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Atceres brīdis Svētbirzē
 Ritma Gaidamoviča

Atceroties 1949. gada
deportācijas un pieminot komunistiskā
genocīda upurus, kā
katru gadu, arī šogad
25. martā pulksten
14 Svētbirzē ikviens
gaidīts uz svētbrīdi
represēto piemiņai.
25. martā Latvijai ir sēru die-

na, kad savās sirdīs un domās
atceramies tos, kas šajā dienā
pirms 59 gadiem tika netaisni
represēti.
Svētbrīdī piedalīsies arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un rajona padomes pārstāvji, lai noliktu ziedus piemiņas vietā. Pēc svētbrīža Jelgavas
politiski represēto apvienības
«Staburadze» dalībnieki kultūras namā «Rota» dalīsies atmiņās un pārdzīvojumos.

Zināms krematorijas
būvētājs
 Sintija Čepanone

Pēc apmēram trim
gadiem Zālītes ielā
2 būs Jelgavā pirmā
krematorija. Nupat
noslēdzies konkurss
un tapis zināms, ka
pašvaldībai piederošā zemesgabala daļu
nomās uzņēmums SIA
«Jelgavas krematorija».

Būvniecības darbiem labvēlīgo laika apstākļu dēļ 4. vidusskolas piebūves celtniecība norit straujāk nekā sākotnēji paredzēts. Pašlaik
Foto: Ivars Veiliņš
nobeigumam tuvojas trīsstāvu karkasa būvniecība, savukārt ēkas pirmajos divos stāvos jau ielikti logi.
 Sintija Čepanone

Iespējams, trīs mēnešus
agrāk nekā sākotnēji
plānots ekspluatācijā
varētu tikt nodota Jelgavas 4. vidusskolas
jaunuzceltā piebūve.
Tas tādēļ, ka labvēlīgo laika
apstākļu dēļ būvniecība rit pilnā
sparā, un uzņēmums «LEC» prognozē, ka jau nākamā gada maijā
piebūve varētu būt gatava.

«Ņemot vērā būvniecībai labvēlīgo ziemu un straujos darba
tempus, būvkompānija «LEC»
paredz, ka piebūves celtniecību
varēs pabeigt agrāk nekā sākotnēji plānots. Tas gan nozīmē, ka
darbiem vēl šogad nepieciešams
papildu finansējums, jo līdzekļi
būvniecībai sadalīti pa gadiem,
un šogad iecerēts veikt darbus,
kuru apjoms plānoto varētu
pārsniegt par 250 000 – 300 000
latu,» norāda pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevče-

noks. Viņš atklāj – ņemot vērā,
ka pašlaik šim mērķim nav iespējams piešķirt papildu līdzekļus, ar
uzņēmumu panākta vienošanās,
ka tas būvniecības darbos iegulda
savu naudu, savukārt nākamā
gada janvārī pašvaldība šos izdevumus sedz no budžeta un valsts
investīciju līdzekļiem. «Šāds
risinājums vērtējams pozitīvi, jo
tādējādi iespējams nodrošināt, ka
piebūves celtniecība neapstājas
un darba tempi nesamazinās,»
paskaidro V.Ļevčenoks, atgādi-

not, ka 4. vidusskolas piebūves
celtniecībai līdztekus pašvaldības
līdzekļiem piesaistītas arī valsts
investīcijas.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka 4. vidusskolas piebūves
celtniecību būvkompānija «LEC»
sāka pagājušā gada novembrī un
saskaņā ar līgumu tā jāpabeidz
2009. gada augustā. Līdz ar to tā
būs plašākā un modernākā skola
pilsētā. Piebūves celtniecības
kopējās izmaksas būs nepilni 5
miljoni latu.

Takšiem paaugstina maksimālo cenu
 Kristīne Langenfelde

Šodien Jelgavas domes deputāti lems
par maksimālā tarifa
paaugstināšanu pilsētas taksometriem
– lēmumprojekts paredz, ka līdzšinējo 50
santīmu vietā tagad
taksisti pasažieriem
varēs prasīt maksimāli
60 santīmus par vienu
nobraukto kilometru.
Ministru kabineta noteikumi
jau paredz, ka domei jānosaka
maksimālā summa par vienu ki-

lometru, ko taksometru firmas
drīkst iekasēt no saviem klientiem, taču Jelgavas pašvaldības
izpilddirektors Gunārs Kurlovičs spriež, ka šis lēmums vairāk
ir formāls, jo takšu cenas tomēr
diktē konkurence un reti kad
tiek prasīta augstākā takse.
Lēmumprojektā noteikts, ka
no 1. aprīļa pilsētas taksometros
gan dienas, gan nakts tarifs būs
0,60 lati (iekļaujot pievienotās
vērtības nodokli) par viena
kilometra nobraukumu; nolīgšanas maksa (iekāpšana) – 1 lats
(iekļaujot pievienotās vērtības
nodokli); gaidīšana maršruta
laikā (iekļaujot pievienotās vēr-

tības nodokli) par vienu stundu
– 5 lati.
Aptaujātās taksometru firmas Jelgavā atzīst, ka šobrīd
nozarē vērojama zināma krīze
un tāpēc, visticamāk, domes
lēmums nebūs pamats cenu
kāpumam. «Visu nosaka pieprasījums un konkurence – dzīves dārdzība aug, cilvēkiem
līdzekļu ir mazāk, no ēšanas
viņi, protams, neatsakās, bet ar
taksometriem gan brauc krietni
retāk. Salīdzinot ar šo pašu laiku pērn, mēs jūtam, ka būtiski
samazinājies pieprasījums pēc
mūsu pakalpojumiem, tāpēc
būtu neprāts prasīt vēl augs-

tāku cenu – mēs, visticamāk,
pagaidām strādāsim par vecajām taksēm, lai gan degvielas
cenas patiesi strauji augušas,»
spriež «Jelgavas taksometru
servisa» valdes priekšsēdētājs
Laimonis Vecums.
Tomēr viņš arī nenoliedz, ka
pilsētā ir atsevišķi gadījumi, kad
taksisti atļaujas pārkāpt augstāko robežcenu, ko no klientiem
drīkst iekasēt. «Pamēģiniet
iereibis nakts stundā iekāpt
taksī pie kāda kluba, tad jūs
redzēsiet, cik maksā brauciens
viena kilometra garumā – tie
var būt pat 5 lati,» ar ironiju
piebilst L.Vecums.

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte atklāj, ka konkurss «Par
tiesībām nomāt daļu no zemes
gabala Zālītes ielā 2 un būvēt
uz tā krematoriju un kolumbāriju» tika izsludināts gada
sākumā. Tam pieteicās tikai

viens pretendents – SIA «Jelgavas krematorija» –, kas arī
kļuvis par uzvarētāju un ieguvis
tiesības aptuveni piecu hektāru
platībā Zālītes ielā 2 būvēt krematoriju un kolumbāriju pelnu
urnu glabāšanai. Tiesa gan – vēl
nepieciešams Zemes komisijas
lēmums. «No tā parakstīšanas
brīža 36 mēnešu laikā krematorijai jābūt uzbūvētai un nodotai
ekspluatācijā, savukārt zemesgabalam – labiekārtotam,»
G.Osīte skaidro, ka SIA «Jelgavas krematorija» teritorija
jāveido saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
Pagaidām gan iesniegts vien
priekšlikums, kāda minētā
teritorija aptuveni varētu izskatīties. Konkrēti tas taps zināms
pēc skiču projekta izstrādes.

Ar ģimenēm un bērniem
strādā pieci speciālisti
 Sintija Čepanone

«Uz katriem 5000
iedzīvotājiem jābūt
vienam sociālajam
darbiniekam, kas
strādā ar ģimenēm
un bērniem, un Jelgava skaudri izjūt
šo speciālistu trūkumu,» saka Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne. Viņa
atklāj, ka līdz šim ar
ģimenēm un bērniem
strādāja četras sociālās darbinieces, nu
viņām pievienojusies
arī piektā.
«Uzskaitē ir vairāk nekā 1000
ģimeņu, ar kurām jāstrādā sociālajiem darbiniekiem. Aktīvs
sociālais darbs tiek veikts vairāk
nekā 400 ģimenēs, nedēļā tiek
veiktas vidēji 20 ģimeņu ar bērniem apsekošanas,» R.Stūrāne
atklāj, ka slodze speciālistiem
pilsētā ir liela, tādēļ kopš 10.

marta pārvaldē ar ģimenēm un
bērniem strādā vēl viena sociālā
darbiniece.
R.Stūrāne skaidro, ka no šā
gada atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem «Par valsts
mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku
amatalgu paaugstināšanai»
budžetā mērķdotācija paredzēta
visiem 12 mēnešiem, nevis, kā
iepriekš, četriem. «Mērķdotāciju piešķir domei atbilstoši
sociālo darbinieku skaitam. Par
katru sociālo darbinieku, kurš
strādā normālo darba laiku, aprēķina 124,09 latus mēnesī, tajā
skaitā 24,09 latus valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām,» paskaidro Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja.
Viņa norāda, ka pilsētā vēl
būtu jāatrisina jautājums par
sociālo darbinieku piesaistīšanu darbam ar atkarīgajām
un sodu izcietušām personām,
taču Jelgavā vēl aizvien trūkst
arī speciālistu, kas strādā ar
ģimenēm, kurās aug bērni.
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Viļņošanās mediju telpā
 Jānis Kovaļevskis,
«Zemgales INFO» direktors

Jau ilgāku laiku atsevišķi pilsētas mediji
izvērtuši savdabīgu
kampaņu pret Jelgavas pašvaldības
aģentūru «Zemgales
INFO» un tās izdoto
laikrakstu. Lai kliedētu publikācijās minētās puspatiesības
un tendenciozitāti,
uzskatām par nepieciešamu izskaidrot
patieso situāciju.
Ilgstoši pilsētas informatīvo
telpu bija monopolizējis viens
«patiesības» paudējs (laikraksts
«Zemgales Ziņas»), tādēļ daudzi jautājumi tika atspoguļoti
vienpusēji vai netika iekļauti
laikraksta saturā. Turklāt,
ņemot vērā pilsētā strādājošo
mediju ierobežoto auditoriju,
daudzi iedzīvotāji vispār nebija informēti par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem
un iecerēm.
Pilsētā ir vairāk nekā 65 tūkstoši iedzīvotāju, bet
«Zemgales Ziņām» ir
tikai ap 6000 abonentu,
liela daļa no tiem – rajona
iedzīvotāji. Arī summējot ar
«Novaja gazeta» 1400 abonentiem, ir skaidrs, ka liela daļa iedzīvotāju paliek ārpus šīs informācijas telpas. Pārējo pilsētas
drukāto plašsaziņas līdzekļu
loma ir salīdzinoši maznozīmīga. Turklāt, pieaugot ikdienas
tēriņiem, maksas laikraksti ir
viena no tām precēm, no kā
daudzi spiesti atteikties. Par to
liecina arī vietējo preses izdevumu abonēšanas rādītāji.

Pretrunas

Laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» iedzīvotāji saņem bez
maksas. No nodokļos samaksātās naudas katrs iedzīvotājs
gadā par šo izdevumu samaksā
aptuveni četrus latus, tiesa gan
– ar nosacījumu, ja aģentūras
budžets tiktu izlietots tikai
«Jelgavas Vēstneša» veidošanai. Kaut gan faktiski aģentūrai ir arī citas funkcijas – kalen-

Kādēļ pilsētas medijiem
netīk «Jelgavas
Vēstnesis»
• Grūti pieņemt monopolstāvokļa zaudēšanu
• Grūti konkurēt profesionālajā
ziņā
• Nevar uzturēt neadekvāti augstu reklāmas laukumu un sludinājumu cenu
• Jūtami samazinās abonentu
skaits
• Nesaņem samaksu par pašvaldības oficiālajiem paziņojumiem
• Nav iespējas veidot pašvaldības projektu informatīvos
pielikumus

Skaitļi runā

dāra, bukletu, pašvaldības gada
pārskata un citu materiālu
sagatavošana iespiešanai tipogrāfijās utt., kuru veikšanai
tiek izlietota daļa no pašvaldības dotācijas. Šī summa nav pat
salīdzināma ar citiem preses
izdevumiem, kuri iedzīvotājiem
izmaksā, sākot no 30 un vairāk
latiem gadā.
Lai nodrošinātu regulāru
informācijas plūsmu, 2007.
gada 24. maijā aģentūra uzsāka
izdot nedēļas laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis», kurā tiek atspoguļotas pilsētas dzīves aktualitātes. Līdz šim pašvaldība reizi
mēnesī izdeva «Jelgavas Domes
Ziņas», kas iedzīvotājiem dažādu iemeslu dēļ bija sekundārs
informācijas avots. Starp citu,
šis izdevums tika veidots un
izplatīts sadarbībā ar laikrakstu «Zemgales Ziņas».
Šajā sadarbībā redakcijas
darbinieki nesaskatīja nekādas pretrunas un labprāt
iekasēja nodokļu maksātāju
naudu. Būtiski uzsvērt, ka
laikraksts «Zemgales Ziņas»
savu darbību uzsāka kā pašvaldības uzņēmums «Jelgavas
Avīze». Diezin vai šajā situācijā redakcijas darbinieki
jutās kā publiskā tēla
veidotāji.

maksas pakalpojumus, nav
peļņas gūšana, bet gan uzturēšanas izdevumu samazināšana,
tādā veidā pēc labas pārvaldības principiem ieekonomējot
nodokļu maksātāju naudu.
Informatīvo paziņojumu apjoms laikrakstā ir ierobežots
un nepārsniedz vienu līdz trīs
lappuses no kopumā 12. Pārmetumi par reklāmas tirgus
kropļošanu neiztur kritiku kaut
vai tādēļ, ka pārējiem izdevumiem ir daudz plašākas iespējas
piesaistīt reklāmdevējus, piedāvājot elastīgākus nosacījumus.
Savukārt TV programmu publicējam pēc lasītāju lūguma kā
papildu servisa pakalpojumu, jo
daudziem, īpaši sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju daļai arī tā
nav pieejama.

Fakti

Līdz šim radies iespaids,
ka teju vienīgie, kas ne-

Vienlīdzība

Jau sākotnēji laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» tika publicēti domes un pašvaldības
iestāžu paziņojumi. Lai nodrošinātu tiesiskās vienlīdzības
principu, tika apstiprināti arī
aģentūras maksas pakalpojumi, paredzot iespēju savus
paziņojumus un sludinājumus
par samērīgu un vidējām tirgus cenām atbilstošu samaksu
publicēt arī fiziskām un juridiskām personām. Piemēram,
ja savus pakalpojumus var
reklamēt Jelgavas reģionālais
Pieaugušo izglītības centrs,
kādēļ gan to liegt citām organizācijām, kuras piedāvā
līdzvērtīgus pakalpojumus?
Jāpiebilst, ka, pirms iznāca
«Jelgavas Vēstnesis», mediju
tirgus monopolists no uzņēmējiem un iedzīvotājiem par
reklāmu un sludinājumiem
iekasēja neadekvāti augstu samaksu. Par to liecina kaut vai
tas, ka laikraksta «Zemgales
Ziņas» reklāmas laukumu un
sludinājumu cenas ir vienas
no augstākajām reģionālajos medijos. Vietējiem
uzņēmējiem tās bieži vien
nav pa kabatai. Salīdzinoši:
laikrakstā «Zemgales Ziņas»
1 cm2 reklāmas laukuma iekšlapās izmaksā ap 90 santīmiem,
bet citos lielākajos reģionālajos
laikrakstos – vidēji no 50 līdz
75 santīmiem.
Aģentūras mērķis, sniedzot

vēlas saņemt informāciju par
pilsētā notiekošo
ar «Jelgavas Vēstneša» starpniecību, ir mediju
pārstāvji. Par to liecina «Latvijas faktu» 2007. gada decembrī
veiktā pētījuma rezultāti, kurā
laikrakstu pozitīvi vērtē 94

2007. gada 22. februārī Jelgavas pašvaldība izveidoja aģentūru «Zemgales INFO», kuras mērķis ir informēt pilsētas iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā un pilsētas dzīvē, kā arī sniegt citus pakalpojumus
pašvaldības iestādēm un pilsētas iedzīvotājiem. Šo nepieciešamību
pamatoja arī tas, ka pašvaldība regulāri saņēma iedzīvotāju sūdzības
par nepietiekamo informācijas apriti saistībā ar pilsētniekiem svarīgām
norisēm. Informēta sabiedrība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem.
Ne velti daudzi tieši informāciju mūsdienu sabiedrībā uzskata par vienu
no svarīgākajiem resursiem.

procenti lasītāju, turklāt to
labprāt lasa arī 44,7 procenti
cittautiešu. Arī no pilsētā izvietotajiem stendiem laikraksts
pazūd gana ātri. Tādēļ dažādi
izteikumi par pašvaldības
«spalvu pucēšanu» ir vairāk
nekā nevietā. Atšķirībā no
citiem pilsētas preses izdevumiem «Jelgavas Vēstnesis»
nenodarbojas ar lētu sensāciju
meklēšanu, bet veido lietišķus,
informatīvus un uz faktiem
balstītus materiālus, sniedzot
atbildes uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem.

Jelgava kā Latvijas industriālā galvaspilsēta
Jelgava kā valsts mēroga akadēmisks
un administratīvs centrs – uz to tiek
pārceltas vairākas valsts mēroga administratīvās institūcijas
Jelgava kā Zemgales novada ekonomiskais un kultūras centrs
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Antikampaņa?

Kopš 2008. gada janvāra
aģentūra «Zemgales INFO»
un laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» kļuvis teju par aktuālāko ziņu objektu vietējiem
preses izdevumiem. Mazliet
par to, kā tiek veidotas šīs
publikācijas. Piemēram, kāda
medija pārstāvis, izmantojot
savu statusu, nemitīgi raksta dažādas denunciācijas
vēstules visām iespējamajām
valsts institūcijām, meklējot
kaut mazāko iemeslu nomelnošanai. Pēc katras atbildes
seko gari un plaši monologi,
kuros, domājams, sapinies
arī pats autors. Populārākais
pārmetums ir par tiesībām
publicēt informatīvos paziņojumus, kas it kā neatbilst
publiskā pakalpojuma jēdzienam, kaut gan likums skaidri
norāda, ka aģentūra var darboties likumā uzskaitītajās
un citās sabiedrībai būtiskās
jomās. Šādi likumu saprot
virkne pašvaldību, ievietojot maksas laukumus savos
preses izdevumos. Arī Valsts
informācijas tīkla aģentūra
veido mājas lapas dažādām
organizācijām. Pie tik šauras
likuma interpretācijas valstī
būtu jānotiek masveidīgam
pārkārtošanās procesam, jo
precedentu par to, ka valsts
un pašvaldības aģentūras
publiskā pakalpojuma jēdzienu izprot plašāk, ir gana
daudz.
Savukārt cita medija pārstāvji īpaši pacentās un, lai
nomelnotu «Jelgavas Vēstnesi», ar sev labi zināmu pasta
darbinieci sarunāja tikšanos
pie atkritumu urnas. Pastnieces uzdevums bija pie
tās novietot palielu kaudzi
«Jelgavas Vēstneša». To fiksēja fotogrāfijā un publicēja.
Tādā veidā materiāla autori
vēlējās radīt ilūziju, ka «Jelgavas Vēstnesis» masveidīgi
nesasniedz lasītāju. Minētā
pasta darbiniece gan saņēma
disciplinārsodu, tomēr ar šādu
rīcību kārtējo reizi tika iedragāta VAS «Latvijas pasts»
reputācija.

Pasta un dažādu informatīvo materiālu piegādes jomā
Jelgavā tik pat kā nav konkurences, tādēļ šo pakalpojumu kvalitāte tāpat
kā visā Latvijā ne vienmēr atbilst augstākajiem standartiem.
To apliecina kaut
vai tas, ka aģentūras «Zemgales
INFO» izsludinātajos konkursos par laikraksta
piegādi
pieteicās tikai
V A S
«Latvijas
pasts».
Zīmīgi,
ka neviens cits
uzņēmums
pat neizteica vēlmi
iepazīties ar
konkursa nolikumu. Piegāžu
problēma gan ir aktuāla visā Latvijā.
Iespējams, lielā apjoma dēļ
«Jelgavas Vēstneša» lasītāji ar
šo problēmu saskaras biežāk.
Mūsu mērķis, organizējot
pasta piegādes, ir sasniegt
iespējami plašāku iedzīvotāju
loku, lai neatkarīgi no sociālās vai nacionālās piederības
iedzīvotājiem būtu pieejama
informācija par pilsētā notiekošo. Veicot regulāru monitoringu, šobrīd laikraksta
piegāde nedaudz uzlabojusies,
tomēr tā vēl ne tuvu nav ideāla. Diemžēl daudzviet joprojām laikraksts netiek ielikts
pasta kastītēs, bet novietots
kāpņutelpā. Kaut gan atbilstoši Latvijas Pasta piegāžu
politikai visi materiāli piegādājami klienta pasta kastītē.
Aģentūra regulāri apkopo informāciju par piegādes problē-

Cik lielā mērā Jelgavai būtu piemēroti šādi attīstības modeļi?

19,9%

mām un aicina Latvijas Pastu
pildīt līgumsaistības. Diemžēl
dažu pastnieku vieglprātīgās
attieksmes dēļ laikraksts
nesasniedz pasta kastītes.
Tādēļ aicinām iedzīvotājus,
kuri nav saņēmuši laikrakstu,
informēt redakciju pa tālruni
63048800 vai e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv, lai risinātu
šo jautājumu.

Atbildība

«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgava, 2007. gada decembris)
Jelgava kā ērts un distancēts Rīgas «guļamrajons»
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Vai būtu
jāsamazina
spēļu zāļu
skaits Jelgavā?
Jevgeņija,
strādā LLU:
– Katrā gadījumā nevēlos, lai tās
apmeklētu
bērni, kā tas
pašlaik notiek. Esmu
kategoriski pret spēļu automātiem. Manuprāt, pilsētā nav
vajadzīga neviena spēļu zāle
– pat ja atstātu vien divas trīs, šī
problēma vienalga pastāvēs.
Nikolajs
Maksimovs,
pensionārs:
– Pret spēļu
zālēm attiecos negatīvi,
jo tās apmeklē pārāk
daudz jauniešu, visu nospēlējot. Ja nu Jelgavā šādas zāles ir, tām noteikti
nevajadzētu būt centrā – tad jau
labāk RAF vai tirgus teritorijā.
Pats zinu cilvēku, kas nospēlējis
māju, mašīnu un citas lietas. Tā
ir liela problēma.
Valērijs
Astrovskis:
– Manis dēļ
spēļu zāļu var
nebūt vispār,
bet, ja nu
vajag, tad
pilsētā tikai
kādas trīs. Ne
vairāk. Tām noteikti jābūt ārpus
pilsētas centra. Esmu dzirdējis
par cilvēkiem, kas ir atkarīgi no
azartspēlēm, taču manu paziņu
vidū neviens nespēlē.
Vladimirs
Volusovs,
invalīds:
– Manuprāt,
spēļu zāļu
skaitu nevajag samazināt
– ja ir nauda,
lai spēlē! Tās
apmeklē arī jaunieši – ko viņi darīs, ja nebūs spēļu zāļu? Demolēs
pilsētu! Tāpēc labāk, lai paliek, kā
ir. Pats ne reizi neesmu spēlējis un
arī nespēlēšu.
Signe Astiča,
māmiņa:
– Spēļu zāles
pilsētā nav
vajadzīgas, jo
tās izraisa lielu atkarību,
no kuras cieš
ne tikai pats
spēlētājs, bet arī visa ģimene
un draugi. Domāju, ka arī skaita
samazināšanai nebūtu jēgas, jo,
ja cilvēks gribēs spēlēt, viņš ies,
atradīs un to darīs.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Brīvlaikā soļos
pretim pavasarim
 Ritma Gaidamoviča

Skolēnu pavasara brīvdienās no 25. līdz 28.
martam bērnu un jauniešu centrs «Junda»,
biedrība «Kovārnis» un
Eiropas brīvprātīgās jaunietes mazos jelgavniekus aicina uz pavasara
sagaidīšanas brīvlaika
akciju «Lediņos» «Soļo
pretim pavasarim!».
«Jundas» direktores vietniece
darbā ar jaunatni Inga Jansone
stāsta, ka šīs četras dienas skolēniem tiek dota iespēja pavadīt ļoti
dažādi. Pirmajā kopā ar vēsturnieku Andri Tomašūnu un brīvprātīgajām meitenēm Silviju no Itālijas
un Amāliju no Armēnijas viņiem
būs iespēja doties pie savvaļas
zirgiem un noskaidrot, kā viņi
pārziemojuši, kā sagaida pavasari,
cik kumeliņu gaidāms.
Plānots, ka akcijas otrajā dienā,
26. martā, bērni kopā ar I.Jansoni,
Silviju, Amāliju, jauniešiem no
tūrisma kluba «Remoss» un biedrības «Kovārnis» baudīs pavasari
itāliešu gaumē, mācoties dažādus
itāliešu vārdus, gatavojot īstu
picu un iesaistoties jautrās spēlēs.

ZIŅAS
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Pacienti var
justies vēl drošāk

Savukārt konkursos skolēni varēs
papildināt zināšanas par Itāliju.
Ceturtdien bērni varēs izmēģināt «Pavasari armēņu gaumē»,
kurā uzzinās patiesību par tik
iecienītu ēdienu vasaras periodā
kā šašliku, kā arī to, kas atrodams
Armēnijas augstākajā Ararata
kalnā, kādi augļi un dārzeņi aug
Armēnijā un daudz ko citu. Bet
tuvāk kokiem un saulei varēs
nokļūt, pārvarot dažādus šķēršļus
koku trasēs.
Savukārt piektdien, 28. martā,
kopā ar Latvijas Ornitoloģijas
biedrības biedru bioloģijas doktoru Oskaru Keišu un sadarbībā ar
Valsts meža dienesta Konsultāciju
pakalpojumu centra Jelgavas
nodaļas darbiniekiem bērni iepazīs putnu sugas, to uzvedību,
dzīvesveidu. Ornitologs skolēniem
stāstīs, kā atpazīt putnu balsis,
gatavot, tīrīt un izvietot būrīšus.
Visi tie, kas vēlas piedalīties
akcijas «Soļo pretī pavasarim!»
aktivitātēs, katru dienu pulksten
12 tiek gaidīti pie «Jundas» Pasta
ielā 32, no kurienes kopīgi varēs
doties uz Pils salu, bet pārējās
dienas izbraukt uz «Lediņiem».
Atgriešanās pie «Jundas» visās Slimnīcas Sterilizācijas nodaļa pēc renovācijas kļuvusi par vienu no modernākajām Latvijā. SIA
dienās plānota pulksten 16. Dalī- «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris Ķipurs akcentē, ka mūsu pilsētā realizēts
projekts, kas ir aktuāls lielākajai daļai slimnīcu visā valstī.
bas maksa vienai dienai – lats.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone
norāda A.Ķipurs, jo īpašs prieks, ta ne tikai augstā temperatūrā un
ka Jelgavas pašvaldība, izprotot spiediena ietekmē, bet arī pieļau«Bez modernas Sterisituāciju veselības aprūpē, rada jama sterilizācija zemā tempelizācijas nodaļas nav
iespēju piešķirt lielāko daļu finan- ratūra formaldehīda tvaikos, jo,
iedomājams kvalitatīvs
sējuma šīs nodaļas renovācijai.
piemēram, optiskie medicīniskie
un drošs darbs. Tas ne«Jelgavas slimnīcas Sterilizā- instrumenti augstā temperatūrā
ieskaitīšanu pensijā, ja cilvēks
apšaubāmi ir milzīgs
cijas nodaļas renovācija ir loģisks tiek bojāti.
pēc 1992. gada strādājis Baltieguvums ne tikai slimrezultāts – zinu, kāda situācija
Zviedrijā ražotās modernās stekrievijā, jo šajā likumā ieviestas
nīcā strādājošajiem, bet
šeit bija pirms tam, tādēļ par rilizācijas iekārtas iegādātas par
dažas izmaiņas. Mainījušies
arī pacientiem, kuri šīs
kolēģu paveikto ir ļoti liels prieks. 200 000 latiem. Līdztekus jaunai
noteikumi saistībā ar Šengenas
nodaļas priekšrocības
To neapšaubāmi novērtēs arī pa- aparatūrai nodaļas telpās veikts
zonas atvēršanu, un interesenti
izjutīs pastarpināti –
cienti – viņi var būt pārliecināti, kapitālais remonts, izremontēts
varēs uzzināt arī par citām aktajā tiks sterilizēts viss,
ka saņems drošu aprūpi,» SIA arī līdzās esošais 1. stāva gaitenis
tuālām lietām.
ar ko mediķi ikdienā
«Dobeles un apkārtnes slimnīca» un nomainīti ūdensvada, kanaJ.Grīsle norāda – ņemot vērā,
strādā,» atklājot nule
valdes priekšsēdētājs Andrejs lizācijas un apkures cauruļvadi.
ka konsultācijas būs privātas,
kā renovēto nodaļu,
Spridzāns norāda, ka jelgavnieki Nodaļas kapitālajam remontam
dalībnieki aicināti līdzi ņemt
saka SIA «Jelgavas pilvar būt lepni, jo pārējiem aizstei- un jaunām iekārtām izlietoti
attiecīgus dokumentus, lai, ar
sētas slimnīca» valdes
gušies solīti priekšā.
aptuveni 450 000 latu. Jelgavas
tiem iepazīstoties, padomnieks
loceklis Andris Ķipurs.
Par jaunajām telpām ganda- pašvaldība ieguldījusi 300 000
varētu izskaidrot, kādas iespējas
rītas ir arī Sterilizācijas nodaļā latus, savukārt 150 000 lati ir
vienā vai otrā gadījumā cilvēks
Viņš pauž gandarījumu par strādājošās Ļubova Kalosjonoka slimnīcas līdzekļi.
var izmantot.
vērienīgajām izmaiņām, akcen- un Aija Klauseka, akcentējot,
Jelgavas slimnīcas SterilizāciPieņemšanu organizē Balt- tējot, ka Sterilizācijas nodaļa ka nu viņu ikdienas darbs pat jas nodaļas renovāciju veica SIA
krievijas Republikas vēstniecība nebija atjaunota kopš slimnīcas vairs nav salīdzināms ar to, kā «Unisan», nodaļas tehnoloģiskais
Latvijā sadarbībā ar Jelgavas nodošanas ekspluatācijā – 1970. bija pirms tam. «Mēs noteikti plānojums un aprīkojums uzpilsētas un rajona baltkrievu gada. Nu tā kļuvusi par vienu izjutām, ka nodaļa un iekārtas stādīts SIA «AB Medical Group
biedrību «Ļanok».
no modernākajām Latvijā. Jā- tajā ir nolietojušās, tādēļ šo die- Riga» vadībā. Uzņēmuma pārstāBaltkrievijas vēstniecības piebilst, ka dārgo izmaksu dēļ nu ļoti gaidījām,» saka nodaļas vis Kārlis Škenderskis pauž prietālruņi: 67204524 (jautājumos tā vēl aizvien ir problēma, ar ko darbinieces, kuras, lai strādātu ku, ka Jelgavas pilsētas slimnīca
par pilsonību) un 67229175 nākas saskarties lielākajai daļai ar jaunajām iekārtām, tika īpaši pieņem progresīvas un modernas
(jautājumos par vīzām).
slimnīcu visā valstī, tieši tādēļ, kā apmācītas. Sterilizācija tiks veik- tehnoloģijas.

Konsultēs Baltkrievijas
vēstniecības padomnieks
 Ritma Gaidamoviča

Trešdien, 26. martā,
no pulksten 13 līdz 17
ikviens interesents tiek
aicināts uz Sabiedrības integrācijas biroju
Pulkveža Brieža ielā
26 (2. stāvā), kur norisināsies pieņemšana
pie Baltkrievijas Republikas vēstniecības
Latvijā padomnieka
Oļega Andrejeva.
Jelgavas pilsētas un rajona
baltkrievu biedrības «Ļanok»
priekšsēdētāja Jeļena Grīsle
informē, ka pieņemšanas laikā
padomnieks sniegs konsultācijas
dažādos tiesiskajos, pilsonības,
vīzu saņemšanas jautājumos,
jo šā gada sakumā notikušas
dažādas izmaiņas likumos. Tāpat tiks runāts par darba stāža

Aizstāvēti Zinātniski pētnieciskie darbi
 Ritma Gaidamoviča

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē aizstāvēti 74 darbi
psiholoģijā, dabas zinātnēs, ekonomikā un
citās jomās. 12 darbi
tapuši par pašvaldības
piedāvātajām tēmām.
Pašvaldība kopumā piedāvāja
vairāk nekā 100 darbu tēmas, taču
šoreiz aizstāvēti tikai 12 darbi.
Dažās skolās gan skolēni darbus
izstrādā divus gadus un tāpēc jaunieši tos aizstāvēs nākamgad.
Katrs darbs, kas no skolas
izvirzīts uz pilsētas Zinātniski
pētniecisko konferenci, tika aizstāvēts noteiktā sekcijā un prezentēts
iestāžu vadītājiem, pārstāvjiem un
skolu administrācijai.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
piedāvātās tēmas šogad izpētei
izvēlējušies četri vidusskolēni, un
darbs, kas izstrādāts par Jelgavas

pilsētas veco cilvēku problēmām
un vajadzībām, ieguva 3. vietu
socioloģijas sekcijā. Savukārt no
Izglītības pārvaldes piedāvātajiem
tematiem izstrādāti divi darbi:
«Mācību priekšmetu konsultāciju
un papildu nodarbību lietderība
Jelgavas Valsts ģimnāzijā», kas
ieguva 2. vietu pedagoģijā, un
«Skolēnu darbs vasarā Jelgavā:
iespējas un perspektīvas». Sadarbojoties ar Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra speciālistiem, darbus izstrādājuši četri
skolēni. Darbs «Mazie un vidējie
uzņēmumi Jelgavā» ieguva 2.
vietu ekonomikas sekcijā.
Kaut arī zinātniski pētniecisko
darbu konferencē parasti piedalās
vidusskolēni, šoreiz savas spējas
pirmo reizi iemēģināja arī 2.
pamatskolas 9. klases audzēkne,
aizstāvot darbu par pašvaldības
piedāvāto tēmu «Nacionālās biedrības, sadarbība ar pilsētas domi».
Rezultāti un secinājumi gūti arī
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas

piedāvātajā darbā «Mūsu pilsētas
bibliotēka šodien un rīt», kas atzīts
par otro labāko mākslas zinātnes
un kulturoloģijas sekcijā. Diemžēl
neviens darbs, kas veikts iestāžu
piedāvāto tēmu izpētē, nav izvirzīts valsts konferencei.
Kā atzīst pašvaldības iestāžu
vadītāji, ir patīkami, ka izvēlētas
un pētītas tieši viņu piedāvātās
tēmas, taču darba augļi atšķiras. Eksperti akcentē, ka jauniešiem tomēr vajadzētu vairāk
sadarboties ar speciālistiem un
nopietnāk koncentrēties darbam.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne neslēpj, ka, neskatoties uz jauniešu ieinteresētību,
pētnieciskajos darbos diemžēl
sastopamas nepilnības. «Ja darbi
būtu kvalitatīvāki, mēs varētu šos
pētījumus izmantot praktiski un
atsaukties uz tiem,» tā R.Stūrāne.
Arī Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Aija Nadziņa atzīst,
ka darba procesā būtu jānosaka
konkrēti termiņi, un tas stimulētu

Īsi
 Jelgavas Skolēnu dome organizē Atbalsta programmas
projektu konkursu. Dalībnieku
darbu iesniegšanas termiņš ir
3. aprīlis. Atbalsta programmas

mērķis – sekmēt skolēnu demokrātijas izpratni, gatavojot jauno paaudzi
dzīvei un darbībai mūsu valstī. Konkursā projektus var pieteikt Jelgavas
izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvaldes, kas piedalās Jelgavas Skolēnu
domes darbā. Atbalsta programmas
projektu konkurss tiek izsludināts Jelgavas izglītības iestādēs ar izglītojamo
pašpārvalžu starpniecību, kā arī tiek
publicēts bērnu un jauniešu centra
«Junda» mājas lapā internetā (www.
junda.lv). Tur arī pieejama konkursa
pieteikuma veidlapa un nolikums. Projektu pieteikumi jāiesniedz adresātam:
Jelgavas Skolēnu dome, Izglītojamo
pašpārvalžu atbalsta programma,
Pasta iela 32, Jelgava, LV – 3001.
Atbalsta programmu ierosinājusi un
īsteno Jelgavas Skolēnu dome, to
finansē Jelgavas pašvaldība.

 Lai veicinātu uzņēmējos
izpratni un rosinātu aktīvāk
izmantot valsts piedāvātos
atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai, Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) un riska
kapitāla fonds «Zaļās gaismas
investīcijas» 26. martā pulksten
12 Jelgavas uzņēmējus aicina uz
lietišķu tikšanos «Nauda tavam
biznesam!» Jelgavas biznesa inkubatorā Peldu ielā 7. Tikšanās laikā LGA
informēs uzņēmējus par valsts atbalsta
instrumentiem – līzinga un aizdevuma
garantijām. Savukārt «Zaļās gaismas
investīcijas» sniegs informāciju, kā uzņēmēji, kuriem pietrūkst pašu līdzekļi
biznesa uzsākšanai un attīstībai, var
saņemt finansējumu no fonda. Tikšanās laikā uzņēmēji varēs arī saņemt
atbildes uz jautājumiem. Vizītes laikā
biznesa inkubatoru apmeklēs un ar uzņēmējiem tiksies ekonomikas ministrs
Kaspars Gerhards.

 «Jelgavas tirgus» valdes loceklis Valdis Labanovskis informē, ka saistībā ar Lieldienām
23. un 24. martā tirgus apmeklētājiem būs slēgts.
 Jelgavas Nakts patversme
atzīmējusi savu desmito dzimšanas dienu. Šo gadu laikā
naktsmājas dotas 637 cilvēkiem, tostarp 149 sievietēm.
Jelgavas Nakts patversme dibināta
1998. gada 13. martā. «Sākumā
mēs visi bijām nobijušies, jo nakts
patversme tolaik bija salīdzinoši jauns sociālais pakalpojums un no kā
mācīties īsti nebija. Taču klienti ātri
vien parādīja mūsu vājos punktus,»
iestādes direktors Artis Āns atceras,
ka pirmajā Nakts patversmes darba
dienā bijis tikai viens klients, nākamajā
– jau divi. «Prieks par tiem klientiem,
kuri mūsu nakts patversmi izmantojuši
kā atspēriena punktu, lai nokārtotu
savu turpmāko dzīvi,» viņš piebilst,
sakot paldies visiem, kas iesaistījušies
nakts patversmes izveidē un tās darba
pilnveidošanā. Jāpiebilst, ka pašlaik ar
klientiem strādā desmit darbinieki, seši
– jau no iestādes pirmsākumiem.

 Kultūras namā no šodienas,
20. marta, līdz 31. martam apskatāma fotogrāfiju konkursa
«10. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls» labāko fotodarbu
izstāde. Izstādes atklāšana un
laureātu apbalvošana notiks 20.
martā pulksten 17. Katrs fotogrāfs

Jelgavas 1. ģimnāzijas 10. klases skolnieks Olafs Bērziņš zinātniski
pētniecisko darbu izstrādājis par pašvaldības piedāvāto tēmu «Pirmās palīdzības sniegšana», ko aizstāvēja posterprezentācijā – kā
stendu referātu, akcentējot svarīgāko, ko darbā izpētījis. Tādā veidā
Foto: Ivars Veiliņš
tika aizstāvēti visi pašvaldības tēmu darbi.
izstrādāt kvalitatīvāku pētījumu
un nesasteigt visu pēdējā brīdī.
Taču kopumā darbi, kas izstrādāti ne tikai par pašvaldības piedāvātajām tēmām, bet arī jauniešu
pašu izraudzītajām, izstrādāti labi.

To apliecina arī rezultāti – no 74
darbiem 27 izvirzīti aizstāvēšanai
valsts mērogā. Jāpiebilst, ka pirmo
reizi 11 gadu laikā aizstāvēti divi
darbi par astroloģiju, kas arī tiks
prezentēti valsts konferencē.

konkursā varēja piedalīties ar 20 darbiem, kas tapuši Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla laikā. Fotogrāfijās
atspoguļots festivāla darba process,
ledus skulptūras dienas gaismā, izgaismotas un nakts apgaismojumā. Savus
fotodarbus konkursam iesnieguši 15
fotomākslinieki: Guntars Strangats,
Agris Šiliņš, Valdis Brauns, Gunārs
Timermanis, Jānis Saliņš, Juris Zēbergs,
Atis Stunda, Jānis Treijs, Aija KrastaTreija, Santa Spilberga, Uģis Narvils,
Jurģis Narvils, Māris Narvils, Benita
Frēliha, Matīss Markovskis.
Ritma Gaidamoviča
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Vai sabiedrības un spēļu biznesa
intereses var krustoties?
 Sintija Čepanone

«Sociāli atbildīgs spēļu bizness Jelgavā:
šodien un rīt» – uz
šādu diskusiju pagājušajā nedēļā aicināja
Latvijas Spēļu biznesa
asociācija (LSBA), lai
«konstruktīvi runātu
par problēmām un
to risinājumiem, kas
skar spēļu biznesu
Jelgavā». Tiesa gan
– izrādījās, ka LSBA,
pašvaldības pārstāvju
un speciālistu viedokļi
par jēdzienu «sociāli
atbildīgs» atšķiras,
un no diskusijas iniciatoriem neizskanēja neviens konkrēts
sadarbības piedāvājums, savukārt jelgavniekiem ierosinājumu
netrūka.

Kazino
«Olympic» jau
vairākkārt
nonācis kā
sabiedriskās organizācijas
«Vecāki
Jelgavai»,
tā policijas
darbinieku
redzeslokā, jo
rīkoto
reidu laikā
atklājies,
ka tajā
uzturas
nepilngadīgie.
Atbildīgās
personas
gan noliedz, ka tā
ir sistēma,
un sola
darīt visu,
lai turpmāk šādi
pārkāpumi
vairs neatklātos.
Foto: Ivars
Veiliņš

Lai sniegtu priekšstatu par
aizvadīto diskusiju un tajā
aplūkotajiem jautājumiem,
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā
ieskatu tajā. Uzreiz gan jāpiebilst, ka līdz šim azartspēļu
biznesa pārstāvji Jelgavā nav
piedalījušies nevienā sociālu
atbildību apliecinošā aktivitātē, taču pašvaldība tomēr cer,
ka dialogs ir iespējams un jau
tuvākajā nākotnē šajā jomā izdosies panākt virkni izmaiņu.

Seku novēršanai
tērē vairāk

«Spēkā esošais likums ļoti
droši aizsargā azartspēļu organizatoru intereses. Likumā
ir pietiekami daudz spraugu,
kas pašvaldības regulēšanas
iespējas noreducē tuvu nullei.
Protams, spēļu biznesu aizliegt
nevajag – jo aizliegums nodzen maz pašlaik pašvaldībai nav
pagrīdē. Ar likumu jānosaka iespējas ietekmēt atkarību
pieļaujamais spēļu iekārtu dau- izraisošo spēļu biznesu, kaut
dzums uz noteiktu iedzīvotāju arī darbs, lai samazinātu azartskaitu, tas arī dotu pašvaldībai spēļu risku, ir sākts. Jelgavas
tiesības ierobežot teritorijas, pašvaldība ierosina izmaiņas
kur šis bizness nav pieļaujams, likumdošanā, kas ļautu noteikt
piemēram, pie izglītības un me- optimālo spēļu iekārtu skaitu,
dicīnas iestādēm,» atzīst Jelga- teritorijas, kurās šis bizness
vas pašvaldības izpilddirektors nav pieļaujams, kā arī saīsināt
Gunārs Kurlovičs.
spēļu zāļu darba laiku un limiPašlaik Jelgavā ir 23 spēļu tēt uzturēšanās laiku tajās.
zāles, un tajās izvietoti 597 spēļu
«No tiem vairākiem simtiem,
automāti. Jelgavas mērs Andris kas konsultējušies pie mums AtkaRāviņš uzskata, ka
rību profilakses
Jelgavā ir 23 spēļu zāles, tajās
tas ir vairāk nekā atrodas 597 spēļu automāti. kabinetā, tikai
pietiekami pilsētā, Vienpadsmit spēļu zālēm atļau- kādi divi atzīst,
kurā ir ap 66 tūk- jas tika izņemtas 2006. gadā, ka ir atkarīgi
stošiem iedzīvotā- kad pašvaldībai nebija juridiska no azartspēlēm,
ju. Viņš norāda, pamata atteikt zāles atvēršanu. taču sociālajiem
ka to apliecinājusi 2007. gadā, kad Azartspēļu un darbiniekiem
arī pērn veiktā ie- izložu likums tika grozīts, divus zināmi vairādzīvotāju aptauja, iesniegumus par zāles atvēršanu ki cilvēki, kas
kurā tika izzināts pašvaldība atteica, un tie ir pār- ir cietuši no šīs
viņu viedoklis par sūdzēti tiesā.
atkarības. Tieši
azartspēļu zālēm
tādēļ jāizvērtē,
pilsētā. Lielākoties attieksme kam tad spēļu bizness ir izdevīgs
pret šīm iestādēm ir negatīva, – sabiedrībai vai uzņēmējiem.
un pašvaldībai nākas cīnīties ar Iedzīvotāji aptaujā ir atzīmējuši,
azartspēļu biznesa sekām. To ka nevēlas, lai mūsu pilsētā būtu
apliecina arī skaitļi: piemēram, tik daudz spēļu zāļu, un sabied2007. gadā azartspēļu nodoklis rībai jābūt pārliecinātai, ka šī
Jelgavas budžetā bija 225 000 biznesa organizatori spēj vairāk
lati jeb 0,47 procenti no pilsētas dot nekā prasīt. Vismaz pašlaik
kopbudžeta, 2008. gadā tas plā- mēs kā sociālie darbinieki diemžēl
nots 250 000 lati, kas attiecīgi saskaramies tikai ar šī biznesa
ir tikai 0,42 procenti no pilsētas mīnusiem,» saka Jelgavas Socikopbudžeta. Savukārt sociālajos ālo lietu pārvaldes vadītāja Rita
pabalstos šogad paredzēts izmak- Stūrāne.
sāt vairāk nekā 770 tūkstošus
latu, no kuriem daļa tiks izlietota, Spēļu zāļu
lai mazinātu azartspēļu atkarības uzplaukuma nebūs
radītās sekas.
Jelgavā lielākā azartspēļu
A.Rāviņš akcentē, ka vis- organizatora SIA «Alfor» at-

tīstības direktors Māris Skujiņš (spēļu zāles «Fenikss»)
piekrīt, ka sociāli atbildīgs
bizness ir tāds, kādu to vēlas
redzēt sabiedrība, tieši tādēļ
jāspēj paredzēt sekas un par
tām jāinformē sabiedrība.
Viņš norāda, ka pašlaik norit
tirgus pārdale un jau tuvākajā
laikā spēļu zāļu skaits saruks.
«Par Jelgavu pagaidām to
gan nevar teikt, bet, piemēram, Rēzeknē vairākas šādas
iestādes jau tiek aizvērtas.
Vēlamais spēļu zāļu skaits
ar laiku noregulēsies pats,»
pārliecināts M.Skujiņš. Viņam
piekrīt arī SIA «Joker Ltd»
valdes priekšsēdētājs Romas
Gailevičus, piebilstot, ka jau
pašlaik vairākas spēļu zāles
strādā ar zaudējumiem, bet
īpašnieki tās nesteidzas slēgt
– nogaida konkurentu reakciju –, taču jau nākamajā gadā
neizvairīties no situācijas,
ka izdzīvos stiprākais. Taču
A.Rāviņš uzņēmējus aicina
negaidīt, kad tirgus sakārtos
šo biznesu, bet gan izstrādāt
konkrētus priekšlikumus, kā
to panākt jau agrāk.
Uz jautājumu, kā izprot jēdzienu «sociāli atbildīgs spēļu
bizness», SIA «Olympic Casino Latvia» direktora vietnieks
Kaspars Sapranovičs norāda,
ka, pirmkārt, tas ir kvalitatīvas atpūtas piedāvājums
atbilstošās telpās ar mūsdienīgu interjeru. Otrkārt, tās
ir oficiālas darbavietas, līdz
ar to arī sociālās garantijas
darbiniekiem. Treškārt, uz-

ņēmumā strādājošajiem ir
pienākums sekot līdzi spēlētāju uzvedībai. «Darbinieki
ir informēti: ja tiešām var
manīt, ka apmeklētājs ir atkarīgs no azartspēlēm, viņam
ieeja zālē jāliedz. Mums nav
vajadzīgi ienākumi uz ģimeņu nelaimju rēķina,» akcentē K.Sapranovičs. Viņš gan
norāda – datu, cik cilvēkiem
ieeja liegta Jelgavas zālēs,
nav, taču Rīgā tie ir 50 – 100
cilvēki. «Taču jāpiebilst, ka
šajā gadījumā vajadzīga arī
pašiniciatīva – mēs nedrīkstam ierobežot cilvēku brīvību,
taču noteikti esam gatavi
nākt pretī, sadarboties,» viņš
turpina.

Bizness, kas rada atkarību

«Tieši tādēļ jau tā ir atkarība, ka to neatzīst: alkoholiķis
saka – es varu nedzert, smēķētājs saka – es varu atmest,
spēlmanis turpina apgalvot
– es varu nespēlēt,» Jelgavas
psihoneiroloģiskās slimnīcas
Narkoloģiskā dienesta vadītāja
Lilita Caune norāda, ka pēdējos
četrus gadus azartspēļu atkarīgo skaits pilsētā palielinās
pietiekami strauji – no dažiem
cilvēkiem pirms trim četriem
gadiem līdz šodienai, kad no
tiem, kas ārstējas programmterapijā, apmēram viena astotā,
viena desmitā daļa ir azartspēļu atkarīgo. Runājot par aizliegumu uzturēties vienā vai otrā
spēļu zālē, L.Caune norāda, ka
tādējādi problēmu vienalga neizdodas atrisināt: «Ja aizliedz

cilvēkam spēlēt vienā zālē, viņš
to brīvi var darīt citā.»
Tieši tādēļ speciāliste pirmām
kārtām aicina risināt jautājumu par spēļu zāļu pieejamību.
Viņa norāda, ka Jelgavā ir anonīmo spēlmaņu pašpalīdzības
grupa, kas, nepieciešamības
spiesta, izveidojusies praktiski pēdējo divu gadu laikā,
un tajā iesaistās, sākot no 15
līdz pat 50 dalībniekiem. «Pēc
cilvēku, kas vēršas pie mums,
pieredzes zinām, ka ļoti liela
problēma ir tas, ka pilsētā šīs
vietas ir ļoti labi redzamas.
Jau redzot šo uzrakstu, notiek
process, un cilvēks vairs nevar
kontrolēt savu gribasspēku,»
tā L.Caune.
Viņa arī piebilst, ka spēļu
zāļu pieejamība Jelgavā ir
stipri par augstu, un sekas ir
jūtamas – pašlaik vērojama tendence, ka cilvēkiem, kuriem jau
ir viena atkarība, piemēram, no
alkohola, pievienojas arī otra
– atkarība no azartspēlēm.
«Vispirms spēļu zāles jāpadara par civilizētu atpūtas vietu;
ja tā ir izklaide, tad jānodrošina, lai spēle būtu viens no šī
kompleksa elementiem; nepieciešama arī laika, ko cilvēks
pavada spēļu zālē, kontrole,»
būtiskākās nepieciešamās izmaiņas, lai varētu runāt par
sociāli atbildīgu spēļu biznesu,
ieskicē L.Caune. Viņa uzsver,
ka šajā gadījumā nav runa par
aizliegšanu, bet gan par šīs
nozares sakārtošanu.

«Sāp» pusaudži
un atkarīgie

Jelgavas pašvaldība uzskata, ka pirmais sociālās atbildības solis būtu, ja spēļu biznesa
pārstāvji ievērotu spēkā esošo
likumdošanu un nodrošinātu, ka nepilngadīgie netiek
ielaisti spēļu zālēs. Diemžēl
sabiedriskā organizācija «Vecāki Jelgavai» un policijas

Pašvaldības un valsts
institūciju ierosinājumi
azartspēļu biznesa
sakārtošanā Jelgavā
• Nodrošināt, ka azartspēles ir tikai
viens no izklaides kompleksa elementiem spēļu zālēs pieaugušiem
cilvēkiem
• Paredzēt pieļaujamo spēļu iekārtu daudzumu uz noteiktu
iedzīvotāju skaitu, ļaut pašvaldībai
ierobežot teritoriju, kurā šis bizness nav pieļaujams
• Sistemātiski kontrolēt personu
apliecinošus dokumentus, lai
pārliecinātos, ka spēļu zāles apmeklētājs ir pilngadīgs
• Saīsināt spēļu zāļu darba laiku un
limitēt uzturēšanās ilgumu tajās
• Nodrošināt sadarbību starp
visām spēļu zālēm, kompleksi
risinot jautājumu par liegšanu
tajās uzturēties no azartspēlēm
atkarīgajiem, tostarp arī spēļu
zālēs izveidot līdzīgu spēlētāju
reģistru kā kazino.

tādu atbildības līmeni, ka
ikvienam spēļu zāles apmeklētājam lūdz uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu.
S.Vīksna norāda, ka visbiežāk šādus pārkāpumus reidu
laikā nācies konstatēt kazino
«Olympic». «Kad vecāki ienāk
šajā iestādē un pieklājīgi jautā, interesējas par šajā vietā
notiekošo, mūs uztver naidīgi.
Kad konstatējam pusaudžu
klātbūtni, darbinieki sola, ka
tas vairs neatkārtosies, taču
jau nākamajā nedēļā situācija
ir bez izmaiņām,» S.Vīksna
neslēpj, ka diemžēl no spēļu
biznesā iesaistītajiem šajā
ziņā drīzāk jūtama pretdarbība, nevis sadarbība.
Spēļu biznesā iesaistītie nenoliedz, ka šādi gadījumi ir
bijuši, tomēr uzskata, ka tā
nav sistēma un izsaka gatavību
turpmāk novērst šādus pārpratumus. Viena no iespējām
– pašiem piedalīties kādā no
apgaitām, ko rīko organizācija

Latvijas Spēļu biznesa asociācija rīkoja diskusiju «Sociāli atbildīgs spēļu bizness Jelgavā», lai rastu krustpunktu, kur tiekas
vai varētu tikties sabiedrības un spēļu biznesa intereses. Tiesa
gan – jēdzienu «sociāli atbildīgs» azartspēļu biznesā iesaistītie
traktē citādāk nekā pašvaldības pārstāvji un speciālisti, kas
diendienā saskaras ar spēļu zāļu izraisītajām sekām.
darbinieki reidos šādus gadījumus ir konstatējuši.
««Vecāki Jelgavai» naktīs
dodas apgaitās, un viens no
objektiem, ko apmeklējam,
ir azartspēļu vietas. Diemžēl
vienmēr kādā no tām tiek
konstatēti arī nepilngadīgie,»
Jelgavas reģionālā Pieaugušo
izglītības centra direktore un
«Vecāki Jelgavai» priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Vīksna
uzskata – lai varētu runāt par
sociāli atbildīgu spēļu biznesu, pirmkārt nepilngadīgajiem
jānodrošina nepieejamība šīm
vietām. Viņa ir neizpratnē,
kāpēc nevar panākt vismaz

«Vecāki Jelgavai».
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Guntars Akmentiņš norāda,
ka spēļu zāles nonākušas arī
likumsargu redzeslokā. Galvenokārt jau tādēļ, ka tajās
mēdz uzturēties nepilngadīgie. «Tomēr daudz vairāk
policijā ir reģistrēti iesniegumi par ģimenes konfliktiem,
kuru pamatā ir tas, ka kāds no
ģimenes locekļiem spēlē azartspēles, ir atkarīgs no tām,»
G.Akmentiņš piebilst, ka tādēļ arī Pašvaldības policijai
vairāk nākas cīnīties ar spēļu
zāļu izraisītajām sekām.
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Lieldienu kaujām –
baltas, brūnas vai bioloģiskās olas
Jelgavā ekoproduktus
izpērk lēni

 Daiga Laukšteina

Lieldienu priekšvakarā
popularitātes ziņā olas
neapsteigs neviens cits
pārtikas produkts. Tad
nu, šķiet, īstais laiks
paraudzīties uz olu
cenu veikalu plauktos,
kā arī noskaidrot dažus faktus par olām.
Kad inflācija sit pa kabatu,
pret lieliem un maziem pirkumiem gribas attiekties ar
zināmu piesardzību, kā arī būt
informētam, kāpēc, piemēram,
pārtikas produktu cenas kāpj un
kāpj. Šoreiz – par olām.

Par ražošanas izmaksām
runāt nevēlas

Lai izsekotu, kā veidojas viena
tradicionālā desmit vistu olu iepakojuma cena, būtu nepieciešami ražošanas pašizmaksas rādītāji. Taču Baltijas valstīs lielākā
olu ražošanas uzņēmuma akciju
sabiedrības «Balticovo» valdes
priekšsēdētājs Arnis Veinbergs
informē: «Ražošanas izmaksas
šobrīd ir tik svārstīgas, ka runāt
par tām būtu nekorekti.»
Zināms vien tas, ka olu iepakojuma cena dažādos mūsu
pilsētas veikalos svārstās no

Uzziņai:

• 2007.
gada beigās
a/s «Baltic
ovo» bija 1
miljons 195
tūkstoši pieaugušu dējējvistu
• Vienas vistas dējība ir 308 olas
gadā
• Vidējais olas svars ir 64 grami

Pārdod

zemi Ošu ceļā 4 (3 ha).
Tālrunis 26332335.

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.

0,77 līdz 1,06 latiem. Savukārt
«Maksima Latvija» preses sekretārs Ivars Andiņš stāsta, ka
vidējais uzcenojums produktiem
«Maxima» veikalos ir 21 procents. Bet katram atsevišķam
produktam tas var atšķirties,
jo uzcenojumi tiek piemēroti
arī atbilstoši tirgus situācijai
– tā, lai pircējam būtu izdevīgāk
iepirkties tieši konkrētajos veikalos. Uzcenojuma procents katram atsevišķajam produktam,
piemēram, olām gan ir veikala
komercinformācija.
«Maksima Latvija» pārstāvis
arī pastāsta, ka no minētā 21
procenta uzcenojuma lauvas
tiesa jeb ap deviņiem procentiem aiziet pārdevēju un pārējo
kopā 6500 uzņēmuma darbinie-

ku algām, ap trim procentiem
– veikalu telpu un zemes nomai.
«No atlikušajiem deviņiem procentiem mūsu tīrā peļņa ir 2,5
procenti, bet pārējais tiek sadalīts apmēram vienādās daļās
loģistikai, reklāmai, apkurei,
elektrībai un tā tālāk,» skaidro
I.Andiņš.

Olu sadārdzinājums
pakārtots graudu cenām

Olu cenas jūtami palielinājās
2007. gada rudenī. I.Andiņš
norāda, ka par sadārdzinājuma
iemesliem jājautā ražotājiem,
taču «Balticovo» informējis, ka
viens no tiem ir graudu cenu
kāpums gan Latvijā, gan visā
pasaulē.
«Cerējām, ka nevajadzēs
palielināt olu cenu, tomēr
straujais energoresursu, putnu
barības un darbaspēka izmaksu kāpums ietekmējis mūsu
peļņas rādītājus,» norāda a/s

«Balticovo» valdes priekšsēdētājs. Viņš arī vērtē, ka peļņas
samazinājums ir dramatisks.
Lai arī uzņēmuma ražošanas
apjomi palielinājušies par 29,5
procentiem (2007. gadā tika
saražots par 83 miljoniem olu
vairāk nekā 2006. gadā), kā arī
ievērojami – par 42 procentiem
– pieaudzis apgrozījums (12
miljoni latu 2006. gadā pret
17 miljoniem latu pērn), no
kuriem 29,5 procenti lēšami
uz ražošanas apjoma pieauguma un tikai 12,5 procenti – uz
produktu cenu pieauguma rēķina, uzņēmuma rentabilitāte
ir tikai viens procents. «Ceru,
ka mūsu valdība izmantos
visus iespējamos instrumentus, lai palielinātu Latvijas
uzņēmumu eksportspēju. ES
konkurences apstākļos Latvijas uzņēmumiem tas ir izdzīvošanas jautājums,» uzsver
A.Veinbergs.

Ja Lieldienu rītā galdā gribas
celt nudien īpašas oliņas, kas
ražotas ar bioloģiskām metodēm
un dēvējamas par ekoproduktu,
tad pēc tādām vajadzēs mērot
ceļu uz Rīgu. Dobeles rajona
Bikstu pagasta zemnieku saimniecības «Laugaļi» īpašniece
Mērija Vilūna nodarbojas ar
putnkopību un ir bioloģiskās
lauksaimniecības piekritēja.
Viņas produkciju Jelgavā nevar
iegādāties, jo veikali, aizbildinoties ar pārāk mazo pieprasījumu
un lēno noietu, «Laugaļu» olas
tirgot atteikuši. Toties Rīgā tās
var nobaudīt Mārtiņa Rītiņa
«Vincentā», kā arī iegādāties
ekoveikalos. Šajās tirgotavās
savu preci piedāvā Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācijas biedri.
M.Vilūnas vistu desmit ekoolu
iepakojums maksā 2,30 latus. Arī
te jārēķinās ar veikala uzcenojumu – 53 santīmi –, jo saimniece
atklāj, ka savu produkciju piegādā
par 15 santīmiem gabalā (viena
ola) plus PVN. Tāda cena noteikta,
lai uzņēmums varētu strādāt rentabli. Tiesa, ar peļņas daļu pietiek
vien kredītu segšanai. Attīstībai
daudz nepaliek. Par putuplasta
iepakojuma kārbu jāatdod četrus santīmus, speciālu uzlīmju
izmaksas vienam iepakojumam
ir 30 santīmi, vēl visu sadārdzina
transporta izdevumi. «Diemžēl
bioloģiskajām putnkopības saimniecībām šobrīd no valsts nav itin
nekāda atbalsta. Lai savilktu kopā
galus, vistu ganāmpulku varam
atjaunot tikai ik pēc kādiem četriem gadiem, bet derētu biežāk,
jo vecam ganāmpulkam olas ir
sīkākas. Gribētos arī kādas jaunas
šķirnes, bet laiks rādīs,» spriež
M.Vilūna. Viņa saimniecības dējējvistu skaitu un to dējību vēlas
paturēt noslēpumā.

Lieldienu tradīcija – mieloties ar
olām – nāk par labu arī veselībai.
Ola ir dabisks, diētisks produkts ar
augstu uzturvērtību, dabas dotā
iesaiņojumā un ir brīvs no konservantiem. Tā ideālās attiecībās satur
mūsu organismam nepieciešamās
uzturvielas, no kurām cilvēka organisms spēj izmantot līdz pat 98
procentiem. Olas sastāvā ir cilvēka
uzturam būtiskās aminoskābes, 18
dažādas minerālvielas un vitamīni,
īpaši – A, B2 un B4.
Viena ola no dienā
nepieciešamā sniedz:
10 % veselīga olbaltuma ar augstu
bioloģisku vērtību,
9 % emulģētu, viegli sagremojamu
tauku,
15% fosfora,
10% dzelzs.
Olas enerģētiskā vērtība ir 80
kilokalorijas.
Pagājušajā gadsimtā pasaules me-

dicīnas zinātnieku vidū norisinājās
diskusija par olu kā holesterīna
avotu. Zinātnieki ir nonākuši pie
secinājuma, ka ola ir veselīgs un
uzturā nepieciešams produkts, kas
nevis palielina holesterīna līmeni
cilvēka asinīs, bet gan regulē to.
Olas sastāvā divas trešdaļas ir
labās nepiesātinātās taukskābes
un tikai viena trešdaļa piesātinātās
taukskābes.
Olas dzeltenums satur apmēram
10% fosfolipīdu, kas veicina tauku
vielmaiņu un ir ļoti nepieciešami
arteriosklerozes ārstēšanā un
profilaksē.
Olas dzeltenumu izmanto matu
kosmētikas industrijā.
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Siltināšana

Rezultāti pirmajā mēnesī
Termogrāfijas rezultāti, apkures izmaksu samazinājums, vizuālais
iespaids un komforts ir
galvenie apstākļi, kas
apliecina māju atjaunošanas lietderību.
Faktisko siltumenerģijas ietaupījumu renovētajā 4. līnijas 1. mājā
varēs noteikt, kad pilnībā būs
apritējusi viena apkures sezona.
Bet jau decembrī pēc divcauruļu
siltuma sistēmas pieslēgšanas iedzīvotāji varēja pārliecināties, ka
apkures patēriņš, neraugoties uz
būvdarbu turpināšanos, salīdzinājumā ar tās pašas sērijas namiem
ir samazinājies. Turklāt pirmajos
mēnešos, kā norāda Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP)
tehniskais direktors Uldis Lazdiņš,
iedzīvotāji tikai apguva radiatoru
regulēšanas iespējas, tāpēc patēriņa ziņā starp dzīvokļiem vērojamas
diezgan būtiskas atšķirības. Tāpat
pirmajos mēnešos pēc būvdarbu
pabeigšanas mājā vēlams uzturēt
augstāku temperatūras režīmu, lai
izžūtu ārsienas.
Netrūkst iedzīvotāju, kas ieguvumus novērtē jau tagad, nemaz
nerunājot par tuvākajiem mēnešiem, kad gāzes cena pieaugs vēl
par 50 procentiem. Renovācija
ir svarīga ne vien no apkures izmaksu, bet arī no mājas stiprības
viedokļa. Nams ir ieguvis papildu
vērtību. Piecu dzīvokļu īpašnieki
jau seguši savu daļu no ieguldījumiem ēkas atjaunošanā.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
stāsta, ka pašvaldība šajā mājā
ieguldīja 21 740 latu tehniskā
projekta izstrādē, renovācijā un
uzraudzībā. Arī turpmāk, ja daudzdzīvokļu mājas pieņems lēmumu
par siltināšanu, pašvaldība sniegs
10 – 15 tūkstošu latu atbalstu. Perspektīvā, ja renovācijas pasākumi
izvērsīsies, varētu plānot diferencētu atbalstu maznodrošināto
iedzīvotāju grupām, bet pilnībā
segt izmaksas šiem cilvēkiem pašvaldība nespēs.
Šogad ar Vācijas Vides ministrijas atbalstu notiks Helmaņa
ielas 3. mājas renovācija. Pašlaik
tās tehniskais projekts atrodas
Vācijā, kur tam piemēro pēdējos

Siltumenerģijas izmaksu
kāpums Jelgavas
patērētājiem
Periods
01.07.2006.
01.09.2006.
01.10.2006.
01.06.2007.
01.10.2007.
01.11.2007.
01.12.2007.

Karstais
ūdens
Ls/m3
1,52
1,69
1,78
2,07
2,37
2,79
2,89

Apkure
Ls/MWh
20,91
23,33
24,57
28,64
32,78
38,52
39,85

ES energoefektivitātes standartus.
Piemēram, divstiklu pakešu logu
vietā tiks likti logi ar trīsstiklu
paketēm.
Šī sadarbības projekta gaitā līdz
septembrim jāizstrādā arī pilsētas
siltuma taupības programma.
Pērn pašvaldība piešķīra līdzekļus
Enerģijas taupīšanas konsultāciju
centra izveidei kā atsevišķai JNĪP
nodaļai. Līdztekus konsultāciju
sniegšanai enerģijas taupības
jautājumos un atbalsta projekta
īstenošanā centrs izstrādās siltuma
taupības programmu. To veiks
nozares eksperti, ko izraudzīsies
cenu aptaujā.
Lielas cerības energoefektivitātes jomā iedzīvotāju interesēs
pašvaldība saista ar Zemgales
reģionālās Enerģētikas aģentūras
izveidi. Aprīlī būs zināms, vai Eiropas Komisijā iesniegtais projekts
saņems atbalstu – līdzfinansējumu
pirmajiem trīs darbības gadiem.
Tas ļautu piesaistīt profesionālus
speciālistus, kas kompetentāk un
efektīvāk līdztekus citiem uzdevumiem risinātu siltumnoturības
jautājumus daudzdzīvokļu mājās.

Šī nama renovācija Šauļos
pabeigta pērn septembrī.
Dekoratīvās apdares plāksnes ar akmens šķembām
dažādos toņos izvēlētas tāpēc, ka šāda apdare kalpo
ilgāk nekā apmetums.
Foto: Ivars Veiliņš

Pēdējā pusotra gada laikā siltuma un karstā ūdens izmaksas mūsu pilsētā dubultojušās. No aprīļa turpat par piekto
daļu palielināsies elektrības cena, no jūnija par 50 procentiem sadārdzināsies gāze. Tā kā lielākajai daļai daudzstāvu
māju ir zema siltumnoturība un iedzīvotāji spiesti maksāt
arī par «gaisā izkūpējušu» siltumu, saimnieciski domājoši
cilvēki enerģijas tarifu pieauguma dēļ iesaka nekavēties
ar namu renovāciju. Tas ir izdevīgi, neraugoties uz būvniecības izmaksu kāpumu.
Iegūtais rezultāts ļaus ātrāk rēķināties ar ieguvumiem no
ietaupītajām apkures izmaksām, dzīvot komfortablākos
apstākļos un namā, kam augusi vērtība.
Arī cilvēkiem, kam nav lielu ienākumu, jābūt ieinteresētiem jau tagad uzņemties zināmas saistības, lai siltinātu
māju un nākotnē nebūtu tik lielu izmaksu.
Šoreiz – plašāk ne tikai par jelgavniekiem jau labi zināmo
pirmo nosiltināto māju mūsu pilsētā, bet, lai stimulētu
iedzīvotājus domāt par enerģijas taupīšanu, skatījāmies,
kā daudzdzīvokļu māju renovācija notiek citās Latvijas
pašvaldībās un arī Jelgavas sadraudzības pilsētā Šauļos.

Kā klājas citās pilsētās
4. līnijas 1. mājas termogrāfijas fragments pēc ēkas renovācijas rāda,
ka pagraba cokola daļā un siltinājuma salaiduma vietās siltuma
noplūžu nav. Pirmā stāva logi mainīti vēl pirms projekta un salīdzinājumā ar renovācijas gaitā nomainītajiem tomēr laiž cauri siltumu
(dzeltenais tonis). Attēlā apakšējā daļā redzams siltums, ko atstaro
dienā saulē sasilušās betona plātnes.

Ja cilvēks izsver visus izdevumus un plāno dzīvi
nākotnē, nepieciešamība
atjaunot daudzdzīvokļu
mājas ir pašsaprotama.
Tā uzskata Valmieras domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Dzintra Stračinska. Šajā pilsētā ir
visilgākā pieredze daudzdzīvokļu
māju renovācijā. Kopš 1999. gada
pašvaldība palīdzējusi veidot apsaimniekošanas sabiedrības, ja
mājā bija privatizēta vairāk nekā
puse dzīvokļu.

Lai uztvertu
kā savu īpašumu

«Dzīvokļu īpašnieku sapulcēs
esam skaidrojuši, kā veidojama
apsaimniekošanas sabiedrība, ieteikuši risinājumus, pozitīvā veidā
piespiežot cilvēkus domāt par savu
daudzdzīvokļu māju kā par savu
īpašumu. Esam likuši saprast, ko
iedzīvotāji zaudēs, ja par namu

Ar pašreizējo finansējumu «nepavilkt»
Jautāti par namu renovācijas nākotni, pašvaldību pārstāvji kritiski
vērtē valsts nostāju tik
stratēģiski svarīgā jautājumā kā daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte.
Kopš 2005. gada solītais valsts
atbalsts tā arī nav sagaidīts.
Taupības režīma dēļ to nepiešķīra arī šogad. Valmieras domes
Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītāja Dzintra Stračinska, kura
iesaistās ar priekšlikumiem valsts
normatīvo aktu izstrādē, vērtē,
ka piedāvātais modelis līdzinās
Polijas praksei, kur energoefektivitātes pasākumus masveidīgi
sāka īstenot pirms sešiem gadiem. Taču mums, ņemot vērā
pašreizējo dzīves dārdzību, uz
pozitīvām pārmaiņām ar šādu
līdzfinansējumu grūti cerēt.

Nevar novelt
uz pašvaldībām

Pērn Valmierā lieli projekti
pieaugošo būvniecības izmaksu
dēļ nav veikti. Speciāliste spriež,

ka daudzdzīvokļu māju masveida
renovācija pie mums varētu izvērsties, kad ES valstij piedraudēs ar
soda sankcijām par nepietiekamu
kaitīgo izmešu apjoma samazināšanu. Viņa ir pret tendenci,
ka valsts arī energoefektivitātes
jomā galveno atbildību cenšas
novelt uz pašvaldību pleciem,
aizmirstot par finansējuma novirzīšanu. Proti, tagad vietējai
varai ļauts veikt grozījumus saistošajos noteikumos un paredzēt
finansējumu daudzdzīvokļu māju
renovācijai. Līdz šim ieguldījumi
privātā īpašumā bija liegti.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks
uzsver, ka pašvaldības gadus
piecus nepārtraukti norādījušas
uz vajadzību novirzīt lielāku
finansējumu tieši daudzdzīvokļu
māju siltināšanai. Lai šo lietu
iekustinātu, valsts programmas
atbalstam jābūt 40 – 50 procentu apmērā, turklāt iecerei jābūt
prioritārai. Diemžēl atšķirībā
no tā sauktajiem «mīkstajiem»
projektiem, no kā nav taustāma
labuma, bet kam naudas pietiek,
patiešām vajadzīgām lietām pie
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mums līdzekļu nav. «Cik ilgi cilvēki spēs «pavilkt» lielās cenas?
No pieaugošajām izmaksām var
glābt tikai siltināta māja. Tāpēc
pašvaldībām jācīnās par nopietnu
valsts atbalstu,» tā V.Ļevčenoks.
Dz.Stračinska un citi kolēģi
nav apmierināti arī ar līdzšinējām Būvniecības, enerģētikas
un mājokļu valsts aģentūras
aktivitātēm. Tās darbība vairāk
bijusi formāla, pat pašvaldībām
trūcis informācijas par energoauditu veikšanu, kur nu vēl
iedzīvotājiem. Arī informācija
par semināriem, kur domāts
skaidrot energoefektivitātes un
taupības pasākumus, lai mudinātu dzīvokļu īpašniekus sākt
mājas renovāciju, visbiežāk nav
sasniegusi galamērķi, jo saņemta
pēdējā brīdī.

Ņem vērā asociācijas
priekšlikumu

Jelgavas pašvaldība veicināt
namu renovāciju cenšas arī ar
Lielo pilsētu asociācijas starpniecību (LLPA). Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš stāsta,
ka pērn, tiekoties ar ES Ener-

ģijas komisāru Andri Piebalgu,
visi pilsētu mēri aicināja mainīt
atsevišķus akcentus ES energopolitikas programmatiskajos
dokumentos, kas ļautu lielu
daļu finansējuma uzņemties
ES. Nepieciešams palielināt ES
struktūrfondu līdzekļu pieejamību, kā arī piesaistīt privātos
fondus dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, jo
ne pašvaldību, ne valsts budžeta
līdzekļu šīs programmas īstenošanai nepietiek.
Apkopotie dati liecina, ka valstī
trīs ceturtdaļas daudzdzīvokļu
namu ir blokmājas, kuru vidējais
siltuma patēriņš ir 250 kilovatstundas uz kvadrātmetru. Valsts
enerģētikas pamatnostādnēs
izvirzīts mērķis līdz 2016. gadam
panākt, lai vidējais siltumenerģijas patēriņš nepārsniegtu 150
kilovatstundas uz kvadrātmetru.
Pēc Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, tam nepieciešams vismaz
1,1 miljards latu.
Eiropas Parlaments (EP) Latvijas pilsētu priekšlikumu janvāra
beigās ir atbalstījis, apliecinot,
ka LPPA iniciatīva ir svarīga

visas ES līmenī. Pirms tam EP
atbalstīja iniciatīvu no trim līdz
pieciem procentiem palielināt ES
struktūrfondu pieejamību esošo
ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šā gada beigās, kad pārskatīs
ES finanšu perspektīvas, tam būs
arī finansiāls segums.
Viedokli, ka nepieciešama jauna ES politiskā iniciatīva, kas
atzītu siltumenerģijas sektora
nozīmi un īpaši akcentētu energoefektivitātes paaugstināšanu
mājokļu sektorā, LLPA uzturēs
arī gaidāmajās atkārtotajās sarunās ar ES enerģētikas komisāru
A.Piebalgu. Tas valstīm dotu
impulsu aktualizēt šo jautājumu
nacionālā līmenī. Turklāt tādējādi ES uzraudzībā un kopīga
mērķa sasniegšanas vārdā tiktu
saliedētas dažādu valsts institūciju darbības. Piemēram, Latvijā ar
šo problēmu nodarbojas vismaz
trīs ministrijas: Ekonomikas
ministrija, Reģionālās attīstības
un pašvaldības lietu ministrija
un Vides ministrija. Tas ļautu
arī mobilizēt līdzekļus, kas iegūti
no kaitīgo izmešu emisijas kvotu
tirdzniecības.

nerūpēsies,» klāsta Dz.Stračinska.
Pašlaik 80 procentus māju apsaimnieko vai nu dzīvokļu īpašnieku
sabiedrības, vai SIA «Valmieras
namsaimnieks». Mazākās mājās ir
pārvaldnieks. Arī pārējās drīz būšot
skaidra tālākā apsaimniekošana, jo
iedzīvotāji redzot labos rezultātus.
Vienlaikus veicināta namu atjaunošana. Pašvaldība no privatizācijas
fonda uz četriem gadiem izsniedza
līdz 5000 latu bezprocentu kredītus
māju uzlabošanai. Pirmie remonti
saistīti ar jumtiem, ieejas durvīm
un kāpņu telpām, sekojuši komunikāciju tīkli un siltināšana. Šiem
mērķiem nauda pilsētas budžetā
paredzēta joprojām, atkārtoti tiek
apgrozīti aizdevumu fonda līdzekļi.
Aizdevumus izmantojušas turpat
70 mājas, 30 namiem pirms tam
veikts energoaudits.
Vietējā vara kontrolē piešķirtās
naudas izlietojumu – Nekustamā
īpašuma nodaļa pati rīko konkursus
un naudu izmaksā tieši izvēlēta-

jiem darbu veicējiem, kas garantē
kvalitāti un kam var uzticēties.
Pašvaldība joprojām reizi ceturksnī
rīko apsaimniekotāju sanāksmes,
lai iepazīstinātu ar jaunumiem,
likumdošanu, labākajiem risinājumiem. Interese par tām esot liela
– ik reizi piedaloties vismaz divas
trešdaļas māju pārstāvju.
Pašlaik Valmierā pilnībā renovēts
ducis piecstāvu māju. Bet dažādi
siltināšanas pasākumi veikti 40
procentos daudzstāvu namu.

Apkures rēķini liek domāt

Cēsīs pilnībā renovētas deviņas,
lielākoties trīsstāvu mājas. SIA
«Cēsu dzīvokļu pārvalde» valdes
priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis,
kuru pilsētā uzskata par galveno
siltināšanas dzinējspēku, līdzīgi kā
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» tehniskais direktors
Uldis Lazdiņš uzsver, ka māju renovācijā svarīgs ir kaimiņa piemērs.
Katrā mikrorajonā esot pa mājai,

Valsts atbalsts energoefektivitātes pasākumiem

• Februārī valdība apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos Ministru
kabineta noteikumus par valsts līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās.
• Valsts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoauditam būs 200 latu. No
renovācijas atbalstāmajām izmaksām valsts segs 20 procentus.
• Līdzfinansējums būs pieejams no 2009. gada, ja tam piešķirs līdzekļus valsts
budžetā.
• Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtais Ēku energoefektivitātes likums paredz,
ka dzīvojamām mājām, pretendējot uz valsts atbalsta programmu izmantošanu,
veicama energosertifikācija.
• Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (kādreizējā Mājokļu
aģentūra) šogad laiž klajā rokasgrāmatu par māju renovāciju, kas būšot pieejama visiem interesentiem.

ES fondu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem *

• Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu programmas
kopējais finansējums ir 16,6 miljoni latu.
• Par programmas ieviešanu atbildēs Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūra.
• ES nauda nonāks fondā, kura apsaimniekotājs izvēlēsies bankas, kas varēs
izsniegt kredītu māju siltināšanai ar pazeminātām procentu likmēm (tā nevarēs
pārsniegt 3,5%). Aizdevumiem varēs pieteikties daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju pilnvarotas personas vai apsaimniekotāji. Pēc kredīta atmaksas nauda atkal
atgriezīsies fondā un būs izmantojama atkārtoti.
• Daudzdzīvokļu namiem ar kopējo platību līdz 1500 kvadrātmetriem maksimālais kredīta apjoms būs 100 000 latu.
• Daudzdzīvokļu namiem ar kopējo platību virs 1500 kvadrātmetriem kredīta
apjoms nedrīkstēs pārsniegt 55 latus par vienu nama kvadrātmetru.
• Daudzdzīvokļu nama, kas pretendē uz atbalstu, dzīvokļu īpašnieku parādi
pēdējā gada laikā nedrīkst pārsniegt 15% no kopējā maksājumu apjoma par
īpašuma lietošanu.
• Pēc renovācijas siltumenerģijas ietaupījumam jābūt vismaz 15% no kopējā
siltumenerģijas patēriņa, bet patēriņš nedrīkst pārsniegt 150 kilovatstundas
uz vienu kvadrātmetru gadā.
* ES fondu naudas ieviešanas modelis vēl nav apstiprināts un var mainīties.
Pēc Ekonomikas ministrijas datiem

kas sāk. Kad tā izskatoties kā jauna,
kad samazinājušies izdevumi par
apkuri, kas ļauj kopējos izdevumus
saglabāt agrākajā apjomā, kaimiņus
pārņemot latviešu baltā skaudība.
Tas esot piemērs, kam citi sekojot.
Pagājušajā rudenī pabeigta pirmās deviņstāvu mājas renovācija
Daugavpilī. Tās nosiltināšana no
pagraba līdz jumtam izmaksājusi
175 000 latu. Piekto daļu izdevumu segusi pašvaldība. Vidējā uz 15
gadiem ņemtā kredīta summa uz
vienu dzīvokli ir 1500 latu. Mājā ir
72 dzīvokļi.
Domē namu raksturo kā koridoru tipa, kur ir daudz koplietošanas
telpu, tāpēc ieguldījumu ziņā tas
nav efektīvākais. Tomēr rezultāti
esot pārliecinoši – līdzīgās nesiltinātās mājās rēķins par kvadrātmetra
apkuri esot gandrīz divas reizes
lielāks. Ekonomija no apkures
iedzīvotājiem nosedzot kredīta
izmaksas.
Domes priekšsēdētājas vietnieks
Jānis Lāčplēsis atzīst, ka līdz šim
pilsētnieku interese par siltināšanu
bijusi minimāla. Šajā apkures sezonā Daugavpils kā pēdējā no lielajām
pilsētām pārgāja uz siltuma apmaksu pēc skaitītājiem. Rēķini krasi
palielinājušies un iedzīvotāji bijuši
šokēti. «Tas cilvēkiem liks domāt,
kā apkures izdevumus samazināt,»
tā J.Lāčplēsis.
Pašvaldība izstrādājusi programmu līdzdalībai daudzdzīvokļu namu
energoefektivitātē līdz 2010. gadam. Budžetā tai paredzēti 863 000
latu. Programmu veido trīs posmi.
Vispirms jāveic mājas energoaudits,
lai noteiktu siltuma zudumu vietas.
Tad jāizstrādā tehniskais projekts,
kam seko renovācija, kuras izdevumi atkarīgi no tā, vai izvēlēta
pilna vai daļēja energoefektivitātes
pasākumu veikšana.
No renovācijas izmaksām pašvaldība segs piekto daļu, bet ne vairāk
kā 20 000 latu. Līgumi ar energoaudita veicējiem, projektētājiem, būvniekiem un kredīta ņemšana bankā
ir māju apsaimniekotāja ziņā.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks, par
mūsu pilsētas mājokļu attīstības
programmu jautāts, norāda, ka
tādu, ieguldot līdzekļus, var izstrādāt. Bet par tās esamību svarīgāka
ir realizācija. Ja iecerēm pretī nav
paredzēts finansējums, programmas lietderībai ir papīra vērtība.

Arī mājai vajadzīga kārtīga cepure,
kažoks un velteņi
Jelgavas sadraudzības
pilsētā Šauļos daudzdzīvokļu māju renovācijas
un siltumenerģijas taupības pasākumi izvērsušies
plašāk. Lielā mērā tas
saistīts ar vērā ņemamo
valsts atbalsta politiku.
Pirmā māja Šauļos pilnībā renovēta pirms desmit gadiem par
Pasaules Bankas (PB) kredīta līdzekļiem. Otra māja tolaik siltināta
daļēji. Pašlaik projekti aizsākti 42
daudzstāvu namos. Iedzīvotāju
izpratni par energoefektivitātes
projektu nepieciešamību, kā stāsta
pašvaldības Nekustamā īpašuma
nodaļas vadītājs Gitis Skurks, veicinājusi pirmo māju pieredze un
apkures izmaksu samazinājums.
Pirms renovācijas izdevumi par
siltumu vidēji sasnieguši 4,5 litus
(Ls 0,918) par dzīvojamās platības
kvadrātmetru, bet pēc darbu pabeigšanas samazinājušies līdz 1,5
– 2 litiem (Ls 0,306 – 0,408).
Pašvaldībā atzīst, ka arī kaimiņvalstī iedzīvotājus ir grūti pārliecināt
par uzlabojumiem. Pāris gadījumos
nonācis pat līdz tiesvedībai. Daļēji
par PB naudu renovētās mājas
sabiedrības vadītājs Mjatrs Vaitkus
atceras, ka tolaik teju divus gadus
dažu iedzīvotāju priekšā gandrīz uz
ceļiem kritis, lai tie dotu piekrišanu.
Tagad gan nosacījumi nav tik strikti,
vairs nav vajadzīgs simtprocentīgs
dzīvokļu īpašnieku atbalsts. Pietiek,
ka renovācijai piekrīt 50 procenti un
vēl viena dzīvokļa īpašnieks. Ekonomisku apsvērumu dēļ gan vēlams
nodrošināt 70 procentu piekrišanu,
citādi kredītiestāde pieprasīs apdrošināšanas garantijas, kas nozīmē
papildu procentu maksājumus.
Domā par izdevumiem
Sava nozīme bijusi daudzdzīvokļu māju sabiedrību izveidei. Pašlaik
sabiedrības ir 450 mājās jeb 52
procentos no 872 daudzdzīvokļu
namiem. Pārējās mājās sabiedrības
vadītāja vietā rīkojas pašvaldības
administrators.
Regulāri tiek organizētas sapulces, uz kurām aicina projektētājus,
būvniekus, finansētājus un citus
ekspertus, kas sniedz praktiskus
ieteikumus. Sava loma bijusi plaši
organizētajam pieredzes apmaiņas
braucienam uz Paņevežu. Pēc tā
aizsākts ne viens vien siltināšanas
projekts, ievērojusi Nekustamā
īpašuma nodaļas vecākā speciāliste
Linute Šablinskiene.
Nenoliedzami, namos, kur izveidota sabiedrība, vairāk domā par
izdevumu samazināšanu. Rezultāti
labāki ir mājās, kur ir zinošs un
saimniecisks sabiedrības vadītājs.
Apkopotie dati liecina, ka sabiedrību ēkās pagājušā gada decembrī
par siltumu iedzīvotāji maksājuši
vidēji 2,84 litus (Ls 0,579) par

Mjatrs Vaitkus vada dzīvokļu īpašnieku sabiedrības divās daudzstāvu mājās. Vienas renovācija veikta
pilnā apjomā. Pagaidām tikai dažās atjaunotajās mājās Šauļos nodrošināta automātiska, visu ar
siltuma patēriņu saistīto datu uzskaite par katru dzīvokli. Tālāk šie dati ar interneta starpniecību
nonāk apkures uzņēmuma rīcībā. Perspektīvā šo sistēmu plānots ieviest arī norēķiniem par auksto
ūdeni un kanalizāciju.
kvadrātmetru.
Mājās, kur sabiedrības nav un
veikts mazāk uzlabojumu, par
siltumu nācies tērēt 3,5 litus (Ls
0,714) par kvadrātmetru. Vis
ekonomiskākais nams joprojām
ir par PB līdzekļiem atjaunotais
– tajā par kvadrātmetru decembrī
bija jāmaksā 1,36 liti (Ls 0,277).
Tam ar 1,47 litiem (Ls 0,299) par
kvadrātmetru seko piecstāvu māja,
kuras siltināšana pabeigta pērn
septembrī. Pilsētā joprojām ir arī
pavisam siltumnenoturīgas mājas,
kur kvadrātmetra apkures izmaksas pārsniedz 5,5 litus (Ls 1,122).
Siltuma ražošanai Šauļos izmanto gāzi, un apkures tarifs mūsu mērvienībās ir 32,354 lati par megavatstundu (tur siltuma patēriņu mēra
kilovatstundās, vienas izmaksas ir
15,86 Lietuvas centi).

Kad valsti interesē rezultāts

Pašvaldība sedz māju energoauditu un investīciju piesaistes projektu izdevumus. No pagājušā gada
Lietuvā darbojas daudzdzīvokļu
māju renovācijas programma. Līdz
2020. gadam kaimiņvalstī paredzēts
atjaunot 70 procentus pašreizējā
dzīvojamā fonda. Lielākā tā daļa ir
privatizēta. Šauļos privātīpašumā
ir 97,5 procenti dzīvokļu.
Mājas kompleksas atjaunošanas gadījumā, ja savākts noteikts
baļļu skaits (54), valsts sedz pusi
no darbu izmaksām. Visvairāk
punktu dod sienu siltināšana (16)
un logu nomaiņa (15), regulējamu
radiatoru uzstādīšana (9). Citas uzlabojumu pozīcijas vērtētas zemāk.

Šauļu pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vecākā speciāliste
Linute Šablinskiene

Šauļu pašvaldības Nekustamā
īpašuma nodaļas vadītājs
Gitis Skurks

Piemēram, par jumta siltināšanu
piešķir 5 balles, par pagrabstāva
– 7. Veicot daļēju renovāciju, valsts
atbalsta apjoms svārstās no 15 līdz
30 procentiem. Pilsētā renovācijas
praktiskos procesus virza Lietuvas
Vides ministrijas aģentūras nodaļa,
pašvaldība vairāk konsultē.
Dziļāka priekšstata labad
G.Skurks skaidro, ka Lietuvā pašvaldību rīcībā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nonāk turpat 64
procenti. Pie mums – 75 procenti,
bet no šā gada – 80 procenti.
Valsts dotāciju apkures izdevumu
segšanai Lietuvā saņem vientuļie
pensionāri un maznodrošinātie.
M.Vaitkus zina teikt, ka viņa pārvaldītajā mājā ir trīs kundzes, kuru
pensija ir ap 400 litiem. Valsts paredzējusi, ka šādu ienākumu gadījumā izdevumi par apkuri nedrīkst
pārsniegt ceturto ienākumu daļu,
pārējo kompensē. Tā kā izdevumi
tiek aprēķināti pēc vidējiem rādītājiem, kompensācija esot lielāka
nekā siltuma izmaksas. Tas ļaujot
segt arī kredīta izdevumus par
mājas renovāciju.
Tāpat valsts maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem sedz pirmo iemaksu 10 procentu apmērā kredīta
ņemšanai. Savukārt pašvaldības
izveidotais fonds ar līdzfinansējumu
5 – 15 procentu apmērā atbalsta
mazākus remontus. Pieprasījums
pēc atbalsta ir liels – šogad no
daudzdzīvokļu mājām saņemts jau
ap simts pieteikumu.

biezumā, bet ventilācijas joslai seko
apšuvums ar dekoratīvām plātnēm
ar akmens šķembu apdari. Izveidota divcauruļu apkures sistēma,
radiatori nodrošināti ar regulēšanas
iespējām un automātisku siltumpatēriņa uzskaiti, pēc vajadzības nomainīti logi, veikti citi uzlabojumi.
Viena dzīvojamās platības kvadrātmetra atjaunošanas izmaksas namā
bija 494 liti (Ls 100,77). Vēlākos
projektos tās pārsniegušas 600 litus
(Ls 122) kvadrātmetrā, bet pēdējā
laikā cenas kritušās.
Iedzīvotāji uz 15 gadiem ņēmuši
kredītu. Maksimālais aizdevuma
termiņš ir 25 gadi. Cilvēki vēlējušies
fiksēto procentu likmi, tomēr tas
nav izdevies. Sākumā gada likme
bijusi 4,4 procenti, nu tā pieaugusi
līdz astoņiem. Laikam tāpēc iedzīvotāji centušies ātrāk norēķināties
– pašlaik to izdarījuši 60 procenti no
22 dzīvokļu īpašniekiem.
«Agrāk par dzīvokļa apkuri mēnesī maksājām 180 – 200 litus (Ls
36 – 40). Pēc siltināšanas noticis brīnums – pēdējā mēnesī bija jāmaksā
vairs tikai 40 liti (Ls 8,16). Lielākais
maksājums pēc atjaunošanas bija 60
liti (Ls 12,24). Temperatūra dzīvoklī
nekad nav mazāka par 19 grādiem.
Labi, ka to paši varam regulēt. Kad
saulīte spīd, radiatorus aizgriežam,
pietiek ar stāvvadiem,» klāsta renovētās mājas divistabu dzīvokļa
saimniece Jeļena Bernutiene.
Sākotnēji bija paredzēts, ka pēc
atjaunošanas izdosies ietaupīt 30
procentus apkures izdevumu, bet
rezultāti pārsniedza gaidīto – ietaupījums sasniedz 60 procentus. Daži
dzīvokļu īpašnieki, kas izteikuši vēlmi savu mitekli pārdot, secinājuši,
ka īpašuma vērtība pieaugusi par
30 procentiem.

Pārsniedz gaidīto

Šauļu Renovētās mājas divistabu dzīvokļa saimniece Jeļena Bernutiene rāda, ka dzīvoklī ir silts, lai gan durvis uz siltināto lodžiju ir atvērtas
un virtuvē, kad logā spīd saule, apkures radiators atslēgts.

Par godu Lietuvas kņazam Vitautam nosauktās ielas 138. nama
renovācija pabeigta pagājušā gada
septembrī. No sabiedrības vecākā
M.Vaitkus uzzinām, ka ēka siltināta
ar minerālvati septiņu centimetru

Sagatavoja Anna Afanasjeva
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Pirmdiena, 24.marts
LTV 1
7.35 Koncerts Gribas drusku pablçòoties.
Studija Dauka piedâvâ...
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 509.sçrija.
9.25 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4733.sçrija.
9.50 «Karlsons uz jumta». Zviedrijas un
Norvçìijas animâcijas filma.
11.30 «Dzîvîbas odiseja». Dokumentâla filma.
12.55 «Urbi et Orbi (Pilsçtai un pasaulei)».
Pâvesta vçstîjums no Vatikâna.

13.50 «30 dienâs apkârt Latvijai».
ESF trîs gadi Lavijâ.
14.20 SEB Muzikâlâ banka 2007. Latvijas Radio
2 roka un popdziesmu apbalvoðanas
ceremonija.*
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.15 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4734.sçrija.
18.40 «Zelta èiekurs».
19.30 «Jauna nedçïa».
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 282.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
22.45 Nakts ziòas.
22.50 «Mani sauc Deivids». ASV drâma.

LTV 7
7.50 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâla filma.
19. un 20.sçrija.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 37.sçrija.
10.25 «Atklâti par Dþenetu Dþeksoni».
Dokumentâla filma.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 232.sçrija.
14.00 NBA spçle. Sanantonio Spurs – Dalasas
Mavericks.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 37.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 130.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 31. starptautiskais Montekarlo cirka
festivâls. 1. daïa.
20.20 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma. 5.
un 6.sçrija.
21.20 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 11.sçrija.
22.05 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 5.sçrija.
22.35 «Tavs auto».*
23.05 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 130.sçrija.

LNT
6.50 «Lidmaðîna!» ASV parodiju komçdija.
8.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.
9.20 «Þila Verna brînumainie piedzîvojumi 5.
Noslçpumu sala». Animâcijas filma.
10.20 «Patiess stâsts par Sarkangalvîti». ASV
animâcijas filma. 2005.g.
12.00 «Rekða bçrnîba».
Vâcijas piedzîvojumu filma ìimenei.
13.55 «Misters Tçrauds».
ASV piedzîvojumu filma.
15.45 «Oskars». ASV kriminâlkomçdija. 1991.g.
17.55 «Viltvârde». ASV komçdija. 2002.g.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Viltvârde». Filmas turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
21.00 «Pasaules stiprâkie vîri».
Tolmets Rîga Grand Prix 2008.
22.50 «Skrçjiens pçc miljona 7». ASV realitâtes
ðovs. 12.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 5.sçrija.
1.00 «Teksasas reindþers 8». Seriâls. 4.sçrija.
1.55 «Vasabi». Francijas un Japânas drâma.
3.40 «Sacîkðu braucçjs». ASV drâma. 2001.g.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 65.sçrija.

TV3
5.50 «Doktors Hauss». Seriâls. 14.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Reiz meþâ». Lielbritânijas un ASV
animâcijas filma. 1993.g.
9.50 «Îkstîte». ASV animâcijas filma.
11.40 «Mîïâ, es samazinâju bçrnus».
ASV ìimenes komçdija.
13.30 «Mâmiòu klubs».
14.05 «Emîla nedarbi». Rîgas kinostudijas
ìimenes komçdija.
15.25 «Kurð iegâza trusîti Rodþeru?»
ASV komçdija.
17.30 «Mazulis pilsçtâ». Piedzîvojumu komçdija.

tv programma
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Forests Gamps». ASV drâma. 1994.g.
23.20 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
23.50 «Kurð iegâza trusîti Rodþeru?»
ASV komçdija.
1.45 «SMS èats».
5.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».

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

20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 9.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. 31.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 25.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 510.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4734.sçrija.
10.20 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 281. un 282.sçrija.
11.20 «Jauna nedçïa».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 Komunistiskâ genocîda upuru piemiòas
dienâ. «Ceïð uz nekurieni».
12.35 P.Vasks. «Dzîvîbas balsis».
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 510.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4735.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 283.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Sievieðu lieta».
Francijas drâma. 1988.g.
23.15 Nakts ziòas.
23.30 «Ðeit un tagad».
0.10 «Galva. Pils. Sçta».*
0.25 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 38.sçrija.
10.25 «Atklâti par skaistuma noslçpumiem uz
sarkanâ paklâja». Dokumentâla filma.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 12.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 233.sçrija.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ. 1.finâlspçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 38.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 131.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ. 4.finâlspçle.
Tieðraide.
21.45 Sporta studija. Par visu aktuâlâko pasaules un Latvijas sportâ, ðonedçï îpaðu
vçrîbu pievçrðot paðmâju hokejam.
22.30 «Autosporta programma nr.1». Raidîjums
azartiskiem ïaudîm.

23.00 UEFA Euro 2008 futbola apskats.
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 131.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 92.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Detektîvu klubiòð: Pazudusî princese».
ASV ìimenes piedzîvojumu komçdija.
11.45 «Brînumbçrni 2». ASV, Lielbritânijas
un Vâcijas ìimenes piedzîvojumu
komçdija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 114.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 90.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 70.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 33.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 104.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. 93.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Izabellas kronis».
Vâcijas romantiska komçdija.
22.55 Kinogardçþiem. «Nelâgs ieradums».
ASV traìikomçdija. 2005.g.
0.45 «Teksasas reindþers 8». Seriâls. 5.sçrija.
1.40 «Dþonijs Mnemoniks».
ASV un Kanâdas trilleris.
3.30 «Nâve Holivudâ». Kanâdas, Vâcijas un
Lielbritânijas detektîvfilma. 2001.g.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 66.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 91.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 25.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 92.sçrija.
9.50 «Mazulis pilsçtâ». ASV un Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija. 1998.g.
11.45 «Doktors Hauss». Seriâls. 15.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 4.sçrija.
13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
8.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 5.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 15.sçrija.

15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 119.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 15.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 159.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 179. un 180.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 15.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 7.sçrija.
22.20 «Vampîrs Òujorkâ». ASV komçdija.
0.40 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 179. un 180.sçrija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 15.sçrija.
5.00 «Doktors Hauss». Seriâls. 15.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 «Mentu kari» (ar subt.). Seriâls. 1.sçrija.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 9.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes

ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 10.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. 32.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena, 26.marts
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 511.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4735.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 283.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «30 dienâs apkârt Latvijai».
ESF trîs gadi Latvijâ.
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. 7.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 511.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4736.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 284.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 39.sçrija.
10.25 «Trakâs Holivudas naktis».
Dokumentâla filma.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 234.sçrija.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ.
2.finâlspçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 39.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 132.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Trakâs Holivudas naktis».
Dokumentâla filma.
20.05 «Maskavas afrikâòi». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g.
21.00 «Trakonams». ASV trilleris. 2004.g.
22.30 «Nâkotnes parks».
23.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 132.sçrija.
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 21.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 93.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Detektîvu klubiòð: Piedzîvojums ar vijoli».
ASV piedzîvojumu komçdija ìimenei.
11.45 «Lizija Makgvaira».
ASV komçdija jaunieðiem. 2003.g.
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14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.05 «Reba». Seriâls. 91.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 71.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 34.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 105.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. 94.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma». Seriâls. 11.sçrija.
23.05 «Solîjums». ASV detektîvfilma. 2001.g.
1.20 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 6.sçrija.
2.15 «Amçlija». Francijas un Vâcijas romantiska komçdija.
4.25 «Viltojums». ASV asa siþeta filma.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 92.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 26.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 93.sçrija.
9.50 «Nerâtnâ trusîða piedzîvojumi».
Animâcijas filma.
11.10 «Auniòa Ðona piedzîvojumi».
Animâcijas filma.
11.45 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 16.sçrija.
12.45 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 15.sçrija.
13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
9.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 6.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 16.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 120.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 16.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 160.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 181. un 182.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. 6.sçrija.
22.20 «Nozieguma skelets». Seriâls. 22.sçrija.
23.20 «Meklçðanâ». Seriâls. 4.sçrija.
0.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
11.sçrija.
0.55 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 181. un 182.sçrija.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 16.sçrija.
5.00 «Doktors Hauss». Seriâls. 16.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Kopsavilkums par Meksikas posmu.*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Mentu kari» (ar subt.). Seriâls. 2.sçrija.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.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 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Zviedrijas posma aizkulises.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 27.marts
LTV 1
13.35 «Misters Bîns». Animâcijas filma.
14.00 LNT dienas ziòas.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 512.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4736.sçrija.

10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 284.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Kur paliek mans
teâtris». Saruna ar reþisori M.Íimeli.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.

15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 512.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4737.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 285.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Netîrais darbs:
darbs, kas koþ». Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 40.sçrija.
10.25 «Èelsijas Handleres labâkie joki».
Dokumentâla filma.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 235.sçrija.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ.
3.finâlspçle.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 40.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 133.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ. 5.finâlspçle.
Tieðraide. Ja spçle nenotiek, tad:
19.30 «Sirano no Menilmontânas».
Mâkslas filma.
21.10 «Japânas nacionâlie dârgumi».
Dokumentâla filma.
21.45 «Avota noslçpums». Vâcijas komçdija.
23.20 «Uz meþa takas».
23.50 «Zootrops».
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 133.sçrija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 22.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 94.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Lesija». ASV piedzîvojumu
filma ìimenei.
12.00 «Dþonijs Cunami». Piedzîvojumu filma.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 116.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 92.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 72.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 35.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 106.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. 95.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 4.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 250.sçrija.
23.45 «Kriminâlizmeklçðanas komanda» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 1. un 2.sçrija.
1.50 «Taisnâ tiesa». Lielbritânijas un Ungârijas
laikmeta drâma. 2006.g.
3.45 «Edisona». ASV kriminâldrâma. 2005.g.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 20. marts

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 93.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 27.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 94.sçrija.
9.50 «Bruòurupuèi nindzjas 2». ASV un
Honkongas piedzîvojumu filma.
11.45 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 17.sçrija.
12.45 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 5.sçrija.
13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
10.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 7.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 17.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 121.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 17.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Seriâls. 161.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 183. un 184.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 1.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidîjumu vada S.Druþko.
22.20 «Zirnekïa tîklâ». ASV trilleris. 2002.g.
0.15 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
1.15 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 17.sçrija.
5.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 17.sçrija.

19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 286.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 11.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 3.sçrija.
24.00 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Uzòçmçjdarbîbas
iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 41.sçrija.
10.25 «Trakâkie randiòu mirkïi 2».
Dokumentâla filma.
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis».
Vâcijas seriâls. 236.sçrija.
14.00 NBA spçle. Sanantonio Spurs – Dalasas
Mavericks.*

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Zviedrijas posma aizkulises.*
8.30 «Çdam mâjâs»* (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Mentu kari» (ar subt.). Seriâls. 3.sçrija.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Zviedrijas posma aizkulises.*

18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
21.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 12.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 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Argentîna. Komandu apskats.
24.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 34.sçrija.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 28.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 513.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4737.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 285.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 15.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas filma. 9.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 513.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4738.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 41.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 134.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Trakâkie randiòu mirkïi 2».
Dokumentâla filma.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 6.sçrija.
21.00 «Viòð baidâs ðaut». ASV komçdija.
22.45 «Zveja» (krievu val.).
23.15 «24 stundas 3». ASV seriâls. 11.sçrija.
24.00 NBA spçïu apskats.
0.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 134.sçrija.
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 23.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 95.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Nebçdòi». Kanâdas piedzîvojumu
komçdija ìimenei.
12.00 «Blçþi». ASV komçdija. 2002.g.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 117.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 93.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 73.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 36.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 107.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis».
LNT komçdijseriâls. 18.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Nozieguma rçbuss». ASV kriminâdrâma.
0.10 «Jâ». Mâkslas filma.
2.00 «Glâbta!» ASV komçdija jaunieðiem.
3.50 «Pianists». Lielbritânijas, ASV, Vâcijas un
Spânijas trilleris. 2002.g.
5.40 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 3.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 94.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 11.sçrija; «Mazâs burves».
8.sçrija; «Lilo un Stiès». 39.sçrija.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 28.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 95.sçrija.
9.50 «Bruòurupuèi nindzjas 3». ASV un
Honkongas piedzîvojumu filma.
11.45 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 18.sçrija.
12.45 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 6.sçrija.
13.40 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
11.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 8.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». ASV seriâls.
18.sçrija. Lomâs: B.Mièela,
M.Rosmane, S.Kolinss, K.Hiksa,
D.Galahers, Dþ.Bîla.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».

Vâcijas seriâls. 122.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 18.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
162.sçrija. Lomâs: B.Kârtere, L.Èapela,
Â.Dþefrijs u.c.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 185. un 186.sçrija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða
programma. Vada J.Ðteinbergs,
E.Kovaïevska, A.Drunka un
Z.Muktupâvels.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
Vada B.Sipeniece-Gavare.
21.35 «Dþonsonu ìimenes brîvdienas». ASV
komçdija. 2004.g. Lomâs: S.Kailzs,
V.Viljamsa, S.Noulza u.c.
23.30 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas
humora ðovs.
1.40 «Mani trîs vîri».
Brazîlijas romantiska komçdija.
3.30 «SMS èats».
5.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 18.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Argentîna. Komandu apskats.*
8.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Mentu kari» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
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. 12.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Argentîna. Komandu apskats.*
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. 35. un 36.sçrija.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

9.00 «Televeikala skatlogs».
«Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Spârni, kâjas,
astes» (krievu val.).
9.45 «Televeikala skatlogs».
«Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Maskavas afrikâòi». Dokumentâla filma.
14.00 Samsung lîgas spçle hokejâ. 6.finâlspçle.
Tieðraide. Ja spçle nenotiek, tad:
14.00 «Kaðalota strupceïð». Mâkslas filma.
15.35 «Japânas nacionâlie dârgumi».
Dokumentâla filma. 2. un 3.sçrija.
16.25 «Tavs auto».
16.55 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma. 13.
un 14.sçrija.
18.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Ventspils – Kalev.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
21.50 «Mîlestîbas grâmata». ASV komçdija.
23.45 «Mâja briesmâs». Francijas trilleris.
1.25 «NBA apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
252.sçrija.
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas filma. 49.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
Vada E.Zarinð.
10.05 «Ìeniâlais Dþimijs Neitrons».
ASV animâcijas filma.
11.40 «Amulets 7». ASV seriâls. 11.sçrija.
12.40 «Droðîbas patruïa». ASV ìimenes
komçdija. 1998.g.
14.25 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 93. un
94.sçrija.
15.25 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 39.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 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.). Krievijas izklaidçjoðs raidîjums.
22.45 «Operas spoks». ASV un Lielbritânijas
muzikâla drâma. 2004.g.

Sestdiena, 29.marts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Mazulis»; «Rieksts». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 12.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. 45.
un 46.sçrija.
12.00 Leìendas un îstenîba. «Nikolâ de Stâls».
Dokumentâla filma.
13.00 «Sliktâ slava». Mâkslas filma.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 39.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Sievas un meitas». ASV un Lielbritânijas
seriâls. 3.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Arhitekts M.Ìelzis.
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 39.sçrija.

20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 3.sçrija.
22.05 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.45 Nakts ziòas.
23.50 «Paziòojums». Drâma. 2006.g.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*

1.20 «Evas pludmales fantâzijas».
Erotiska filma.
4.05 «Tçlojot Dievu».
ASV kriminâldrâma.
5.50 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 4.sçrija.

TV3
5.50 «Smieklîgâkie videokuriozi». Raidîjums.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 12.sçrija; «Multeòu karuselis». 61.sçrija; «Jugio 3». 26.sçrija;
«Mikimausa skola». 16.sçrija.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 15.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 7.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.35 «Dþonsonu ìimenes brîvdienas».
ASV komçdija.
12.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora ðovs.
14.35 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs.
16.55 «Mans necilais vecpuisis 4».
Seriâls. 5.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss». Seriâls. 19.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 9.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Noíeriet sîko!»
ASV ìimenes filma.
22.40 «Alibi». ASV un Nîderlandes
traìikomçdija.
0.30 «Marta kaíi». ASV komçdija. 2001.g.
2.10 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 19.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 8. un 9.sçrija. Lomâs:
V.Þakovs, E.Truhmeòevs, J.Ïvova,
J.Curilo, K.Gluðkovs.
11.00 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).

9
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. 14.sçrija.
23.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 30.marts
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija».
8.30 «Sargâjiet bçrnus!»
8.45 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi». Izglîtojoði izklaidçjoðs
raidîjums ìimenei.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».* Aktuâlas tçmas ar
S.Semjonovu. Skaties dabâ!
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Vienkârði pops».
Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Zaïâ un Melngaiïa iela.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 51.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Zem apgâztâ mçness».
Rîgas kinostudijas melodrâma.
23.00 «Projekts Cilvçks». V.Celms. Baltu
pasaules uzskats. Zîmes.
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Izmeklç Hetija Veintropa». Lielbritânijas
detektîvfilma. 3.sçrija.

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
253.sçrija.
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 50.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 9.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.30 «Mans milzis». ASV komçdija. 1998.g.
12.30 «Asterikss un Obelikss: Misija Kleopatra». Francijas un Vâcijas piedzîvojumu
komçdija. 2002.g.
14.35 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 95.sçrija.
15.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.
15.25 «Olivers Tvists». Lielbritânijas, Èehijas,
Francijas un Itâlijas drâma. 2005.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 40.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 «Novâkt Kârteru».
ASV kriminâltrilleris. 2000.g.
1.25 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 11.sçrija.
2.25 «Tîmeklis» (ar subt.). Krievijas seriâls.
8.sçrija.
3.25 «Purpura upes 2». Francijas, Itâlijas un
Lielbritânijas trilleris. 2004.g.
5.15 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 68. un 69.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 20.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 13.sçrija; «Multeòu karuselis». 62.sçrija; «Jugio 3». 27.sçrija;
«Mikimausa skola». 17.sçrija.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas filma. 7.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 8.sçrija.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
10.55 «Noíeriet sîko!»
ASV ìimenes filma.
12.45 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.45 «Vieglprâtîbas nasta».
ASV komçdija. 1997.g.
16.00 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 15.sçrija.
17.00 «Mans necilais vecpuisis 4».
ASV seriâls. 6.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 20.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Sargs». ASV trilleris. 2006.g.
0.50 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 15.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 9.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Izglîtîba un
karjera». Iepazîstinâm ar Jelgavas
1. sanatorijas inernâtpamatskolas
bçrniem, kuri slimo ar skoliozi un
kustîbu traucçjumiem.
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Vârds
uzòçmçjiem». Viss bûvei un remontam
– pavasara izstâdç Mâja 1. www.tv.lv
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 «Uz meþa takas».*
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 «Dzîvnieku mîïotâji». Dokumentâls
seriâls. 21.sçrija.
13.45 «Îstais laiks».
ASV romantiska komçdija. 2003.g.
15.15 «Nâkotnes parks».*
15.45 «Cilvçks bez sejas». ASV drâma. 1993.g.
17.40 «Âfrikas fauna». Dokumentâls seriâls.
15. un 16.sçrija.
18.45 «Ceïâ ar kameru. Ceïojums uz pasaules
jumtu». 1.daïa.
19.15 «Noziedzîgie prâti 2». ASV un Kanâdas
seriâls. 11.sçrija.
20.00 NBA spçle. Hjûstonas Rockets – Sanantonio Spurs. Tieðraide. Tâ varçtu bût
visai grandioza cîòa, taèu Hjûstonas
komandas spçku tomçr ietekmçjis
íînieðu milþa Jao Miòa savainojums,
un ar Treisija Makgreidija varçjumu
vien var arî bût par maz uzvarai.
22.30 «Krçjums... saldais».
23.00 «Nakts stalkers». Seriâls. 9.sçrija.
23.45 «NBA spçïu apskats».*

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. 4.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.).
Kulinârijas raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
15.00 Moto GP sacensîbu tieðraide no Spânijas.
16.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Seriâls. 8. un 9.sçrija.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 8. un 9.sçrija.
0.10 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Starptautiskās patērētāju dienas KONKURSS noslēdzies!

Eiropas Komisijas informācijas punkts «Europe Direct» Jelgavā pateicas par dalību
Starptautiskajai patērētāju dienai veltītajā konkursā. Pareizās atbildes uz 13. marta
numurā publicētajiem jautājumiem ir šādas:
1. EVAK (Eiropas Veselības apdrošināšanas karte)
2. 100 ml;
3. Komisāre Meglena Kuneva.
Sveicam konkursa uzvarētājus – Daci Hercbergu, Sanitu Čimu, Mariku Zandbergu, Mairitu Rubeni, Ati Rubeni, Gati Jakubu, Gunu Konstantinovu, Gaļinu
Stubailovu, Artūru Apini – un aicinām ikvienu apmeklēt Starptautiskajai patērētāju
dienai veltīto pasākumu 26. martā plkst. 13 Latvijas Lauksaimniecības universitātē,
Starptautiskajā semināru centrā.
13:00 – 13:05 Pasākuma atklāšana, ievadvārdi
(Vita Kindereviča, EK informācijas punkta «Europe Direct» Jelgavā vadītāja)
13:05 – 13:35 Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbība Latvijā
(Sanita Biksiniece, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)
13:35 – 14:05 Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība Latvijā un ES
(Aija Gulbe, Eiropas Patērētāju informēšanas centra direktore, Laura Grava, Eiropas
Patērētāju informēšanas centra juriste)
14:05 – 14:35 SOLVIT – efektīva problēmu risināšana iekšējā tirgū
(Reinis Bērziņš un Gunta Jēgere, SOLVIT koordinācijas centrs)
14:35 – 14:50 Jautājumi, diskusija
14:50 – 15:00 Viktorīnas uzvarētāju apbalvošana
Sīkāka informāciju: EK informācijas punktā «Europe Direct», tālrunis 63022751
EK informācijas punkta Europe Direct darbību nodrošina Eiropas Komisija
un Jelgavas rajona padome

Un pasaule ienāk Jūsu mājās
Caur logiem mēs veramies pasaulē, tiem veltām pirmo skatienu, no rīta
mostoties, lai noskaidrotu, kāds ārā laiks. Nav taču noslēpums, ka logiem
ir ne tikai svarīga funkcionālā nozīme, bet tie ir arī būtisks katras fasādes
elements. Šodien tirgū ir ne mazums firmu, kas nodarbojas ar plastikāta
logu izgatavošanu, svarīgi ir neapjukt plašajā piedāvājuma klāstā. Ja jums
būtiska ir gan kvalitāte, gan apkalpošanas serviss, tad nepaejiet garām SIA
«Mustangs» filiālei «Četri logi».
Viens no uzņēmuma dibinātājiem Dmitrijs Mugins stāsta, ka, būdami logu
izgatavošanas profesionāļi, veicam logu mērīšanas un montāžas darbus.
Uzņēmums piedāvā plašu produkcijas sortimentu: ne tikai vienkāršos PVC
logus , bet arī no koka un alumīnija. Logiem var būt jebkura konfigurācija:
tie var būt gan taisnstūra, gan arku, gan apaļie, gan trapecveida. Būtībā
tas viss ir atkarīgs tikai no paša klienta vēlmēm un izdomas. Filiālē «Četri
logi» varat pasūtīt arī krāsainus logus, piedāvājumā dažādi krāsu toņi un
iespēja izvēlēties trīs vai piecu kameru profilu. Izvēloties filiāli «Četri logi»,
jums nebūs jāmeklē atsevišķi palodzes un speciālistus, kas veiktu apdares
darbus – uzņēmums piedāvā pilnu servisu.
Visai produkcijai ir raksturīga augsta kvalitāte – tiek izmantots selektīvais
stikls, furnitūra no Eiropas vadošajiem ražotājiem, tiek veikta kvalitatīva
montāža, ražotajai produkcijai ir stingras kvalitātes kontrole. Uzņēmuma
montāžas speciālisti ir izgājuši kursus un saņēmuši visus nepieciešamos

sertifikātus. Arī ofisu darbinieki ir zinoši, laipni, gatavi sniegt
visu nepieciešamo informāciju
un ar vēlmi palīdzēt izvēlēties
jums vispiemērotāko. Runājot par pasūtījuma izgatavošanas laiku, jāatzīst,
ka tas ir atkarīgs galvenokārt no pasūtījuma sarežģītības. Ziemas periodā
darbs tiks paveikts ātrāk, bet pašlaik filiāles «Četri logi» produkcija kļūst
aizvien vairāk pieprasītāka. Uzņēmuma darbinieki jau 2 – 4 nedēļu laikā
klientus iepriecina ar uzstādītiem, jauniem logiem. Izstrādājumu un pakalpojumu cenas ir ļoti draudzīgas, pieejamas jebkuram pasūtītājam.
Uzņēmumam ir laba sadarbība ar kredītkompānijām, kur jūs varat saņemt
kredītu jauno logu iegādei ar izdevīgiem noteikumiem.
SIA «Mustangs» filiāle «Četri logi» ir ļoti pretimnākošs uzņēmums, ne tikai
uzklausot klientu vēlmes, bet arī izveidojot filiāles tuvāk klientiem.
Jaunums – Eiropas kvalitātes metāla durvis.

• Tukumā esat gaidīti Jāņa ielā 9,
tālr./fakss 63123376, mob.27036439
• Jelgavā RAF dzīvojamā masīvā Loku maģistrālē 17
(2.stāvā), tālr./fakss 63022955
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ZAHL atklātais čempionāts
noslēdzies, turpinās kausa izcīņa
 Visvaldis Danenbergs

ZAHL vēsture

Līdz ar Ledus halles atklāšanu Jelgavā izveidojās desmit komandas, kas
pieteicās pirmajam Zemgales Amatieru atklātajam čempionātam. Nu jau aiz
muguras septiņas sezonas. Dalībnieku skaits no pāris simtiem 2001. gadā
izaudzis līdz sešiem septiņiem simtiem. Šo sezonu laikā Zemgales Amatieru
līgas čempionātos piedalījušās dažādas komandas. Vairākas, sarodoties
jaunām ledus hallēm, pašlaik bāzējas tajās. Tā notika ar mākslīgā ledus
parādīšanos Brocēnos, Tukumā un, protams, arī Rīgā, kur kā sēnes saauga
jaunas halles. Ir komandas, kas devušās izmēģināt spēkus galvaspilsētas
rīkotajos turnīros, savukārt ir arī tādas vai atsevišķi spēlētāji, kas apvieno
spēlēšanu visās minētajās hallēs, tostarp arī Jelgavā. Šo sezonu laikā ir kronēti gan regulāro čempionātu uzvarētāji, gan «Tērvetes alus», «Zemgales
kausa» izcīņu laureāti. Pašlaik Zemgales Amatieru hokeja līgas čempionātā
piedalās 19 komandas. Veidošanās stadijā ir vēl divas, kas jau izteikušas
vēlmi piedalīties nākamās sezonas amatieru čempionātā. Neskatoties uz
laika apstākļiem, kas liedz iespēju izmantot dabīgā ledus burvību, viss tiek
kompensēts Jelgavas Ledus halles arēnā, kur ne tikai no komandām, kas
ledu izmanto regulāri, bet arī no viesiem dzirdamas tikai labas atsauksmes
par piedāvāto ledu un tā kvalitāti.

Ar «Karāta» (augstākajā
līgā) un «Igates/MMM»
(pirmajā līgā) komandu
uzvarām noslēgusies
septītā regulārā čempionāta sezona Zemgales Amatieru hokeja līgā
(ZAHL).
Komandas izcīnītās medaļas,
kausus, labāko balvas jau saņēmušas, uzvaras prieki mazliet aprimuši, un atkal esam aizraujošu
cīņu virpulī.
Jau pagājušajās brīvdienās tika
aizvadītas pirmās ZAHL kausa
izcīņas spēles, kurām sekos vēl
interesantākas bezkompromisa
cīņas. Komandas, ņemot vērā čempionātā izcīnītās vietas, sadalījušās
pa pāriem, kur savā starpā cīnīsies
līdz divām uzvarām. Šoreiz plašāk
par čempionāta norisi.
2007./2008. sezonas ZAHL
čempionāts norisinājās divās
līgās (augstākajā, kur startēja
deviņas komandas, un pirmajā,
kur startēja 10 komandas). Abās
līgās komandas aizvadīja divus
riņķus. Sezona bija interesantu un
aizraujošu cīņu piesātināta.
Augstākajā līgā jau no pirmajām
cīņām vadošās pozīcijas ieņēma šīs
sezonas zelta un sudraba medaļu
ieguvēji («Karāts» un«B-Tehno»),
un visas sezonas garumā, liekot
soli pa solītim, neviena netraucētas, abas komandas īstenoja sezonai izvirzītos mērķus. Savstarpējās spēles beidzās ar draudzīgiem
neizšķirtiem (2:2, 1:1). Katra komanda cieta pa zaudējumam, bet
«B-Tehno» vēl punktu uzdāvināja
Olaines hokejistiem.
Mazliet lielāka stīvēšanās sanāca par bronzas medaļām. Sagaidot
2008. gadu, turnīra tabulas vidusdaļā vairākas komandas bija cieši
sablīvējušās cita pie citas. Taču sezonas otrā puse pagalam neveiksmīga izrādījās «Olaines», «Mītavas», «Pirātu» hokejistiem, kas
tik vien spēja, kā izcīnīt 3 punktus

ZAHL augstākajā līgā jau no pirmajām cīņām vadošās pozīcijas ieņēma šīs sezonas zelta medaļas
ieguvēji hokeja komanda «Karāts».
Foto: Ivars Veiliņš
no 16 iespējamajiem.Te droši ķeniekiem, un bronzas medaļas
vien priekšā liels darbs, pamatīga būtu rokā, taču puišiem mazliet
spēļu analīze, korekcijas treniņu pietrūka – spēle noslēdzās ar reprocesos, iespēzultātu 2:2.
jams, arī sastāva Čempionāta noslēguma
Cerības uz godizmaiņas, lai sa- tabula (augstākā līga)
algotām vietām
gatavotos cerīgābija zaudējuši arī
Punkti Gūtie/
kiem startiem, 		
Bauskas hokejiszaudētie
kvalitatīvākam, 			
ti, kas sezonas
vārti
rezultatīvākam, 			
otrajā pusē pa27
63-31
skatāmākam ho- 1. Karāts
rādīja daudz la2. B-tehno
27
56-31
kejam nākamajā
bāku sniegumu,
3. Zemgale
19
62-43
sezonā.
taču neveiksmī4. Ozolnieki 19
39-39
Līdz ar šo ko- 5. Olaine
gā sezonas pirmā
14
41-54
mandu neveiks- 6. Bauska
puse vairs neļāva
13
38-43
mīgo sezonas otro 7. Pirāti
noķert pa priek11
29-41
pusi mazinājās 8. Mītava
šu ejošos bronzas
10
46-54
4
18-59
spriedze cīņā par 9. Bokova
kārotājus.
bronzu. Divcīņa
Sezonas neizveidojās starp Ozolnieku un veiksminieki – «Bokovas» hokeZemgales komandām, kas līdz jisti, kas visas sezonas garumā
pat pēdējai čempionāta spēlei spēja izcīnīt tikai četrus punktus.
nebija noskaidrojušas savas beigu Taču te vērts piebilst, ka tā ir
pozīcijas. Savā čempionāta pēdējā viena no komandām (vēl Olaine,
spēlē Ozolnieku komandai bija Bauska), kurā nespēlē augstākās
nepieciešama uzvara pret bauš- raudzes viesstrādnieki. Komanda,

kuru vārda tiešākajā nozīmē var
saukt par patiesi amatieru hokeja
komandu.
Pirmajā līgā visas sezonas garumā uz līderpozīcijām pretendēja
«MMM» un «Igate/MMM», kas
rādīja visai pārliecinošu, vienmērīgu sniegumu. Cieši pa pēdām ar
mazliet mainīgām sekmēm sekoja
«Sixspārņu», «LICO» un «Ledusvīru» hokejisti.
Tuvojoties regulārā čempionāta noslēgumam, neveiksmes
sāka mocīt potenciālos medaļniekus «MMM» hokejistus. Viss
sākās ar neveiksmēm spēlēs
pret Stājhokeja izlasi (2:2) un
«LICO» komandu (2:4). Komandas sastāvā bija notikušas krasas
izmaiņas, jo vairāku vadošo
spēlētāju traumatisma un citādu
veselības problēmu dēļ sastāvā
parādījās jūtami robi. Visam klāt
smagu kājas traumu pēc divām
neveiksmīgajām spēlēm (tas
notika treniņā) guva komandas

Triumfē «Milona» karatists
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domē šonedēļ
tradicionāli godināti
februāra labākie sportisti, kuri šajā mēnesī guvuši panākumus
Eiropas un Latvijas
čempionātos. Mēneša
sporta laureāta kausu ieguva cīņas kluba
«Milons» karatists Kalvis Kalniņš.
Sporta servisa centra metodiķis Valdis Ilmers informē,
ka šomēnes laureātu piemiņas
veltes un diplomus saņēma
viens Eiropas čempionāta uzvarētājs, 15 Latvijas Republikas
(LR) čempioni un divas Jelgavas
sporta klubu komandas par
ievērojamiem sasniegumiem
komandu kopvērtējumā LR
čempionātos.
Mēneša laureāta Goda rakstu
un Sporta servisa centra piemiņas velti saņēma cīņas kluba
«Milons» karatists K.Kalniņš
par iegūto 3. vietu Eiropas kadetu, junioru čempionātā karatē
WKF versijā Triestē (Itālija),
treneris Andris Vasiļjevs. Kalvis
šajā mēnesī bija vienīgais čempi-

ons ārpus mūsu valsts.
Savukārt Pateicības rakstus
par ievērojamiem rezultātiem
LR čempionātos saņēma Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkņi Ilona Badune
par trīskārtējo LR čempiones
titulu, Viktors Vovruško, kas
kļuvis par četrkārtējo LR čempionu, Māris Lencēvičs par
otrkārtējā LR čempiona titula
iegūšanu, Jaroslavs Orbidāns,
Ģirts Ģīrupnieks un Pāvels Belouss, kas par LR čempioniem
kļuvuši pirmo reizi. Pateicības
rakstus saņēma arī invalīdu
un rehabilitācijas sporta kluba «Cerība» sportisti Ingrīda
Priede, Ivita Strode un Edgars
Bergs par izcīnītajām 1. vietām
Latvijas invalīdu ziemas čempionātā invalīdiem vieglatlētikā
– lodes grūšanā un diska mešanā –, un Vineta Veļicko par 1.
vietu Latvijas invalīdu ziemas
čempionātā invalīdiem vieglatlētikā – 50 metru tāllēkšanā.
Treneres – Maija Ukstiņa un
Ruta Kļaviņa.
Apbalvojumus par sasniegumiem izpelnījušies arī sporta
kluba «Jelgavas roņi» peldētāji
Raisa Petrova un Gaļina Žukova
par 1. vietām 25 metros brasā 6.

pamatvārtsargs Jānis Skudra.
Atlikušajās spēlēs komandai
klājās vēl grūtāk. Tika zaudēti
punkti pret «Igati/MMM» (4:5),
un smags zaudējums spēlē pret
«Ledusvīriem» (1:5). Līdz ar to
komandai sapnis par medaļām
bija tikpat kā izsapņots.
Taču čempionāta pēdējās
spēles tabulas galvgalī izdarīja neprognozētas korekcijas.
«Igate/MMM», kam zelts jau
bija nodrošināts, savu pēdējo
cīņu zaudēja «LICO» hokejistiem (1:4). «Sixspārņi» savu
uzdevumu izpildīja par visiem
100 procentiem, uzvarot «CMB
Mittwoch» (10:0), taču «Ledusvīri» savā pēdējā spēlē, kur, kā
minimums, bija nepieciešams
neizšķirts rezultāts, lai iegūtu
bronzu, bet uzvaras gadījumā
– sudrabu, nespēja atrast īsto līdzekli pret progresējušo Lielupes
komandu. Rezultātā zaudējums
(1:2) un tikai ceturtā vieta.
Tabulas vidusdaļā vietas
saglabāja «LICO» (21 punkts)
un «Lielupes» (19 punkti) hokejisti. Seko «Ekskursijas.lv»
hokejisti, kas čempionāta otro
riņķi aizvadīja veiksmīgāk, taču
pirmajā zaudētais vairs nebija
atgūstams. Rezultātā – septītā
vieta. Aiz viņiem seko Latvijas
Stājhokeja izlase, kas nu jau ir

LR čempionātā ziemas peldēšanā,
2. posmā; Ņikita Gorbatko un
Aleksandrs Jakovļevs par iegūtajām 1. vietām 25 metros brasā, 50
metros brīvajā stilā 6. LR čempionātā ziemas peldēšanā, 2. posmā;
Vilis Ķempelis par 1. vietu 25
metru un 50 metru peldējumos
tajā pašā čempionātā.
Suminātas arī divas sporta
klubu komandas – Jelgavas
Specializētās peldēšanas sko-

las komanda (treneres Astra
Ozoliņa un Jeļena Visocka) par
1. vietu LR 2008. gada ziemas
peldēšanas čempionātā, kā arī
sporta kluba «Jelgavas roņi»
stafetes komanda – Aleksandrs
Jakovļevs, Valērijs Kisļakovskis,
Natālija Puzanova un Andrejs
Iļjuks – par izcīnīto 1. vietu
ziemas peldēšanas 2007. – 2008.
gada sezonas kopsavilkumā stafetē 4 x 25 metri brīvajā stilā.

Čempionāta noslēguma
tabula (1. līga)
		
Punkti Gūtie/
			
zaudētie
			
vārti

1. Igate/MMM
2. Sixspārņi
3. MMM
4. Ledusvīri
5. LICO
6. Lielupe
7. Ekskursija.lv
8. Stājhokejs
9. CMB Mittwoch
10. Plēsoņas

27
27
25
25
23
21
17
9
3
3

57-32
73-27
73-37
64-30
69-35
55-42
48-40
37-69
21-114
14-86

ZAHL 2007./2008. regulārais
čempionāts noslēdzies, taču abu
līgu astoņas spēcīgākās komandas iesaistījušās cīņā par ZAHL
ceļojošo kausu. Laureāti būs
zināmi tikai maija beigās.

Pašiem sava «Lielā balva»
 Ritma Gaidamoviča

Cīņas gars, azarts, konkurence – tāda gaisotne
nākamceturtdien, 27.
martā, no pulksten 10
valdīs Jelgavas Sporta
hallē, kur jau otro gadu
norisināsies «Lielās balvas» izcīņa pilsētas vispārizglītojošo skolu 5.
– 12. klašu skolēniem
trīs vecuma grupās.

Šā mēneša Goda raksta un Sporta servisa centra piemiņas veltes
saņēmējs karatists Kalvis Kalniņš, kas izcīnīja 3. vietu Eiropas
kadetu, junioru čempionātā.
Foto: Ivars Veiliņš

ceļa jūtīs uz pasaules čempionātu Amerikas Savienotajās
Valstīs.
Turnīra tabulu noslēdz komandas, kas šogad startēja pirmo
reizi. Sezonas laikā pēdējā vietā
visu laiku atradās «CMB Mittwoch» hokejisti, taču čempionāta
izskaņā viņiem izdevās izcīnīt
svarīgu uzvaru (2:1) pret sīvākajiem konkurentiem «Plēsoņām».
Pirmā savstarpējā cīņa noslēdzās
neizšķirti (1:1).

Jelgavas Sporta servisa centra
projektu vadītāja Guna Trukšāne stāsta, ka gandrīz 10 sezonas Latvijas Televīzija translēja
jauniešu vidū populārās skolu
komandu sacensības «Lielā balva», taču nu pieteikšanās tām
ir pārtraukta. Tas mudinājis
domāt, ka «Lielo balvu» varētu
rīkot arī tepat Jelgavā, tādējādi
jauniešiem sniedzot iespēju savu
brīvo laiku veltīt fiziskām aktivitātēm, un Jelgavas Sporta servisa
centrs pavasara brīvlaikā organizē
«Lielās balvas» izcīņu pilsētas vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu
audzēkņiem. Šādas sacensības
starp pilsētas izglītības iestādēm norisināsies jau otro reizi.
Tā ceturtdien no pulksten 10 spēkiem savā starpā mērosies piecas

5. – 6. klašu skolēnu komandas, no
pulksten 13 laukumā tiksies sešas
7. – 9. klašu skolēnu komandas,
savukārt no pulksten 16 par «Lielo
balvu» cīnīsies piecas vidusskolēnu
komandas. Kopumā dienas garumā laukumā tiksies 16 komandas.
Katrā komandā startēs 12 skolēni
– sešas meitenes un tikpat zēnu,
un katru skolu pārstāvēs tikai
viena komanda katrā vecuma
grupā jeb skolas izlase.
Jauniešiem būs jāparāda sava
prasme ātrumā, veiklībā un precizitātē dažādās stafetēs un spēka
pārbaudēs. Uzvarētāju komandas
katrā klašu grupā saņems ceļojošo kausu «Lielā balva 2008»,
kā arī Sporta servisa centra
sagādātu naudas prēmiju. Ja
skola izcīnīs kausu trīs gadus
pēc kārtas, tas paliks skolas
īpašumā, un šis noteikums neapšaubāmi ir izaicinājums pērnā
gada uzvarētājiem. Diplomus
un veicināšanas balvas saņems
arī 2. un 3. vietu ieguvēji, bet
pārējiem tiks piemiņas balvas par
dalību Jelgavas skolu sacensībās.
Pērn «Lielo balvu» – ceļojošo kausu
un naudas prēmiju sporta inventāra iegādei – izcīnīja 4. pamatskolas
(5. – 6. klase), 4. vidusskolas (7. – 9.
klase) un Spīdolas ģimnāzijas (10.
– 12. klase) komandas.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 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 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
 22. martā pulksten 11 – skolu un jaunatnes triādes «NO-DO-MO»
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).
 23. martā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, 1. līga (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 23. martā pulksten 13 – ZAHL A līga 4. vieta – 5. vieta (2. spēle),
pulksten 14.15 – ZAHL A līga 3. vieta – 6. vieta (2. spēle), pulksten
17 – ZAHL A līga 2. vieta – 7. vieta (2. spēle), pulksten 18.15 – ZAHL
A līga 1. vieta – 8. vieta (2. spēle), pulksten 19.30 – «Zemgale 95»
– «Maskava 95» (Jelgavas Ledus hallē).
 26. martā pulksten 11 – LR – HBJL čempionāts basketbolā (zēni)
BK «Zemgale» – «Ogres» BS (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 27. martā pulksten 10, 13, 16 – Sporta servisa centra Lielās balvas
izcīņa vispārizglītojošām skolām (5. – 6.; 7. – 9., 10. – 12. klašu grupām)
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).

Ceturtdiena, 2008. gada 20. marts

Dziedoši, dejojoši zaķi,
olas un šūpoles
 Ritma Gaidamoviča

Kopīga olu vārīšana,
ripināšana, modīga
to pucēšana un podu
dauzīšana – tas viss
23. martā būs iespējams tradicionālajā
Lieldienu pastaigā
Jelgavas pils parkā.
No pulksten 12 līdz
pat 16 ikviens varēs
piedalīties dažādās atrakcijās, savukārt tie,
kas nevēlēsies nedz
oloties, nedz šūpoties,
varēs baudīt daudzpusīgu kultūras programmu.
«Pils parkā pasākumi sāksies
pusdienas laikā, taču apmeklētājiem atvērts tas būs no agra
rīta, lai tie jelgavnieki, kuri seko
līdzi Lieldienu tradīcijām, jau
saulei lecot, varētu nākt un izšūpoties kādās no četrām bērnu,
trīs pieaugušo un divām laipu
šūpolēm – lai vasarā nekostu
odi,» stāsta viens no pasākuma organizatoriem Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Studentu kluba pārstāvis Gints
Romulis.
Ap pulksten 12 parkā jau sāks
rosīties Lieldienu zaķi – lielais
Zilais zaķis, divi muzikālie,
Mazais un atrakciju zaķi, kas
apmeklētājus aicinās iesaistīties
dažādās aktivitātēs. Visiem
atnākušajiem būs iespēja piedalīties olu vārīšanā kopējā katlā,
pirms tam oliņu ietinot dažādos
materiālos, lai tā būtu tieši tik
raiba, cik darinātājs vēlējies.
«Pirmo reizi Lieldienu pastaigas dalībnieki varēs paciemoties
Olu pucēšanas darbnīcā, kur
kopā ar modes nama «Tēma»
pārstāvjiem būs iespēja modīgi
ietērpt līdzi paņemtās olas, lai
arī tās uz svētkiem būtu grezni
sapostas,» tā Gints.
Svētku laikā visiem būs iespēja noskatīties organizatoru sagatavotu koncertu. «Uzstāsies
folkloras ansamblis «Dimzēns»

Svētdien no pulksten 12 parkā sāks rosīties Lieldienu zaķi – lielais Zilais zaķis, divi muzikālie,
Mazais un atrakciju zaķi, kas apmeklētājus aicinās iesaistīties dažādās spēlēs un atrakcijās. Pils
parkā ikviens varēs arī izšūpoties, lai vasarā odi nekostu.
Foto: JV
un deju kolektīva «Lielupe»
jaunieši. Vienlaikus šis būs arī
kolektīvu brīvdabas sezonas
atklāšanas koncerts,» stāsta
organizators.
Savukārt pulksten 13 Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš tradicionāli sveiks
jaundzimušos jelgavniekus,
par piemiņu dāvinot karotīti
ar Jelgavas simboliku. Saņemt
karotīti šajā reizē uzaicināti 153
mazie jelgavnieki, kas dzimuši
janvārī, februārī un martā.
Un kā tad bez tradicionālās olu ripināšanas?! Šajā
atrakcijā četros ripināšanas
laukumos kādam paveiksies
un viņš atgūs ne tikai savu
olu, bet arī kaimiņa, taču cits
var palikt pat bez savas olas.
Visi tie, kuriem kādas dusmas
vai bēdas, tās aizdzīt aicināti,
piedaloties atrakcijā «Podu
dauzīšana». Savukārt mazākie
varēs doties pie olu koka, no
kura ar lielām koka šķērēm

būs iespēja nogriezt pa kādam
Lieldienu nieciņam, ko saņems
kā dāvanu.
Bet tie, kas vēlēsies parādīt
savu talantu ar krāsām, tiek
aicināti uz «Zīmēšanas placīti».
Tajā interesenti varēs izpausties, zīmējot uz papīra, asfalta
un māla podiem.
Īpaši šajā gadā padomāts par
mazākajiem pastaigas apmeklētājiem – mazs vai liels tiks
noteikts pēc auguma –, jo zaķi
tieši viņiem būs sagatavojuši
Olu laukumiņu, kurā vajadzēs
atrast pēc iespējas vairāk olu.
Savukārt «Vivo centra» kolektīvs apmeklētājiem būs sagatavojis Jautro lieldienu stafeti,
kurā piedalīties varēs, ietērpjoties Lieldienu un Šokolādes
zaķa tērpos.
Līdztekus aizraujošām atrakcijām parkā būs apskatāma
interesanta izstāde «Trusis,
zaķa draugs, un citi zvēri», kurā
Latvijas Šķirnes trušu audzē-

tāju asociācija aicinās aplūkot
dažādas trušu šķirnes un citus
dzīvnieciņus. Bet pils pagalmā
ikvienam būs iespēja vizināties
ar bērīti. Tāpat dienas laikā parkā varēs iesaistīties Valmieras
aktīvās atpūtas centra «Eži»
piedāvātajās aktivitātēs, kas
saistītas ar svētku tēmu.
Protams, visas dienas garumā gan bērni, gan pieaugušie
parkā varēs izšūpoties, kā arī
nofotografēties ar lieliem un
maziem, dzīviem un nedzīviem
zaķiem.
Visas aktivitātes Lieldienu
pastaigā iedzīvotājiem būs pieejamas bez maksas – simboliska
samaksa vien tiks iekasēta par
vizināšanos ar bērīti – 20 santīmi, bet galvenais, lai piedalītos
pasākumā, – līdzi jāņem ola.
Lieldienu pastaigu tradicionāli organizē aģentūra «Kultūra» sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Studentu klubu.

Vērienīgās zemgaliešu medību trofejas
 Ritma Gaidamoviča

Vilku, lūšu ādas, aļņu,
staltbriežu, stirnāžu un
pat Āfrikā nomedītu
antilopju ragi, bebru
galvaskausi un kārpu
cūkas galvas izbāzenis
no šodienas, 20. marta,
apskatāmi Zemgales
reģiona medību trofeju
izstādē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes
(LLU MF) zālē. Izstāde
būs skatāma līdz 4.
aprīlim.
LLU MF Meža zinātnes un
tālākizglītības centra direktors
Linards Sisenis stāsta, ka šādas
izstādes jelgavniekus priecē ik
pa trim gadiem un tajās savas
gūtās trofejas atrāda mednieki
ar visdažādāko stāžu no visa
Zemgales reģiona, kā arī LLU
MF studenti.
Šoreiz apskatāmi vairāk nekā
simts eksponāti – visi Latvijā
iegūstamie medību trofeju veidi:
stirnu, staltbriežu un aļņu ragi,
meža kuiļu ilkņi, vilka, lūša, lapsas, āpša un bebra galvaskausi,

vilku un lūšu ādas. «Šajā gadā
diemžēl ir ļoti maz aļņu ragu – tikai kādas sešas trofejas, bet lielie
staltbriežu ragi – vairāk nekā
30,» tā direktors. Galvenokārt
mednieki šīs trofejas guvuši Zemgalē, taču gadījies arī pa kādam
ārpus mūsu novada medījumam.
Interesanti tas, ka šajā gadā
pirmo reizi Bauskas mednieki
uz izstādi atveduši arī Āfrikā
gūtās trofejas – dažādus antilopju
ragus un izbāzeņus (blezbuku,
impalu, kudu un citu) un arī
kārpu cūkas izbāzeni. L.Sisenis
atzīst, ka pēdējos gados medības
Āfrikā kļuvušas ļoti populāras,
LLU Meža fakultātes Meža zinātnes
un tālākizglītības
centra direktors
Linards Sisenis stāsta, ka diemžēl šajā
gadā ir tikai divas
kaķu dzimtas pārstāvju – lūšu – ādas,
taču tās ir visai
augsti novērtētas
un ieguvušas pat
sudraba medaļu.
Foto: Ivars Veiliņš

arī Zemgales mednieku vidū.
L.Sisenis neslēpj, ka mednieki
bieži vien mēdz lielīties ar savu
guvumu, taču, kad viņus aicina
izstādē eksponēt savas trofejas,
ar atnešanu esot visai pagrūti.
«Tas gan nenozīmē, ka medniekiem šo trofeju nav. Vienkārši
viņi ir ļoti kūtri, tāpēc rodas
grūtības, lai mēs savāktu trofejas
vienkopus. Ja eksponētu visu
Zemgales mednieku guvumu,
fakultātes zālē būtu krietni par
šauru,» tā L.Sisenis.
Pirms izstādes visas trofejas
vispirms tika novērtētas. Vērtēšanā piedalījās starptautiskie

eksperti Jānis Baumanis no
Latvijas un eksperts no Igaunijas
Kārels Rots. Trofejas tika vērtētas atbilstoši trofeju vērtēšanas
metodikai, katru trofeju nomērot
un/vai nosverot, kā arī piešķirot
subjektīvos vērtējumus. Saskaitot iegūtos punktus, vairākas
staltbriežu trofejas ieguvušas
sudraba un bronzas medaļas,
bet vairāki stirnu ragi saņēmuši
pietiekami daudz punktu, lai
tiktu novērtētas ar zelta medaļu.
Lapsu galvaskausiem pamatā
piešķirtas bronzu medaļas. Tāpat medaļu vērtējumam atbilst
arī meža kuiļu ilkņi un pārējās
trofejas.
Speciāli izstādei izdots arī katalogs, kurā pieejama informācija
par visām trofejām, kas apskatāmas izstādē, un tās sarindotas
tādā secībā, kādu punktu skaitu
katra ieguvusi, sākot ar zelta
medaļām un beidzot ar tām trofejām, kas pie medaļām netika.
«Analizējot trofeju vērtēšanas rezultātus, var secināt, ka
vislielāko vērību staltbriežu
selekcijas medībām pievērš
mednieki, kas medī bijušajā Dobeles virsmežniecības teritorijā
(Ukri, Bēne, Dobele, Biksti, Īle).

Visvairāk izstādē eksponēti stirnāžu ragi, no kuriem vairāki
pat ieguvuši punktu skaitu, kas atbilst zelta medaļas vērtējumam.
Dobelnieku trofejas liecina, ka
briežus visumā atšauj pareizi,
nešauj jaunos, perspektīvos
buļļus, bet ļauj dzīvniekiem
sasniegt mērķa vecumu, tas
nozīmē, ka medī tikai tad, kad
trofejas izmēri ir sasnieguši
maksimumu un pretendēt uz
maksimālo punktu skaitu,» tā
direktors.
Jelgavniekiem izstrāde bez
maksas apskatāma līdz 4. aprīlim
no pulksten 10 līdz pulksten 18.
Domājot par skatītāju ērtību,
izstādi aplūkot būs iespējams arī

brīvdienās. Izņemot 22. un 23.
martu, kad fakultāte būs slēgta.
L.Sisenis izstādi apmeklēt aicina arī skolēnus, piebilstot gan,
ka skolēnu grupām vajadzētu
iepriekš pieteikt apmeklējumu,
zvanot pa tālruni 22012770
(Linards).
L.Sisenis atzīst, ka aktīvākie
šajā izstādē esot Bauskas un
Dobeles mednieki, jelgavnieki
visai kūtri un mazāk pārstāvēti,
bet izsaka cerību, ka nākamajā
izstādē atsaucība no pašmāju
medniekiem būs daudz lielāka.

