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Sāks ražot granulu
apkures katlus

Maina patruļdienesta
darba laiku
 Daiga Laukšteina

Apkures katlu
ražošanas platība aizņem 4000
kvadrātmetrus.
Tajā jau izvietoti lieljaudas
automatizētie
pēdējās paaudzes lāzergriešanas, izciršanas, locīšanas
darbgaldi.
Iekārtas galvenokārt piegādātas no Somijas
kompānijas
«Finn-Power».
Foto: Ivars
Veiliņš
 Anna Afanasjeva

Jelgavu par savas ražotnes atrašanās vietu
izvēlas ne vien ārvalstu,
bet arī pašmāju uzņēmumi.
Aviācijas ielā noslēgumam tuvojas pazīstamā siltumiekārtu ražotāja akciju sabiedrības «Komforts»
rūpnīcas izveide. Tajā izgatavos
granulu apkures katlus, ko līdz
šim uzņēmums savā ražotnē Tukumā neražoja.
Ražotne mūsu pilsētā izveidota
strauja ražošanas apjomu un
produkcijas eksporta pieauguma
dēļ. Tā ļaus strukturēt ražošanu
– katlu māju tipa apkures iekārtas
izgatavos Tukumā, bet Jelgavā

taps masveida produkcija – ar
granulām kurināmi katli. To jauda
būs no 25 līdz 100 kilovatiem.
Telpas Jelgavā uzņēmums īrē.
To sagatavošana sākusies septembrī. Sešos mēnešos laika zoba
cietušais angārs būtiski mainījies.
Jelgavas rūpnīcas ražošanas vadītājs Georgijs Ivanovs atzīst, ka
līdzšinējie ieguldījumi vēl nav pilnībā saskaitīti. Ēkas atjaunošana
sākta ar jumta nomaiņu un pirmo
stāvu – logu un durvju nomaiņu,
ģērbtuvju, dušas telpu izveidi,
lai strādājošajiem nodrošinātu
sadzīves prasības. Būvdarbos un
iekārtās līdz šim ieguldīts ap
700 000 latu. Pagaidām ražotnē
vēl nav nonākušas visas nepieciešamās iekārtas, lai nodrošinātu
pilnu ražošanas ciklu, bet pirmā

eksperimentālā katla izgatavošana gandrīz pabeigta.
Jautāts par katla izgatavošanas ciklu, G.Ivanovs stāsta, ka
vispirms izejvielas – no Somijas
vai Dānijas piegādātās tērauda
loksnes – sagatavo atbilstoši katla
parametriem, seko to apstrāde
ar lāzeriekārtām, locīšana un
papildu apstrāde, pēc tam notiek
katla salikšana un metināšana.
Noslēgumā – krāsošana.
Pirmais mērķis pēc rūpnīcas
izveides ir panākt, lai metinātājs
dienā veic visus ar viena katla izgatavošanu saistītos procesus. «Tā
kā mums nepieciešami patiešām
kvalificēti metinātāji, bijām patīkami pārsteigti, ka kadrus nokomplektēt izdevās bez problēmām.
Atradām arī labus atslēdzniekus
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un darbgaldu operatorus,» klāsta
ražošanas vadītājs. Viņa vietniece
Anita Urakčijeva norāda, ka tas
saistīts ne vien ar konkurētspējīgo
atalgojumu, bet arī veikto analīzi
pirms jaunās ražotnes vietas
izvēles.
Ražotnē nodarbināti 12 cilvēki,
bet pusgada laikā to skaits pieaugs
līdz 20, pēc gada – līdz 30.
Piektā daļa «Komforta» produkcijas paliek Latvijā, pārējā nonāk
Zviedrijā, Somijā, Krievijā, arī Lietuvā un Igaunijā. Pēdējos gados uzņēmuma apgrozījums trīskāršojies,
sasniedzot 3,9 miljonus latu. Pēc
Latvijas Siltumapgādes asociācijas
izpilddirektora Andra Akermaņa
domām, stabilākas pozīcijas ārvalstīs izdevies sasniegt labas cenas un
kvalitātes attiecību dēļ.

Jaunā Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka
Viktora Vanaga pirmais
un aktuālākais lēmums
ir optimizēt patruļdienesta darba laiku. Protams, policisti arī turpmāk strādās diennakts
režīmā, taču no 1. aprīļa
ekipāžu viena maiņa ilgs
12 stundas līdzšinējo 24
stundu vietā.
«Darbs Pašvaldības policijas
patruļdienestā ir saspringts un
prasa atdevi. Taču tā nevar būt
pietiekama, ja jāstrādā 24 stundas
no vietas. Tik garās nepārtrauktās darba stundās cilvēks ir pārāk
noguris,» savu lēmumu pamato
V.Vanags. Policistiem par to domas
atšķiras, jo daži līdzšinējo maiņu
grafiku jau bija saskaņojuši un
pielāgojuši vēl citam algotam

darbam.
Vēl līdz 1. aprīlim patruļdienests strādās ierastā režīmā – 24
stundu maiņa un tad trīs diennaktis brīvas. Savukārt pēc tam
būs jāpielāgojas jaunajam darba
laikam. Proti, darbs no pulksten 8
līdz 20, diennakts brīva, tad nakts
maiņa no pulksten 20 līdz 8 un
divas diennaktis brīvas.
Vienā maiņā parasti izbrauc
trīs četras ekipāžas trīs cilvēku
sastāvā. Pašvaldības policijas patruļdienesta rūpals ir, piemēram,
ģimenes skandāli, personu, kas
ielās klaiņo alkohola reibumā, nogādāšana atskurbtuvē, un tamlīdzīgas lietas. V.Vanags informē, ka
ikdienā darba netrūkst, jo mēneša
laikā vidēji dienā tiek saņemti 20
– 25 izsaukumi.
Jāatgādina, ka V.Vanags Pašvaldības policijas priekšnieks ir no
3. marta. Daudzi pilsētnieki viņu
noteikti atceras kā Jelgavas Ceļu
policijas priekšnieku.

Saistošie noteikumi
apkopoti krājumā
 Anna Afanasjeva

Pašvaldības Informācijas aģentūrā iedzīvotājiem pieejams jaunākais
saistošo noteikumu krājums, kurā iekļauti fizisko un juridisko personu
darbību reglamentējošie dokumenti.
Pašvaldības Administratīvās
pārvaldes vadītājas vietnieks Normunds Pūce skaidro, ka krājumā
apkopoti visi spēkā esošie saistošie
noteikumi.

Ap 200 lappušu biezajā izdevumā var iepazīties ar vairāk nekā
20 pilsētas iedzīvotāju un juridisko personu darbību reglamentējošiem dokumentiem un administratīvo atbildību, kas sagaida par
noteikumu pārkāpšanu.
No krājuma iedzīvotāji var uzzināt, kad pilsētā transportlīdzeklis
atzīstams par ilgstoši atstātu uz
ceļa, noskaidrot mājdzīvnieku turēšanas un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, kā arī teritorijas
labiekārtošanas un aizsardzības
saistošos noteikumus.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jau oktobrī «Jelgavas cukura» paciņās leišu ražojums
 Kristīne Langenfelde

Vēl tikai pusgads, un
mums zināmajās «Jelgavas cukura» paciņās
jau tiks fasēts pārsvarā
Lietuvā ražots cukurs
– zīmola pārpircēji
«Danisco sugar» gan
sola: kvalitāte palikšot
iepriekšējā.
Jau tad, kad Konkurences padome deva piekrišanu «Danisco
sugar» iegādāties «Jelgavas cukura» zīmolu, sekoja virkne nosacījumu. Viens no tiem – šādi
fasēto cukuru nedrīkst sākt
tirgot agrāk kā šā gada oktobrī.
«Danisco sugar» to arī ievēro un
šobrīd paziņo, ka vilcināšanās

nebūs – jau oktobrī viņi Latvijas
tirgū piedāvās pārsvarā Lietuvā ražoto cukuru, «ietērptu»
mums labi zināmajās «Jelgavas
cukura» pakās. «Tā noteikti
nebūs patērētāju maldināšana,
jo uz paciņām būs ne tikai labi
pazīstamais «Jelgavas cukura»
zīmols, bet vienādā izmērā ar to
tiks drukāts arī «Danisco sugar»
zīmols,» «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro «Danisco sugar» pārstāve Iveta Zariņa.
Viņa neslēpj, ka «Danisco
sugar» interese par «Jelgavas
cukura» zīmolu radusies, tiklīdz
tapis zināms, ka rūpnīca pārtrauks savu darbu. ««Jelgavas
cukura» zīmols – tā ir vērtība,
kvalitātes zīme, ko novērtē pircējs. Mēs vienkārši negribējām,

ka tā aiziet nebūtībā līdz ar
cukura ražošanas pārtraukšanu Latvijā. Tas ir standarts,
ko mēs centīsimies nezaudēt,
piedāvājot pircējiem tikpat labas kvalitātes cukuru, kā viņi
šajā iepakojumā bija pieraduši
saņemt,» saka I.Zariņa.
Jautājot, vai tad līdz šim «Danisco sugar» cukura kvalitāte
bijusi zemāka nekā Jelgavā ražotajam, pārstāve saminstinās.
«Es domāju, ka mēs noteikti
varam ražot tādas pat kvalitātes
cukuru kā Jelgavā – mēs strādājam atbilstoši ISO standartam
un visām Eiropas Savienības
prasībām,» tā I.Zariņa.
Ir skaidrs – patērētājiem
būs jāpierod pie tā, ka Jelgavā ražotā cukura vietā turp-

māk viņi visbiežāk pirks mūsu
kaimiņvalstī Lietuvā ražoto.
«Ražošana un fasēšana šajos
iepakojumos notiks jau rūpnīcās – Latvijā cukurs tiks tikai
tirgots. Protams, ekonomiski
izdevīgāk mums Latvijas tirgum cukuru piegādāt no mūsu
ražotāja Lietuvā, tāpēc pārsvarā
jaunajā iepakojumā tas nāks
tieši no turienes, taču tikpat iespējams, ka ar Jelgavas zīmolu
tirgosim arī Dānijā, Zviedrijā un
Somijā ražoto cukuru,» skaidro
I.Zariņa.
Šogad šādu cukuru nevarēs
iegādāties lielajos tirdzniecības
tīklos «Maxima» un «Rimi»
– arī to nosaka Konkurences
padome. «Šajos tīklos mēs piedāvājam cukuru ar «Rimi» un

«Maxima» zīmolu, tāpēc šāds
aizliegums, taču jau nākamā
gada oktobrī arī šajos veikalos
cukurs jaunajā iepakojumā būs
pieejams,» paskaidro I.Zariņa.
Jautāta par cukura cenu, jo
nav noslēpums, ka «Jelgavas cukurs» bieži vien veikalu plauktos
bija redzams par dārgāku cenu
nekā citviet ražotais, I.Zariņa
atzīst, ka kompānija no savas
puses noteikti neveidos mākslīgi
dārgāku cenu. «Pirmām kārtām
jau tas būs jauns produkts, kam
būs jāiekaro patērētāju uzticība,
tāpēc būtu nevietā, pirms tas
ir novērtēts, tirgot to dārgāk.
Protams, es nevaru galvot par
mazumtirdzniecības tīkliem, kas
var uzlikt savu uzcenojumu,» tā
I.Zariņa.
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Kad par melošanu tiesai
nekas nedraud
 Kristīne Langenfelde

Kas ir tas, ko sabiedrība
visbiežāk dzird, runājot par tiesu sistēmu?
Pārslogota, lietu izskatīšana vilcinās, tiesu
gaiteņos valda korumpētība, tiesnešu lēmumi
mēdz pārsteigt ar visai
maigiem spriedumiem
– tās ir spilgtākās medijos paustās ziņas par
tiesu darbu. Jelgavas
tiesas priekšsēdētājs
Alberts Kokins daļu no
tām atspēko, bet citām
nevar nepiekrist.
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Piespiedu darbs kā soda
mērs piespriests
• 2006. gadā – 126 personām;
vēlāk probācijas dienests 19
personām lūdzis piespiedu darbu
aizstāt ar cietumsodu;
• 2007. gadā – 188 personām;
vēlāk probācijas dienests 21
personai lūdzis piespiedu darbu
aizstāt ar cietumsodu;
• 2008. gadā – 36 personām.

dažādas, tāpat argumenti, bet nenoliedzami, ka dažkārt tiesnesim
vienkārši paliek žēl.
Vai tiesnesim var palikt
žēl?
Zemapziņa tomēr strādā – to
izslēgt nav iespējams, lai cik ļoti
tiesnesim arī vajadzētu emocijas atstāt ārpus tiesas zāles.
Kāds mums ir tiesnešu korpuss?
– nospiedošā vairākumā maigais
dzimums, un kas var būt maigāks
par sievieti? Taču es gribētu uzsvērt, ka mēs Jelgavā nemaz tik
žēlsirdīgi neesam. Varbūt neesam
paši bargākie, bet noteikti no
bargā gala. To apliecina Augstākā
Jau pirms kāda laika neslētiesa, kas regulāri pēta tiesu praksi
pāt, ka Jelgavas tiesā valda
valstī un savā apkopojumā mūs
savdabīgs paradokss – tiesa
atzīmēja pozitīvi, Jelgavas tiesas
pārslogota, trūkst normālu
spriedumus nodēvējot kā objektīdarba telpu, bet tajā pašā laivus un pat bargus.
kā tiesas mājā ir neizremontēViens no jaunākajiem soda
tas telpas, kas nebūt neprasa
grandiozus ieguldījumus, lai Jelgavas tiesas priekšsēdētājs Alberts Kokins atzīst, ka viņa vadīto tiesu liktenis ir sargājis un nevainīgi mēriem – piespiedu darbs. Cik
situāciju atrisinātu. Vai kaut cilvēki notiesāti nav. «Es vispār atceros tikai vienu tādu spilgtu gadījumu vēl padomju laikos, kad bieži Jelgavā to piemēro?
nevainīgam cilvēkam tika piespriests nāves sods, bet vēl pirms tā izpildīšanas viņš tika attaisnots.
Es teiktu, ka šis skaits ar katru
kas ir mainījies?
gadu pieaug. Es piespiedu darbu
Diemžēl ne. Es varu tikai uzstāt, Tomēr vēl līdz šai dienai gudrie prāti lauza galvas, vai viņš tiešām bija nevainīgs...»
Foto: Ivars Veiliņš kā soda mēru vērtēju visnotaļ
bet no tiesu administrācijas rīcību
sagaidīt grūti. Arī pretargumentu ciskās pilnvaras bija pašai tiesai. nesanāk.
sūdzētais var aizstāvēties visiem pozitīvi. It sevišķi, ja to varam tā
viņiem nav. Saprotu, daudz kur Tad tiesu labiekārtošanā daudz
Vai jūs spējat tā paanalizēt, līdzekļiem, te viss balstās tikai uz salīdzināt ar nosacītu sodu. Kas ir
nosacīts sods? Vainīgajam pat varvarbūt situācija ir vēl sliktāka, bet varēja darīt tiesu priekšsēdētāji, kā gadu gaitā ir mainījušās cilvēka godaprātu.
šeit taču nevajag jaunu māju celt un ministrijas ierēdņu reakcija, izskatāmās lietas?
Cik daudz tiesu praksē tiek būt ģimenes locekļi nemaz nezina,
– tikai pielāgot telpas. Piemēram, lai arī piešķirto budžeta līdzekļu
Es neredzu nekādas būtiskas izmantotas tā sauktās vieno- ka viņam tāds piespriests – tas jau
izmeklēšanas tiesneši telpu re- apjomā, noteikti bija ātrāka. Šogad izmaiņas – cilvēku smadzenes šanās? Prokurors ar aizdomās nekur neparādās. Manuprāt, vismontu solīšanas līmenī gaida jau gan kārtējo reizi esam saņēmuši nav mainījušās. Tāpat cilvēki dzer, turamo vienojas par vienu vai labākais audzinātājs ir sabiedrības
no 2005. gada, kad tika ieviests solījumu – Jelgavas tiesai nauda notiek kautiņi, miesas bojājumu otru soda apmēru un tiesa dod nosodījums. Sabiedrībai ir jāzina.
Piespiedu darbs «strādā» ne tikai
šis institūts. Pirms diviem gadiem žēlota netikšot. Iespējams, ka nodarīšana iereibušo kompānijās, piekrišanu?
uz turīgajiem, kam
tapa telpu pārbūves projekts, vēl netiks ar’, jo drīzumā šeit būs slepkavības. Joprojām lielāko daļu
Tāda prakse
pirms gada tika sists pie krūts nepieciešams iekārtot darba vietas no lietām neapšaubāmi aizņem ir, taču mūsu Jelgavas tiesā saņemtie šis sabiedrības nosodījums, redzot
un apgalvots, ka būs, bet tagad četriem Zemgales reģiona admi- noziedzīgi nodarījumi tieši sadzī- tiesa visai kritis- administratīvo
viņus krūmus cērtiktāl esam tikuši, ka jāpārtaisa nistratīvajiem tiesnešiem, kam ves apstākļos.
ki uz to skatās. pārkāpumu materiāli
tam vai ielu tīram,
tāme – viss taču kļuvis dārgāks. darba vieta paredzēta reģiona
Cilvēku nevar tik ātri mainīt. It sevišķi gadīlabi nostrādā, bet
Un atkal tiesu administrācija jau centrā, tas ir, Jelgavā. Zemgales To jau ideāli pierāda tie paši dzē- jumos, kad it kā • 2006. gads – 957;
arī uz tiem, kam
mēnešiem cenšas pārskatīt tāmi apgabaltiesā vietu nav, bet četriem rājšoferi. Ko likumdevējs domāja? nav iespējams • 2007. gads – 1415;
ikdienā vispār nav
– tā vien šķiet, ka ciparu nomaiņa tiesu sastāviem jaunu ēku necels. Piespriedīsim bargākus sodus, savākt pietieka- • 2008. gads – 293.
nodarbošanās. Ja,
tāmē ir ļoti apjomīgs darbs, jo Tad nu mēs ceram.
dzērājus pie stūres izskaudīsim. mi daudz piegalarezultātu joprojām neredzam.
Tiesas statistika rāda, ka pē- Muļķības. Cilvēki ir labi situēti, rādījumu un, izejot no situācijas, piemēram, jaunietis nestrādā, nePēdējā mūsu sarunā jau piedāvāju dējos gados būtiski izskatīto it kā loģiski domājoši, bet cer, ka prokurors gatavs piekrist mazam mācās un par pārkāpumu saņem
pats tāmi pārskatīt, ja reiz tas ir lietu apjoms nepieaug.
viņus nepieķers. Nedomāju, ka soda apmēram, kas noteikti nav nosacītu sodu, kas viņu var atturēt
vienīgais šķērslis.
Jā, skaits mūsu darbu būtiski kāds no viņiem, sēžoties pie stūres adekvāts nodarījumam. Mēs uz- pārkāpumu atkārtot? Piespiedu
Vai šāda tiesu sistēmas neietekmē, bet brīžiem haosu dzērumā, domā par to, ka ir gatavs skatām, ka tad labāk lietu sūtīt darbs vismaz aizpilda viņa dienu
administratīva neizdarība rada kas cits. Proti, cilvēks laikam atsēdēt. Kas tur nostrādā? Tas, ka atpakaļ trūkumu novēršanai, – novērš domas.
Nevaru nepajautāt – vai arī
iespaido lietu izskatīšanas tā iekārtots, ka visu cenšas darīt joprojām policistus mēs uz ielas nevis noteikt smieklīgu sodiņu,
jūs izlasījāt grāmatu «Tiesāšaātrumu?
pēdējā
brīdī.
Un
redzam
maz.
Ja
vienu
nepieķer,
un
visi
apmierināti.
Bija
gadījums,
Jelgavas tiesā
Es jau gribētu pieņemtas un izskatītas te nu ir akmens kāpēc gan man neizdosies?! Un kad prokurors pat ar pilnīgi pietie- nās kā ķēķis»?
Atzīšos – nopirkt nopirku, bet
teikt, ka uz lietu krimināllietas
prokuratūras dār- tad vēl tie brīnumi, ko mēs šajās kamiem pierādījumiem vienojās
izskatīšanu temziņā, kas arī bieži lietās saklausāmies – šoferis uz to par absolūti neadekvātu sodu, tā arī līdz galam neizlasīju. Es
pu tas iespaidu • 2006. gads – 545 pieņemtas vien novilcina lie- ātrāko lec blakus pasažiera krēslā sešas reizes sūtīja šo lietu uz tiesu piedalījos darba grupā, kas rīkoja
neatstāj – vien- lietas; 530 izskatītas;
tu iesniegšanu uz un bezmaz vai cenšas pierādīt, ka un pārsūdzēja tiesas lēmumus tiesnešu ārkārtas konferenci,
kārši tiesnešiem • 2007. gads – 588 pieņemtas mēneša pēdējām pie stūres bijis Svētais gars; vai arī un pēc tam arī spriedumu visās grāmatu, protams, apspriedām,
jāstrādā neērtos lietas; 570 izskatītas;
dienām, un tad nu – tests uztaisīts, cilvēks visu atzīst, iespējamās instancēs, lai panāktu bet izlasīt to piespiesties nevarēju
un nepiemēro- • 2008. gads – 115 pieņemtas mūsu darbinieki bet pēc nedēļas tiesā saka, ka ne- niecīga soda piespriešanu vainīga- – sāku, bet sapratu, kas sekos, un
tos apstākļos. lietas; 96 izskatītas.
to vien spēj, kā pie- kad pie tās stūres nav sēdējis.
jam. Mēs uz tādu kompromisu ne- kļuva neinteresanti.
Nu jā, jums tas «ķēķis» jau
Tomēr ir virkne
ņemt jaunas lietas
Un no kā viņi to mācās? Ja ejam – nekad nevari būt drošs, kas
noteikumu, kas jāievēro, bet diem- – pat rindas stāv. It kā jau tam tā godīgi, tad tas pat šķiet paš- slēpjas zem šādas vienošanās. Ie- noteikti labi zināms?
Jā, protams, ir zināmas priekšžēl mūsu tiesā tas tieši nepiemē- nav nekādas nozīmes – 31. vai 1. saprotami – ko mēs redzam spēja slēgt vienošanos pirmstiesas
roto telpu dēļ dažkārt nenotiek. datumā, bet laikam jau viņiem tur Latvijas skaļākajās lietās?! procesā likumā paredzēta procesa nojautas, priekšstati. Zini, ko no
Jebkuram taču skaidrs, ka pie arī savi plāni. Tad nu divas nedēļas Aizdomās turamie savas lie- ekonomijas nolūkā, nevis lai ar viena otra var sagaidīt. Dažās
tiesnešiem apmeklētājam ieeja ir paslinko, lai mēneša beigās sarau- cības maina ne pa dienām, vienošanos slēptu procesa virzītāja tiesās ir tāda slikta prakse – ir
liegta, lai izslēgtu jebkādu, iespē- tu. Protams, prokuratūra visus bet pa stundām. Lieli meli vai nespēju savākt pietiekamus pierā- atsevišķi tiesneši, kas specializējams, nevajadzīgu kontaktu. Tieši apvainojumus noveļ uz policiju, mazi meli, bet nevienam vien dījumus. Tomēr jāatzīmē, ka šādu jas konkrētu lietu izskatīšanai.
tāpēc tiesnesim vajadzīga sava kas arī strādā pēc līdzīga principa, tā izdodas izkulties.
vienošanos nav daudz, turklāt Piemēram, par narkotikām. Un
tiesas zāle, kurā viņš ieiet nevis bet mēs, ķēdes pēdējais posms, to
Pilnīgi piekrīpēdējā laikā tās tad tu brīnies – mēs savā tiesā par
caur gaiteni, bet no sava kabineta. ļoti stipri izjūtam. Brīžiem pat tādi tu. Tas ir kārtē- Jelgavas tiesā pieņemtas slēgtas pārsvarā grama desmitdaļām piespriežam
reālu cietumsodu, bet tur par 5
Kā ir pie mums – tiesneša kabinets paradoksi – saskaņā ar pavadrak- jais paradokss un izskatītas civillietas
pamatoti.
vienā gaiteņa galā, viņa palīga stu no prokuratūras lieta «iznes- – mūsu valsts
Jūs pieminē- kilogramiem nav nekā. Vai arī
un sekretāres – otrā, un tad nu ta» 31. datumā, bet līdz mums tā Krimināllikumā • 2006. gads – 1547 pieņemtas jāt smieklīgus – sabrauc cilvēku, un atkal nekā.
Nenoliegšu, arī Jelgavas tiesā
vēl meklē, kura zāle ir brīva. Nu, atnāk 2. vai 3. Interesanti, vai tas nekur nav pa- lietas; 1422 izskatītas;
sodiņus. Ruprotams, ejot jau pa to gaiteni uz prokuratūras darbinieks pāris redzēta krimi- • 2007. gads – 1403 pieņemtas nājot par tiesu ir bijuši spriedumiņi, kas liek
zāli, tiesnesis neizpleš savu kabatu dienu maldījās pa Jelgavu, kamēr nālatbildība par lietas; 1464 izskatītas.
praksi, šo vārdu aizdomāties, bet tā noteikti nav
tā, lai kāds, tā teikt, pa gaisu tajā tiesas namu atrada?
to, ka aizdomās
salikumu gribas tendence. Tā krīze varbūt bija
viegli ieslidinātu kukuli, taču norBet kā ir tiesā ar to laiku turamais, vēlāk apsūdzētais pauž piesaukt visai bieži. Kāpēc, jū- pirms vairākiem gadiem, rezultātā
māls telpu izkārtojums pat šādu no lietas pieņemšanas līdz pirmstiesas procesā un tiesai ne- suprāt, tiesneši tik reti izvēlas kādam no tiesnešiem no darba
iedomātu varbūtību izslēgtu.
izskatīšanai sākumam?
patiesas ziņas. Kad gatavoja jauno piemērot augstāko noteikto Jelgavas tiesā bija jāaiziet. Bija
Kas tad tur īsti ir vainoProtams, ideāli būtu, ja, pie- Kriminālprocesa likumu, bija sodu konkrētā nozieguma signāli, un mēs rīkojāmies. Šīs
lietas, šie spriedumi, konkrēta
jams?
mēram, krimināllietām šis ter- doma, ka tajā un arī Kriminālli- gadījumā?
Tiesu nostāja nav noslēpums miņš būtu no divām nedēļām līdz kumā jāiekļauj norma, ka apzināti
Tiesnesis arī ir tikai cilvēks, un tiesneša rīcība ir izanalizēti, ties– kamēr nebija izveidota tiesu mēnesim. Mums tas ir līdz trīs nepatiesas liecības arī no šo perso- pirmkārt cilvēks. Un otra lieta, nešu kolektīvā pārrunāti. Pēdējos
administratīvā pārvalde Rīgā, mēnešiem – sīkās lietas, protams, nu puses gan nebūtu pieļaujamas kam es noteikti piekrītu, ilgie cie- gados neko tādu neesmu novērojis,
bet mēs bijām tieši pakļauti mi- ātrāk, bet apjomīgās, kamēr pilnā un par tām būtu jāsaņem sods. tumsodi cilvēku sabojā praktiski tāpēc apgalvošu, ka mūsu tiesā no
nistrijai, daudz lielākas saimnie- apmērā tiek izstudētas, ātrāk Bet patreiz likums to pieļauj – ap- neatgriezeniski. Situācijas var būt «ķēķa» smaciņas nav.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs uzņemtos
rūpes par
eksotisku
dzīvnieku?
Sergejs
Akentjers,
pavāra
palīgs:
– Man tādi
neparasti
dzīvnieki nemaz nepatīk,
taču es ļoti
gribu mazu dekoratīvo sesku.
Esmu par tiem daudz dzirdējis,
un viņi man šķiet mīļi, kaut gan
labāk jau izvēlēties mūsu pašu
suņus, kaķus.
Arvis Sviķis,
skolnieks:
– Jā, es gribu
mājās hameleonu. Domāju, ka vecākiem pret
to nebūtu
iebildumu,
taču zinu, ka tuvākajā nākotnē
es pie tā netikšu. Katrā gadījumā hameleona iegādi apsvēršu
nākotnē, kad sākšu patstāvīgu
dzīvi.
Anete
Dieziņa,
airētāja:
– Es gribētu
rūpēties par
leopardu
– man viņi
ļoti patīk,
kaut gan ir
plēsonīgi un bīstami. Vairāk gan
ticu tam, ka tas arī paliks mans
sapnis, jo neviens man neatļaus
mājās turēt tādu dzīvnieku.
Viktors
Ivanovs, LLU
students:
– Par eksotisku dzīvnieku
laikam jau nebūtu gatavs
rūpēties, jo
man pie sirds
vairāk tradicionāli mājdzīvnieki
– suņi, kaķi. Pašam ir suns. Bērnībā gan sapņoju par kaut ko
eksotisku, taču tagad šķiet, ka
tas būtu par traku. Zinu, ka kursabiedram mājās ir fretka – kaut
kāds seskveidīgais dzīvnieks.
Anna,
studente:
– Domāju, ka
eksotiskajiem
dzīvniekiem
jādzīvo savvaļā, kur ir viņu
mājas. Mums
ir pietiekami
daudz dzīvnieku, kuriem nav
māju, tad jau labāk aiziet uz patversmi un paņemt kādu suni vai
kaķi, kam nav saimnieka, nevis
pērtiķi, kuram dzīvoklī būtu grūti,
bet cilvēkam – nekāda labuma.
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Saistošie noteikumi
apkopoti krājumā
(No 1.lpp.)
To vidū ir pašvaldības nolikums,
sabiedriskās kārtības noteikumi,
nosacījumi tirdzniecībai publiskās vietās, alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai pilsētā, noteikumi par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās
vietās, par pašvaldības nodevām,
kā arī par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem.
Izdevumā pieejama arī informācija par licenču, pašvaldības
atļauju izsniegšanu un individuālā
darba veicēju reģistrāciju, ģeodēziskās un topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un uzturēšanas
kārtība, noteikumi par rakšanas
darbu veikšanu, kā arī Jelgavas
apbūves noteikumi. Daļa krājuma
veltīta sociālajiem jautājumiem,
kur publicēti saistošie noteikumi
par sociālajiem pakalpojumiem,
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālo pabalstu piešķiršanu, kā arī

pašvaldības palīdzības dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība. Tāpat izklāstīta
denacionalizētās vai likumīgajam
īpašniekam atdotās dzīvojamās
telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un noteikumi
par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm.
N.Pūce atgādina, ka krājums
galvenokārt domāts tiem iedzīvotājiem, kam nav pieejams internets. Pārējie ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem var
iepazīties pilsētas mājas lapā
internetā: www.jelgava.lv. Atšķirībā no dokumentu krājuma
elektroniskajā versijā operatīvi
parādās arī attiecīgajos saistošajos
noteikumos izdarītie grozījumi.
Grāmatas formātā izmaiņas pieejamas reizi gadā.
Pēdējam saistošo noteikumu
izdevumam iespiesti 600 eksemplāri, kas ir par simts mazāk nekā
pērn. Tirāža samazināta tāpēc,
ka no iepriekšējā metiena ap pussimts krājumu palicis pāri.

Šoreiz sabojā
Uzvaras parka žogu
 Daiga Laukšteina

Svētku brīvdienās vandaļiem «pa ceļam» jau
atkal gadījās Uzvaras
parks. Viņi sabojāja
parka žogu divās vietās.
Postošās rīcības sekas Pašvaldības policijas ekipāža vienā no
regulārajiem patrulēšanas braucieniem pamanīja 24. martā īsi
pēc pulksten 12. Žogu mēģināts
izlauzt abās parka pusēs. Proti,
pretī namam Uzvaras ielā 58,
kā arī iepretim ēkai Lapskalna
ielā 14.
Labiekārtotajā teritorijā uz-

stādītas arī videonovērošanas
kameras, jau iepriekš paredzot
dažādu nekārtību iespējamību.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns apstiprināja, ka otrdien saņemta informācija par
minētajiem bojājumiem un tiks
pārbaudīts, vai videonovērošanas kamerām izdevies fiksēt
huligānu izdarības.
Tā nav pirmā, bet gan vismaz
ceturtā reize, kad no vandaļu
rīcības cieš Uzvaras parks. Par
laimi, iepriekš, kad 2. februārī
tika sasists laternas kupols,
pateicoties kameru nofilmētajam, vainīgajiem pēdas izdevās
sadzīt.

Vandaļu nodarījumu Pašvaldības
policija pamanīja gan Uzvaras,
gan Lapskalna ielas pusē.
Foto: Ivars Veiliņš
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Aicina talkot
Spodrības mēnesī
Iesaistīties
Spodrības
mēnesī
arī šogad
aicināti ne
tikai uzņēmumi un
organizācijas, bet
arī ikviens
jelgavnieks. Jāteic gan,
ka daļai
iedzīvotāju vieta,
kur talkot,
nebūs
tālu jāmeklē, jo
atkritumu
kalni sakrājušies
pat mājas
tuvumā.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Pilsētas sakopšanā jauniešu biedrība
«Kovārnis» iesaistās
vienmēr, un arī šis
Spodrības mēnesis
nebūs izņēmums.
Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem,
kad sakopām ceļmalas, šoreiz darbosimies Pils salā,» bērnu
un jauniešu centra
«Junda» direktores
vietniece darbā ar
jaunatni Inga Jansone vērtē, ka pilsēta
lielākoties jau sakopta, taču talkošana
«Kovārnim» kļuvusi
par tradīciju un iespēju labi pavadīt
laiku.
Laiku no 10. aprīļa līdz 10.
maijam pašvaldība pasludinājusi par Spodrības mēnesi,
kad ikviens aicināts piedalīties
pilsētas sakopšanā. Precīzas
teritorijas, kuras šogad plānots
sakārtot Spodrības mēneša
laikā, taps zināmas jau šajā
nedēļā, un ikviens interesents

paredzētajām talkām pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» var pieteikties jau pašlaik
personīgi vai zvanot pa tālruni
63084481.
«Šādu teritoriju noteikti būs
krietni mazāk nekā iepriekšējos gados,» spriež pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Zane Ķince,
atklājot, ka parasti nepatīkami
«skati» paveras pēc ilgstoša
sniega nokušanas, taču šajā
pavasarī no tā izdevies izvairīties, jo ziemā sniega praktiski
nebija, tādējādi vairumu atkritumu, tostarp ceļmalās «Pilsētsaimniecībai» jau savlaicīgi
izdevies savākt un nelegālās
izgāztuves likvidēt.
«Katru gadu Spodrības mēneša laikā vairākās vietās
pilsētā izvietojam arī konteinerus būvgružiem un lielajiem
atkritumiem. Prieks, ka arī to
skaitu šogad varēsim samazināt, un ierasto astoņu vietā
šoreiz izvietosim vien kādus
piecus,» Z.Ķince gan norāda,
ka diemžēl pāris vietas, kur
tie tiks izvietoti, palikušas nemainīgas jau vairākus gadus,
piemēram, 1. līnijā, Prohorova,

Cepļu ielā, arī Staļģenes ielas
apkaimē.
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste stāsta,
ka talkotāju Spodrības mēnesī
parasti netrūkst – pilsētas
sakopšanā labprāt iesaistās
skolas, organizācijas, uzņēmumi, turklāt ir tādi, kuriem
talkošana pilsētā kļuvusi par
tradīciju. «Nereti kolektīvi
jau paši izraudzījušies vietu,
kuru talkā vajadzētu sakopt.
Ja tomēr nav, interesējas par
mūsu piedāvātajām,» Z.Ķince
paskaidro, ka «Pilsētsaimniecība» ikvienu strādāt gribētāju
apgādā ar visu talkai nepieciešamo – darbarīkiem, cimdiem,
maisiem atkritumu savākšanai
– un nodrošina to izvešanu.
Z.Ķince piebilst, ka īpašs
prieks par jauniešiem, kas
iesaistās Spodrības mēneša
aktivitātēs. «Tā ir zināma garantija, ka viņi nebūs tie, kas
turpmāk bezatbildīgi izturēsies pret apkārtējo vidi. Arī tie
skolēni, kas vasarā, strādājot
«Pilsētsaimniecībā», palīdzējuši sakopt pilsētu, atzīst, ka
ne paši postītu paveikto, ne
arī saviem draugiem ļautu to
darīt.»

Prioritāro priekšmetu skolotājiem – stipendijas
 Ritma Gaidamoviča

Iespējams, jau maijā
teju 100 Jelgavas skolu prioritāro mācību
priekšmetu skolotāji
no Eiropas Sociālā fonda saņems mērķstipendiju, ja viņi vēl iegūst
izglītību kā attiecīgā
priekšmeta skolotāji
vai ir gatavi ieviest
papildu aktivitātes,
lai skolēni būtu vairāk
ieinteresēti mācīties
dabaszinātnes un valodas.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza informē, ka iespēja pretendēt uz mērķstipendijām būs prioritāro mācību
priekšmetu – fizikas, ķīmijas,
bioloģijas un dabas zinības,
matemātikas, informātikas un
svešvalodu – skolotājiem (Jel-

gavā – angļu un vācu valodas)
attiecīgās studiju programmas
apgūšanai, pētniecības, metodiskā, konsultatīvā darba vai
radošā darba atbalstam.
Stipendiju piešķirs skolotājiem, kuri vispārējās izglītības
iestādes 7. – 12. klasēs vai profesionālās izglītības iestādēs māca
minētos priekšmetus vai dara to
vismaz 12 stundas nedēļā, apvienojot to ar mācībām augstskolā
atbilstošā studiju programmā.
Uz stipendiju var pretendēt
arī tie skolotāji, kas māca prioritāros mācību priekšmetus
vismaz deviņas stundas nedēļā
un papildus darbam gatavi veikt
kādu aktivitāti vai uzdevumu,
pilnveidojot mācību procesu.
Lai skolotāji saņemtu šo
stipendiju, patlaban Latvijas
Studiju fonds gatavo projekta
pieteikumu, kas tiks iesniegts
izvērtēšanai IZM. Jelgavas Izglītības pārvalde jau ir sagata-

vojusi un iesniegusi projekta
partnerības apliecinājumu, ka
vēlas šajā projektā piedalīties un
būs Studiju fonda partneris. Pēc
projekta izvērtējuma tiks slēgts
līgums starp IZM, Studiju fondu
un Jelgavas pašvaldību, kas noteiks katras puses pienākumus
un atbildību projekta gaitā. «Tas
varētu notikt aprīlī. Pēc līguma
slēgšanas Jelgavas pašvaldība
izsludinās skolotāju pieteikšanos
uz mērķstipendijām. Pedagogam
būs jāraksta iesniegums Izglītības pārvaldei, kurā jānorāda
nepieciešamā informācija par
savu mācību procesu vai darba
plānu ar pētnieciskā vai radošā
darba uzdevumiem, kurus gatavojas īstenot skolā. Iesniegumus
izvērtēs neatkarīga komisija, kas
tad arī noteiks, kuri pilsētas skolu skolotāji saņems stipendijas,»
tā vadītāja.
G.Auza min, ka pilsētā uz šīm
stipendijām varētu pretendēt

aptuveni 100 skolotāji, taču, cik
lielu stipendiju viņi saņems, vēl
nav zināms. Jelgavai uz visu šo
periodu paredzētais finansējums
stipendijām ir 285 271 lats,
minimālā stipendijas summa
– 65 lati, maksimālā – 150 lati
mēnesī. «Mēs noteikti mudināsim skolotājus pretendēt uz
stipendiju, rīkojot seminārus,
kuros stāstīsim par to, kā pieteikties un kā rīkoties. Esam
ieinteresēti, lai skolotāji tās
saņemtu. Turklāt no šīm stipendijām netiks ieturēti nodokļi,»
tā G.Auza.
«Tā būs samaksa par to papildu darbu, ko skolotāji dara
ārpus stundām. Mērķstipendija
arī paredzēta, lai topošie pedagogi, kas apgūst šo profesiju,
paralēli mācībām augstskolā
gūtu finansiālu atbalstu un studijas apvienotu ar darbu skolā,
iegūstot praktisku pieredzi. Tas
ir ļoti svarīgi arī tāpēc, ka skolās

ļoti lēni notiek skolotāju paaudžu maiņa, taču, šādi atbalstot,
iespējams, mēs samazinātu skolotāju slodzi, dotu iespēju jaunajiem,» tā pārvaldes vadītāja.
Paredzēts, ka šajā mācību
gadā pedagogi mērķstipendiju
varēs saņemt maijā un jūnijā,
bet augustā tiks izsludināta
atkārtota pieteikšanās uz šo
stipendiju nākamajam mācību
gadam. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka stipendiju var
saņemt 10 mēnešus, tas nozīmē,
ka skolotājs to varēs saņemt no
septembra līdz jūnijam (ieskaitot). Tāpat noteikts, ka viens
pedagogs stipendiju varēs saņemt ne vairāk kā 30 kalendāros
mēnešus. «Te gan jāpiebilst, ka
skolotājam par savām veiktajām
aktivitātēm reizi pusgadā būs
jāsniedz atskaites. Ja darbs
nebūs paveikts, līgums tiks
lauzts un stipendijas maksāšana
pārtraukta,» tā G.Auza.

Īsi
 28. martā pulksten 10 Jelgavas rajona padomē notiks
pieredzes apmaiņas seminārs
audžuģimenēm. Seminārā uz-

stāsies Bērnu un ģimenes lietu
ministrijas pārstāvji, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas
pārstāve, bērnu un ģimeņu atbalsta
biedrība «Bakners», kā arī notiks
diskusijas un pieredzes apmaiņa
audžuģimeņu jautājumos. Uz pasākumu aicināti pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji
un visi interesenti.

 Lieldienu laikā no tūristu
autobusa Jelgavā nozagta 21
Ukrainas pilsoņa pase – viesiem tikai pēc četrām dienām
izdevās atgriezties dzimtenē,
lai gan pases joprojām nav
atrastas. Policija informē, ka

pagaidām nenoskaidroti garnadži
Mātera ielā pagalmā pie vietējās
baptistu draudzes, izsitot stiklu,
iekļuvuši autobusā «Neoplan» un
paņēmuši televizoru, DVD atskaņotāju, diskus un somu ar 21 Ukrainas
iedzīvotāja pasi. «Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka ukraiņu viesi
bija ieradušies ciemos pie baptistu
krievu draudzes, lai sniegtu Lieldienu koncertu. Draudzes locekle
Tamāra Rušiora stāsta, ka iznācis
ļoti nelāgi, jo pases pavisam nejauši
palikušas autobusā. «Nākamajā
rītā ukraiņu korim vajadzēja sniegt
koncertu cietumā, tāpēc vadītāja
no visiem jau laicīgi – iepriekšējā
vakarā – savāca pases, lai nākamajā
rītā tās neviens neaizmirstu un visi
tiktu cietumā, lai iepriecinātu ieslodzītos Lieldienās. Diemžēl vadītāja
aizmirsa pases autobusā, un tās pa
nakti nozaga,» stāsta T.Rušiora. Tā
nu ukraiņu korim uzstāties cietumā
neizdevās, nebija skaidrs arī tas, vai
viņi vispār tiks mājās. «Par laimi,
talkā nāca Ukrainas vēstniecība Latvijā, kas noorganizēja korim iespēju
šķērsot robežu un atgriezties mājās,
lai tur jau viņi varētu noformēt sev
jaunus dokumentus,» tā T.Rušiora.
Lai arī, pirmo reizi ierodoties Latvijā,
ukraiņus pārsteidzis nepatīkams
incidents, tas nebūšot iemesls, lai
viņi šeit neatgrieztos.

 ES struktūrfondu Zemgales reģionālais informācijas
centrs sadarbībā ar Finanšu
ministriju 2. aprīlī pulksten
11 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā organizē informatīvu bezmaksas semināru «EEZ finanšu
instrumenta un Norvēģijas
finanšu instrumenta finansējuma piesaistes projektu
izstrādes un ieviešanas nosacījumi». Seminārs notiks laikā,
kad izsludināts individuālo projektu
iesniegumu atklātais konkurss šādās prioritātēs: vides aizsardzība
un ilgtspējīga attīstība; Eiropas
kultūras mantojuma saglabāšana;
veselība; bērni ar īpašām vajadzībām; tieslietas; reģionālā politika
un ekonomisko aktivitāšu attīstība;
cilvēkresursu attīstība un izglītība.
Seminārā iepazīstinās ar atbalstāmajām aktivitātēm, ar vērtēšanas
kritērijiem un analizēs iepriekšējā
konkursā biežāk pieļautās kļūdas.
Pasākumā aicināti piedalīties valsts
iestāžu, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju,
arodbiedrību un kapitālsabiedrību
pārstāvji.

 Pagājušās nedēļas domes
sēdē deputāti lēma par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Tautas nobalsošanas iero-

sināšanai par grozījumiem likumā
«Par valsts pensijām» dome pilsētā
noteica piecas parakstu vākšanas
vietas. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji
par tautas nobalsošanas ierosināšanu varēs parakstīties Miezītes
bibliotēkā, pašvaldības aģentūrā
«Kultūra», Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē un Jelgavas
Valsts ģimnāzijā.
Kristīne Langenfelde
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Gāzes apkure «EuroMaint» rūpnīcā
neatbilst ekspluatācijas prasībām
Divi zviedru meitas uzņēmuma Latvijā «EuroMaint» darbinieki iesniegumā Zemgales
reģionālajai Valsts darba inspekcijai (VDI) un informācijā
presei vērš uzmanību uz darba
aizsardzības normu pārkāpumiem, kas apdraud strādājošo
veselību šajā uzņēmumā.
«EuroMaint» ražošanas telpās un noliktavā uzstādīta gāzes
apkures sistēma, kurai nav
nodrošināta sadegušās gāzes
izvadīšana. Tādējādi sadegusī
gāze uzkrājas telpās. Noliktavas
darbinieki Ģirts Bumbērs un
Mihails Veržbickis vairākas reizes rūpnīcas vadītājam lūguši
jautājumu risināt, bet, pēc viņu
vārdiem, nekas neesot darīts.
18. februārī radusies sajūta
par gāzes noplūdi, bet konkrēta
rīcība pēc mutiskām sūdzībām
nav bijusi. 20. februārī minētie
darbinieki iesniegumā rūpnīcas
vadībai izteikuši bažas par savu
veselību, norādījuši uz pazīmēm
par iespējamu saindēšanos ar
indīgām vielām un uz to, ka
atsakās strādāt, kamēr nebūs
novērsts apdraudējums veselībai.
Rūpnīcas vadītājs Jānis Mūrnieks solījis nopietni risināt
problēmu. 21. februārī uzņēmuma telpās mērījumus veikuši
speciālisti no SIA «Test». Rezultāti abus strādājošos šokējuši.
Piemēram, slāpekļa dioksīda

pieļaujamā norma ir divi miligrami uz kubikmetru, bet uzņēmumā tā līmenis piecas reizes
pārsniedza normu. Arī oglekļa
dioksīds sasniedza 25 miligramus uz kubikmetru, kamēr
pieļaujamā norma ir desmit
miligrami. Pēc mērījumu veikšanas rūpnīcā, lai indīgās vielas
neuzkrātos tādā koncentrācijā,
saskaņā ar direktora rīkojumu
gaisa uzlabošanas nolūkā ik pēc
stundas desmit minūtes veikta
telpu vēdināšana, arī apkures
sistēma ieslēgta tikai pāris
stundu dienā.
Baidoties par savu veselības
stāvokli, divi rūpnīcas darbinieki marta sākumā iesnieguši darba devējam atlūgumu pēc Darba
likuma 100. panta 5. daļas, kas
ļauj neatstrādāt vienu mēnesi.
Tāpat abi no SIA «EuroMaint»
vēlas iegūt kompensāciju sešu
vidējo algu apmērā atbilstoši
Darba aizsardzības likuma 19.
pantam. Tajā teikts: «Ja nodarbinātais vienpusēji izbeidz
darba tiesiskās attiecības vai
civildienesta attiecības sakarā
ar to, ka darba devējs neveic
visus nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus un tiek
būtiski apdraudēta nodarbinātā
drošība un veselība darbā, un
apdraudējuma faktu apliecina
Valsts darba inspekcijas atzinums, darba devēja pienākums
ir izmaksāt nodarbinātajam

atlīdzību, kas nav mazāka par
sešu mēnešu vidējo izpeļņu.»
Iesniegumā VDI darbinieki
izklāstījuši arī slāpekļa oksīda
un oglekļa oksīda negatīvo iedarbību uz cilvēka veselību.
Zemgales reģionālās VDI
vadītājs Valdis Dūms norāda,
ka gadījuma izmeklēšana ir
sākumposmā un līdz lēmuma
pieņemšanai paies zināms laiks.
Šodien vietējie darba inspektori
dodas uz Rīgu, kur tiksies ar
VDI speciālistiem.
«EuroMaint» rūpnīcā veiktās pārbaudes liecina, ka šajā
gadījumā darba devējs nav tas
lielākais «grēkāzis». Pēc VDI
rīcībā esošās informācijas savas
saistības pret telpu nomnieku
nav izpildījis ēkas īpašnieks
– SIA «Madara». Nav nodrošināta degšanas procesā radušos
dūmgāzu izvadīšana atmosfērā.
Tās tiek izpūstas ražotnes telpās 12 metru augstumā. Acīmredzot cerēts uz to, ka dūmgāzes
izplūdīs atmosfērā tāpat.
Pēc pretenzijām par gaisa
kvalitāti rūpnīcas direktors
J.Mūrnieks pieprasījis slēdzienu par gāzes apkures sistēmu
stāvokli. Tajā redzams, ka SIA
«Strig», kas tās izbūvēja, maldinājusi «EuroMaint» vadību.
Arī atkārtotie gaisa kvalitātes
mērījumi uzrāda kaitīgo vielu bīstamu klātbūtni. Šādā gadījumā

«EuroMaint» rūpnīcā gāzes apkures iekārtu varēs ekspluatēt pēc tam, kad būs nodrošināta
Foto: Ivars Veiliņš
dūmgāzu izvadīšana.
uzņēmuma vadībai nekavējoties
vajadzēja celt pretenzijas pret
telpu saimnieku un gāzes sistēmas izbūvētājiem. Tas nav noticis
uz «karstām pēdām», un tas ir
vienīgais, par ko «EuroMaint»
rūpnīcas vadība, pēc VDI domām,
pelnījusi pārmetumus.
Pēc Zemgales reģionālās VDI
pārbaudes rūpnīcā vairs neizmanto gāzes apkures iekārtu.

Vai Pērnavas ielā būvēs vairākus
daudzdzīvokļu namus?
Pērnavas ielas 32. mājas
iedzīvotāji grib ko vairāk noskaidrot par būvniecības ieceri
sava daudzdzīvokļu nama
apkaimē.
Mājas iedzīvotāja Daina
stāsta, ka firmas «Buvarī» pārstāvji vairākkārt sūtījuši kaut
kādus plānus un vērsušies pie
mājas vecākās ar aicinājumu
parakstīt dokumentu, ka viņa
neiebilst pret firmas iecerēm.
Divi tās pārstāvji – Mihails
Andrejevs un Romāns Ščolupa – skaidrojuši, ka viņi
pirms tam bijuši Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldē
un visu saskaņojuši. Mājas
vecākā līdz šim neko neesot
parakstījusi, bet norādījusi, ka
jāorganizē dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce.
Tā bija plānota 13. martā
6. vidusskolā. Sapulces vietā
notikušas vien pārrunas, jo
neieradās nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits. Neko
konkrēti cilvēki sarunās neesot
uzzinājuši. Firmas pārstāvji
teikuši, ka faktiski iedzīvotāju
saskaņojums nav vajadzīgs,
tomēr viņi esot pretimnākoši.
Par iecerēm pastāstījuši, ka
pretī Pērnavas ielas 32. mājai
uz bērnudārza pusi paredzēts
izbūvēt trīs piecstāvu mājas.
Iedzīvotāji savstarpējās
sarunās pēc tam pieļāvuši,
ka, iespējams, firmai arī nav
sliktu nodomu un būvniecība
apkaimei nāktu tikai par labu.
Tomēr pārstāvju uzvedības
dēļ trūkstot uzticības. Šaubas
saistītas arī ar pagājušā gada
norisēm Loka maģistrālē – arī
Pērnavas ielas 32. nama ie-

Iespējams, jaunu ēku būvniecība Pērnavas ielas 32. mājas apkaimei nāktu tikai par labu. Tomēr iedzīvotāji par nākotnes iecerēm
Foto: Ivars Veiliņš
grib saņemt detalizētāku informāciju.
dzīvotāji noteikti iebilstu pret
pāļu dzīšanu, jo tas varētu pasliktināt viņu mājas tehnisko
stāvokli. Tāpat cilvēki ne no labākās puses zinot vienu firmas
pārstāvi. Iedzīvotāji pieļauj,
ka, visticamāk, firmas rīcībā
nonākusī zeme tiks pārdota.
Daudzu savu kaimiņu vārdā
Dainas kundze no pašvaldības
vēlas uzzināt, vai SIA «Buvarī»
nepieciešama rakstiska iedzīvotāju piekrišana, un saņemt ieteikumu, kā pareizāk rīkoties, lai
cilvēki neizrādītos zaudētāji.
Pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte skaidro,
ka minētajai teritorijai 38 821
kvadrātmetra platībā, kuras
adrese ir Bērzu ceļš 24, sākta
detālplānojuma izstrāde. Tā
notiek saskaņā ar Jelgavas
domes 2006. gada 25. maija

lēmumu. Apstiprinātajā detālplānojuma izstrādes darba
uzdevumā cita starpā norādīts,
ka izstrādātājam vai pasūtītājam sabiedriskās apspriešanas
procesā nepieciešams iesaistīt
teritorijā esošo dzīvojamo ēku
iedzīvotājus un nekustamo
īpašumu īpašniekus, noskaidrot viņu viedokli teritorijas
attīstībā. «Tādēļ arī pasūtītājs ar dzīvokļu īpašniekiem
rīkoja tikšanos, kuras mērķis
bija informēt iedzīvotājus par
paredzamajām darbībām un
teritorijas perspektīvo attīstību,» klāsta G.Osīte.
Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika pērn no 2. līdz
23. augustam. Tās laikā no
iedzīvotājiem diemžēl netika
saņemti nekādi priekšlikumi
vai iebildumi.
Pilsētplānošanas speciā-

liste norāda, ka pašvaldībā
iesniegtais detālplānojuma risinājums respektē dzīvojamās
ēkas Pērnavas ielā 32 funkcionālo teritoriju, apzaļumojamās
platības, autostāvvietas un
piebraucamos ceļus. Ieinteresētos iedzīvotājus G.Osīte
aicina vērsties Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē,
kur speciālisti iepazīstinās
un sniegs konsultācijas par
pašvaldībā iesniegto detālplānojuma redakciju pirms
detālplānojuma apstiprināšanas saistošo noteikumu veidā.
Detālplānojuma izstrādātājs ir
SIA «Arhitektūra un vide».
SIA «Buvarī» valdes loceklis
R.Ščolupa skaidro, ka teritorijas detālplānojums notiek,
lai minēto zemi varētu sadalīt
vairākos zemesgabalos. Trīs
domāti nodošanai lietošanā
zem daudzdzīvokļu mājām
Pērnavas ielā 28, 32 un 21.
Arī neapbūvēto platību paredzēts sadalīt vairākos gabalos,
kur perspektīvā varētu būvēt
daudzdzīvokļu ēkas. «Ja iecere nonāks līdz būvniecībai,
sekos atkārtota šī procesa
apspriešana un saskaņošana,»
klāsta R.Ščolupa. Pašlaik firma iesniegšanai pašvaldībā
kārtojot detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrās
redakcijas dokumentus. Ar
SIA «Arhitektūra un vide» sagatavotajiem detālplānojuma
materiāliem ikviens iedzīvotājs no pulksten 8 līdz 17 var
iepazīties nekustamā īpašuma
firmas «Buvarī» birojā Pasta
ielā 35 – 20.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

To varēs ekspluatēt pēc tam,
kad būs nodrošināta dūmgāzu
izvadīšana. «EuroMaint» telpās
uzstādīti elektriskie sildītāji.
To, vai minēto darbinieku veselībai nodarīts kāds kaitējums
un vai viņiem tādējādi ir pamats
pretendēt uz kompensāciju,
VDI noteiks pēc Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
Arodslimību nodaļas rakstiska

atzinuma saņemšanas.
«EuroMaint» rūpnīcas direktors J.Mūrnieks no plašākiem
komentāriem par situāciju
atturas. Vien apstiprina, ka
apkures sistēma pašlaik netiek izmantota un atrasts cits
uzņēmums, kas gāzes apkures
iekārtu uzstādīs atbilstoši ekspluatācijas prasībām.
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Darbiniekus meklē paši
«Kādu laiku internetā dažādās
mājas lapās, arī «Latvijas Vēstnesī» skatos darba sludinājumus. Tā
kā esmu jelgavniece un labprāt
strādātu tieši šeit un šai pilsētai,
mani interesē iespēja strādāt
Jelgavas domē vai pašvaldības
iestādēs, bet šo iestāžu darba
piedāvājumus tā arī neesmu lasījusi,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta
Liene, piebilstot, ka vakancēm
sekojot līdzi jau aptuveni gadu.
Viņa vēlas uzzināt, kur ir pieejama informācija par vakancēm
Jelgavas domē un pašvaldības
iestādēs?
Kā skaidro pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes un

kapitālsabiedrības pašas veido
personāla komplektēšanas politiku, pieņemot darbā vai atlaižot
no darba darbiniekus saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem un
Jelgavas pašvaldības administrācijas apstiprināto kārtību. «Ja ir
brīvas darba vietas, tad kandidātu
atlase notiek, izsūtot uzaicinājumu attiecīgā profila speciālistam
uz interviju. Ja šādi speciālistu
nevar atrast, informāciju par vakanci ievieto pašvaldības portālā
www.jelgava.lv vai attiecīgās iestādes mājas lapā, kā arī laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis,» L.Klismeta
norāda, ka ieinteresētās personas
arī pašas var nosūtīt savu CV Jelgavas pašvaldības Personāldaļai.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pensijām – vairāk nekā
700 miljoni latu
Jelgavniece pensionāre Janīna
«Jelgavas Vēstnesim» lūdza palīdzību, lai noskaidrotu, cik liels ir
valsts vecuma pensijas budžets.
«Zinu, ka ārzemēs no sociālā
fonda 60 procenti naudas tiek
atvēlēti pensijām, taču Latvijā
pirms diviem gadiem tādam pašam mērķim no kopējā budžeta
bija paredzēti tikai 18 procenti.
Labprāt vēlētos uzzināt, cik liela
summa patlaban atvēlēta pensijām, īpaši jau vecuma pensijām,»
tā Janīna.
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Jelgavas nodaļā «Jelgavas Vēstnesi» informēja, ka pērnā
gada valsts pensiju speciālais budžets bija plānots 721,72 miljoni
latu, bet pensijās no tā 2007. gadā
izmaksāti 709,54 miljoni. No šīs
summas izdevumiem nozīmīgākajiem sociālās apdrošināšanas
pakalpojumiem – vecuma pensijās

– izmaksāti 654,23 miljoni latu,
pensijās apgādnieka zaudējuma
gadījumā – 22,38 miljoni latu,
izdienas pensijās – 11,62 miljoni
latu, Augstākās padomes deputātu pensijās – 0,83 miljoni latu,
bet apbedīšanas pabalstos – 5,25
miljoni latu. Savukārt saskaņā ar
likumu Par valsts budžetu 2008.
gadam šogad plānots iekasēt 983,
52 miljonus latu valsts obligātās
apdrošināšanas sociālajām iemaksām, no kurām 852,79 miljoni latu
tiks izmaksāti valsts pensijās.
Plānots, ka no tā vecuma pensijās
tiks izmaksāta lielākā daļa, tas
ir, 790,32 miljoni latu, pensijas
apgādnieka zaudējuma gadījumā
– 25,72 miljoni latu, izdienas
pensijās – 12,73 miljoni latu, Augstākās padomes deputātu pensijās
– 0,95 miljoni latu, apbedīšanas
pabalstos – 7,25 miljoni latu.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Viena diena ar...
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Pieķert kravu ar vairāk
nekā 40 tonnām nav viegli
 Daiga Laukšteina

Vēl nesen sarunā ar
autoceļu būves speciālistu «Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja,
ka smagā transporta
tranzīts, īpaši pa nesalabotajām pilsētas
ielām ceļu segumam ir
liels kaitējums. Tā, piemēram, Dobeles šoseja ir sagruvusi pilnībā.
Slodze pilsētas ielām
ir liela, tāpēc svarīgi,
lai kravu pārvadātāji
vismaz nepārkāpj satiksmes noteikumos
ierakstīto maksimāli
pieļaujamo faktisko
masu. Vai tā tas arī
notiek, nolēmām pavērot paši, dodoties
kopīgā reidā ar Autotransporta inspekcijas
(ATI) Jelgavas nodaļas
darbiniekiem.
ATI inspektoru vienības pārbaudīt transportlīdzekļus bez
Valsts policijas pavadības dodas
kopš pērnā augusta. Tas nozīmē, ka inspekcijas amatpersonas jau vairāk nekā septiņus
mēnešus ir tiesīgas apturēt
pasažieru autobusus un transportlīdzekļus, kas paredzēti
kravu pārvadāšanai.
ATI Jelgavas nodaļas plānā
viens no lielākajiem šā gada
reidiem bija ierakstīts 12. martā
no paša rīta. Vispirms no pulksten deviņiem līdz pusdienas
laikam inspekcijas darbinieki
dežurēja Jelgavā, pie degvielas
uzpildes stacijas «Dinaz» Dobeles šosejā.
«Jelgavas Vēstnesis» bija klāt,
kad tika apturētas un nosvērtas
visas piecas smagās automašīnas ar kravu. Savukārt pēcpusdienā kontrolētāji mainīja
dislokāciju – nostājās Jelgavas
rajonā, netālu aiz Ozolniekiem
Dalbes virzienā. Arī tur pāris
stundu laikā tika nosvērta piecu
transportlīdzekļu krava.
Ne vienā, ne otrā vietā pārkāpēju nebija, taču daži kravu
pārvadātāji par mata tiesu iekļāvās maksimāli pieļaujamajā
faktiskajā masā jeb 40 tonnās.
Šogad par pārlieku smagas
kravas vešanu cauri Jelgavai
vēl neviens nav sodīts. Savukārt pagājušā gada laikā Jelgavā konstatēti četri pārkāpumi, kas saistīti ar faktiskās

masas neievērošanu. Divos no
tiem bija pārāk smaga baļķu
krava, bet vēl divos gadījumos
pēc pārbaudes atklājās, ka iekrauto šķembu svars ir pārāk
liels. Kāpēc tik maz konstatēto
pārkāpumu? «Pārbaudes organizējam regulāri. Braucam
arī uz citiem rajoniem. Kad
redzam smago automašīnu ar
kravu, apturam, taču pieķert pie
vainas nav viegli,» norāda ATI
Jelgavas nodaļas vadītājs Eduards Bērziņš. Starp inspekciju
un kravu pārvadātājiem valda
tāds kā viltības princips – kurš
kuru. Jo, raugi, kā kontrolētāji

nostājas reida postenī, tā smagās
automašīnas gluži vai pazūd. Tas
tādēļ, ka šoferu rīcībā ir viņu
pašu iegādātās rācijas, ar kurām
paziņot kolēģiem par attiecīgajām pārbaudēm konkrētajā
vietā. Varbūt sakritība, taču arī
«Jelgavas Vēstnesis» novēroja,
ka labi redzamā vietā, taču drošā
attālumā no kontroles posteņa
Dobeles šosejā nostājās kravas
auto, it kā kaut ko gaidot.
Starp citu, regulāra smagā
transporta svēršana Jelgavas
pusē notiek tikai kādus astoņus
mēnešus – kopš iegādāti darbam
nepieciešamie svari.

Vēl pirmspusdienā ATI darbinieki apturēja un svēra četras automašīnas, ar ko no Jelgavas Cukurfabrikas uz Dobeli tiek vesti būvgruži. «Gluži kā pēc pasūtījuma,» smaida Eduards Bērziņš.

Kamēr speciālisti novērtē Valda vesto graudu svaru, šoferis
pacietīgi gaida un atzīst, ka iepriekš ar kravas svaru problēmu nav bijis. «Tiesa, nezinu, kā būs tagad. Taču domāju,
ka svars tomēr nebūs pārsniegts. Krāvu tā, lai būtu normas
robežās,» spriež Valdis. Un viņam izrādījās taisnība. Valdis
bija iekrāvis teju maksimāli pieļaujamo svaru – nedaudz
vairāk kā 39 tonnas.

Pārvietojamo svaru kravas automašīnu svēršanai uzstādīšana ilgst
apmēram 15 minūtes, līdz ar to ATI darbinieki nevar būt tik mobili
un operatīvi, kā gribētos. Viņi stāsta: «Kaut kur izklājam savus
svarus un tur arī stāvam. Pa to laiku lielai daļai kravu pārvadātāju
informācija par mūsu atrašanās vietu jau pienākusi. Taču mēs
momentā nevaram pārbraukt citur, pārsteigt ar operativitāti,
jo atkal jākrāmē svari, kas vienmēr prasa laiku.» Iekārta aizņem
četrus metrus, un tādu nevar izklāt, kur pagadās. Ir tikai dažas
vietas pilsētā, kur inspekcijas vienība var veikt savus pienākumus. Vajadzīgs laukums vismaz divu smago
mašīnu garumā.
Šoferis Guntars
un arī nākamie
pāris autovadītāju norāda,
ka brauc bez
kravas. Inspektori nevēlas lieki
kavēt nedz savu,
nedz šoferu
darba laiku, tādēļ
«tukšā» braucošie ātri vien tiek
palaisti tālāk.
Atliek vien secināt: «Uz pilsētu
dodas tukšā, bet
atpakaļ pa šejieni
vairs nebrauks.
Protams, ir gadījušies pārkāpēji,
kas vienkārši
«iekrīt».»

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka transportlīdzekļa faktiskā masa nedrīkst pārsniegt
40 tonnas, savukārt atļautā masa vienai asij ir
9,5 tonnas. Ja izņemta speciālā atļauja, kokvedēji drīkst pārvadāt līdz 52 tonnas smagu
kravu. Kopumā visvairāk grēko tieši baļķvedēji, kuri gadoties samērā reti. Pārsvarā tiek
vesta grants, šķembas, smiltis, kas slapjas ir
vēl smagākas.

Šoferis prāto, ka pieļaujamais svars kravai
nav pārsniegts – dienā tiek aizvestas kādas
piecas būvgružu kravas, ko necenšas sagāzt
pēc iespējas lielākas. Pirmo kravu svars ir
36, 37 un 39 tonnas, bet pēdējās – gandrīz
40 tonnas.

Pirms lielo satiksmes dalībnieku apturēšanas tiek sagatavota
vieta, kur novietot svarus. Tai jābūt pēc iespējas līdzenākai,
lai strīdīga brīža gadījumā šoferiem būtu mazāk iemeslu
pretenzijām.

Darbs uz ceļa var sākties, kad mugurā uzvilktas
šoferiem labi pamanāmās spilgtās vestes. Līdz
pirmajam kravas automobilim pilsētas virzienā
ilgi nav jāgaida. ATI Jelgavas nodaļas vadītājs
Eduards Bērziņš norāda, ka inspekcijas pārstāvji
jau pietiekami trenēti, lai dažkārt, «ar aci» novērtējot, pateiktu, ka transportlīdzekļa svars ir
liels, varbūt pat pārāk. Pirmās garāmbraucošās
automašīnas gan par to neliecina, taču drošības
labad vienalga tiek apturētas.

Darbs ar svariem var sākties, kad apturēts
šoferis Valdis, kurš vedot graudus no «Zelta
druvas» uz Iecavas putnu fabriku.

Kad automašīna apturēta, ATI darbinieki šoferim lūdz uzrādīt
autovadītāja apliecību, automašīnas reģistrācijas dokumentus,
licenci kravas pārvadājumiem un dokumentāli apstiprinātu
informāciju par kravas saturu. Šoferi 12. marta pārbaudēs
ir pieklājīgi. «Tikai lielākajiem pārkāpējiem vienmēr atrodas
iebildumi. Tie gan mēdz būt nekulturāli,» pēc pieredzes zina
teikt ATI darbinieki.
Foto: Ivars Veiliņš
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dzīvnieki

Mājdzīvnieki kļūst arvien eksotiskāki
 Sintija Čepanone

«Ja agrāk prioritāte bija
lauksaimniecības dzīvnieki, tad pašlaik – neapšaubāmi dekoratīvie
un mīļdzīvnieki. Ja agrāk
aizsardzībai cilvēki izvēlējās suņus, tad pašlaik
savu un mājokļa drošību
uztic apsardzes firmām.
Par laimi, pagājuši arī
gadi, kad suņus iegādājās, lai viņi piedalītos
cīņās, un pašlaik veterinārārstiem praktiski
vairs nav jāārstē dzīvnieki, kas nežēlīgi sakosti organizētās suņu
cīņās,» to, kā gadu laikā
attīstījies zoomārkets,
ieskicē veterinārās klīnikas «Sanarius» vadītāja
Anna Jesereviča.
Viņa norāda, ka arī mājdzīvnieku piedāvājumu diktē pieprasījums, un līdztekus suņiem un
kaķiem par dakteres pacientiem

kļūst krietni eksotiskāki dzīvnieki. «Jelgavas Vēstnesis» centās
izzināt, kas tad īsti mīt mūsu
pilsētā un vai jelgavnieki apzinās
atbildību, kādu uzņemas, iegādājoties mīluli.

Daudziem atbildības
izjūtas pietrūkst

«No vienas puses, ir jauki, ka
mājdzīvnieku izvēlas jauns pāris,
kuram vēl nav bērnu. Tas nozīmē, ka viņi kopā par kaut ko sāk
rūpēties, kļūst atbildīgi ne tikai
par sevi. Bet, no otras puses, nepadomā, ka, piedzimstot bērniņam,
mājdzīvnieks var kļūt lieks – gan
tādēļ, ka prioritāte ir mazulis, gan
tādēļ, ka bērnam var būt alerģija,»
A.Jesereviča norāda, ka tā vietā,
lai dzīvniekam sameklētu jaunu
saimnieku, visbiežāk viņš tiek
nogādāts patversmē un aizmirsts.
Pēc viņas novērojumiem, diemžēl
vēl aizvien par maz tiek apsvērts
šis ļoti atbildīgais solis – mājdzīvnieka iegāde, un, iekāres vadīti, to
pieņem, nepadomājot par sekām.
«Piemēram, suns dzīvo padsmit

Arī jelgavnieki labprāt saviem mīluļiem iegādājas apģērbu un veido
«frizūru». Suņu friziere Līga stāsta, ka viņai klientu netrūkst un
iegūt glītu kažoku tiek vesti kā šķirnes, tā bezšķirnes suņi. Galvenokārt jau tas tiek darīts praktisku apsvērumu dēļ, piemēram, lai
tas dubļainā laikā nesaķeptu. Savukārt šī suņuka saimnieka vēlme
bijusi, lai spalva nebūtu pārāk īsa – lai draugam nesalst. «Īpašas
modes suņu frizūrām nav – noteiktām šķirnēm ir atbilstošs griezums. Gadās, ka saimnieki savas vēlmes uzzīmē, un es tās cenšos
īstenot,» atklāj Līga. Viņa teic – lai safrizētu suni, nepieciešamas
vidēji divas stundas, taču nesen ar rīzenšnauceru gadījies noņemties
pat piecas. «Friziera apmeklējums suņiem nav sāpīgs, protams, ja
nav jātiek galā ar pinkām, taču sākumā visi ir nobijušies. Drošības
nolūkā, kamēr suns pierod, uzliekam uzpurni, dažkārt neiztikt arī
bez nomierinošiem līdzekļiem, ko iesakām dot, konsultējoties ar
veterinārārstu,» saka Līga. Cik maksā suņa safrizēšana? Līga teic,
ka vidēji cena ir 12 – 20 latu robežās mazajām un vidējām šķirnēm.
Jau minētā rīzenšnaucera saimniekam nācās šķirties no 30 latiem,
jo sunim bija jāveic arī trimmings. Ja saimnieks vēlas, friziere suņus
un kaķus arī mazgā.

Iepazīstot putnus un dzīvniekus, kurus mūsu pilsētas
iedzīvotāji izraudzījušies par saviem mīluļiem, jāatzīst,
arī viņi ir jelgavnieki līdztekus vairāk nekā 60 tūkstošiem cilvēku. Izrādās, suņi, kaķi, krāsainas zivtiņas un
dažādi grauzēji jau sen kā kļuvuši ierasti, un jelgavnieki
steidz pieradināt arvien jaunus un jaunus dzīvniekus.
Vardes, ķirzakas, bruņurupuči, iguānas, pūkaini zirnekļi, seski un citas dzīvas būtnes, kuras savulaik varējām
vērot vien televizora ekrānā, nu mājvietu radušas arī
Jelgavā. Un tieši tādēļ «Jelgavas Vēstnesis» centās
noskaidrot, kā cilvēki sadzīvo ar saviem mīluļiem.
gadu, tieši tādēļ potenciālajiem
saimniekiem jādomā vismaz desmit gadi uz priekšu, pieļaujot gan
iespējamo ģimenes pieaugumu,
gan dzīvesvietas maiņu un citus
apstākļus,» uzsver A.Jesereviča.
Viņa pieļauj, ka pašlaik saimnieku bezatbildību būtiski ietekmē arī fakts, ka šajā jomā nav
sakārtota likumdošana. Viens
no veidiem, kā prasīt atbildību
no saimniekiem, viņasprāt, ir
stingra dzīvnieku uzskaite: ja
dzīvnieks iemidzināts, tad jābūt
eitanizācijas aktam, ja pārdots
– pārdošanas aktam u.tml. Tāpat
jāveic arī stingrāka suņu un kaķu
uzskaite Jelgavā.
Kā norāda A.Jesereviča, aizvien
vairāk cilvēku dzīvnieka iegādei
gatavi tērēt iespaidīgas naudas
summas. «Taču es aicinu atlicināt
ne tikai dzīvnieka iegādei, bet arī
viņa sterilizēšanai, dresūrai, ja tas
ir suns, uzturēšanai, tostarp atbilstošai barībai, potēm, ārstēšanai,»
viņa piebilst, uzsverot gan kādu
pozitīvu tendenci – proti, pašlaik
par teju 80 procentiem savlaicīgas
profilaktiskās vakcinācijas dēļ pilsētā samazinājušās suņu un kaķu
infekciozās saslimšanas.
Gluži tāpat kā cilvēkiem arī
mājdzīvniekiem liekais svars nav
retums. Un arī šajā ziņā var runāt
par saimnieku bezatbildību, jo
ne jau suns vai kaķis pārblīvētajos veikalu plauktos sev izvēlas
maltīti.
Tieši šie it kā sīkumi visbiežāk
liek aizdomāties par to, ka liela
daļa sabiedrības tomēr tā īsti nav
izpratusi, cik patiesībā lielas rūpes
un atbildību prasa mājdzīvnieks.
«Ārzemēs jautājums par klaiņojošiem dzīvniekiem nav aktuāls, par
mīluļiem kļūst ļoti daudzi bezšķirnes suņi un kaķi, teju visi mājdzīvnieki ir sterilizēti, apmācīti. Vai
tur esat redzējuši niknus suņus?
Visticamāk, ne. Tas, iespējams,
tādēļ, ka citviet pasaulē arī cilvēki ir draudzīgāki, savukārt mēs

Arī viņi ir jelgavnieki

Vērtējot iedzīvotāju atbildību pret saviem mājdzīvniekiem, Pašvaldības
policijas Administratīvā
patruļdienesta priekšniece Irēna Berkolde atzīst
– diemžēl nevaram lepoties, jo gadījumu, kad
nākas sodīt bezatbildīgus
saimniekus, nav retums.

– neiecietīgi, steidzīgi, tramīgi...
Un tādi kļūst arī mūsu mīluļi,»
A.Jesereviča neslēpj, ka Latvijā,
tostarp Jelgavā šajā ziņā diemžēl
vēl daudz darāmā.

Nepilnu divu mēnešu laikā par
pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu sastādīti septiņi administratīvā pārkāpuma protokoli,
naudassods piemērots deviņām personām. Šie skaitļi komentārus neprasa, taču par mājdzīvnieku īpašnieku atbildību gan liek padomāt.
«Lielākoties jau nākas saskarties ar
situāciju, kad dzīvnieku bez pavadas izved parkos, kas atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir aizliegts.
Bieži saņemam arī izsaukumus
par gadījumiem, kad suns norāvies
no ķēdes vai izbēdzis no nožogotas
teritorijas un apdraud iedzīvotāju
drošību. Reaģējam arī, kad kaimiņi

Katrā dzīvoklī pa kaķim,
katrā namā – pa seskam

Protams, suņi un kaķi arī mūsu
pilsētā nav retums – A.Jesereviča
lēš, ka kāds no šiem mājdzīvniekiem ir gandrīz katrā mājā. Taču
arvien vairāk pilsētā ienāk arī
eksotiski dzīvnieki – kādu varbūt
izbrīnīs fakts, ka teju tikpat ierasts kā jau minētie mīluļi, kļuvis
arī sesks. «Katrā daudzdzīvokļu
mājā mīt vismaz viens šāds dzīvnieciņš,» atklāj veterinārārste, akcentējot, ka suņi, kaķi un seski noteikti jāvakcinē pret trakumsērgu
un tiem jābūt reģistrētiem. Te gan
jāpiebilst, ka runa ir par dekoratīvajiem seskiem, nevis tiem, kas
laukos zog vistas. Turklāt tiem,
kuriem mājās ir sesks, visbiežāk
ir arī kāds cits mājdzīvnieks.
Uz jautājumu, vai arī uz mājdzīvniekiem var attiecināt jēdzienu «mode», A.Jesereviča
atbild apstiprinoši un stāsta,
ka nemainīgu cieņu jau daudzu
gadu garumā iemantojuši vācu
aitas suņi, rotveileri, stafordšīras
terjeri. Popularitāti atgūst medību
suņi, tostarp takši, Latvijas dzinējsuņi un bīgli, taču pēdējā laikā
jelgavniekus īpaši piesaistījušas
dekoratīvās mazās suņu šķirnes,
piemēram, mopši un terjeri.
«Viņi aizņem maz vietas, ir ērti
transportējami un pārvietojami
pat somiņā,» priekšrocības uzskaita A.Jesereviča, taču norāda
uz kādu būtisku kļūdu, ko pieļauj
šo suņu saimnieki: «Ja mīlulis ir
somas sunītis, tas nenozīmē, ka
viņš jānēsā tikai somā. Arī viņam
nepieciešamas fiziskas aktivitātes,
lai attīstītu muskulatūru.»
Runājot par kaķiem, viņa atklāj,
ka pašlaik daudzi izvēlas britu
īsspalvaino, taču, šķiet, vairāku-

Jelgavas veterināro
speciālistu teiktais noteikti pārsteidz nevienu vien – viņi apgalvo,
ka mūsu pilsētā katrā
daudzdzīvokļu mājā mīt
pa vienam mājdzīvniekam – seskam. «Jelgavas
Vēstnesis» var tikai apstiprināt, ka atrast kādu
seska saimnieku pilsētā
patiesi izrādījās pat ļoti
viegli, un iespējams, ka
šobrīd šo dzīvnieku turēšana mājās ir tāds kā
modes «bums».
Jelgavniece Inese Prāva atceras, ka ģimenē vienmēr bijis kāds
mājdzīvnieks – akvārija zivtiņas,
žurkas, suņuks, kanārijputniņi.
«Tas laikam nāk no mammas,
jo viņa bērnībā neesot varējusi
paiet garām uz ielas pamestam
dzīvnieciņam, vienmēr paņēmusi,
aprūpējusi,» spriež Inese.

Tā nu tagad Inesei pašai savā
dzīvoklī jau ir veseli seši mājdzīvnieki – zivtiņas akvārijā, Jorkšīras
terjers Snūpis un sesks Brunis.
Ja par sunīšiem un zivtiņām,
iespējams, lielākai daļai no mums
ir savs priekšstats, tad sesks vēl
varētu tikt uzskatīts par eksotisku
mājdzīvnieku. «Tā jau ir, ka agrākos laikos šos dzīvniekus audzēja
kažokam, bet nu tas ir mainījies,
un fretka kļūst par mājdzīvnieku.
Latvijā viņus ieved no Polijas,
Čehijas, taču es savu Bruni pirku
tepat, mūsu valstī audzētu,» stāsta
Inese.
Un izrādās, ka iegādāties sesku
nemaz nav tik viegli. Ja vēlies
patiesi labi audzētu dzīvnieku un
būt drošs, ka tas spēs pielāgoties
mūsu apstākļiem, nav slims un
novārdzināts pārvadājot, jārēķinās
ar ne mazums pārbaudījumu.
Inese atklāj, ka ar sesku pirkšanu
ir tāpat kā ar nopietniem šķirnes
suņiem. «Latvijā viņus audzē tikai
pāris vietās un audzētāji ļoti rūpīgi
izvēlas nākamos saimniekus. Mēs

vairākkārt braucām iepazīties ar
audzētājiem, lai pārliecinātu viņus,
ka būsim labi saimnieki. Patiesībā
pēc Latvijā audzētiem seskiem
jāgaida rindā, jo pieprasījums ir
ļoti liels, tāpēc audzētāji var brīvi
izraudzīties, kam savus lolojumus
uzticēt. Biju lieciniece tam, kā
kādam pārim tika atteikta seska
iegāde, jo audzētāji uzskatīja, ka
viņi nav pārliecināti, par ko vēlas
uzņemties rūpes,» atceras Inese.
Viņa neslēpj, ka sesks ir gluži kā
mums zināmie suņi un kaķi, kas no
sevis izstaro tādu īpašu mīļumu, ko
saimnieks nevar nepamanīt. «Viņi
ir hiperaktīvi dzīvnieciņi, taču tajā
pašā laikā var arī ieritināties klēpī
un ļauties samīļot,» tā Inese.
Tomēr tas, kas daudzus varētu
atturēt no sesku iegādes, ir viņiem
raksturīgā smaka. Inese saka – pie
tās pierod. «Sākumā tā noteikti
var cirst nāsīs, bet šie dzīvnieciņi
tāpat kā kaķi ir kastrējami, un tad
jau smaka izzūd. Ja arī neizzūd
pavisam, tad tā atgādina viegli
medainu aromātu,» stāsta Inese.

Viņu šādi sīkumi kā varbūt
nepatīkams aromāts nu nekādi
nespēja atturēt no Bruņa iegādes.
«Dzīvnieciņi ir tie, kas uzlabo garastāvokli – nevaru iedomāties dzīvi
bez viņiem!» uzsver Inese.
Līdzīgi kā kaķi, seski, kamēr
saimnieks nav mājās, guļ, bet
līdz ar saimnieka ierašanos sākas
aktivitātes. «Kādas pāris stundas
viņi izskrienas, aktīvi spēlējas,
bet tad atkal nolūst. Protams,
seskam ir vajadzīgs savs būrītis,
kur viņu atstāt, kamēr saimnieks
nav mājās, vai arī nakts laikā.
Citādi viņš vienkārši var traucēt
nakts miegu vai arī pa dienu sadarīt ko tādu, ko saimnieks nepieļautu,» spriež Inese, norādot gan,
ka seski pakļaujas arī mācīšanai.
«Piemēram, seskiem ir tāda ne
pārāk glaimojoša īpašība – viņi
stipri kož, var iekost pat līdz
asinīm, bet no tā var atradināt.
Mums tas diezgan labi izdodas
– šobrīd viņš ar zobiem var ieķert tikai kādam kājā gadījumā,
ja pats paslēpies zem gultas, bet

Bezatbildīgo
netrūkst
 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš
mā vēl aizvien ir parastie mājas
kaķi, kas iemantojuši saimnieku
mīlestību.
Taujāta, kas tad vēl līdztekus
suņiem, kaķiem un seskiem mīt
Jelgavā, A.Jesereviča kā ierastākos min žurkas, kāmjus, jūrascūkas. Arī degu, smilšu peles, šinšillas un pundurtruši jelgavnieku
mājokļos nav retums, taču dažs
pamanījies pat istabā lolot gaļas
trusi. «Spriežot pēc saviem pacientiem, kuriem pavasarī vitamīnu
trūkuma dēļ kļūst mīksta čaula,
zinu, ka Jelgavā dzīvo arī sauszemes un ūdens bruņurupuči,»
viņa teic.
Klīnikā nācies ārstēt arī savvaļas zvērus un putnus, taču
veterinārārste norāda, ka viņus
tomēr nevajag censties pieradināt
un ņemt savā aprūpē. «Katram ir
sava vieta, un savvaļā ir dabīgā
atlase – izdzīvo stiprākais. Un
ne jau veselīgāko putnu mamma

izmet no ligzdas. Viņa zina, ka tā
jābūt,» atgādina speciāliste.

Zivis un citi «zvēri»

«Šogad topā neapšaubāmi ir
žurkas, taču bieži vien cilvēki
iespaidojas no televīzijas vai žurnāliem. Piemēram, pēdējā laikā
daudzi interesi izrāda par degu
un iguānām un tās arī iegādājas,
jo nesen tieši par šiem dzīvniekiem bija raidījums,» atklāj «Zooveikala» pārdevējas Olga un Alla.
Viņas atceras, ka tieši šī iemesla
dēļ pirms kāda laika veikalā
burtiski izķertas dažādas vardes
un gekoni. «Šķiet, nemainīga
vērtība paliek mazie papagaiļi
un dažādas zivtiņas, īpaši tās,
kas nemaksā dārgi,» stāsta pārdevējas, piebilstot, ka nav daudz
tādu pircēju, kas būtu ar mieru
šķirties no 20 – 30 latiem par,
piemēram, diskusu vai samu,
cita lieta ir lētās zelta zivtiņas

vai gupijas. «Jelgavā, cik zinu,
ir tikai kādi divi jūras akvāriji.
Gan šāda akvārija uzturēšana,
gan arī tā iemītnieces ir dārgs
prieks,» viņas stāsta.
To, ka vispieprasītākās ir
zivis, apliecina arī zooveikala
«Fauna» īpašnieks Jurijs Zotovs,
norādot, ka pircējus interesē
arī dažādi grauzēji. Iespējams,
zemās cenas dēļ. «Jelgavnieki,
izvēloties mājdzīvnieku, tomēr
ir diezgan konservatīvi. Pie
mums iespējams iegādāties arī
ļoti eksotiskus dzīvniekus, taču
kaut ko netradicionālu nopērk
labi ja reizi gadā,» J.Zotovs vērtē,
ka pie eksotiskajiem pieskaitāma
arī iguāna. Tiesa gan – tai nepieciešami īpaši apstākļi, tāpēc
jārēķinās ar papildu izdevumiem
par terāriju, un J.Zotovs spriež
– bažām, ka saimnieki par savu
zaļo draugu pienācīgi nerūpējas,
nav pamata, jo lielākoties tas ir

cilvēks stāv blakus gultai – tas
viņam tāds vilinājums. Citādi no
šī netikuma mēs atradināmies.
Tāpat seski pieradināmi iet arī
uz savu kastīti – tas tikai laicīgi
jāierāda un jādara sistemātiski,»
spriež Inese.
Lai arī seski pie mums ir tāda
kā modes lieta, Inese atklāj, ka
pagaidām vēl zooveikaliem neatmaksājoties ievest tirgošanai
profesionālo sesku barību, tāpēc
viņa pielāgo kaķu barību. Brunis
mīlot arī paipalu olas, gurķīti,
taču ar tādu pārtiku aizauties
nedrīkstot. Inese, īpaši lutinot
Bruni, pat pasūtījusi no ārzemēm
speciālos našķus, ko viņš novērtē tā
pa īstam. Tāpat dzīvnieciņam tiek
regulāri pirkti speciāli vitamīni
un citi medikamenti, kas atvieglo
viņa ikdienu.
Kur visas šīs zināšanas Inese
smēlusies? Izrādās, ka ne tikai
gudrās grāmatās lasīts, bet daudz
iegūts internetā, kur savs klubs
izveidots sesku audzētājiem un
notiek regulāra pieredzes apmai-

ņa. «Mēs pat paši
esam izveidojuši
savu sesku kalendāru šim gadam – krāsains,
bilžains, kur
katram mēnesim sava seska
bilde,» tā Inese.
Vi ņ a n e s a prot, kā cilvēks
var uzņemties
rūpes par kādu
dzīvnieciņu un
neapzināties tā
nopietnību. Viņa ar vislielāko
atbildību gādā gan par savu mazo
sunīti, gan sesku, gan zivtiņām.
«Diemžēl visiem tas nav pašsaprotami – reiz es ar Snūpi pastaigājos
sētā un pamanīju lielu suni. Nu,
protams, man kļuva žēl, aizvedu
viņu mājās, saprotot, ka saimnieki noteikti uztraucas, viņu
meklējot. Viņam bija mednieku
žetons, caur asociāciju atradu
saimniekus – zvanu, zvanu, bet
neviens klausuli neceļ. Atradu

iepriekš rūpīgi apsvērts solis un
terāriju iegādājas un aprīko līdz
ar mīluļa pirkšanu. Starp citu
– pirms kāda laika «Faunā» bija
iespējams iegādāties arī mazus
mērkaķīšus. Taujāts, vai jelgavnieku mājdzīvnieku pulkam
pievienojies arī kāds no viņiem,
J.Zotovs atbild – diemžēl ne.
Iespējams, 1000 lati par dzīvnieciņu ne vienam vien šķitusi
pārāk augsta cena.
Uz jelgavnieku aizspriedumiem
mājdzīvnieku izvēlē norāda SIA
«Kukaiņu pasaule» pārstāvis
Aigars Rašmanis. Čūskas, vardes, ķirzakas, skorpioni, putnu
zirnekļi, tarantuli un citi līdzīgi
radījumi noteikti nav ierastākie
jelgavnieku mīluļi. «Rietumeiropā
tas ir izplatīti, pie mums to pakāpeniski sāk pieņemt. Tiesa gan
– pašlaik mūsu veikala iemītnieki
vairāk ieinteresējuši rīdziniekus,»
viņš saka.

Šopavasar, šķiet, iztiksim bez nepatīkamiem
pārsteigumiem, kad, nokūstot sniegam, skatam
paveras visi «nedarbi»,
kurus ziemā sastrādājuši
mūsu četrkājainie mīluļi
un saimnieki nav savākuši. Sniega vienkārši
nav bijis daudz, un sētnieki ik dienas nopūlas,
no pagalmiem un citām
zaļajām zonām pilsētā
«likvidējot» suņu izkārnījumus.
Nav noslēpums, ka daudzās valstīs uz ielas izvietoti konteineri ar
speciāliem maisiņiem un cimdiem,
lai saimnieki aiz saviem mīluļiem varētu savākt ekskrementus.
Diemžēl tādu «ekstru» ar uguni
nesameklēt Latvijā. Pašvaldības

adresi – izrādījās, ka tas bija tikai
dažas ielas aiz manas mājas, un
vedu suni mājās, bet tur neviena
nebija. Tikai vēlā vakarā saimnieks
man atzvana – es viņam saku, ka
esmu atradusi viņa suni, šis tikai
nosēc: «Ā, laikam atkal norāvies,
jūs viņu varat rīt man atvest.» Es
biju šokā! Protams, suni izmitināju
pie sevis un nākamajā dienā vedu
saimniekam. Viņa reakcija bija
atbaidoša – šķita, ka suns viņam
nemaz nav vajadzīgs. Šis vēl caur

degunu noburkšķēja: «Jūs laikam
gribēsiet atlīdzību.» Es atkal šokā!
Pateicu viņam, ka labākā atlīdzība
man būtu viņa solījums rūpēties
par savu dzīvnieku. Ko jūs domājat
– vai viņš turēja savu solījumu?
Nabaga suns jau pēc pāris dienām
atkal bija pie manas mājas... Jā,
dažādi ir ne tikai mājdzīvnieki, bet
arī viņu saimnieki,» nosaka Inese,
piebilstot, ka katram tomēr ļoti
rūpīgi būtu jāapsver lēmums mājās
vest kādu mājdzīvnieku.

Mājas (istabas) dzīvnieki ir: suņi, kaķi, baložveidīgie, rāpuļi, abinieki, truši, šinšillas, zivis un citi. Ja vēlaties turēt šos dzīvniekus pilsētā, jāievēro virkne tiesību
aktu – Dzīvnieku aizsardzības likums, Veterinārmedicīnas likums, MK noteikumi
nr.266, Jelgavas domes saistošie noteikumi. Suņi un kaķi obligāti jāvakcinē pret
trakumsērgu. Suņi jāreģistrē, lai saņemtu reģistrācijas žetonu. Žetonus var saņemt
pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, SIA «Sanarius» Viestura ielā 22, Veterinārmedicīnas izglītības centrā Helmaņa ielā 8.
Par suņu turēšanu katru gadu jāmaksā nodeva. Turot suni savrupmājā, pie žoga
jāpieliek uzraksts «Suns».
Produktīvos mājdzīvniekus Jelgavas pilsētā atļauts turēt aiz šādām robežām:
Lielupes labajā pusē – Rīgas dzelzceļš, Loka maģistrāle, Bērzu ceļš, Rogu ceļš,
Kalnciema ceļš, Lielupes iela, Robežu iela, Kalnciema ceļš, Rīgas iela; Lielupes
kreisajā pusē – Jelgavas – Tukuma dzelzceļš, Kārklu iela, Sniega iela, Miezītes
ceļš, Dobeles šoseja, Atmodas iela. Atļauju turēt mājlopus izsniedz LR Pārtikas un
veterinārā dienesta Jelgavas pārvalde Helmaņa ielā 10 (tālr.63021124). Šī iestāde
veic arī dzīvnieku epidemioloģiskās situācijas kontroli. Dzīvnieku aizsardzības
likums nosaka, kādus dzīvniekus aizliegts turēt kā mājdzīvniekus.
Ja dzīvnieks apdraud cilvēkus vai citus dzīvniekus, jāziņo Pašvaldības policijai
(tālr.63028550). Klaiņojošus dzīvniekus nodod dzīvnieku patversmei Helmaņa ielā
8 (tālr.63024665). Par maksu patversmē var nodot arī īpašnieka mājdzīvnieku.
Par klaiņojošiem dzīvniekiem jāziņo pa tālr.63026513.

šādu pārkāpumu, turklāt nereti
administratīvais sods piemērots arī
gadījumos, kad, piemēram, kaķis
nokārtoties izlaists kāpņu telpā.
Taujāta, kāds tad ir neapzinīgā
mājdzīvnieka saimnieka portrets
Jelgavā, I.Berkolde min, ka galvenokārt tie ir strādājoši, pietiekami
labi situēti cilvēki. «Pēc pieredzes varu teikt, ka pensionāri ir
krietni apzinīgāki kā suni vedot
pastaigā, tā viņam nodrošinot
atbilstošus apstākļus dzīvoklī vai
privātmājā.»
«Kādi izskatās pilsētas parki,

skvēri, daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi un citas zaļās zonas,» uz
problēmu, ka saimnieki aiz suņa
nesavāc ekskrementus, norāda
I.Berkolde. Viņa atklāj, ka pērn bieži saņemtas arī sūdzības no sētniekiem. Iedzīvotāji mēdz vainot viņus,
kaut pirmām kārtām vainojami
suņu saimnieki. «Protams, kaut kur
jau dzīvniekiem jānokārto dabiskās
vajadzības, taču, manuprāt, pat
speciāls suņu pastaigas laukums
pašreizējo situāciju pilsētā būtiski
nemainītu, jo vispirms jāmaina iedzīvotāju attieksme,» viņa spriež.

aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns norāda, ka
ne tikai jelgavnieki, bet visa valsts
tam vēl nav gatavi. «Varbūt, ja «aizies» atkritumu šķirošana, varēsim
cerēt, ka apzinīgāki kļūs arī suņu
īpašnieki,» spriež A.Baļčūns.
Protams, suņu saimnieki var
iebilst, sakot, ka līdz šim pašvaldība
nav darījusi neko, lai nodrošinātu
tam atbilstošus apstākļus. Diemžēl
pašlaik Jelgavā nav neviena oficiāla suņu pastaigu laukuma, tādēļ
likumsakarīgi, ka par tādiem kļuvušas visas zaļās zonas pilsētā, tostarp
bērnu rotaļu laukumi, parki un jo
īpaši daudzdzīvokļu namu pagalmi. «Jautājums par suņu pastaigu
laukuma nepieciešamību tika aktualizēts pirms gadiem sešiem septiņiem, taču tā arī nespējām vienoties
par piemērotāko atrašanās vietu,»
neslēpj A.Baļčūns. Viņš spriež, ka
tas lielā mērā arī tādēļ, ka iedzīvotāji pēdējos gados nav arī izrādījuši

interesi par tāda nepieciešamību.
«Jābūt pieprasījumam,» A.Baļčūns
norāda, ka labprāt uzklausītu iedzīvotāju ierosinājumus.
Vispirms būtu jāizdomā konceptuāla pieeja, proti, kas nepieciešams vairāk – tikai pastaigu laukums vai teritorija, kas, atbilstoši
aprīkota, kalpotu arī par suņu
treniņu laukumu. A.Baļčūns gan
ilūzijas nelolo. «Būsim reāli – pat
ja pilsētā būtu noteikta vieta, kur
pastaigā var izvest suni, nemaz
tik daudzi to neizmantotu. Kaut
vai tādēļ, ka saimnieks diez vai
būtu ar mieru līdz tam mērot pāris kilometru. Pēc būtības tad jau
šādu laukumu vajadzētu ierīkot
katras mājas iekšpagalmā, taču
to mēs nevaram atļauties. Tieši
tādēļ reālāka šķiet ideja par pastaigu treniņu laukuma izveidi,»
viņš skaidro.
Diemžēl pilsētā ierasts ir skats,
ka, izvedot pastaigā suni, daudziem

saimniekiem ne prātā nenāk aiz
sava mīluļa savākt. «Tā ir suņu
īpašnieku attieksme, kultūras
jautājums. Ja cilvēks iegādājas
mājdzīvnieku, tad jāmāk arī par
viņu parūpēties. Jābūt atbildības
izjūtai un apziņai, ka ne jau viņš
vienīgais dzīvo pilsētā,» A.Baļčūns
norāda – ja suņu īpašnieki sekotu
līdzi sava četrkājainā drauga gaitām, tad nevienam netraucētu, ka
par pastaigas vietu izvēlēts jebkurš
zāliens pilsētā.
«Tāpat itin bieži nākas redzēt, ka
saimnieka suns pagalmā skraida
bez pavadas un uzpurņa, ne tikai
piegānot teritoriju, tostarp smilšukastes, bet arī apdraudot cilvēku
drošību,» piebilst A.Baļčūns.
Jāpiebilst, ka savu redzējumu, kā
risināt šo problēmu pilsētā, kā arī
viedokli par suņu pastaigu laukuma izveides nepieciešamību pilsētā
jelgavnieki var paust portāla www.
jelgavasvestnesis.lv forumā.

Socializācijas objekts – rozā tarantuls
 Kristīne Langenfelde

Jelgavniece
Inese Prāva pagaidām pilsētas
ielās manāma
vien kopā ar
savu suņuku
Snūpi, bet jau
pavisam drīz
viņa gatavojas
ikdienas gaitās
šad tad ņemt
līdzi arī savu
jauno draugu
– sesku Bruni.
Foto: JV

ziņo par trokšņojošiem dzīvniekiem
daudzdzīvokļu namos,» galvenās
problēmas ieskicē I.Berkolde.
Viņa norāda, ka saistošajos
noteikumos atrunāta galvenokārt
suņu un kaķu īpašnieku atbildība,
un līdz šim nav bijis neviena gadījuma, kad pie atbildības nācies saukt
citu mājas mīluļu saimniekus.
Taču I.Berkolde atgādina: istabas
dzīvniekiem jābūt reģistrētiem un
vakcinētiem. Par saistošo noteikumu, kas attiecas uz mājdzīvnieku
turēšanu, neievērošanu likumsargi
uz vietas drīkst sodīt ar naudassodu līdz 20 latiem, izrakstot kvīti,
savukārt, sastādot administratīvā
pārkāpuma protokolu – ar naudassodu līdz 50 latiem, kuru pēc
piekritības izskata Jelgavas domes
Administratīvā komisija. Šāds administratīvais sods piemērojams
arī saimniekiem, kuri pastaigas laikā aiz suņa nesavāc ekskrementus.
«Protams, katram saimniekam
līdzi neizstaigāt, tādēļ lielā mērā
šis pārkāpums gulstas uz katra
suņa īpašnieka sirdsapziņas,»
I.Berkolde tomēr norāda, ka pie
atbildības īpašnieki saukti arī par

Mājdzīvnieki pilsētā

Suņu pastaigu laukums cilvēku
ieradumus nemainīs
 Sintija Čepanone

Sesks, kuram savs kalendārs un našķi no ārzemēm
 Kristīne Langenfelde

Ceturtdiena, 2008. gada 27. marts

Birojā ienāk klients: «Sakiet, lūdzu, vai es varētu....» un tai pat mirklī
viņš aizmirst, kāpēc īsti
ieradies un kādu pakalpojumu vēlējies saņemt
– viņa uzmanību piesaistījis ofisa iemītnieks – rozā
tarantuls. Jā, arī tā gadās
Jelgavā.
Helmuta Meškona firmas «Mitau
group» ofisa iemītnieks vienaldzīgu
atstāt nespēj – viņu pamana, apbrīno, no viņa izbīstas. «Kāpēc šāds
eksotisks mājdzīvnieks ofisā? Un
kāpēc ne? Zirneklis ir fantastisks
socializācijas objekts – viņš palīdz
komunicēties ar cilvēkiem un nespēj
tos atstāt vienaldzīgus. Tā pat ir
sava veida reklāma – lai kā klients
uztvertu zirnekli, viņš noteikti
to neaizmirsīs,» ar smaidu spriež
Helmuts.
Patiesībā gan Helmuts zirnekli
nopircis kā dāvanu dzimšanas dienā
brālim. «Tas ir paradokss – brālim
ir paniskas bailes no zirnekļiem, bet

tai pat laikā viņa mīļākās šausmenes
ir tās, kur redzami milzīgi zirnekļi.
Tad nu es nolēmu, lai šīs bailes
mazinātu, uzdāvināt viņam īstu
zirnekli. Ja brālis vēl bija gatavs
pieņemt dāvanu, tad viņa sieva gan
ne – un tā nu sanāca, ka viņš palika
pie manis,» atceras Helmuts.
Viņš atzīst, ka zirneklis ir ļoti
pateicīgs mājdzīvnieks, jo prasa ļoti
maz pūļu. «Tiem, kas neuzdrošinās
pieņemt mājdzīvnieku tāpēc, ka tas
prasa regulāru uzmanību, zirneklis
būs īsti piemērots – ar viņu nekas
nenotiks, ja pat uz nedēļu divām
par viņu aizmirsīsiet. Viņš nav
katru dienu jābaro, jāapmīļo, jāved
pastaigā. Tas ir kaut kas līdzīgs zivtiņām – tikai savādāk, neierastāk,»
priekšrocības min Helmuts.
«Brīvībā viņi dzīvo Čīles tuksnesī
un tāpēc ir ļoti dzīvotspējīgi. Arī kā
mājdzīvnieki viņi ļoti viegli pielāgojas un neprasa daudz – tikai apsildītu mājvietu, ūdeni un ik pa pāris
dienām pabarot,» tā Helmuts.
Rozā tarantula maltīte ir dzīvi
kukaiņi. Helmuts savējo baro ar circeņiem. Sākumā gan esot mēģinājis
arī ar prusakiem, bet reiz tie ofisā

pamukuši, un tagad Helmuts labāk
tādu risku neuzņemas, jo diezin vai
apkārtējo biroju darbinieki varētu
saprast prusaku ievazāšanu darba
vietā. «Circeņus pērku tepat Jelgavā
un ik pa pāris dienām savu zirnekli
pabaroju. Tagad jau tas ir vienkārši
– ja eksotisku dzīvnieku var nopirkt,
tad tiek domāts arī par tā maltītes
piedāvāšanu specializētos veikalos,»
spriež Helmuts.
Kamēr mēs ofisā sarunājamies,
ienāk viens, otrs klients un apliecina jau sākumā Helmuta minēto
– zirneklis tiešām ir socializācijas
objekts. Neatkarīgi no sava nāciena
mērķa neviens neaiziet kaut ko
nepajautājis par zirnekli.
Meitenēm, protams, aktuālākais
– vai viņš nekož. «Kost nekož, taču
viņš ir zināmā mērā toksisks, tāpēc
cilvēkiem ar alerģisku reakciju to
rokās turēt neiesaka, jo var rasties
izsitumi. Tā ir tāda piesardzība – ja
turēsiet plaukstā, kur āda raupjāka,
visticamāk, nekas nenotiks, bet, kad
paļauj viņam parāpot pa delmu,
tad citreiz var sajust tādu kņudoņu
– maigāka āda. Protams, piesardzības nolūkos vienmēr pēc tam, kad

«Mitau group» direktora Helmuta
Meškona rozā tarantuls pagaidām
ir maziņš un noteikti vēl augs, jo
pieauguši šie zirnekļi sasniedz vairāk nekā 15 centimetrus diametrā.
Arī viņu mūžs nav nekāds mazais
un tas mērāms gados – ilgāk dzīvo
mātītes.
Foto: JV
zirneklis turēts rokās, tās kārtīgi
jānomazgā un nekādā gadījumā nedrīkst ar vēl netīrām rokām iebakstīt acī vai mutē. Tas piesardzībai,»
stāsta Helmuts, piebilstot, ka pats
gan neesot piedzīvojis kādu likstu ar
zirnekli viņa toksiskuma dēļ.

8
Pirmdiena, 31.marts
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 514.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4738.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 286.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Cenzûra».
12.45 «Ielas garumâ». Zaïâ un Melngaiïa iela.
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase».*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mazulis»; «Rieksts». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 514.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4739.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 287.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7

tv programma
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 7.sçrija.
22.55 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 13.sçrija.
23.55 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 6.sçrija.
1.05 «Teksasas reindþers 8». Seriâls. 7.sçrija.
2.00 «Solîjums». ASV detektîvfilma.
4.25 «Lidmaðîna 2». ASV parodiju komçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 95.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Marina: kaislîbu viïòos». ASV un
Meksikas seriâls. 29.sçrija.
8.55 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Seriâls. 96.sçrija.
9.50 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Seriâls. 185. un 186.sçrija.
10.50 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
11.45 «Doktors Hauss». Seriâls. 21.sçrija.
12.45 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Savâdâ ìimenîte». Animâcijas seriâls.
14.sçrija; «Mazâs burves». Animâcijas
seriâls. 9.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 19.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 123.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 19.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 163.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 187. un 188.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 11.sçrija.
21.20 «Specvienîba 2». ASV seriâls. 1. sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
22.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.25 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 22.sçrija.

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 42.sçrija.
10.25 «Joki». Dokumentâla filma.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*

TV5

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 24.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 18.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Divas mîlas un vienas kâzas». Vâcijas
romantiska komçdija. 2002.g.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 534.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 118.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 94.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 74.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 37.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 108.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. 96.sçrija.
20.00 LNT ziòas.

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 43.sçrija.
10.25 «Saða Barons». Dokumentâla filma.
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».
Dokumentâla filma. 13.(noslçguma)
sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 238.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-20
vecuma grupâ. Latvija – Lielbritânija.
2007. gada decembris.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 43.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 136.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Saða Barons». Dokumentâla filma.
20.10 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma.
7. un 8.sçrija.
21.05 «www.olimpiade.lv».
21.35 Sporta studija.
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 136.sçrija.
23.35 «112 hronika».*

LNT

0.30 «Remonta skola» (ar subt.).
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 19.sçrija.
5.00 «Doktors Hauss». ASV seriâls. 22.sçrija.

11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 237.sçrija.
14.00 NBA spçle. Hjûstonas Rockets –
Sanantonio Spurs.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 42.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 135.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Samsung lîgas spçle hokejâ. 7. finâlspçle.
Ja spçle nenotiek, tad:
19.30 «80 dienâs apkârt pasaulei». ASV,
Vâcijas, Îrijas un Lielbritânijas
piedzîvojumu filma. 2004.g.
21.45 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 12.sçrija.
22.30 «Çnas zona».
23.00 «Tavs auto».*
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 135.sçrija.
0.15 «112 hronika».

18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4740.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 288.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «Peldot pret straumi».
Austrâlijas drâma. 2003.g.
23.05 Nakts ziòas.
23.20 «Ðeit un tagad».
24.00 «Galva. Pils. Sçta».*
0.15 «100 g kultûras».*

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 «Mentu kari» (ar subt.). Seriâls. 5.sçrija.
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. 7.sçrija.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.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.
Argentînas posms. Kopsavilkums.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 25.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 96.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Sapnis divatâ». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 535.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 119.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 95.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 75.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 38.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 109.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. 97.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîlestîbas vçstules no debesîm».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
22.55 Kinogardçþiem. «Dzîves svinçðana».
ASV biogrâfiska drâma. 1998.g.
0.50 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 8.sçrija.

Otrdiena, 1.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 515.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4739.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 287.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem.
«Koncerts labam garastâvoklim».
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 515.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».

1.45 «Precies ar mani». Francijas romantiska
komçdija. 2000.g.
3.35 «Novâkt Kârteru». ASV gangsterfilma.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 70.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 96.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 30.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 187. un 188.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7».
Seriâls. 11.sçrija.

14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 20.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 124.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 20.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 164.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 189. un 190.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 16.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 8.sçrija.
22.20 «Karstgalvji». ASV komçdija. 1991.g.
0.05 «Es mîlu jûsu meitu». Latvijas komçdija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 20.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 20.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
Argentînas posms. Kopsavilkums.*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Mentu kari» (ar subt.). Seriâls. 6.sçrija.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).

12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.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. 8.sçrija.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.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. 37.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 2.aprîlis
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 516.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4740.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 288.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 516.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4741.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 289.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?» Publiskâs debates
LTV. Tieðraide. Vada J.Domburs.
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. 44.sçrija.
10.25 «Trakâkie mirkïi tiesas zâlç».
Dokumentâla filma.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*

Ceturtdiena, 2008. gada 27. marts

13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 239.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-20
vecuma grupâ. Latvija – Baltkrievija.
2007. gada decembris.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 44.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada E.ÐçnbergaMironovièa un K.Mauriòð.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 137.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Trakâkie mirkïi tiesas zâlç».
Dokumentâla filma.
20.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Nîderlande.
Tieðraide.
22.15 «Nâkotnes parks».
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 137.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 26.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 97.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîlas negaiss». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 536.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 120.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 96.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 76.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 39.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 110.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. 98.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma».
Lielbritânijas un ASV seriâls. 12.sçrija.
23.05 «Lielceïð». ASV kriminâldrâma. 2002.g.
1.00 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 9.sçrija.
1.55 «3000 jûdzes lîdz Greislendai». ASV
spraiga siþeta piedzîvojumu filma.
4.15 «XXL». Francijas komçdija. 1997.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 97.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 98.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 31.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 189. un 190.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 16.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis».
ASV seriâls. 21.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 125.sçrija.

16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 21.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 165.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 191. un 192.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Pçdçjais varonis».
ASV piedzîvojumu filma.
23.55 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 7.sçrija.
0.55 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.30 «Remonta skola» (ar subt.).
2.25 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 21.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 21.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. 7.sçrija.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 8.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. 9.sçrija.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.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. 33.sçrija.
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 3.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 517.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4741.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 289.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 No LTV videofondiem. «Vçstures mirkïi».
Mâkslas zinâtniece T.Suta.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Spicâs meitenes 3». Animâcijas seriâls.
13.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 517.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4742.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 290.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Pasaulç garâkais
cilvçks». 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».
«Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 45.sçrija.
10.25 «Trakâkie mirkïi ar policiju».
Dokumentâla filma.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 240.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Nîderlande.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 45.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 138.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Trakâkie mirkïi ar policiju».
Dokumentâla filma.
20.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ
U-18 vecuma grupâ. Latvija – Itâlija.
Tieðraide.
22.15 «Ar makðíeri».
22.45 «Zootrops».
23.15 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 138.sçrija.
24.00 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 27.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».

tv programma
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8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 98.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Andrea un Marija». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 537.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.

14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 121.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 97.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 77.sçrija.
16.00 «Laika komanda».
Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 40.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 111.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. 99.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 251.sçrija.
23.45 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
1.50 «Loþòas». ASV un Vâcijas ðausmu filma.
3.45 «Mîla un cigaretes». ASV muzikâla
romantiska komçdija. 2005.g.
5.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 71.sçrija.

18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4743.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 291.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 12.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.20 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 4.sçrija.
0.05 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs».
«Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un
risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 46.sçrija.
10.25 «Trakâkie ballçtâji». Dokumentâla filma.
10.55 «Ar makðíeri».
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis».
Vâcijas seriâls. 241.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Itâlija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 46.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
Vada L.Boitmane un T.Delle.
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 139.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Pârbaudes spçle hokejâ. Latvija – Somija. Tieðraide. Somi pçdçjâs sezonâs jau
kïuvuði par tradicionâlajiem Latvijas
izlases pretiniekiem pirms gaidâmâm
pasaules meistarsacîkstçm. Neslikta
izvçle, jo pret spçcîgu pretinieku labi
var noteikt savas komandas iespçjas.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 98.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 32.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 191. un 192.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 7.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis». Seriâls. 22.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 126.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 22.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 166.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 193. un 194.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
Informatîvi izklaidçjoða programma.
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 2.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidîjumu vada S.Druþko.
22.20 «Velna îpaðums». ASV trilleris.
0.30 «Gribi bût miljonârs?»*
TV spçle. Vada Ì.Lîcis.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis». Seriâls. 22.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 22.sçrija.

Piektdiena, 4.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 518.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4742.sçrija.
10.20 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 290.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. 16.sçrija.
13.45 «Dabas grâmata».
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Televeikala skatlogs».
«Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas filma. 14.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Vâcijas seriâls. 518.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».

22.15 Latvijas meistarsacîkses volejbolâ.
Finâls. 1.spçle.
24.00 «Zveja» (krievu val.).
0.30 NBA spçïu apskats.
1.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 139.sçrija.
1.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 28.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 99.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Gandrîz ideâla mîla». Vâcijas
melodrâma. 1999.g.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 538.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
Izklaidçjoðs raidîjums. 122.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 98.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 41.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 112.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.
19.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Intuîcija». ASV trilleris. 2004.g.
23.50 «Beigtâ zivs». Lielbritânijas un Vâcijas
piedzîvojumu komçdija. 2004.g.
1.45 «Nâves vilciens». Vâcijas trilleris.
3.50 «Sacîkðu braucçjs». ASV drâma. 2001.g.
6.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 72.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 99.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 100.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 33.sçrija.
11.00 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 193. un 194.sçrija.

12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4».
ASV seriâls. 8.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 1.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 127.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 23.sçrija.
17.20 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 167.sçrija.
18.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 195. un 196.sçrija.
19.20 «Bez tabu». Informatîvi izklaidçjoða
programma.
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ì.Ìelzis.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs. Vada
B.Sipeniece-Gavare. Ðarmantâ un
neatkârtojamâ Baiba vada raidîjumu
kopâ ar mûzikas guru Normundu
Jakuðonoku un Uldi Marhilçvièu.
21.35 «Uzmini, kurð». ASV komçdija. 2005.g.
23.40 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas
humora ðovs.
2.20 «Beidzot pieaugt».
ASV romantiska drâma.
4.30 «Smieklîgâkie videokuriozi». Humora
raidîjums.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 23.sçrija.

21.45 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.25 Nakts ziòas.
23.30 «Zelta kariete».
Francijas un Itâlijas komçdija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs».
«Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs».
«Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 7.sçrija.
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. FK Ventspils
– FC Skonto. Tieðraide. Pirmajâ jaunâs
sezonas kârtâ savstarpçji tiksies
pçrnâs sezonas èempioni ventspilnieki
un lîdz ðim titulçtâkâ komanda Latvijas
virslîgâ Skonto.

Sestdiena, 5.aprîlis
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Piemineklis»; «Ragi». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans». Animâcijas
seriâls. 14.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem, 12. sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?» M.Rîtiòa
kulinârijas raidîjums.
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Komçdijseriâls.
47. un 48.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Muitnieks Ruso».
Dokumentâla filma.
13.00 Latvijas reitinga sacensîbas
Latîòamerikas dejâs.

14.00 J.Mediòð. Otrâ simfonija Ziedonî. Atskaòo
Liepâjas simfoniskais oríestris.
Mâkslinieciskais vadîtâjs I.Resnis.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 40.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»*
TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Sievas un meitas». ASV un Lielbritânijas
seriâls. 4.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Arhitekts M.Ozoliòð.
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 40.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.

11.00 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Nedçïas kopsavilkums.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.*
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi»
(ar subt.). Dokumentâls raidîjums.
22.00 Restlinga sacensîbas. Tieðraide.
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, 6.aprîlis
LTV 1

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Gardi» (krievu val.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Dienasgrâmata.*
10.15 «Mentu kari» (ar subt.). Seriâls. 9.sçrija.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (krievu val.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
13.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Pozitîvs objektîvâ. Tieðraide ar
S.Soboïevu.
17.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
18.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.). Informatîva
vakara programma.
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
1. un 2.sçrija.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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16.00 «Tavs auto».
16.30 «Uzzîmç man rotaïlietu». Francijas
mâkslas filma ìimenei. 1999.g.
18.05 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma.
17 un 18.sçrija.
19.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
19.30 «Strana.LV» (krievu val.).
20.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Austrija.
Tieðraide. Austrijas jaunie hokejisti
arî noteikti jâpieskaita Rîgas turnîra
favorîtiem, tâdçï gaidâma lîdzîga cîòa.
Latvijas izlases pluss – vçtrainais
skatîtâju atbalsts.
22.15 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
23.05 «Sema vasara». ASV kriminâldrâma.
1.50 «NBA apskats».*

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. 15.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 13.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
254.sçrija.
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas filma. 51.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
Vada E.Zariòð.
10.05 «Mâsas Olsenas: Braucam pie vecmammas». ASV ìimenes piedzîvojumu
komçdija. 1992.g.
11.55 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
14.00 F-1 Bahreinu Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
15.05 «Amulets 7». ASV seriâls. 12.sçrija.
16.05 «OSS 117: Kaira – spiegu perçklis».
Francijas piedzîvojumu komçdija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 41.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
Krievijas izklaidçjoðs raidîjums.
22.45 «Simone». ASV fantâzijas drâma. 2002.g.
1.00 «Skaistuma skola». Erotiska filma.
2.50 «Edisona». ASV kriminâldrâma. 2005.g.
4.40 «Pçdçjais pagrieziens». Kanâdas drâma.

TV3
5.50 «Remonta skola». Raidîjums.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 19.sçrija; «Multeòu karuselis». 63.sçrija; «Jugio 3». 28.sçrija;
«Mikimausa skola». 18.sçrija.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 16.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas seriâls.
8.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 9.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.40 «Uzmini, kurð». ASV komçdija. 2005.g.
12.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.50 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs.
16.55 «Mans necilais vecpuisis 4».
Seriâls. 6.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 1.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 10.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Mans tçvs varonis». Francijas komçdija.
22.40 «Spçle diviem». Romantiska komçdija.
0.35 «Nellija». Mâkslas filma.
2.20 «SMS èats».
5.00 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 21.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.00 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 10. un 11.sçrija.

15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Ar tevi uz tu
(Du Ende)». Dokumentâla filma;
«A Dio (Ar Dievu)». Dokumentâla filma.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Amatu un Ðíûòu ielas.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 52.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Vilkatis Toms».
Rîgas kinostudijas drâma. 1983.g.
23.00 «Projekts Cilvçks».
A.Pumpure un Austras bçrni.
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Lielbritânijas detektîvfilma. 4.sçrija.

LTV 7
8.30 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 «Latvija Open 2007».*
13.45 «Bezengija». Alpînisms Kaukâzâ. 1.daïa.
14.00 Rîgas domes kausa izcîòas finâlspçle
basketbolâ. Jûsu uzmanîbai – azartiskais jaunatnes basketbols. Finâlspçlç
savâ starpâ tiksies divas spçcîgâkâs
Rîgas vidusskolu komandas.
16.00 Latvijas meistarsacîkstes volejbolâ.
Finâls. 2.spçle. Tieðraide. Otrâ
finâlspçle gan noteikti nebûs pçdçjâ,
jo, lai izcînîtu èempiona titulu, kâdai
no komandâm jâuzvar vismaz trijâs
spçlçs.
18.15 «Nâkotnes parks».*
18.45 «Ceïâ ar kameru. Ceïojums
uz pasaules jumtu». 2.daïa.
19.15 «Noziedzîgie prâti 2». ASV un Kanâdas
seriâls. 12.sçrija.
20.00 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ U-18
vecuma grupâ. Latvija – Norvçìija.
Tieðraide. Ar katru turnîra spçli
Latvijas izlasei pretim stâjas spçcîgâki
pretinieki. Norvçìija, tâpat kâ Latvija,
Japâna un Austrija, noteikti pretendç

uz iekïûðanu augstâkajâ lîgâ.
22.15 «Krçjums... saldais».
22.45 «Nakts stalkers». Seriâls.
10.(noslçguma) sçrija.
23.30 «NBA spçïu apskats».*
24.00 «TV motors».*

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. 255.sçrija.
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 52.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 10.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Melnâ bulta». Itâlijas daudzsçriju
mâkslas filma. 2006.g. 1.sçrija.
12.25 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).*
Izklaidçjoðs raidîjums.
14.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums.
14.15 F-1 Bahreinu Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
16.35 «Zvaigþòu basketbols». ASV komçdija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 42.sçrija.
19.00 «Prâta banka».
Intelektuâla spçle. Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10.
21.00 «Zvaigþòu lietus». Muzikâls ðovs.
23.30 «Naudas valoda». ASV komçdija. 1997.g.
1.20 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
2.25 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
3.25 «Slepenais lîgums». ASV ðausmu filma.
5.15 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 73. un 74.sçrija.

TV3
5.50 «Visïaunâkais scenârijs».
ASV seriâls. 22.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis». Animâcijas filma. 9.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 10.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
11.00 «Pieradinâtâ lauva». Francijas
piedzîvojumu drâma. 2003.g.
13.10 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
14.10 «Kellijai no Dþastina». ASV muzikâla
romantiska komçdija. 2003.g.
15.40 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». Humora
raidîjums. 16.sçrija.
16.20 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 16.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». ASV seriâls. 1.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 2.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
22.40 «Atmaksa». ASV fantastikas trilleris.
1.00 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers».
ASV seriâls. 16.sçrija.
5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 10.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 5.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 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.).
Koncerts. Tieðraide.
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 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
22.00 Restlinga sacensîbas. Tieðraide.
23.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
0.10 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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konkurss

Jauniešus aicina
rakstīt esejas par
Latvijas nākotni
 Anna Afanasjeva

Līdz 10. aprīlim jaunieši esejās var aprakstīt
savu redzējumu par
Latvijas nākotni līdz
2030. gadam un piedalīties konkursā, kas
tiek organizēts sabiedrības līdzdalības projekta «Latvija 2030.
Tava izvēle» laikā.
Eseju konkursa mērķis ir rosināt jauniešus domāt par mūsu
valsts nākotni pēc 25 gadiem.
Jauniešu redzējums un viedokļi
par jautājumiem, kas saistīti
ar Latvijas nākotni ilgtermiņā,
tiks analizēti un ņemti vērā,
veidojot Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
Kā informē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas projekta komunikā-

ciju koordinatore Justīne Plūmiņa, eseju konkursā aicināti
piedalīties skolēni un studenti
vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Esejas jaunieši var rakstīt par
astoņām galvenajām tēmām vai
arī brīvi izvēlēties tēmu, kas atbilst konkursa mērķim. Esejas
jāiesniedz līdz 10. aprīlim, sūtot
pa e-pastu: esejas@yc.lv. Šī epasta adrese ir aizsargāta pret
spamu (ir jābūt aktivizētam
Javascript, lai to aplūkotu). Vai
pa pastu: Ģertrūdes iela 46-4,
Rīga, LV-1011, ar norādi «Eseju
konkursam».
Konkursa galvenā balva ir portatīvais dators, kuru iegūs labākā
darba autors. Trīs autori iegūs
jaunus mobilos telefonus, bet kā
veicināšanas balvas būs «Forum
Cinemas» 50 kinokartes.
Ar konkursa nolikumu un
tēmu sarakstu var iepazīties
internetā: www.prakse.lv/latvija2030/esejas.

Ceturtdiena, 2008. gada 27. marts

Reklāmas materiālu
izplatīšanai vajadzīgi:

• darbinieki materiālu
iznēsāšanai;
• autovadītāji (B kat.)
Darbs divas dienas nedēļā.
Tālrunis 25970999

Jauns lombards
Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).

Tālrunis 3023094

Darba laiks:
darba dienās no 9 līdz 19;
brīvdienās no 9 līdz 15.
«Jelgavas Vēstnesis» internetā

www.jelgavasvestnesis.lv

Likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Jelgavas tuberkulozes slimnīca» likvidatori

rīko kustamas mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2008.gada 11.aprīlī plkst.10 Jelgavā, Viestura ielā 15.
Ar kustamo mantu, tās nosacīto cenu un izsoles noteikumiem var iepazīties Jelgavā, Viestura ielā 15, darbdienās no plkst.9 līdz 15, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63022186, kontaktpersona A.Vējiņa.
Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta 2008.gada 10.aprīlī plkst.15.
Tālrunis uzziņām 26466637 (A.Krastiņa).

Pieņemam zeltu
7 Ls/gr.

Izsludināts projektu
konkurss skolēniem
 Daiga Laukšteina

Jelgavas Skolēnu dome
reizi gadā organizē
Atbalsta programmas
projektu konkursu,
kas nu ir izsludināts.
Dalībnieku darbu iesniegšanas termiņš
– 3. aprīlis.
Jelgavas Skolēnu domes
konsultants Andris Tomašūns
informē, ka Atbalsta programmas mērķis ir 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: http://www.junda.
lv/. Tur arī pieejama konkursa
pieteikuma veidlapa un nolikums. Informācija elektroniski
nosūtīta visām Jelgavas izglītības
iestādēm. Projektu pieteikumi
jāiesniedz: 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.

Jelgavas dome paziņo, ka 21.02.2008. sēdē atkārtoti nodots privatizācijai
neapbūvēts zemesgabals Jelgavā, Dobeles šosejā 4A un apstiprināti tā
privatizācijas un izsoles noteikumi.
1. Zemesgabala platība – 5264 m2, kadastra Nr.09000040450.
2. Zemesgabala izmantošanas mērķis – darījumu iestāžu apbūves, sabiedriskās nozīmes objektu zona.
3. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
4. Izsoles sākumcena – Ls 289 000.
5. Izsoles solis – Ls 500.
6. Maksāšanas līdzeklis – 100% latos.
7. Izpirkšanas termiņš – četri gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
8. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas.
9. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā zemesgabala pārdošanas
sākumcenas, t.i., Ls 28 900.
10. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
11. Izsole notiks 2008.gada 26.aprīlī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207.telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles un privatizācijas noteikumus var darba dienās
Jelgavas domē, Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var
Jelgavas domē, 302.kabinetā līdz 2008.gada 22.aprīlim plkst.16, pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Tālrunis uzziņām 63005514, 22020014.
Jelgavas dome paziņo, ka 21.02.2007. sēdē atkārtoti nodots privatizācijai
neapbūvēts zemesgabals Jelgavā, Dobeles šosejā 65 un apstiprināti tā
privatizācijas un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2008.gada 20.marta lēmumu Nr.4/1 ir uzsākta
detālplānojuma izstrādāšana teritorijai Kārļa Praula ielā 2, Jelgavā (zemes
kadastra Nr.0900 017 0308, platība 33 657 m2). Sabiedriskās apspriešanas 1.posma termiņš – no 10.04.2008. līdz 01.05.2008. Interesenti
(fiziskās un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus
detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13.30 līdz 14.30. Detālplānojumu
izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
G.Osīte, tālr.63005569.

DETĀLPLĀNOJUMS TERITORIJAI
KĀRĻA PRAULA IELĀ 2

Teritorija ir neapbūvēta un saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.gadam zemesgabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves
zonā (platība ~ 19 577 m2) un dabas pamatnes zonā (platība ~ 14 080 m2).
Detālplānojuma mērķis – teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot
individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.

1. Zemesgabala platība – 8230 m2, kadastra Nr.09000200026.
2. Zemesgabala izmantošanas mērķis – darījumu iestāžu apbūves, savrupmāju apbūves un dabas pamatnes zona.
3. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli.
4. Izsoles sākumcena – Ls 125 000.
5. Izsoles solis – Ls 500.
6. Maksāšanas līdzeklis – 100% latos.
7. Izpirkšanas termiņš – četri gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
8. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
9. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā zemesgabala pārdošanas
sākumcenas, t.i., Ls 12 500.
10. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
11. Izsole notiks 2008.gada 26.aprīlī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207.telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles un privatizācijas noteikumus var darba dienās Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var
Jelgavas domē, 302.kabinetā līdz 2008.gada 22.aprīlim plkst.16, pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no
plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Tālrunis uzziņām 63005514, 22020014.

Ceturtdiena, 2008. gada 27. marts
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Pēdējais vilciens vēl nav aizgājis
 Lauris Daukšte

Šovasar Pekinā 29. reizi vienuviet tiksies pasaules labākie vasaras
sporta veidu atlēti, lai
noskaidrotu jaunos
olimpiskos čempionus. Olimpiešu pulkā
vēl var iekļūt arī divi
jelgavnieki – peldētājs
Andrejs Dūda un ka
noists Gatis Pranks.
Andrejs lielākajam pasaules
sporta forumam gatavojas savā
tagadējā dzīvesvietā otrpus
okeānam Atlantā, savukārt
kanoists Gatis kopā ar treneri
Sergeju Bobkovu jau kopš janvāra cītīgi trenējās Francijas
dienvidos. Abiem sportistiem ir
labas cerības kvalificēties Pekinas spēlēm.

Labo rekordu

A.Dūda Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo jau krietnu
laiku. Pēc studijām Latvijas
Lauksaimniecības universitātē
jelgavnieks izglītošanos turpināja Ohaio štata Kenionas
universitātē. Pēc bakalaura
grāda iegūšanas sportists turpina uzlabot sniegumu Atlantā.
Regulāri ar Andreju sazinās
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore Zelma
Ozoliņa. «Latvijas Peldēšanas
federācijas prezidija sēdē iz-

skatīja sportista sniegumu un
tika nolemts ar vēstuli vērsties
pie Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC), lai lūgtu atbalstu dalības
nodrošināšanai Starptautiskās
peldēšanas federācijas (FINA)
apstiprinātajās sacensībās. ZOC
neatteica,» stāsta Z.Ozoliņa.
Par savu potenciālu Andrejs
nelika vilties, jo nesen aizvadītajās sacensībās Teksasas štatā
200 metru peldējumā uz muguras
viņam izdevās labot ceturtdaļgadsimtu vecu valsts rekordu. Tomēr
distancē, kas izvēlēta kā olimpiskā
– 100 metru tauriņstils –, diemžēl
vēl neizdevās aizsniegties līdz
kārotajam B normatīvam (54,71
sekunde), kas ļautu kvalificēties
Pekinas spēlēm. Z.Ozoliņas rīcībā
nav precīza Andreja rezultāta,
tomēr nav šaubu, ka pietrūcis
pavisam maz.
Diemžēl Z.Ozoliņa saņēma nepatīkamu ziņu – sacensību laikā
jelgavniekam saasinājusies veca
pleca trauma. Viņa mediķi apgalvo, ka savainojuma ārstēšanai nepieciešamas trīs nedēļas.
Z.Ozoliņa bažījas, ka šī iemesla
dēļ nāksies atcelt ieplānotos
startus Eiropas čempionātā. Tā
gan nebūs vienīgā iespēja iegūt
biļeti uz Pekinu, jo FINA kalendārā sacensību netrūkst.

gadā, kad Pasaules čempionāta
laikā 1000 metru distancē divnieki sadalīja sešas ceļazīmes.
Toreiz Gatis pārī ar jelgavnieku Andreju Šudeiķi palika
desmitie. «Pēdējais vilciens» uz
olimpiādi pienāks maijā Itālijas
pilsētā Milānā.
S.Bobkovs skaidro, ka Eiropas airētājiem šajā distancē
vēl pienākas trīs vietas. «Mēs
spējam to paveikt – jau divus
gadus pēc kārtas esam astotie
Eiropā. Priekšā ir tās pašas
piecas ekipāžas, kas savu dalību
olimpiādē jau nodrošinājušas,
bet ar 6. – 10. vietu varam cīnīties,» telefonsarunā no treniņbāzes Francijas dienvidos sacīja
S.Bobkovs.
A.Šudeiķis nevēlējās pamest
studijas, ko šā gada intensīvā
treniņu grafika dēļ nāktos izdarīt,
un atteicās no iespējas doties uz
olimpiskajām spēlēm, tādēļ kopā
ar jelgavnieku Francijā trenējas
divi Latvijas labākie kanoisti
Miķelis Ežmalis un Andrejs Prokopenko, kuri iras ar kreiso airi.
Pēc S.Bobkova teiktā, Gatis ir
galvastiesu pārāks par pārējiem
labā aira tvēriena īpašniekiem
mūsu valstī, tādēļ viņa kandidatūru uz vietu divniekā neviens
neapšaubīja. Aprīlī turpat Francijā puiši piedalīsies sacensībās,
Viss izšķirsies Milānā
kurās treneris izšķirsies par
Citāda situācija ir kanoistam jelgavnieka partneri gatavošanās
G.Prankam. Iespēja kvalificē- fināla stadijai. Lielais fināls mūsu
ties Pekinai bija jau aizvadītajā divniekam notiks Milānā. Tur Ei-

Foto no Zelmas Ozoliņas
personīgā arhīva
Peldētājam Andrejam Dūdam nesen aizvadītajās sacensībās Teksasas štatā 200 metru peldējumā
uz muguras izdevās labot ceturtdaļgadsimtu vecu valsts rekordu. Tomēr distancē, kas izvēlēta
kā olimpiskā – 100 metru tauriņstils –, diemžēl vēl neizdevās aizsniegties līdz kārotajam B
normatīvam (54,71 sekunde), kas ļautu kvalificēties Pekinas spēlēm.
ropas čempionātā noskaidrosies,
cik bijis vērts pusgadu liet sviedrus Francijā. Mūsējiem jāiekļūst
starp trīs labākajām ekipāžām,
kas vēl nav saņēmušas kāroto
ceļazīmi uz Pekinu.

balstu no ZOC, kas atvēlējis
līdzekļus gan sagatavošanās
posmam, gan galvenajām sacensībām. «Olimpiskais centrs
atbalsta visus mūsu labākos
sportistus, bet tiem, kas reāli
pretendē uz dalību šajā forumā,
Palīdzam saviem
protams, tieši šogad tiek visvaiolimpiešiem
rāk,» teic ZOC valdes priekšsēAbi sportisti saņem lielu at- dētājs Valdis Ilmers. Viņa teikto

apliecina arī S.Bobkovs, kurš ir
ļoti apmierināts ar sarūpētajiem
sadzīves apstākļiem. «Ja tomēr
sportistiem neizdosies kvalificēties, bez atbalsta viņi nepaliks
– tomēr šie puiši ir vieni no
labākajiem Jelgavas sportā, un
būs nepieciešama palīdzība arī
turpmākajā izaugsmē,» atzīst
V.Ilmers.

Domā par jaunatnes basketbola nākotni
 Ritma Gaidamoviča

Lai pārrunātu jaunizstrādāto basketbola
attīstības programmas
projektu nākamiem četriem gadiem, jaunatnes basketbola nākotni
un situāciju basketbolā
Jelgavā, diskusijā tikās
Jelgavas Sporta servisa
centra, Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta
skolas (JBSS), Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciālisti, pilsētas basketbola komandu treneri
un Latvijas Basketbola
savienības (LBS) pārstāvji.
LBS speciālistiem Jelgava bija
otrā pieturvieta, jo sarunas ar
basketbola treneriem un pašvaldību pārstāvjiem iecerēts veikt
vairākos Latvijas reģionu centros,
kurus varētu uzskatīt arī par
reģiona basketbola centriem, tostarp Jelgavā. Galvenā vēlme bija
apjaust, kā pilsētā būtu attīstāma
jaunā basketbola programma, kas
paredz daudzpakāpju sistēmas attīstību – kā bērnu jau no mazotnes
soli pa solim gatavot par augsta
līmeņa spēlētāju, izejot visus attīstības posmus.

Jaunatnes basketbols
pilsētā

Savienības pārstāvji iepazinās
ar Jelgavas basketbola saimniecību, interesējās, kā pašvaldība
iesaistās sporta dzīvē, uzzināja
par vietējo sacensību sistēmu. Šī
informācija bija nepieciešama, lai
analizētu, vai perspektīvā Jelgava
varētu būt reģiona basketbola
centrs, un arī uzklausītu treneru viedokļus par to, kas notiek
basketbolā ne tikai Jelgavā, bet
arī Latvijā, ko pašreizējā situācijā
vajadzētu mainīt.
Ieskicējot LBS speciālistiem

Latvijas Basketbola savienības pārstāvji uzsver, ka sadarbībai un dialogam jābūt nepārtraukti,
bet, lai tas notiktu, vajadzīga gan savienības, gan pašvaldības, gan valsts ieinteresētība un
piedalīšanās. Tāpēc šādas diskusijas par dažādām ar basketbolu saistītām tēmām plānotas arī
Foto: Ivars Veiliņš
turpmāk.
basketbola situāciju Jelgavā, BJSS
direktors Guntis Malējs informē,
ka sporta skolā ir 17 basketbola
grupas meitenēm un zēniem, kopā
trenējas 179 jaunie basketbolisti.
Ar zēniem strādā četri treneri,
ar meitenēm – trīs. «Sāpīgākais
jautājums ir sporta bāzu trūkums
– to vienkārši ir par maz, lai visām
grupām atrastu treniņu vietas, jo
ne jau basketbolam vien vajadzīga
treniņu bāze. Tā nepieciešama arī
citiem sporta veidiem, piemēram,
futbolam, airētājiem ziemas periodā un citiem,» tā G.Malējs. Otra
lielākā problēma ne tikai basketbolā, bet arī citos sporta veidos ir
ievērojamās autobusu īres un ceļa
izmaksas uz spēlēm, kā arī treneru
nepietiekamais atalgojums.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza stāsta, ka noteikti
vēlētos, lai valsts būtu tā, kas

beidzot pamanītu, ka Jelgavai
nepieciešama nauda sporta bāzu
attīstībai, jo katru gadu Sporta
pārvaldei tiek sniegta informācija
par to, kas un cik daudz investēts
Jelgavas sporta zālēs, bet šīs
investīcijas ir vienīgi no pašvaldības puses. «Neatceros, kad mēs
no valsts būtu saņēmuši naudu
skolas sporta zāļu renovācijai.
Iespēju robežās esam sakārtojuši
dušas telpas un grīdas sporta zālēs, taču viss darīts par pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Gribētos, lai
valsts saredz, ka šīs sporta bāzes
ir ļoti noslogotas, nolietojušās un
ar pašvaldības finansējumu ir
par maz – nepieciešams arī valsts
atbalsts, lai spētu tās pienācīgi
renovēt,» tā G.Auza.
LBS Hansabankas jaunatnes
basketbola līgas direktore Anitra
Eiklone informēja, ka speciālisti

nedrīkst skatīties tikai uz viņu
pārstāvēto sporta veidu, basketbolu, un apliecināja, ka pilsēta,
iesniedzot projektu, var saņemt
arī savienības atbalstu un ieteikumus. Viņa sola šo jautājumu apspriest Jaunatnes sporta padomē,
Izglītības un zinātnes ministrijā.

Iesniegti grozījumi
likumos

Turpinot sarunu, A.Eiklone
klātesošos basketbola trenerus
informēja par LBS sagatavotajiem
priekšlikumiem konkrētiem grozījumiem likumos. «Mūsu vēlme ir
veikt grozījumus, paredzot trenerim darba samaksu stundās, nevis
pielīdzinot to citiem skolotājiem,
ar atsevišķiem apakšpunktiem
par prēmijām un piemaksām par
trenera darba specifiku. Kā arī to,
ka nākotnē atalgojums varētu būt

atkarīgs no trenera klasifikācijas,
kategorijas un izglītības. Šie nebūs
tukši apgalvojumi, ka tā vajadzētu
– esam konkrēti norādījuši, kādas
izmaiņas nepieciešamas. Otra lieta – ieviest profesiju klasifikatorā
trenera palīga amatu, kas ļautu
studentiem ar attiecīgu izglītību
palīdzēt treneriem, tādējādi ar
atalgojumu jau laikus motivētu
šos jauniešus palikt strādāt profesijā, ko apguvis. Tā, iespējams,
izdotos risināt treneru trūkumu
problēmu, jo lielākā daļa jauniešu, kas mācījušies par treneriem,
diemžēl nestrādā savā amatā,» tā
A.Eiklone.
Veiktie priekšlikumi grozījumiem jau iesniegti valdībai, tagad
jāgaida tās reakcija, un iespējams,
ka jau ar nākamo mācību gadu
treneru darbu nedaudz atvieglos
treneru palīgi.
BK «Zemgale 2» treneris Jānis
Vītols atzīst, ka viena no galvenajām problēmām ir treneru
motivācijas trūkums, jo trenera
kategorijas neko nereglamentē
un alga no tām nemainās. Tāpēc
vajadzētu domāt, ka, rēķinot un
nosakot algu apmēru treneriem,
jāņem vērā arī trenera kvalifikācija un kategorija. «Otra lieta – komandas piedalās dažāda līmeņa
sacensībās, viens ieņem labāku,
cits sliktāku, taču nav nekādas
starpības, kādi ir tavas komandas
rezultāti, jo maksā par to vienādi.
Tāpēc ieteikums būtu ņemt vērā
arī tos,» tā J.Vītols, kā risinājumu
iesakot izstrādāt sadalījumu, lai
attiecīgi pēc kategorijas treneri
saņemtu arī atbilstošu algu,
piemēram, vecākais treneris,
treneris un trenera palīgs. Uz
jaunievedumu «treneru palīgs»
J.Vītols skatās visai objektīvi,
atzīstot, ka tas tiešām atvieglotu
trenera darbu, jo darba procesā ir
daudz lietu, kurās nemaz nav vajadzīga trenera klātbūtne, un to
varētu iemācīt palīgs. Jautājums
tikai, vai valsts spēs viņus pienā-

cīgi atalgot. «Iespējams, viņi būtu
saikne starp sporta skolotāju un
treneri, kas sagatavotu bērnu
basketbolam, un treneris jau tālāk strādātu ar gatavu komandu,»
tā J.Vītols.
BK «Zemgale» treneris Varis
Krūmiņš gan uz to raugās skeptiskāk, atzīstot, ka vispirms jāpalielina atalgojums par darbu, tad arī
treneru netrūks, jo patlaban līdz
ar mazajām algām rodas situācija,
ka pēc Sporta akadēmijas absolvēšanas tikai niecīga daļa gatavi
strādāt par treneriem vai sporta
skolotājiem. Pārējie izveido savu
biznesu vai dibina privātos sporta klubus, lai vairāk nopelnītu.
«Manuprāt, jārūpējas, lai Sporta
akadēmijas beidzēji paliktu strādāt sportā un saņemtu normālu
algu, lai nav jālāpās ar treneru
palīgiem,» tā V.Krūmiņš.

Stiprākais spēlē
pret stiprāko

Nākotnes vīzija jeb tuvāko
četru gadu programma paredz,
ka arī treniņu procesā būtu jāveic
izmaiņas. Pašiem mazākajiem
basketbolistiem, kas tikai nesen
sākuši trenēties, jānodarbojas ar
dažādiem basketbola elementiem,
nevis uzreiz jāķeras pie spēles.
Viņu galvenais uzdevums būtu
iemācīties spēles pamatelementus,
bet basketbols paliktu otrajā plānā
kā «saldais ēdiens», lai neradītu
pārslodzi lielās konkurences dēļ.
Jaunā programma paredz, ka
jau šajā gadā A grupas puišu
(1990. un 1991. gadā dzimušie)
komandas spēlēs stiprākā ar stiprāko, nevis pēc sporta skolu principa, kad viena izspēlē ar visām
šīs grupas komandām. Pārējās
grupas gan vēl spēlēs pēc sporta
skolu principa.
Šādas diskusijas par jaunizveidoto programmu plānotas arī
citos reģiona centros, uzklausot un
apkopojot visu viedokli, lai rastu
kopsaucēju par tālāko attīstību.
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Kultūras pasākumi
 2. aprīlī pulksten 13 – integratīvā mākslas festivāla
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām «Nāc līdzās!»
laikā sarīkojums «Nāc līdzās
Zemgalē». Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 6. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde
K.Goldoni «Mirandolīna». Režisore Lūcija Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 11. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra pirmizrāde Antons Čehovs «Trīs
māsas», luga 2 daļās. Režisors
Arvīds Matisons, režisora asistents Andris Bolmanis, dekorators Edvīns Kalnenieks. Biļešu
cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 12. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde
Antons Čehovs «Trīs māsas»,
luga 2 daļās. Režisors Arvīds
Matisons, režisora asistents
Andris Bolmanis, dekorators
Edvīns Kalnenieks. Biļešu cena –
Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 12. aprīlī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 13. aprīlī pulksten 15 – tango karaļa Oskara Stroka 115.
jubilejai veltīts tematisks sarīkojums «Tango» sadarbībā ar
krievu kultūras biedrību «Istok».
Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras
namā).
 17. aprīlī pulksten 13 – Daugavpils teātra muzikāla viesizrāde bērniem pēc Š.Pero pasakas
«Pelnrušķīte» (latviešu valodā).
Režisors J.Kaijaks. Biļešu cena –
Ls 2; 1 (kultūras namā).

Izstādes
 No 7. marta – mākslinieka
Edvarda Grūbes un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas
audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 17. marta – aģentūras
«Kultūra» darbinieku un pašdarbības kolektīvu vadītāju
Lieldienu dekoru izstāde (kultūras namā).
 Martā – Spīdolas skolas
audzēkņu darbu izstāde «Veltījums skolai» (kultūras namā).
 No 27. marta – bērnu tēlotājmākslas un lietišķās mākslas
izstāde «Nāc līdzās Zemgalē»
(kultūras namā).
 Aprīlī – Egona Herca personālizstāde «Akvareļi». Silvijas
Pētersones personālizstāde
(kultūras nama 1. stāvā).
 Aprīlī – Tautas gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde.
(kultūras nama 2. stāvā).

notikumi

1000 pašdarbnieku pošas uz
Dziesmu un deju svētkiem
 Ritma Gaidamoviča

Jūlijā 30 Jelgavas amatiermākslas kolektīvi
jeb vairāk nekā 1000
dalībnieku būs starp
tiem 35 000, kas no 5.
līdz 12. jūlijam piedalīsies XXIV Vispārējos
latviešu dziesmu un XIV
deju svētkos. Patlaban
jau notikušas dejotāju,
vokālo ansambļu, teātru un pūtēju orķestru
skates, taču koristi vēl
gaida savu uzstāšanās
kārtu.
Pagājušajā mēnesī savu varēšanu un staltumu žūrijai VEF
kultūras pilī Rīgā izrādījuši trīs
Jelgavas A grupas deju kolektīvi,
kas savā repertuārā izpildījuši
pašas grūtākās svētku dejas. Pēc
žūrijas vērtējuma, visi trīs pilsētas
kolektīvi – tautas deju ansambļa
«Kalve», «Diždancis» un «Liel
upe» jaunieši – iekļuvuši 25 Latvijas labāko deju kolektīvu vidū un
maijā piedalīsies fināla skatē, kurā
startēs 10 labākie Latvijas kolektīvi, kas cīnīsies par laureāta titulu.
Taču jau tagad skaidri zināms, ka
šie dejotāji piedalīsies Deju svētkos un viņiem svētku nedēļa būs
visnoslogotākā, jo uzstāsies gan
Daugavas stadionā, gan «Arēnā
«Rīga»», gan starptautiskajā
izstāžu centrā «Ķīpsala». «Šajā
grupā ir ļoti augsts līmenis, tāpēc
kolektīvi cīnījās pat par simtdaļām, bet jāteic, ka visi trīs mūsu
kolektīvi nostartējuši ļoti labi,»
tā aģentūras «Kultūra» direktora
vietniece Inta Englande.
Dejotāji pēc kolektīvu spējām
un varēšanas sadalīti dažādās
grupās: A, B, C ir jauniešu grupas,
un attiecīgi A grupā dejo labākie

kolektīvi. Savukārt D, E grupas
ir vidējā paaudze, bet F grupa
– seniori.

Jauni tērpi priecē gan
pašus, gan žūriju

Marta vidū aizritējusi pilsētas
un rajona deju kolektīvu skate,
kurā tikās B, C, D, E un F grupu
deju kolektīvi, jo A grupas kolektīvi jau bija uzstājušies Rīgā.
B grupā no Jelgavas startēja
«Vēja zirdziņš», kas izcīnīja 1.
pakāpes diplomu, «Jaunība»,
«Skalbe» un «Jundari», kas ieguva
2. pakāpes novērtējumu. C grupā
savu sniegumu rādīja trīs pilsētas
kolektīvi – «Kalves studija», kas
izcīnīja 1. pakāpes diplomu, un
«Dālderis» un «Spīdola», kas saņēmuši 2. pakāpes novērtējumu.
Jāpiebilst, ka «Dālderim» pietrūka pavisam maz, lai saņemtu 1.
pakāpi. Vidējās paaudzes deju kolektīvu grupā startēja «Lielupe»,
«Ritums», «Laipa», kas izcīnīja 1.
pakāpes novērtējumu, bet deju kolektīvs «Rota» saņēma 2. pakāpes
diplomu. Lai arī pilsētai nav savs
senioru deju kolektīvs, bet deju
svētkos senioriem jādejo kopā ar
mazajiem dejotājiem, mūsu «Vēja
zirdziņa» dejotāji uzstājās kopā
ar deju kolektīvu «Ozolnieki»,
kas saņēma 1. pakāpes novērtējumu, bet «Jundēna» bērni
startēja kopā ar Svētes pagasta
deju kolektīvu «Brūklenājs», kas
ieguva 2. pakāpes novērtējumu.
«Priecāsimies, ja mūsu bērnu deju
kolektīvi būs svētku dalībnieki.
Oficiāli rezultāti par to, kas tiks
uz svētkiem, būs zināmi tikai 18.
aprīlī,» tā aģentūras «Kultūra»
mākslinieciskās daļas vadītāja
Liāna Krūmiņa.
«Jāsaka ļoti liels paldies mūsu
pašvaldībai, kas jau trešo gadu
atbalsta pilsētas mākslinieciskos

Arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes jauniešu deju
kolektīvs «Skalbe» pilsētas un rajona deju kolektīvu skatē
ieguva 2. pakāpes novērtējumu B grupā.

Marta vidū aizritējusi pilsētas un rajona deju kolektīvu skate, kurā tikās B, C, D, E un F grupu
deju kolektīvi, jo A grupas kolektīvi jau bija uzstājušies Rīgā. Tautas deju ansamblis «Jaunība»,
Foto: Ivars Veiliņš
startējot B grupā, ieguva 2. pakāpes novērtējumu.
kolektīvus jaunu tērpu iegādei.
Žūrija īpaši uzslavēja mūsu labo
kopiespaidu, kas radies, skatoties
uz mūsu kolektīvu krāšņajiem
tērpiem.» Jāpiebilst, ka jelgavnieki tos varēs novērtēt svētku
gājienā 6. jūlijā Rīgā.
Gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, deju kolektīviem notika
regulāri kopmēģinājumi. «Esam
gandarīti, ka ar mūsu kolektīviem
strādā Pilsētas un Deju svētku
virsvadītāja Gunta Skuja, deju
kolektīva «Kalve» vadītāja, kas uz
šiem kopmēģinājumiem, strādājot
ar grūtākajām dejām, bija pieaicinājusi pašus deju autorus, lai viņi
redzētu, kā mūsu kolektīvi dejo,
un reizē izdarītu labojumus vietās, kuras viņi izpilda neprecīzi,»
tā I.Englande.
Svētkos Zemgales novada deju
repertuāra horeogrāfiju veidojusi
G.Skuja. Jelgavnieki var būt
lepni arī par to, ka goda svētku
virsvadītājs ir zemgalietis pazīstamais horeogrāfs Vilis Ozols,
kuram pagājušajā nedēļa svinēta
85. dzimšanas diena. Šajos svētkos deju kolektīvi izpildīs sešas
V.Ozola dejas.

Koristi vēl skates gaidās

Notikusi arī Zemgales novada pūtēju orķestru skate, kurā
kolektīvus vērtēt bija ieradusies
starptautiska žūrija – profesionāli

Sporta pasākumi
 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).
 28. martā pulksten 18 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem, 2. līga (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 28. martā pulksten 19.30
– SEB SBL čempionāts LLU – LU
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 29. martā pulksten 10
– sacensības galda tenisā «Veselības dienas 2008», 3. kārta
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 29. martā pulksten 17 un
30. martā pulksten 14 – LR
čempionāts volejbolā sievietēm
«LU/Jelgava» – VK «Ezerzeme»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 30. martā pulksten 12
– ziemas peldētāju sezonas
noslēguma skate (ūdenskrātuvē
Pārlielupē).

Ceturtdiena, 2008. gada 27. marts

pūtēju orķestru diriģenti no Palangas un Paņevežas, kā arī Jūras
spēku orķestra diriģents Māris
Kučinskis no Liepājas.
Augstākajā grupā startējis
aģentūras «Kultūra» pūtēju orķestris «Jelgava» (diriģents Raitis
Ašmanis), kas ieguva 2. pakāpes
diplomu, bet otrajā grupā startējis Jelgavas rajona padomes un
Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju
orķestris «Rota» (diriģents Agris
Celms), kas saņēma 2. pakāpes
diplomu.
Ja dejotājiem un pūtējiem jau
skates notikušas un ir zināms iegūto punktu skaits, tik atliek vien
gaidīt galarezultātu, ko paziņos
maijā, tad kori vēl ir intensīvā
darba procesā. Pagājušajā nedēļā
aizritējis kārtējais pilsētas un
rajona koru kopmēģinājums, bet
savu sniegumu pilsētas un rajona
kori žūrijai atrādīs tikai 26. aprīlī
pulksten 11 Jelgavas Valsts ģimnāzijas zālē.

Vokālais ansamblis
vēl gaida finālu

Savukārt vokālo ansambļu konkursiem vēl atlikusi tikai fināla
skate, kurā iekļuvis arī viens no
diviem Jelgavas vokālajiem ansambļiem – aģentūras «Kultūra»
jauktais vokālais ansamblis «Da
capo», vadītājs Guntis Galiņš.
Arī sieviešu vokālais ansamblis

«Guns» guvis labus rezultātus un
saņēmis 1. pakāpes diplomu, taču
viņiem pietrūkuši daži punkti, lai
iekļūtu lielajā finālā.
Zināms, ka mūsu kolektīvi tiks
izmitināti Rīgas 86. vidusskolā.
Jāmin, ka uz Dziesmu un deju
svētkiem savu paveikto rādīt
brauc ne tikai dejotāji, dziedātāji
un pūtēji, bet arī tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze»
audējas un Jelgavas tautas gleznošanas studijas mākslinieki.
Savukārt savu aktiermeistarību
un dziedātprasmi demonstrēs
Ādolfa Alunāna amatieru teātra aktieri, bet folkloras kopa
«Dimzēns» sagaidīs Zemgaļu sētā
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
Ja arī kāds nav paspējis iegādāties biļeti uz kādu no vēlamajiem
Dziesmu un deju svētku koncertiem, viņš noteikti var piedalīties
svētku norisē, jo gana daudz
pasākumu šīs svētku nedēļas laikā
ir bezmaksas. Ar svētku programmu iespējams iepazīties mājas
lapā www.dziesmusvetki2008.lv.
Taču līdz tam interesentiem
bez maksas vēl ir iespēja novērtēt
koklētāju ansambļus skatē, kas
notiks kultūras nama Mazajā zālē
23. aprīlī pulksten 12, un pilsētas
un rajonu korus skatēs, kas Valsts
ģimnāzijā norisināsies 26. aprīlī
pulksten 11.

Piedalies «Baltās kazas» pilngadības svētkos!
 Ritma Gaidamoviča

Esi dziedāt un dejot
gribošs jaunietis, kas
gatavs savu talantu parādīt arī citiem? Tad piedalies Latvijas bērnu un
jauniešu popgrupu un
ritma deju grupu festivālā konkursā «Baltā
kaza 2008», kas šogad
Jelgavas kultūras namā
notiks 26. un 27. aprīlī.
Pieteikties konkursam
var līdz 7. aprīlim.
Pasākuma organizators aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics stāsta, ka galvenais
šī festivāla mērķis ir iesaistīt
un motivēt bērnus un jauniešus
mūzikas jaunrades procesam,

viņos radot interesi tālākai mākslinieciskai attīstībai. Savukārt tā
uzdevums – popularizēt Latvijas
bērnu muzikālās izglītības un
deju prasmes attīstību, nodrošināt
pieredzes apmaiņas iespējas starp
dažādu Latvijas vokālo grupu un
deju grupu pedagogiem, rosināt
jauniešu vidū interesi par popgrupu un deju grupu kustību kā vienu
no iespējām aktīvi, radoši pavadīt
savu brīvo laiku, kā arī apkopot
jaunākās latviešu mūzikas autoru
dziesmas.
Konkursā var piedalīties Latvijas bērnu un jauniešu vokālās un
ritma deju grupas populārajā mūzikas un dejas žanrā. Vokālajām
grupām jāsagatavo divas dziesmas
dzīvajā izpildījumā. Tās var būt:
oriģināldziesma, tautasdziesmas
oriģinālapdarē (piedalās atsevišķā

konkursā), jaunrades dziesma
(piedalās atsevišķā konkursā).
Kopējais uzstāšanās laiks nedrīkst
pārsniegt septiņas minūtes. Deju
grupām jāsagatavo divas dejas, un
arī tās nedrīkst būt garākas par
septiņām minūtēm.
«Baltā kaza 2008» norisināsies
divas dienas – 26. aprīlī savu
sniegumu rādīs B līmeņa (iesācēji,
bez konkursu pieredzes) popgrupas un A līmeņa (citu konkursu
laureāti), kā arī B līmeņa ritma
deju grupas. Savukārt 27. aprīlī
sacentīsies A līmeņa popgrupas,
no kurām tiks izraudzītas 9 – 12
grupas, kas startēs finālā, izpildot
vienu dziesmu. Katrā līmenī ir trīs
vecuma grupas: līdz septiņiem gadiem; no astoņiem līdz 13 gadiem;
no 14 līdz 18 gadiem. Konkursa
dalībnieki var piedalīties arī jauno

komponistu konkursā, kur jauniešiem līdz 18 gadiem ir iespēja
žūrijas vērtējumam iesniegt savu
jaunrades dziesmu vai tautasdziesmas apdari.
To, kurā vecuma grupā startēt,
izvēlas tā vadītājs. Dalībnieku
skaits kolektīvā nedrīkst būt
mazāks par trim, turklāt katra
kolektīva pedagogs var piedalīties
tikai ar vienu grupu katrā vecuma
kategorijā. Arī katrs dalībnieks
var startēt tikai vienā grupā.
Pieteikties festivālam «Baltā
kaza 2008» var līdz 7. aprīlim.
Iepazīties ar konkursa nolikumu
un aizpildīt pieteikuma anketu
iespējams aģentūras «Kultūra»
interneta mājas lapā www.kultura.jelgava.lv.
«Baltā kaza 2008» mūsu pilsētā
notiks jau astoņpadsmito reizi, un

tas ir viens no pirmajiem bērnu
un jauniešu popgrupu un ritma
deju grupu festivāliem Latvijā.
Pasākuma organizatori stāsta,
ka katru gadu tas pulcē arvien
vairāk grupu dalībnieku un reizē
arī mūzikas un dejas pedagogu
no visas Latvijas. «Līdz ar «Balto
kazu» ir augusi arī konkursa nozīme citu festivālu kontekstā un
valsts mērogā, it īpaši tagad, kad
strauji izzūd bērnu un jauniešu
popgrupu un festivālu tradīcijas,» tā I.Pirvics. Pērn festivālā
piedalījušies ap 460 dalībnieku,
kas pārstāvēja 50 dažādu bērnu
un jauniešu centrus, kultūras
namus, privātstudijas ne tikai no
Jelgavas, bet arī Rīgas, Bauskas,
Cēsīm, Tukuma, Gulbenes, Dundagas, Liepājas un citām Latvijas
vietām.

