.). Informatîva
vakara programma. Vada O.Ignatjevs.
22.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienasgrâmata tieðraidç.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 28.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 21.marts
LTV 1
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 91.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Kâ likt tçtim iemîlçties».
Vâcijas romantiska komçdija. 2002.g.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 5» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 12.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.).
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 113.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 89.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 69.sçrija.
16.00 «Laika komanda». Animâcijas seriâls.
18.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 32.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 103.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 92.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 249.sçrija.
23.45 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11. un 12.sçrija.
1.50 «Íçdes suns Denijs». Francijas, ASV un
Lielbritânijas trilleris. 2005.g.
3.45 «Dieva dotais». ASV un Kanâdas trilleris.
5.40 «Kamuflâþa». ASV komçdija. 1999.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 90.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 24.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 91.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 175. un 176.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 4.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 3.sçrija.
13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
3.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 2.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 14.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 118.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 14.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 158.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 177. un 178.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 5».
ASV detektîvseriâls. 24.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Aplis 2». ASV trilleris. 2002.g.
0.30 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 14.sçrija.
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 4.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.). Krievijas
sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
13.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).

8.00 «Kaíîða dzirnavas». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
9.00 «Meþa vistas». Vâcijas ìimenes filma.
10.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4732.sçrija.
11.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 280.sçrija.
11.50 «Abi labi».*
12.25 «100. pants».*
12.40 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 14.sçrija.
13.30 «Lielâ mûzikas balva 2007».*
15.40 «Dabas grâmata».
16.10 «Jçzus tuvumâ. Toms». Itâlijas drâma.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4733.sçrija.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 281.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 10.sçrija.
21.55 Dzied Sergejs Jçgers.

22.10 «Krusta ceïð». Pârraide no Vatikâna.
23.50 Nakts ziòas.
23.55 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 2.sçrija.
0.40 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.50 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâla filma.
15. un 16.sçrija.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 36.sçrija.
10.25 «Ar makðíeri».*
10.55 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Îsâ programma vîrieðu
vienslidojumâ (pirmâ grupa). Tieðraide.
14.40 «Zootrops».*
15.10 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Îsâ programma vîrieðu
vienslidojumâ (otrâ grupa). Tieðraide.
Precizitâte un filigrâns tehnisko elementu izpildîjums – lûk, kas visvairâk
vajadzîgs îsajâ programmâ.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ. 2.
finâlspçle. Tieðraide. Spçle var labi
atklât visas sçrijas tendences – vai
nu kâdai komandai izdosies izvirzîties
vadîbâ ar 2 pret 0, vai arî sçrijâ bûs
neizðíirts.
21.45 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Izvçles programma dejâs uz
ledus. Tieðraide. Ðovakar tiks sadalîtas
medaïas, un visreâlâk èempionu
titulu tomçr iegûs eiropieði – Krievijas,
Vâcijas vai Francijas dueti.
23.50 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
0.20 «24 stundas 3». ASV seriâls. 10.sçrija.
1.05 NBA spçïu apskats.

LNT
7.30 «Gïçvais suns Drosminieks».
Animâcijas filma. 45.sçrija.
8.00 «Þila Verna stâsti».
ASV animâcijas filma. 3.sçrija.
9.10 «Ceïojoðâ pils». Japânas animâcijas filma.
11.30 «Trakie Tûòi: Piedzîvojumi turpinâs».
ASV un Vâcijas piedzîvojumu komçdija.
13.15 «Padejosim?» ASV romantiska komçdija.
15.20 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas komçdija. 2002.g.
17.10 «Ko vçlas sievietes». ASV komçdija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

19.00 «Ko vçlas sievietes». Filmas turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.30 «Pçdçjais samurajs». ASV drâma.
0.25 «Drakonu tilts». ASV asa siþeta
piedzîvojumu filma. 1999.g.
2.15 «Izrçíinâðanâs Bronksâ». Honkongas
piedzîvojumu komçdija. 1995.g.
4.05 «Ekstrçmisti». ASV piedzîvojumu filma.
5.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 64.sçrija.

TV3
5.50 «Smieklîgâkie videokuriozi». Raidîjums.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.15 «Paparþu ieleja. Pçdçjais lietusmeþs».
Animâcijas filma.
9.00 «Sindbads: leìenda par septiòâm
jûrâm». Animâcijas filma.
11.20 «Zevs un Roksana». ASV ìimenes
piedzîvojumu filma. 1997.g.
13.15 «Dvîòu slazdâ».
ASV ìimenes komçdija. 1998.g.
15.50 «Sprîdîtis». Pasaku filma.
17.25 «Mazulis». ASV un Austrâlijas ìimenes
komçdija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða
programma.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
Vada B.Sipeniece-Gavare. Prâta
vçtras puiði Kaspars Roga un Mâris
Mihelsons pret Jâni Jubaltu un Renâru
Kauperu – îpaðajâ Dziesmu dueïa
Lieldienu raidîjumâ. Prieks kopâ bût
visai ìimenei un patiesa dzîvesprieka
starojums jums ir garantçts!
21.35 «Dþordþs no dþungïiem».
ASV komçdija.
23.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.25 «Dzîve ar vçrienu». ASV komçdija.
3.20 «SMS èats».
5.00 «Remonta skola» (ar subt.).

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Tiesas stunda» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 8.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.

18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîva vakara programma.
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 29. un 30.sçrija.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena, 22.marts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Iesnas»; «Smiekli».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 10.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?» M.Rîtiòa
kulinârijas raidîjums.
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 43. un 44.sçrija.
12.05 L.Gundars. «Pieskarties baltajam lâcim».
Teâtra TT izrâde. 2006.g.
14.00 L.Garûta. Koncerts klavierçm un
0oríestrim. Atskaòo LNO oríestris.
Diriìents M.Ozoliòð. Soliste L.Circene.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 38.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.50 «Futûrðoks».
16.20 «Sievas un meitas».

ASV un Lielbritânijas seriâls. 2.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Reþisors J.Rijnieks.
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 38.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 2.sçrija.
22.05 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Jçzus tuvumâ. Marija Magdalçna».
Itâlijas un Vâcijas drâma. 2000.g.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs».
«Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâla filma.
17. un 18.sçrija.
13.15 «Tavs auto».
13.55 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Izvçles programma vîrieðu
vienslidojumâ. Tieðraide.
18.15 «Latvija Open 2007».*
19.10 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma.
11. un 12.sçrija.
20.05 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.35 «Strana.LV» (krievu val.).
21.05 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
21.55 «Laimîgâs beigas». ASV, Francijas un
Vâcijas romantiska komçdija. 2003.g.
23.30 «Derglis». Francijas kriminâldrâma.
1.05 «NBA apskats».*

LNT
6.20 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
7.10 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.00 F-1 Malaizijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis».
Kulinârijas ðovs. Vada E.Zarinð.
10.05 «Tvîtija lidojums».
ASV animâcijas filma.
11.30 «Amulets 7». ASV seriâls. 10.sçrija.
12.30 «Spiegu bçrni 3D». ASV piedzîvojumu
komçdija. 2003.g.
14.15 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls.
89. un 90.sçrija.
15.15 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 37.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Pûía gredzens».
Lielbritânijas pasaku filma.
23.05 «Dþordþijas likums».
ASV ìimenes komçdija.
1.15 «Vençcijas kaprîze». Erotiska filma.
3.05 «Ûdens svars». ASV trilleris.
5.05 «Precies ar mani».
Francijas romantiska komçdija.

TV3
5.50 «Smieklîgâkie videokuriozi». Raidîjums.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 5.sçrija; «Multeòu karuselis». 59.sçrija; «Jugio 3». 24.sçrija;
«Mikimausa skola». 14.sçrija.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 14.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 5.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.35 «Mazulis».
ASV un Austrâlijas ìimenes komçdija.
12.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora ðovs.
14.50 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs.
16.55 «Mans necilais vecpuisis 4».
Seriâls. 3.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 13.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 8.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Lieliskie». ASV animâcijas filma.

23.00 «Istabene lielpilsçtâ».
ASV romantiska komçdija.
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1.10 «Viltotâ grâfiene». ASV romantiska
komçdija. 1994.g.
2.50 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 17.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 6. un 7.sçrija.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Nedçïas kopsavilkums.

18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 12. un 13.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 23.marts
LTV 1
7.40 Bîskapu apsveikumi Lieldienâs.
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 11.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 «LTV portretu izlase». Reþisors J.Rijnieks.
11.30 «Vides fakti».* Aktuâlas tçmas ar
S.Semjonovu. Skaties dabâ!
12.00 Lieldienu dievkalpojums.
13.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.05 «Kurp dodies?»
15.35 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.05 «Vertikâle».
16.35 Bîskapu apsveikumi Lieldienâs.
16.55 Redzes atmiòa. «Kapelânu dienests».
Vides filmu studijas dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Fokloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Tçrbatas iela. 3.daïa.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 50.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Likteòdzirnas».
Rîgas kinostudijas melodrâma.
23.10 Nakts ziòas.
23.15 Selînas Dionas koncerts. 2.daïa.
0.15 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvfilma. 2.sçrija.

LTV 7
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Nâkotnes parks».*
Vada R.Zitmanis.
13.15 «Eksperiments».*
TV konkurss skolçniem.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ.
3.finâlspçle. Tieðraide.
16.25 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Pasaugdemonstrçjumi.
Tieðraide.
19.10 NBA spçle. Sanantonio Spurs – Dalasas
Mavericks. Tieðraide.
21.30 «Noziedzîgie prâti 2».
ASV un Kanâdas seriâls. 10.sçrija.
22.15 «Krçjums... saldais».
22.45 «Nakts stalkers». Seriâls. 8.sçrija.
23.30 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs.
7.30 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.20 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 48.sçrija.
8.00 F-1 Malaizijas Grand Prix izcîòa.
Tieðraide.
11.05 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
11.35 «Îsa pamâcîba mîlçðanâ».
Latvijas muzikâla komçdija.
13.15 «Asterikss un Obelikss pret Cçzaru».
Francijas, Vâcijas un Itâlijas
komçdija. 1999.g.
15.15 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls.
91. un 92.sçrija.
16.15 «Andrç». ASV ìimenes piedzîvojumu
filma. 1994.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 38.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle. Vada
E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
20.40 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.20 «Nejauðais spiegs». Honkongas
piedzîvojumu filma. 2001.g.
1.05 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
2.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
3.05 «Viltojums». ASV asa siþeta filma.
4.55 «Didjç». Francijas ìimenes komçdija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 18.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 6.sçrija; «Multeòu karuselis». 60.sçrija; «Jugio 3». 25.sçrija;
«Mikimausa skola». 15.sçrija.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas filma. 5.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 6.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
10.55 «Leïïu meistars Dþepeto». ASV muzikâla
ìimenes filma. 2000.g. Lomâs:
D.Kerijs, Dþ.Lûisa-Dreifûsa, B.Spiners.
12.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.50 «Mîïâ, es samazinâju bçrnus». ASV
ìimenes komçdija. 1989.g.
16.00 «Detektîvs Spensers». ASV seriâls.
14.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 4».
ASV seriâls. 4.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss».
ASV seriâls. 14.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Karalis Arturs». ASV vçsturiska
piedzîvojumu filma. 2004.g.

1.15 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 14.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 8.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 2.sçrija.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.).
Raidîjums par modi.
Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (Krievu val.).
Koncerts.*
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Maskavas kriminâlizmeklçðanas
pârvalde 2» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 14. un 15.sçrija.
0.10 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs.
Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!

Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava, Vītoliņi.
Ar kopējo platību 135 kv.m;
Komunikācijas: pilsētas
ūdens, kanalizācija(vietējā),
elektrība, centrālā apkure (siltuma sūknis). Pilna
ārējā apdare, bruģis, žogs,
iekopta piemājas teritorija,
iekšā-baltā apdare, signalizācija. Zeme 1500 kv.m.
Ls 115 000.-

2. Bērzu ceļš, platība 200 kv.m. pabeigti mājas
iekšdarbi (ekskluzīvi apdares materiāli), iebūvēta virtuves tehnika ar sadzīves tehniku. Visas
pilsētas komunikācijas. Bruģis, žogs. Zeme 1000
kv.m. Ls 165 000.- vai izīrē 600 ls/mēn.

3. Jaunbūve Stadiona ielā, platība 163
kv.m. Pilna iekšējā apdare. Visas pilsētas
komunikācijas. Žogs, bruģis. Garāža.
Zeme 1000 kv.m. Ls 150 000.-

4. Sprīdīšu ielā, platība 170 kv.m.
Pabeigti mājas iekšdarbi. Elektrība, kanalizācija (vietējā), pilsētas
ūdens un gāze. Zeme 720 kv.m.
Ls 155 000.-

5. Pionieru ielā, platība 115 kv.m., 3istabas. Elektrība, kanalizācija un ūdens.
Saimniecības ēka, garāža. Zeme 605
kv.m. Ls 145 000.- /VAI IZĪRĒ Ls 200.mēn+komunālie maksājumi/

7. Aveņu ielā. Pabeigti mājas iekšdarbi.
Žogs. Iebūvēta virtuves iekārta, aizkari.
Visas pilsētas komunikācijas t.sk. gāze.
Zeme 600 kv.m. Ls 105 000.- vai izīrē 450
Ls/mēn. + kom. maksājumi.

8. Pumpura ielā 35, platība 80 kv.m.
3-ist., iebūvēta virtuves iekārta, veikts
remonts un siltās grīdas. Ūdens un kanalizācija vietējā. Uz teritorijas garāža
un saimniecības ēka (25 kv.m.). Zeme
600 kv.m. Ls 97 000.-

9. māja Saulītes ielā, platība 80 kv.m.
(3-ist.). Pabeigti mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta iebūvēti skapji.
Zeme 632 kv.m. Ls 83 000.- vai maina
pret dzīvokli

10. Riekstu ceļš, platība 120 kv.m.
4-ist., baltā apdare. Garāža. Elektrība,
ūdens un kanalizācija-vietējā. Zeme
1276 kv.m. Ls 76 000.-

11. Vīgriežu ielā 20, platība 217 kv.m;
Visas pilsētas komunikācijas, t.sk. gāze.
Zeme 700 kv.m. Ls 79 000.-

12. Sakarnieku ielā, platība 70 kv.m.
3-ist., pabeigti mājas iekšdarbi. Visas
komunikācijas-vietējās. Zeme 670 kv.m.
Ls 56 500.-

1 3 . L ā č u i e l ā 4 8 , p l a t ī b a 3 6 k v. m .
1-ist., „Jotul” krāsniņa, PVC logi, jaunas durvis.
Nostiprināto pamati. Akas ūdens un dzīvojamais vagoniņš. Zeme 600 kv.m. Ls 49 000.-

14. Jelgavas raj., Vilces pag., platība
160 kv.m. 6-ist. Saimniecības ēka, .trīs
garāža, šķūnis un siltumnīca. Kanalizācija (pagasta), centrālā malkas apkure,
akas ūdens. Zeme 1.15 Ha Ls 43 000.-

15. Māja Zaļeniekos (centrā), platība
60 kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas divas
saimniecības ēkas un pamati pirts izbūvei. Pilsētas ūdens, centrālā apkure
(katls), gāze pie mājas žoga. Zeme 8000
kv.m. Ls 43 000.-

16. 2-stāvu māja Filozofu ielā, platība
59.8 kv.m. (3-ist.). Uz teritorijas saimniecības ēka. Komunikācijas: elektrība,
krāsns apkure. Zemes platība 600 kv.m.
Ls 32 000.-

17. Māja vasarnīcu raj., D/s „Viesturi
RAF”, platība 32 kv.m.(1-st.)un 20 kv.m.
(2-st.), baltā apdare. Šķūnis. Zeme 680
kv.m. Ls 27 000.-

18. Ziemas vasarnīca D/s „Mežvidi”,
platība 66.8 kv.m. 4-ist., centrālā apkure
(malkas), kamīns, parketa grīdas. Pirts,
wc un ūdens iekšā. Garāža. Zeme 1100
kv.m. Ls 58 000.-

19. Dārza māju Rudzu ielā, platība 60.8
kv.m., 3-istabas. Pirts. Dīķītis. Blakus
autoceļš uz Rīgu. Zeme 883 kv. m.
Ls 27 000.-

20. Vasarnīca, D/s “Viesturi RAF”, platība
57.3 kv.m . (3-istabas), kamīns. Pirts,
siltumnīca un saimniecības ēka. Zemes
platība 640 kv.m. Cena 25 000 Ls

21. Vasarnīca Sieramuižas ielā 32,
platība 60.6 kv.m. 3-ist., koka māja-nosiltināta, krāsns apkure, ūdens ārā, wc
iekšā. Zeme 626 kv.m. Ls 22 000.-

22. Vasarnīca Zemgaļu ielā, platība
20.5 kv.m., PVC logi, remonts. Zeme
622 kv.m. Ls 19 500.-

23. Vasarnīca Vīksnas ielā 4; platība 20
kv.m. 1-ist., veranda, virtuve. Zeme 600
kv.m. Ls 16 000.-

25. 1400 kv.m. un 2038 kv.m; zeme jaunajā privātmāju ciematā 6.līnijā. Elektrība
uz zemes gabala, gāzes pieslēgums uz zemes gabala ir apmaksāts. Asfaltēts Cena
no Ls 15/kv.m. līdz Ls 25.-/kv.m.

26. 1000 kv.m. Filozofu ielā, zemes
lietošanas mērķis: sabiedrisko, darījumu apbūves zona. Saņemti APU,
topogrāfija. Ls 42 000.-

27. 1206 kv.m. Priežu ielā (Pārlielupe). Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ir atļauja no
Jelgavas Pašvaldības par zemes izmantošanas
veidu-savrupmāju apbūvei. Ls 27 000.-

28. 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes
pag., “Dīķīši”. (5 km no Jelgavas
centra). Ir atļauja nobrauktuvei no
lielā ceļa. Asfaltēts piebraucamais ceļš.
Ls 0.50.-/ kv.m

29. 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē (5
km no Rīgas robežas). Komunikācijas:
elektrība, ūdensvads, gāze. Ir topogrāfija. Eur 48.-/kv.m.

31. 1000-1500 kv.m. Rogu ceļš (Pārlielupe). Blakus
„Veselības” takai „RAFa” masīvā. 10 minūtes līdz
6.vidusskolai. Uz zemes gabala ir dziļurbums; kanalizācija- bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība
(elektriskais skapis). Uzsākta 6-dzīvojamo māju
būvniecība. Ls 20.-/kv.m.

32. 17 946 kv.m. (1.7946 Ha), zeme Zīles ceļš 1A,
zemes lietošanas mērķis: 1.) darījumu iestāžu teritorijas zona (2 620 kv.m.) mazumtirdz., vairumtirdz.,
kā arī a/m stāvvietu nodrošināšanai. 2.)savrupmāju
teritoriju apbūvei (15 326 kv.m.)rindu ēku un to
palīgēku apbūvei. Cena: Ls 10.-/kv.m.

33. 4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU 5-stāvu dzīvojamās mājas
vai komercobjekta būvniecībai. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 60.-/kv.m.

34. 3500 kv.m. zeme Atmodas ielā
102A. Saņemti APU 5-stāvu mājas būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir
pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti
projektēšanas izdevumi. Ls 75.-/kv.m.

35. 2190 kv.m., zeme Kazarmes ielā,
ir paredzēts daudzdzīvokļu māju apbūvei ar kopējo platību 1500 kv.m.,
Eur 400 000.-

38. Platību Jelgavas centrā Lielā ielā 5,
ar kopējo platību 86.9 kv.m. Atbrīvots.
Visas pilsētas komunikācijas. Eur 20./kv.m.+PVN

39. Tiek izīrētas/pārdotas komerctelpas Jelgavas centrā, Zemgales prospekts 9; 1-stāva
180 kv.m. un 150 kv.m. Vēsturiska ēka. Augstie
griesti (3,90 m). Visas pilsētas komunikācijas
(gāzes apkure). Ar pilnībā pabeigtu iekšējo
ekskluzīvo apdari. • IZĪRĒŠANA: Ls 10.-/kv.m.
• PĀRDOŠANA: Ls 1 500.-/kv.m.

40. 2-ist., Svētes ielā 27(centrs); augstie
griesti, 4/4; 54 kv.m. PVC logi, dzelzs
durvis. Gāzes apkure. Ls 45 000.-

41. 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3
kv.m. augstie griesti, izolētas istabas,
baltā apdare, gāzes apkure. Terase.
Ls 72 000.-

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

6. Zemgales prosp., „Ulmaņa laika”, platība
145.3 kv.m., 4-ist., pabeigti mājas iekšdarbi,
iebūvēta virtuves iekārta. Saimniecības ēka,
dekoratīvi noformēts pagrabs, garāža divām
a/m. Zeme 600 kv.m. Ls 134 000.-

24. Ķieģeļu vasarnīca, Bērzaines ielā, ar
kopējo platību 29.4 kv.m. uz zemes gabala aka. Zeme 608 kv.m. Ls 16 000.-

30. Pārlielupe, Loka maģistrāle; platība no
1100 līdz 2100 kv.m. Gāze, pilsētas ūdens un
kanalizācija, elektrība, „Lattelecom” pieslēgums.
Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš.
Visam ciematam pieslēgta lietus kanalizācija;
drenāža. Ielas apgaismojums. Ls 50.-/kv.m.

37. 2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles
ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3
stāvu ēkas pārbūvi. Laba vieta komercdarbībai.
Ls 145 000.-

36. Jelgavas centrā, komercobjekts
platība 230 kv.m. griestu augstums
3 m, pie objekta ir a/m stāvvietas. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 115 000.-

ZEME

42. 600 kv.m. zeme Jelgavas raj.,
„Viesturi RAF”. Blakus ezers.
Ls 5 000.-

Neste

43. Nr. 442.6 ha zemes Smiltnieku ielā,
visas pilsētas komunikācijas, t.sk. gāze.
Blakus dz/ceļš. Ls 1.-/kv.m.

44. zeme 1.3 Ha, Jelgavas raj., Glūdas pag.,
saimniecības „Maigas” (10 km no Jelgavas
centra), elektrība, asfaltēts piebraucamais
ceļš, skaista vieta. Ls 1.40 /kv.m.

45. 1450 kv.m. zeme Malkas ceļš 7e.
Elektrība, ūdens, kanalizācija(vietējā),
gāze projektā. Ls 29 000.-

«AKG»

Pārdod komerobjektu Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, Uz teritorijas atrodas:
• Darbnīca 781 kv.m. • Kokzāģētava 662.3 kv.m. • Noliktava 451.2 kv.m.
Objekts atrodas rašanas zonā. Asfaltēti piebraucamie ceļi. Stratēģiski labi vieta. Komunikācijas:
pilsētas ūdens, kanalizācija vietējā, gāze blakus. Zeme 6 000 kv.m. Ls 355 000.-

Pārdod komercobjektu īpaši izdevīgā atrašanās vietā Jelgavas raj., (darbojošais
veikals), platība 553 kv.m. Stratēģiski laba vieta (piem., uzpildes stacijas ierīkošanai)
komercdarbībai, starp Jelgavu un Dobeli. Visas komunikācijas (gāze blakus). Asfaltēts
piebraucamais ceļš. Zeme 7 796 kv.m. Ls 199 000.-

• 950 kv.m. „Viesturi RAF”. Elektrība, aka. Ls 10 500.• 600 kv.m. „Viesturi RAF”. Blakus ezers. Ls 5 000.• 610 kv.m. Brankās, Lapu ceļā. Elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. Skolas ielā( ½ no 1400 kv.m.). Ls 35.-/kv.m
• 2 300 kv.m; Jelgavas raj., „Jaunziedi”. Ls 10.-/kv.m
• 4.53 Ha, Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha, Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”, elektrība (blakus).
Ls 1.50.-/kv.m.
1-ist.,=30.8 kv.m. ........................Ls 30 000.1-ist.,=30.2 kv.m..........................Ls 30 000.1-ist.,=30.1 kv.m..........................Ls 30 000.2-ist.,=51.8 kv.m..........................Ls 45 000.2-ist.,=49,70+18,30 (balkons).....Ls 48 000.3-ist.,= 65,80+14,80 (balkons)....Ls 59 000.3-ist.,=67.6 kv.m..........................Ls 56 000.4-ist.,=121.4 kv.m........................Ls 85 000.4-ist.,=125.8 kv.m........................Ls 85 000.Pārdod vai IZĪRĒ komercplatības Atmodas ielā
86, platības no 67.8 kv.m. līdz 165.2 kv.m.
Cenas: sākot no Ls 16 000.- līdz Ls 80 000.-

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

Reklāma

11

•IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!
Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 1-ist, Katoļu ielā 19; 3/4; 42 kv.m. gāzes apkure, Eiro remonts. Ls 39 000.• 2-ist, Svētes ielā 5; 3/4; 61.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Lielā lodžija.
Ls 50 000.• 2-ist., Lielā ielā 7; 4/4; 67 kv.m. Kvalitatīvs remonts. Gāzes apkure (Junker).
Ls 75 000.• 2-ist., Svētes ielā 27; 4/4; 54 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Gāzes apkure.
Ls 45 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. baltā apdare, gāzes apkure.
Terase. Ls 78 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunais projekts, „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 133 000.1.istabas:
• Kr. Barona ielā 5(centrs); 2/5; 32 kv.m. Ls 28 000.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 30 000.• Kārkļu ielā 4; 2/5; 31.8 kv.m. eiro remonts, atsevišķa a/m stāvvieta mājas pagalmā.
Ls 36 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 28 000.• Raiņa ielā 19; 2/3; 29.3 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 30 000.• Uzvaras ielā 6; 5/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, dzelzs durvis. Ls 28 000.• Aspazijas ielā 29; 3/5, 33.1 kv.m. PVC, kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 58; 5/9; 31 kv.m. dzelzs durvis. Ls 30 000.• Ganību ielā 60; 3/9; 32.2 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. Labā stāvoklī. Ls 29 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi, istabā divi logi. Ls 28 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 23 500.• P.Lejiņa ielā 13; 5/5; 35 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 24 000.• Vecais ceļš 53, 4/5; 30.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Balkons. Ls 28 000.• Helmaņa ielā 2a, 5/5; 31.9 kv.m. kosmētiskais remonts, liela lodžija. Ls 27 000.• Br. Bulvāris 41; 3/5; 40.1 kv.m. pārplānojums, kvalitatīvs remonts. Ls 28 000.• 1.5-ist., Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 29 000.2-istabas
• Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. PVC logi, eiro remonts.
Iebūvēta virtuves iekārta. Ls 43 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis; lodžija.
Ls 36 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m., labā stāvoklī. Ls 39 000.• Raiņa ielā 24, 1/5; 42 kv.m. PVC logi, nosiltinātas grīdas, dzelzs durvis.
Ls 39 000.• Lielā ielā 23; 2/5; 41 kv.m. PVc, labā stāvoklī. Ls 38 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 40 500.• Lielā ielā 27; 3/5; 42 kv.m., virtuves iekārta, lamināta grīdas, jauna santehnika.
Ls 41 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis.. Ls 39 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m; labā stāvoklī, balkons. Ls 39 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m. eiro remonts, mēbelēts. Ls 47 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. izolētas istabas, remonts. Sākumcena Ls 40 500.-

• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. izolētas istabas. Eiro remonts. Ls 44 000.• O.Kalpaka ielā 35; 1/5; 49 kv.m. Lodžija. Ls 38 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47.7 kv.m. izolētas istabas. Liela lodžija. Ls 44 000.• Aspazijas ielā 23; 5/5; 53.3 kv.m. izolētas istabas, PVC, jauni radiatori,
santehnika, lamināta grīdas, dz/durvis. Ls 43 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m. liela lodžija. Blakus dz/stacija. Ls 42 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts, liela lodžija.
Ls 50 000.• Pasta ielā 38; 7/12, 59.7 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 45 000.• S.Edžus ielā 4; 3/5; 41 kv.m. izolētas istabas. Ls 36 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 49 000.• Asteru ielā; 5/5; 52 kv.m. izolētas istabas. Ls 42 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas, PVC logi. Remontēts. Ls 41 000,• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, labs remonts.
Lodžija. Ls 44 000.-/VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 35A; renovētā māja, 1/9; 53 kv.m. pabeigti iekšdarbi, gāzes apkure.
Ls 51 000.• Ganību ielā 65; 5/5; 54.8 kv.m. izolētas istabas. Ls 43 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas. Iestiklota lodžija. Ls 44 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 38 000.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000.• Cepļu ielā 45; 1/2; 54.7 kv.m. izolētas istabas. Ls 38 000.• Garozas ielā 37; 1/2; 43 kv.m. PVC logi. Ls 33 000.• Vīgriežu ielā 28; ¼; 51 kv.m. izolētas istabas. Ls 40 000.3-istabas
• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m., lodžija. Garāža. Ls 69 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, ķieģeļu māja, izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Lielā ielā 30; 4/5; 51.7 kv.m., izolētas istabas-pārplānojums. Ls 43 000.• Lielā ielā 36: 3/5; 55.2 kv.m. pārplānojums, eiro remonts. Ls 52 000.• Lielā ielā 21; 3/5; 53.9 kv.m. Ls 56 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m., izolētas istabas. Ls 44 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 63 000.• Māras ielā 8; 5/5; 66.2 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Māras 1; 9/9; 61 kv.m. Balkons. Ls 42 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 60 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 69.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija.
Sākumcena Ls 42 000.• Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas. Lodžija.
Ls 48 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST, DZĪVOKLI/
• Pērnavas ielā 6, 3/5; 64. 8 kv. m. izolētas istabas. Lodžija.
Sākumcena Ls 54 000. –
• Rīgas ielā 55; 2/9; 62.4 kv.m. eiro remonts. Ls 44 000.• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. mēbelēts, aizkari, utt. Lodžija. Ls 51 500.• Loka maģistrālē 5; 5/9; 63.3 kv.m. labā stāvoklī. Lodžija. Ls 48 000.• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• Vecais ceļš 32; 7/9; 62 kv.m. PVC logi, labā stāvoklī. Balkons. Ls 43 000.• Vecais ceļš 32, 3/12, 62.6 kv.m. PVC logi, labs remonts. Balkons. Ls 50 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas. Divas lodžijas. Ls 50 000.-

MSIA «Kolvi & Co»
administrators aicina
pieteikties pretendentus
uz likvidējamās
sabiedrības mantas kopumu,
kas sastāv no pamatlīdzekļiem
(datora komplekts, elektroinstruments un lentas zāģis,
kopējā cena – no Ls 1000).

Pirkuma piedāvājumus lūdzu
sūtīt uz adresi:
Rīga, Ģertrūdes iela 32-3,
LV – 1011, līdz 31.03.2008.
Manta tiks pārdota pircējam
ar augstāko pirkuma maksas
piedāvājumu.
Informācija pa tālr. 29440331.
Administrators

• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. izolētas istabas, ķieģeļu māja, labā stāvoklī.
Ls 48 400.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 50 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 50 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 50 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Laba satiksme ar Rīgu. Lodžija. Ls 50 000.• Ganību ielā 62; 5/9; 75 kv.m. lodžija. Ls 50 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• Elejā, Bauskas ielā 7; 3/4; 30.3 kv.m. ķieģeļu māja, malkas apkure. Ls 8 000.• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m., wc laukā, ūdens ārā. Ls 7 000.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; PVC logi, pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 15 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 18 500.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m., boilers. Wc un ūdens iekšā. Ls 18 000.2-istabas:
• Elejā, Bauskas ielā; 2/4; 38 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 9 000.• Lapskalnes ielā 6; 2/2; 30.2 kv.m. izolētas istabas. Ls 11 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. malkas apkure, wc un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. Wc un pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 28 000.• Liepu ielā 4; 36.3 kv.m. 1/2, PVC, ūdens un wc dzīvoklī. Remonts. Ls 31 000.3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. Lodžija. Ls 6 000.-

IZĪRĒ:

• 1-ist., Ganību 63;5/5; 37.2 kv.m. labā stāvoklī.
Ls 120.-/mēn.+komun. maksājumi/
• 2-ist., Čakstes bulvāris 11(centrs), 2/5; 42 kv.m. Mēbelēts.
Ls 200.-/mēn.+kom., maks./
• 2-ist, Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. eiro remonts.
Iebūvēta virtuves iekārta. Ls 250.- /mēn.+komunālie maksājumi /
• 2-ist., Pavasara ielā 5; 45 kv.m. malkas apkure, pilsētas ūdens un wc.
Ls 150.-/mēn.+kom./
• 4-ist, Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. lodžija. Ls 150.- /mēn.+kom., maksājumi/

MĀJAS:

• Jaunbūve Ozolniekos, Vēja ceļā, 172 kv.m.. Zeme 1300 kv.m. Ls 174 000.• Floras ielā 36, platība 60 kv.m. Zeme 591 kv.m. Ls 55 000.• Jaunbūve, d/s „Atpūta” platība pēc projekta 240 kv.m. Ls 36 000.-

KOMERCOBJEKTI:

• 1. Izīrē Pērnavas ielā 4a (RAFa masīvs). Platība 200 kv.m. Cena: 4 Ls/ kv.m.
• 2. Asteru ielā 4n, platība 56 kv.m. Ls 280.-/mēn.+komun.,maks.,/
• 3. Pārdot Jelgavas raj., Platones pag., 2 stāvi, 311 kv.m.,
pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.-
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Kultūras pasākumi
 15. martā pulksten 11 – ceļā uz Vispārējiem latviešu XXIV Dziesmu
un XIV Deju svētkiem. Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate, pulksten
16 – Jelgavas rajona deju kolektīvu skate (kultūras namā).
 15. martā pulksten 16 – J.S.Bahs, G.Pelēcis «Pārdomu liturģija».
Piedalās Gunta Davidčuka (soprāns), Artis Sīmanis (saksofons), Kristīne
Adamaite (ērģeles) (Sv.Annas katedrālē).
 16. martā pulksten 11 – ceļā uz Vispārējiem latviešu XXIV Dziesmu un XIV Deju svētkiem. Zemgales novada pūtēju orķestru skate
(kultūras namā).
 18. martā pulksten 16 – Jelgavas pilsētas un rajona mazo vokālistu konkurss «Cālis 2008», pusfināls. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras
nama Mazajā zālē).
 20. martā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde Lelde Stumbre
«Spalvas». Režisors Agris Krūmiņš. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras nama
Konferenču zālē).
 21. martā pulksten 19 – Mihaels Haidns «Rekviēms». Piedalās
Elīna Folkmane (soprāns), Olga Jakovļeva (mecosoprāns), Mārtiņš
Zvīgulis (tenors), Armands Siliņš (baritons), jauktais koris «Zemgale», Jelgavas kamerorķestris. Diriģents Aigars Meri (Sv.Annas
katedrālē).
 23. martā pulksten 12 – Lieldienu pastaiga Jelgavas pils parkā.
Olu ripināšana, šūpošanās, Lieldienu zaķi, ološanās un citi prieki.
Pulksten 13 Jelgavas domes priekšsēdētājs sveiks jaundzimušos
jelgavniekus. Ieeja – krāsotas olas (Pils parkā).
 23. martā pulksten 17 – SIA «Velis – A» Lieldienu koncerts. Programmā klasiskās mūzikas pērles (Sv.Annas katedrālē).
 24. martā pulksten 11 – Jelgavas pilsētas un rajona mazo vokālistu
konkurss «Cālis 2008» fināls. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras nama
Mazajā zālē).
 24. martā pulksten 13 un 18 – Dailes teātra viesizrāde Mārtins
Makdona «Līnenas skaistumkaraliene». Traģikomēdija 2 cēlienos
par mātes un meitas mīlestību un naidu, kas ātri pārvēršas viens
otrā. Kādā mazā pilsētiņā Līnenā dzīvo Morīna ar savu māti Megu.
Meitai nākas nevarīgo māti kopt. Bet tad uzrodas Pato, kurš pēc
vienas nakts sakara varētu aizvilināt Morīnu uz ārzemēm. Taču
Megas dzīvības instinkts atrod veidu, kā paturēt meitu mājās. Un
tādējādi uz kārts ir likti abu likteņi. Lomās Mirdza Martinsone, Ilze
Vazdika, Juris Kalniņš, Gints Grāvelis vai Lauris Dzelzītis, režisors
Mihails Gruzdovs. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 26. martā pulksten 19 – teātra «Kabata» viesizrāde I.Smiltēns
«Slieksnis». Reizē līdzcietīgs, vienlīdz arī ironisks un humora pilns, no
jebkādām ilūzijām brīvs stāsts par mazajiem cilvēkiem, kuri 90. gadu
straujajās pārmaiņās zaudēja daudz, bet atrast, ko likt vietā, katrs
citādu iemeslu dēļ nespēja. Izdzīvot vai pārmainīties? Režisore Dita
Balčus. Lomās Inta Tirole, Andris Bērziņš, Arnis Līcītis, Enriko Avots,
Andris Makovskis, Anita Grūbe, Imants Vekmanis. Biļešu cena – Ls 4;
3,50; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 No 7. marta – mākslinieka Edvarda Grūbes un Jaņa Rozentāla
Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
 Līdz 19. martam – Jelgavas un rajona baltkrievu biedrības
«Ļanok» sieviešu rokdarbu izstāde «Skaistu sieviešu roku radīts» (Sabiedrības integrācijas biroja Lielajā zālē Pulkveža Brieža
ielā 26).
 Līdz 16. martam – fotostudijas «Rīga» dalībnieku fotogrāfiju
izstāde (kultūras namā).
 No 17. marta – aģentūras «Kultūra» darbinieku un pašdarbības
kolektīvu vadītāju Lieldienu dekoru izstāde (kultūras namā).
 Līdz 22. martam – ainavu mākslinieka Miervalda Derkusova gleznu
izstāde (Miezītes bibliotēkā).

Sporta pasākumi
 13. martā pulksten 18.30 – Latvijas Sieviešu basketbola līgas
meistarsacīkstes Jelgava – Tukums (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 14. martā pulksten 18.30 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 2. līga (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 15. martā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 2. līga (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 15. martā pulksten 10.30 – Latvijas sporta veterānu spēles volejbolā (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 15. martā pulksten 11.15 – LHF U – 13 «Zemgale 95» – «Venta
2002/THK», pulksten 13 – ZAHL I līga 4. vieta – 5. vieta, pulksten
14.15 – ZAHL I līga 3. vieta – 6. vieta, pulksten 17 – ZAHL I līga 2.
vieta – 7. vieta, pulksten 18.15 – ZAHL I līga 1. vieta – 8. vieta (Jelgavas
Ledus hallē).
 15. martā pulksten 10 – sacensības novusā pāru spēlēs – Zibensturnīrs «Nīke» (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 15. un 16. martā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 3. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).
 16. martā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 1. līga (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 16. martā pulksten 13 – ZAHL A līga 4. vieta – 5. vieta, pulksten
14.15 – ZAHL A līga 3. vieta – 6. vieta, pulksten 17 – ZAHL A līga
2. vieta – 7. vieta, pulksten 18.15 – ZAHL A līga 1. vieta – 8. vieta
(Jelgavas Ledus hallē).
 19. martā pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK «Zemgale» – «Roja»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 22. martā pulksten 11 – skolu un jaunatnes triādes «NO-DOMO» apbalvošanas ceremonija (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 22. martā pulksten 11 – LR – HBJL čempionāts basketbolā (zēni)
BK «Zemgale» – BJSS «Rīdzene/Barons» (Sporta hallē Mātera ielā).
 22. martā pulksten 11.15 – LHF U –14 II «Zemgale» – «Valmieras HK/BJSS», pulksten 13 – ZAHL I līga 4. vieta – 5. vieta
(2. spēle), pulksten 14.15 – ZAHL I līga 3. vieta – 6. vieta (2.
spēle), pulksten 17 – ZAHL I līga 2. vieta – 7. vieta (2. spēle),
pulksten 18.15 – ZAHL I līga 1. vieta – 8. vieta (2. spēle) (Jelgavas Ledus hallē).
 22. martā pulksten 18 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 1. līga (Sporta hallē Mātera ielā 44a).

notikumi
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Ģ.Eliasa gleznas pirmo reizi
būs skatāmas Zviedrijā
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darbinieki
jau izraudzījušies 30
Ģ.Eliasa eļļas gleznas,
kas maijā tiks vestas uz
Stokholmu, lai tās eksponētu izstādē vienā
no pilsētas galerijām.
Patlaban darbs notiek
pie izstādes kataloga
veidošanas.
Muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere stāsta, ka ideja
par Ģ.Eliasa izstādes rīkošanu
Zviedrijā virmojusi jau kopš
1990. gadu sākuma. «Sākotnējā iecere bija ļoti vērienīga,
jo iepriekšējais Ģ.Eliasa fonda
priekšsēdētājs Ketils Genmarkers ļoti vēlējās, lai izstāde
notiktu kādā no Stokholmas
lielajiem muzejiem. Taču tolaik
šis projekts muzejam bija par
dārgu, jo darbiem bija vajadzīgi jauni rāmji, nepieciešama
apdrošināšanas nauda, kā arī
bija dažādi citi ar izstādi saistīti
izdevumi, bet tik daudz līdzekļu
tobrīd nebija. Arī Zviedrijas
muzeju darba plāni un izstāžu
politika nebūt neveicināja šī
uzdevuma izpildi. Tāpēc pirms
pāris gadiem kopā ar tagadējo
fonda priekšsēdētāju Izabellu
Cielēnu nolēmām, ka izstādes
organizēšanu vairs neatliksim
un negaidīsim vēl vairākus
gadus. Muzejs kopā ar fondu
nolēma, ka labs risinājums ir izstādes sarīkošana kādā galerijā.
Tāpat kā Vācijā 2005. gadā,» tā
M.Kaupere.
Tagad plānots, ka uz Zviedriju aizceļos 30 mākslinieka darbi
un tie Zviedrijas iedzīvotājiem
būs apskatāmi no 25. maija
līdz 12. jūnijam galerijā «Grona
Paletten», kas atrodas Stokholmas centrā. «Galvenokārt būs
skatāmas 1920. gadu gleznas.
Apzināti tā komplektējām,
lai izstāde būtu gan vienda-

Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka uz Stokholmu aizceļos arī gleznas, kurās
redzamas Ģederta Eliasa dzimtās mājas «Zīlēni». Tās mākslinieks savā mūžā gleznojis visai reti.
Foto: Ivars Veiliņš
bīga, gan vienlaikus parādītu
mākslinieka daudzpusību, lai
neveidotos kokteilis, bet laba
izstāde. Būs skatāmi gan portreti, gan klusās dabas, gan
pilsētas ainavas, gan ziedi, gan
akti un citi gleznojumi,» stāsta
M.Kaupere. Muzeja un fonda
vēlme ir parādīt mākslas cienītājiem Zviedrijā, ka Ģ.Eliass ir
labs Eiropas mākslinieks.
Iespējams, perspektīvā var izveidoties sadarbība arī ar kādu
muzeju ārpus Stokholmas, kas
jau izrādījis interesi par mūsu
muzeja kolekcijām.
Aizvien vēl aktuāla ir otra
K.Genmarkera iecere – par
mākslinieku izdot albumu. Savulaik tam tekstu bija uzrakstījusi mākslas zinātniece Zviedrijā
dzīvojošā latviete Zaiga Vasariņa.
Taču tas tika rakstīts laikā, kad
viņai bija pieejami tikai ģimenes
īpašumā esošie Ģ.Eliasa darbi.
Daudz kas tika balstīts tikai uz

mākslinieka māsas Maijas Cielēnas (Eliases) atmiņām. Mainoties
situācijai, šo albumu vajadzēja
pārstrādāt. Darbs aizkavējās,
bet, autorei aizejot aizsaulē, tā
izdošana ar Z.Vasariņas rakstīto
tekstu vairs nebija iespējama. Pie
albuma izdošanas ar pārtraukumiem tiek strādāts. Domājams,
ka nu jau tas varēs iznākt plašs
un bagātīgi ilustrēts ar mākslinieka darbiem, jo pa šiem
gadiem ir restaurētas daudzas
gleznas, kas ir būtiskas Ģ.Eliasa
daiļradei un ne mazāk svarīgas
latviešu glezniecības kontekstā. Ģ.Eliasa fonda Zviedrijā
priekšsēdētāja mākslinieka māsasmeita I.Cielēna ir sarūpējusi
daļu līdzekļu albuma izdošanai.
Pārējais jāsagādā muzejam.
Pašlaik mākslinieks Uldis
Zuters gatavo maketu Ģ.Eliasa
gleznu katalogam izstādei
Zviedrijā, jo muzejs ir saņēmis
atbalstu Kultūrkapitāla fonda

projektu konkursā. Vēl tikai
jāpabeidz ievadteksts, kas jāpārtulko arī zviedru valodā.
Protams, darba vēl ir daudz, jo
jākārto dažādas formalitātes,
tajā skaitā apdrošināšana, kas
ir visai darbietilpīgs process.
Kad viss būs izdarīts, katalogs
no tipogrāfijas saņemts, gleznas
iesaiņotas, apdrošināšanas polise un citi dokumenti sagatavoti,
tad maija otrajā pusē ar muzeja
mikroautobusu vedīsim izstādi
uz Stokholmu,» stāsta direktores vietniece.
Darbus atpakaļ nogādāt solījusi Latvijas vēstniecība Zviedrijā, kas atbalsta izstādes rīkošanu Stokholmā un rūpēsies par
izstādes atklāšanas sarīkojumu.
Telpu īri Stokholmā (tā ir gana
iespaidīga) finansē Ģ.Eliasa
fonds Zviedrijā. Izstādes sekmīgā sagatavošanā, kā parasti,
lielu atbalstu sniedz Jelgavas
pašvaldība.

«Zaļais vilnis» 94,9 FM –
oficiālais Jelgavas radio
 Ritma Gaidamoviča

Radio «Zaļais vilnis»,
Jelgavas oficiālais radio, kas pilsētā un
rajonā testa režīmā
raida kopš pērnās
vasaras, 27. martā
pulksten 19 jelgavniekus aicina uz oficiālo radio atklāšanu.
Svinīgajā pasākumā
paredzēts koncerts
ar latviešu, ārvalstu
izpildītāju piedalīšanos un afterparty
latino stilā.
Pašlaik radio «Zaļais vilnis»
94,9 FM raida 24 stundas diennaktī un ir dzirdams ne tikai
Jelgavā un rajonā, bet arī citās
Zemgales lielākajās pilsētās
– Bauskā, Dobelē un citur.
R adio pārstāve Kristīne
Kardaša informē, ka «Zaļais
vilnis» galvenokārt pārraida
mūziku, bet darbadienās no
pulksten 9 līdz 20 pusstundās
klausītājiem ziņu izlaidumos

dod iespēju uzzināt par aktuālākiem notikumiem Jelgavā un Latvijā. Jāpiemin, ka
ik trešdienas pēcpusdienu un
arī ceturtdienās šī radio viļņos
dzirdama informācija par to,
ko var izlasīt jaunākajā «Jelgavas Vēstnesī». K.Kardaša
stāsta, ka radio lielākoties
dzirdami citās raidstacijās
neizskanējuši hiti, visiem labi
zināmas, taču aizmirstas kompozīcijas, kā arī modernākā un
populārākā mūsdienu mūzika.
Radio «rozīnīte» – minimāls
skaits dziesmu angļu valodā,
maksimāls – franču, itāliešu,
spāņu un citās valodās. Galvenokārt radio raida latino
stilā ar arābu, itāliešu, turku,
grieķu, franču un citu mūziku
pieskaņu.
Ņemot vērā radio stilu, paredzēts, ka svētku koncertā kultūras namā skanēs austrumu
un Vidusjūras melodijas. Tajā
piedalīsies un par skatītāju
labsajūtu gādās Žoržs Siksna,
Olga Rajecka, Veronika Plotņikova, Jūlija Zakirova, Romāns

Testelecs un Viktors Zelenkovs,
Pavels Djuks, Valentino no grupas «Ramiros», «Brasil Show»,
Karine Dance, šova grupa «Nianse», kā arī ārzemju viesi no
projekta «Hello, Jūrmala».
Pasākuma organizatori sola,
ka ikvienam apmeklētājam
būs iespēja sajust siltās un
patīkamās Vidusjūras vēsmas
un dienvidniecisko ritmu skaņas, kā arī saņemt patīkamas
balvas, piedaloties dažādos
organizatoru rīkotajos konkursiņos.
Jāteic, ka ikvienam radio
klausītājam tiek dota iespēja
nopelnīt ielūgumu uz šo pasākumu. Lai to iegūtu savā
īpašumā, mājas lapā www.
zalaisvilnis.lv jāpiedalās radio
rīkotajā konkursā. Tā uzvarētājs savā īpašumā saņems
ielūgumu.
Savukārt pēc koncerta visiem
skatītājiem, klausītājiem un
pilsētas iedzīvotājiem tiks dota
iespēja noskatīties svētku uguņošanu, un pasākuma organizatori prognozē, ka tās sākums

varētu būt ap pulksten 21.
Atklāšanas svinības noslēgsies ar afterparty restorānā
boulingā «Crash». Tas sāksies
pulksten 21.30 latino stilā, un
visus klātesošos izklaidēs radio «Zaļais vilnis» dīdžeji.
Radio pārraida ne tikai FM
formātā, bet arī internetā
(www.zalaisvilnis.lv), tādējādi
pastāvīgiem klausītājiem tiek
dota iespēja nezaudēt saikni
ar savu raidstaciju, atrodoties
ārpus raidzonas FM frekvencēm, jo vienmēr ir iespēja radio
klausīties internetā.
Raidstacija rīko dažādas akcijas un konkursus ar balvām,
informatīvi atbalsta dažādus
Zemgales reģiona kultūras
pasākumus.
Radio pārstāve informē, ka
tuvākajā nākotnē «Zaļais vilnis» atskaņos ne tikai mūziku
un ziņas, bet arī plāno ievest
interaktīvus svētku apsveikumus ar iespēju pasūtīt mīļākās
dziesmas un klausīties intervijas ar jelgavniekiem un pilsētā
pazīstamām personām.

