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Cietums aiziet uz laiku
 Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā izskanējusī ziņa, ka līdz gada
beigām plānots slēgt
Pārlielupes cietumu,
guvusi jaunu pavērsienu – nu kļuvis zināms,
ka citviet, taču tepat
mūsu pilsētas teritorijā tiks uzbūvēta jauna
ieslodzījuma vieta. Līdzīgs liktenis sagaida
arī Jelgavas cietumu.

«Pārlielupes cietums tiks
slēgts jau tuvākajā laikā – ieslodzītos izmitinās citās ieslodzījuma vietās valstī,» Ieslodzījuma vietu pārvaldes
priekšnieks Visvaldis Puķīte
«Jelgavas Vēstnesim» norāda,
ka arī darbinieki, ja vēlēsies,
tiks pārstrukturizēti uz citiem
cietumiem. Šāds risinājums izraudzīts, jo Pārlielupes cietums
ir viskatastrofālākajā stāvoklī
un neatbilst prasībām.
(Turpinājums 3.lpp.)

Gaida pieteikumus
apbalvojumiem
 Ritma Gaidamoviča

Vispirms ar divu veidu gaismekļiem tiks izgaismota pils dienvidu daļa – 34 zemē ieraktās gaismas spilgti izcels vertikālās kolonnas,
augšējo pils dzegu, bet 12 lielie prožektori dos vispārēju apgaismojumu un mazliet mīkstinās asos kontrastus. Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Ekscelsiors», kas
uzvarēja konkursā par
Jelgavas pils izgaismošanu, šonedēļ sniedza
paraugdemonstrējumu, kā izgaismota, sagaidot savu 270. dzimšanas dienu, varētu izskatīties mūsu pils.
SIA «Ekscelsiors» tehniskās
daļas vadītājs Zigmunds Dārziņš
informē, ka koncepcija par pils
izgaismošanu ir gatava un veikti
arī aprēķini. «Šobrīd svarīgi ir pēc
iespējas ātrāk sludināt iepirkumu
konkursu iekārtām un apzināt
piegādātājus, lai varētu pārbaudīt
piedāvāto gaismekļu atbilstību
mūsu projektam,» tā Z.Dārziņš.
Projekts par izgaismošanu pilij

gatavs dienvidu, rietumu daļai un
iekšpagalmam, taču šajā gadā ekonomisku apsvērumu dēļ plānots
izgaismot tikai pils dienvidu daļu.
Vadītājs atzīst, ka grūti nosaukt
precīzas izmaksas, jo tas atkarīgs
no piegādātājiem. Projekta kopējais finansējums ir 100 tūkstoši
latu, bet dienvidu daļa varētu
izmaksāt vienu trešo daļu. Izgaismošanai paredzēts izmantot divu
veidu gaismekļus – dienvidu daļā
34 zemē ieraktās gaismas spilgti
izcels vertikālās kolonnas, augšējo
pils dzegu, bet 12 lielie prožektori,
no kuriem viena rinda atradīsies
septiņu metru attālumā no pils,
bet otra – pāri brauktuvei, dos
vispārēju apgaismojumu un mazliet mīkstinās asos kontrastus, lai
izgaismojums nebūtu raibs, bet
gan veidotu vienotu kopumu.
Projektēšanas biroja «Namejs

plus» elektroinženiere Marija
Kudrjavceva, kas atbild par gaismekļu pieslēgšanu elektrotīkliem,
stāsta, ka arī viņu darba kopsavilkums par tehnisko pieslēgšanu
ir gatavs, vēl tikai iespējamas
nelielas korekcijas.
Idejas iniciatori un konkursa
rīkotāji bija Jelgavas pašvaldība,
LLU un «Latvenergo». Jelgavas
mērs Andris Rāviņš atzīst, ka
piedāvātais pils fasāžu izgaismošanas variants ir vizuāli veiksmīgs
un to iedzīvotāji un viesi varēs
novērtēt jau Pilsētas svētku laikā.
«Plānots, ka īpaši svinīgos gadījumos pils tiks apgaismota spožāk
nekā ikdienā. Bet šobrīd līdz
galam jāatrisina jautājums par
finansējumu – jāizvērtē projekta
ievērojamās izmaksas,» tā domes
priekšsēdētājs.
LLU lietu pārvaldnieks Jānis

Sprukts informē, ka patlaban
270 gadus vecajai jubilārei atvērtajā ziedojumu kontā ieskaitīti
nedaudz vairāk kā 14 tūkstoši
latu, tas nozīmē, ka nepieciešama vēl krietna daļa finansējuma,
lai īstenotu tikai dienvidu daļas
izgaismošanu. Tāpēc ikviens, kas
vēlas košāku redzēt Jelgavas pili,
tiek aicināts ziedot, lai savāktu
izgaismošanai nepieciešamo summu. Konta numuri ziedojuma
veikšanai pieejami LLU māja
lapā (www.llu.lv). Lietu pārvaldnieks piebilst – kopš šīs nedēļas
cilvēkiem vairs nav obligāti jāveic
bankas pārskaitījums, bet savu
ziedojumu viņi var iemest ziedojumu kastītē, kas atrodas pilī pie
administratora. Tur arī cilvēkam
ir iespēja parakstīties reģistrācijas
žurnālā, lai vēlāk viņa vārds tiktu
publicēts ziedotāju sarakstā.

Parakstījušies apmēram četri tūkstoši cilvēku
 Ritma Gaidamoviča

Šodien beigsies parakstu vākšana par
likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» ierosināšanu. Jelgavā
līdz šim parakstījušies
aptuveni 10 procenti
no balsstiesīgajiem,
tas ir, aptuveni četri
tūkstoši cilvēku.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine stāsta, ka cilvēku aktivitāte,
parakstoties par likumprojekta
ierosināšanu, bijusi laba. Lielākā
daļa cilvēku par parakstīšanās

vietu izvēlējušies kultūras namu,
mazāk to darījuši 1. sanatorijas
internātpamatskolā un Miezītes
bibliotēkā.
Parakstu vākšana sākās pagājušajā mēnesī, taču sākotnēji
aktivitāte bijusi ļoti maza – dienā parakstījušies tikai 50 – 60
cilvēki. Taču tuvāk 10. aprīlim
rosība manāmi augusi.
Uz jautājumu, kas bijuši
aktīvākie parakstīties gribētāji, V.Valaine atzīst, ka precīza
analīze neesot veikta, taču par
likumprojekta ierosināšanu
parakstījušies dažāda vecuma
cilvēki – gan pensionāri, gan
strādājošie, gan jaunieši, kam
ir balsstiesības.
(Turpinājums 3.lpp.)

Lielākā cilvēku aktivitāte bijusi parakstu vākšanas vietā kultūras
namā, kur pēdējās parakstīšanās par grozījumu ierosināšanu Satversmē dienās dažbrīd pat bija vērojama rinda. Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija līdz šā
gada 7. maijam aicina
valsts un pašvaldības
iestāžu, pilsētas uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, sabiedrisko
organizāciju, mākslas
kolektīvu pārstāvjus
pieteikt savus kandidātus apbalvošanai ar
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem «Goda
zīme» un «Pateicības
raksts». Apbalvojumus pasniegs Pilsētas
svētku laikā.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas
vietniece Baiba Pušinska informē, ka apbalvojumus piešķir
par nopelniem pilsētas labā,
par pilsonisko aktivitāti, augstu
profesionālo meistarību, mūža
ieguldījumu un īpašiem nopel-

niem, kā arī varonību ekstremālās situācijās. Apbalvojumus
pasniegs Pilsētas svētku laikā,
Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa pieņemšanā par
godu svētkiem 30. maijā.
Pieteikuma iesniegums par
izvirzītajiem kandidātiem jāiesniedz Jelgavas domes Informācijas aģentūrā ar pamatojuma
vēstuli, par kādiem nopelniem
izvirzītā persona vai kolektīvs
rekomendēts pilsētas augstākajiem apbalvojumiem, kā arī ar
īsu kandidāta dzīves aprakstu.
Papildu informāciju var saņemt
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā, zvanot pa
tālruni 63005567.
Pirmo reizi Goda zīme tika
pasniegta 1998. gadā, kopumā
šo apbalvojumu saņēmuši jau 57
Jelgavas iedzīvotāji. Informācija
par jelgavniekiem, kas līdz šim
saņēmuši Goda zīmi, atrodama
pašvaldības mājas lapas www.
jelgava.lv sadaļā «Pilsēta», «Par
Jelgavu», «Simbolika», «Goda
zīmju saņēmēji».

Aicina piedalīties talkās
 Kristīne Langenfelde

Spodrības mēneša laikā
Jelgavā bez maksas notiks lielgabarīta atkritumu izvešana, tiks izvietoti papildu konteineri,
un iedzīvotāji aicināti
piedalīties pilsētas sakopšanas talkās.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē,
ka pašvaldība aicina uzņēmumus,
organizācijas, izglītības iestādes
un iedzīvotājus iesaistīties Spodrības mēneša talkās. Pieteikties
sakopt var šādus objektus: Vecais
ceļš, laukums pie 6. vidusskolas;
parks pie Valdekas pils; laukums
pie BMX trases; Veselības taka
pie Loka maģistrāles; zaļā zona
starp Driksas un Lielupes tiltiem; Lielupes krastu liegums;
Zanderu kapsēta – piemiņas
vieta; Lielupes un Driksas krasti.
Plānots sakopt arī Rīgas ielas
un citu maģistrālo ielu brauktuvju malas atsevišķos posmos.
Talkām var pieteikties Jelgavas
pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaim-

niecība» pie pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas speciālistes
Zanes Ķinces (tālrunis 63084481).
Talcinieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo darba inventāru – grābekļiem, cimdiem un maisiem.
Tāpat Spodrības mēneša laikā
pilsētā pēc noteikta grafika un
maršrutiem bez maksas tiek
organizēta lielgabarīta atkritumu izvešana. Iedzīvotāji aicināti
nevajadzīgās mēbeles un citus
lielākus priekšmetus novietot
blakus atkritumu konteineriem.
Konteineri tiks novietoti Kārniņu
ceļā pie Veselības ielas – 16. aprīlī,
1. līnijā – 22. un 23. aprīlī, Cepļu
ielā – 29. aprīlī, Prohorova ielā pie
garāžām – 5. maijā un Bauskas
ielā – 7. maijā.
Jāpiebilst, ka nelegālo izgāztuvju likvidēšanas darbos, kā arī
pilsētas labiekārtošanā pašvaldība
sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru, Sociālo lietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu
iesaista bezdarbniekus un cilvēkus, kuriem tiesa ir piespriedusi
piespiedu darbus.
Spodrības mēnesis Jelgavā ilgs
līdz 10. maijam.
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Pašvaldības policijas
patruļas – tagad arī kājām
 Daiga Laukšteina

Trīsdesmit gadu septiņi
mēneši un divpadsmit
dienas. Tāds ir Viktora Vanaga darba stāžs
Iekšlietu ministrijas
struktūrās. Uz sarunu
viņu aicinām pēc pirmajām 30 aizvadītajām
dienām Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka amatā. Pirms
pieņemt lēmumu tajā
stāties, Vanaga kungs
nopietni izvērtējis savas
spējas. Tomēr piekritis
un ir apmierināts, lai arī
atsevišķi notikumi met
šaubu ēnu uz Pašvaldības policijas darbu.
Kā pagājis pirmais mēnesis
jaunajā darbavietā?
Tas ir pavisam īss laika sprīdis,
pats starta moments. Iepazinos
ar kolektīva darbaspējām. Atzī- «Patruļdienesta inspektoru atlasi veic stingra kadru komisija. Pats par to esmu pārliecinājies. Ir arī
šos, sākumā bija uztraukums, kā atsevišķi strādāt gribētāji noraidīti. Paldies, mums nevajag ar astoņu klašu izglītību vai ar virkni sadarbinieki mani uzņems, bet viss pelnītiem administratīvajiem pārkāpumiem,» Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags pauž
Foto: Ivars Veiliņš
ir kārtībā. Mani novērtē augstu, nelokāmu nostāju.
un varu teikt, ka kolektīvs ir ru. Taču skaidrs, ka viņi nedrīkst paši – cilvēks nevar diennakti teikt, ka tas ir sliktākais. Patruļlabs. Protams, attīstība vajadzīga būt policisti.
izturēt bez atelpas. Tad viņam policijas inspektora amatalga ir
ikvienam. Ja arī ir pieļautas kļūTas nozīmē, ka katrs po- gribas darba laikā kādā vārtu 435 lati pirms nodokļu nomaksas.
das, tās jāizanalizē un jāizvērtē. tenciālais un jau strādājošais rūmē apstāties un nosnausties. Papildus vēl tiek maksāts par
Visu vienā dienā nevar atrisināt. policists tomēr kārtīgi jāpār- Neslēpšu, tā arī reizēm notika. virsstundām un naktsstundām.
Nav mums tik daudz profesionālu bauda.
Tiesa, ja nebūs stingras kontroles, Salīdzinot ar Valsts policiju, te
kadru, kas drūzmējas aiz durvīm.
Patruļdienesta inspektoru at- varbūt tā būtu arī tagad. Tāpēc atalgojums ir nedaudz lielāks.
Taču izaugsme vajadzīga.
lasi veic stingra kadru komisija. tam pievērsīšu īpašu uzmanību. Kopumā tas nav slikti.
Par kadriem runājot – ne- Pats par to esmu pārliecinājies. Ir Mums ir GPS novērošanas sisTad varbūt nevajadzētu
var izsvītrot precedentus, kas arī atsevišķi strādāt gribētāji no- tēma, lai redzētu, kur ekipāža domāt par apvienošanu ar vēl
liek domāt par nekontrolētu raidīti. Paldies, mums nevajag ar atrodas. Es pats nebaidos no kādu algotu darbu?
darbinieku vardarbību. Kā astoņu klašu izglītību vai ar virkni darba, nesatraucos, ja arī naktī
Ziniet, ir dažādi ģimenes apszināms, pusgada laikā divi sapelnītiem administratīvajiem kādreiz jāceļas.
tākļi. Daudziem paņemti kredīti,
Jelgavas pašvaldības policisti pārkāpumiem. Redziet, policijas
Kopš patruļdienesta darba jāaudzina nepilngadīgi bērni,
tika vainoti cilvēka piekauša- darbs nav tas vienkāršākais, šeit laika maiņas dažas dienas jau viņi jāskolo. Darbu apvienošanā
nā līdz nāvei. Lieki piebilst, jāsaskaras ar citu problēmām, ar pagājušas. Kādas ir inspekto- nesaskatu neko sliktu, taču man
ka pēc šādiem incidentiem zināmu kontingentu, ar likum- ru atsauksmes?
ir nelaužama nostāja, ka pamatuzticība policijai nevairojas pārkāpējiem un tā tālāk. NenolieSamērā pozitīvas. Pats ar vi- darbs ir šeit.
un cilvēki vairs policistu dzami, inspektoriem nepieciešami ņiem aprunājos, un apstiprinājās
Kas patlaban Jelgavā visneuztver kā drošības un kār- arī psiholoģiskie testi. Turpmāk iepriekš minētais, ka tagad nogu- biežāk kalpo par pamatu Paštības garantu.
noteikti strādāsim pie vēl rūpīgā- rums nav vairs tik liels. Atlūgumu valdības policijas ekipāžas
Jā, ir sākti kriminālprocesi, no- kas darbinieku atlases.
neviens vēl nav iesniedzis. Un izsaukumiem?
tiek izmeklēšana.
P a g a i d ā m kāpēc gan? Arī pašreizējo maiņu
Ģimenes konflikti, kas skaita
Arī tajā gadījuJ ā p a a n a l i z ē esmu šeit tikai grafiku, ja ir tāda vēlēšanās, var ziņā pēdējos gados auguši vismaz
mā, kas notika
30 dienas. Tas saskaņot un pieslīpēt vēl citam par 50 procentiem. Vidēji diendziļāk, kādēļ pārmaiņām ir algotam darbam.
īsi pirms manas
naktī saņemam 20 – 25 izsaukuatnākšanas – febpārāk
īss
laiks,
Varbūt
vēl
esat
iecerējis
mus, un puse no tiem ir ģimenes
tā notika. Dro- taču mana pra- kādas reformas?
ruārī. Pašlaik šie
konfliktu dēļ. Parasti vainojami
ši vien darba sība un vieno- Tālāk jāpaanalizē kadru virzī- ir sadzīves sīkumi, kas pārvēršas
darbinieki Pašvaldības policijā
ar nodaļu ba, arī vadošo darbinieku spējas. lielā strīdā, kā arī alkohols.
process jau bija šanās
vairs nestrādā.
priekšniekiem Vispirms viss jāizvērtē, pirms
Otra daļa izsaukumu ir, piemēEs jums uzreiz
sasniedzis pa- ir veikt regulā- nākt klajā ar kādiem paziņoju- ram, ar informāciju par kaut kur
vienā dienā neatras darbinieku miem. Nolauztu koku no jauna gulošu cilvēku alkohola reibumā
matīgu rutīnu
bildēšu, ko darīt,
pārbaudes, vi- neiestādīsi.
vai arī mums ziņo par dabīgo valai tā vairs neatdeonovērošanu.
Apstiprinot pilsētas budže- jadzību nokārtošanu sabiedriskā
kārtotos. Ar cilvēkiem ir jāstrādā. Diemžēl viens darvas pikucis bojā tu 2008. gadam, tika nolemts vietā.
Jāpaanalizē dziļāk, kādēļ tā noti- visas policijas tēlu, lai arī netrūkst par vairāk nekā desmit proNoteikumu pārkāpēji tiek
ka. Droši vien darba process jau tiešām godprātīgu sava amata centiem paaugstināt algas nogādāti atskurbtuvē, par ko
bija sasniedzis pamatīgu rutīnu. veicēju.
pašvaldības policistiem. Vai, pašiem grādīgā tīkotājiem arī
Tiesa gan – bija atsevišķas dežūrVai kopumā saskatāt ne- jūsuprāt, pašreizējā darba jāmaksā...
maiņas, kurās viens otrs devās ar pieciešamību uzlabot Pašval- samaksa ir pietiekami motiJā, jo tas ir kā pakalpojums.
izteiktu vienaldzību. Turpretī dar- dības policijas darba efekti- vējoša un adekvāta veicama- Citādi tā tiktu tērēti pašvaldības
biniekam, kurš bijis lojāls vairāk vitāti?
jam darbam?
līdzekļi. Uzskatu, ka desmit lati
nekā desmit gadus, rodas pamats
Tieši tā. Un sāku, pieņemot
Atalgojums allaž ir strīdīgs jau- nav liela nodeva, ņemot vērā, ka
uzticēties un atkārtoti viņu nepār- lēmumu optimizēt patruļdienesta tājums, sevišķi tagad, kad cilvēku atskurbtuvē strādā personāls,
baudīt. Mums grūti «ielīst» katrā darba laiku. No 1. aprīļa ekipāžu prasības ir augušas un inflācija medicīnas darbinieki. Protams,
personībā. Ir atsevišķi cilvēki ar viena maiņa ilgst 12 stundas līdz- – augsta. Bet ar pašreizējo algas te ir problēma. Ir cilvēki, kuri
apšaubāmu psiholoģisko līdzsva- šinējo 24 stundu vietā. Padomājiet apmēru ir jāsamierinās. Nevarētu labprātīgi nomaksā, bet vienai

Skaitļi runā

Kāpēc Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu vērtējat negatīvi?*
(respondenti, kuri šī dienesta darbu novērtējuši kā negatīvu)

Nav vajadzīgā
tehniskā nodrošinājuma

28,6%

Ilgi neierodas izsaukuma
vietā/neatbrauc vispār

28,6%

Neprofesionāli darbinieki

14,3%

Masu medijos par viņiem daudz
negatīvas informācijas

14,3%

Nezinu/nav atbildes

14,3%

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

lielai daļai arī šie desmit lati nav
pa kabatai vai arī viņi vienkārši
negrib maksāt. Vienmēr izsūtām arī atkārtotus paziņojumus,
atgādinot par parādu, taču tas
ir pakalpojums, tiesas ceļā šos
līdzekļus nevaram atgūt.
Atskurbtuvē, kur ir sešas palātas, vidēji diennaktī nonāk desmit
cilvēku.
Vēl jau pilsētā ir objekti,
kas pārbaudes nolūkos jāapbraukā ik pēc noteikta laika
sprīža, bet vienalga vandaļi
pamanās sabojāt te laternas,
te atkal žogus. Varbūt vajadzētu vēl vairāk patruļdienesta inspektoru?
Vidēji diennaktī vienlaicīgi
strādā 14 – 16 cilvēku. Pagaidām,
šķiet, tas ir pietiekami. Te lietas
labā esam izstrādājuši grafikus
patruļai kājām. To ieviesām jau
pirms 1. aprīļa. Tagad pašvaldības policistus var manīt parkos,
maršrutos, kur skolēni mēro ceļu
no izglītības iestādes uz māju
pusi. Starp citu, esmu jau saņēmis
zvanus no iedzīvotājiem ar labām
atsauksmēm par patruļām kājām.
Arī te svarīgi, lai inspektors vienreiz aizrāda, otrreiz varbūt uzraksta administratīvo protokolu,
taču nekļūst rupjš un agresīvs.
Vai atliek laika arī kārtības
ieviešanai mācību iestāžu
tuvumā?
Pietiek. Skolām vispār jāpievērš
īpaša uzmanība, jo arī to audzēkņu vidū notiek mobilo tālruņu zādzības un citas nebūšanas. Vienīgi
saistībā ar smēķēšanu un alkohola
lietošanu skolēnu vidū problēmas
sagādā protokola sastādīšana.
Nepilngadīgajam aizliegts tabaku
un grādīgo iegādāties, taču dažs
labs to lieto ar vecāku atļauju.
Ja pašvaldības saistošajos noteikumos tiks iestrādāta norma, ka
līdz 18 gadu vecumam nedrīkst
smēķēt, tad gan varēsim attiecīgi
rīkoties.
Savukārt inspektoram, kurš
nodarbināts skolas apsardzē, tagad arī regulāri jāapstaigā mācību
iestādes teritorija.
Kā ir ar ūdens patruļu? Vai
tā jau sākusi strādāt?
Šosezon vēl ne, bet gatavojamies. Vēl divi darbinieki ieguvuši ūdenstransporta vadītāja
apliecību. Kopā nu ir divas
ekipāžas. Policijas pienākumos
ietilpst arī uz ūdens pārbaudīt
transportlīdzekļa dokumentus,
vadītāja apliecību, tehnisko
nodrošinājumu. Darbu sāksim
līdz ar ūdens motociklu sezonas
sākšanos.
Mūsu rīcībā ir viena laiva. Var
jau novērot, kad tā pietauvota
un kad devusies darbā. Attiecīgi
– kad «drīkst» lietot alkoholu pie
ūdenstransporta stūres un kad
ne. Taču tāpat ir uz ceļiem. Vai
tad, ja tuvumā neredz policistu,
var pārkāpt noteikumus? Jāsāk
ar to, ka visai sabiedrībai kopumā
jāmaina attieksme.

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat
ziņu par
Pārlielupes
cietuma
slēgšanu?
Broņislava
Trupa,
pensionāre:
– Es gan nee s m u d z i rdējusi, ka šo
cietumu slēgs,
taču uzskatu,
ka doma nav
slikta. Iespējams, ka cietums jālikvidē un ieslodzītie jānodarbina
sabiedriskajā darbā, nevis valstij
viņi jāuztur. Lai savu sodu izcieš
strādājot.
Klaudija
Roze,
pensionāre:
– Protams, ka
esmu par šī
cietuma slēgšanu, jo tam
pilsētā nav jāatrodas. Manuprāt, tādām iestādēm jāatrodas
mežā, nevis pilsētas centrā. Un
tādos cietumos vajag ieslodzīt arī
narkomānus un bomžus, kas vazājas pa ielām un biedē cilvēkus.
Juris Liniņš,
ceļu
strādnieks:
– Tā man ir
pirmā dzirdēšana! Jelgava
jau ir slavena
ar diviem cietumiem. Esam
pie tā jau pieraduši, bet, ja nu
vienu no tām iestādēm likvidētu,
būtu labi, taču noteikti nevajadzētu tā vietā celt jaunu.
Gunārs
Aizsils,
izglītības
darbinieks:
– Skaidrs, ka
pilsētā cietums nav vajadzīgs. Tas
gan aizņem
vietu, gan tā dēļ arī visādas problēmas bijušas. Pārlielupes cietuma
slēgšana netraucētu cilvēkiem
dzīvot. Arī sargiem tur ir grūti, jo
ieslodzītajiem iespējami dažādi
sakari ar ārpasauli.
Terēza
Špāka, LLU
lietvedības
speciāliste:
– Dzīvoju
blakus šim
cietumam.
Priecātos, ja
to nojauktu,
jo cietums bojā visu skatu. Esmu
lasījusi, ka plānots būvēt jaunu cietumu, taču, manuprāt, nevis jāceļ
jauns, bet gan valstij jārūpējas un
jāizglīto jaunatne, lai tā nenonāktu
cietumos.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Cietums pilsētu pametīs
uz laiku
(No 1.lpp.)
«Patiesībā neviens cietums
mūsu valstī neatbilst prasībām.
Daudzviet ārzemēs cietumos,
kaut arī tie būvēti ļoti sen, ieslodzītajiem ir atbilstošas vienvietīgas un divvietīgas kameras,
nodrošināts, ka nav iespējama
noziedzīgo klanu veidošanās un
tamlīdzīgi, savukārt Latvijā pret
to esam neaizsargāti,» V.Puķīte
piebilst, ka tas bijis viens no
iemesliem, kādēļ izstrādāta Ieslodzījuma vietu infrastruktūras
attīstības koncepcija, kas paredz
visu Latvijas cietumu pilnīgu
likvidēšanu un jaunu izveidi.
Tātad likvidēts tiks arī Jelgavas
cietums. Protams, tas nenotiks
tik ātri, kā plāni ar Pārlielupes
cietuma slēgšanu, bet prasīs
vismaz 20 – 30 gadus. Koncepcijā
paredzēts, ka cietumi jāizvieto
galvaspilsētā, kur būs Centrālcietums un Šķirotavas cietums, Daugavpilī, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā,
Jēkabpilī, Olainē, Vecumniekos
un Kurzemes reģionā. Jaunie
cietumi saskaņā ar koncepciju
nodrošinās, ka ieslodzītie tiks
izvietoti atbilstoši starptautiskajām prasībām, cietumu darbinieki
strādās drošā vidē un atbilstošos
apstākļos, tiks radīti materiālie
apstākļi notiesāto resocializācijas
modeļa pilnīgai ieviešanai, kā arī
pieaugs sabiedrības drošība.
Saskaņā ar koncepciju līdz
2009. gada 31. decembrim pare-

«Par rezultātiem pārsteigti neesam – pasažieru skaits nedaudz
samazinājies, taču naudas izteiksmē vērojams
pieaugums,» mēnesi,
kopš par 40 santīmiem
paaugstināta braukšanas maksa mikroautobusos uz Rīgu un atpakaļ, vērtē SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP)
komercdirektore Viktorija Ļubļinska.
Viņa norāda, ka, salīdzinot
pasažieru skaitu šā gada pirmajos
trīs mēnešos, martā katrā mikroautobusā braucis vidēji par vienu
cilvēku mazāk. Proti, janvārī katrā
mikroautobusā pārvadāti vidēji
13,56 cilvēki, februārī – 13,57, savukārt pagājušajā mēnesī – 12,46.
«Kopš biļetes cenas paaugstinājuma apritējis nedaudz vairāk par
mēnesi, tādēļ vēl grūti spriest, cik

Īsi
 Tuvākajās dienās tiks atsākti būvdarbi Rīgas ielas posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai – Ozolniekiem. Būvdarbu laikā tiks ierobežota
satiksme šajā ielas posmā. Satiksmes organizācijas shēma atrodama

pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» mājas lapā www.
pilsētsaimnieciba.lv.
 No 1. jūlija ceļošanai vairs nebūs derīgas pilsoņu pases, kas izdotas līdz 2002. gada 30. jūnijam jeb pases ar ielīmētām fotokartītēm.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pases aicina nomainīt savlaicīgi. Tās izgatavo, sākot no divām darba dienām līdz pat 20. Pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz
2002. gada 30. jūnijam, pēc 1. jūlija nebūs derīgas tikai ceļošanai. Ja nav plānots
ceļot ārpus Latvijas, pase nav jāmaina. Pārējās pases ir derīgas gan ceļošanai,
gan dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām.

 Lai izvērtētu un pilnveidotu klientu apkalpošanas kvalitāti,
Valsts zemes dienests (VZD) aicina ikvienu, kas izmantojis dienesta
pakalpojumus, aizpildīt klientu aptaujas anketu. Tās pieejamas visos
VZD reģionālo nodaļu birojos, kā arī VZD mājas lapā: www.vzd.gov.lv. Aptauja
norisināsies līdz 30. aprīlim. Tā VZD klientiem ir iespēja paust savu novērtējumu
par klientu apkalpošanas kvalitāti, konsultantu kompetences līmeni, informācijas
par pakalpojumiem pieejamību, kā arī norādīt uz problēmām. Aptaujas anketa
ir anonīma un tā pieejama gan latviešu, gan krievu valodā.

 Šodien, 10. aprīlī, Jaunajā Rīgas teātrī pulksten 17 Kultūras
ministrija (KM) pasniegs «Kultūras ministrijas balvas bibliotēku,
muzeju un tautas mākslas nozarēs 2007. gadā» par sasniegumiem
muzeja nozarē 2007. gadā. Nominācijā «Pašvaldību atbalsts muzejam» ar KM Atzinības rakstu apbalvoti tiks arī Jelgavas pašvaldības
pārstāvji. Domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam, priekšsēdētāja vietniecei
Irēnai Škutānei, Jelgavas pašvaldības izpilddirektoram Gunāram Kurlovičam

Pašlaik Pārlielupes cietumā strādā 104 darbinieki, savukārt sodu izcieš vairāk nekā 400 cilvēku.
Atzinības raksti tiks pasniegti par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma
Foto: JV saglabāšanā, nodrošinot Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
dzēts uzsākt sarunas ar Jelgavas
un arī Cēsu, Jēkabpils pilsētu
pašvaldībām par iespēju ierādīt
zemi jaunu cietumu celtniecībai
šajās pašvaldībās. «Pašlaik vairāki cietumi, tostarp Jelgavā,
Rīgā un Daugavpilī atrodas
pilsētas centrā, privātmāju
teritorijā, un tas nav labākais
risinājums. Tieši tādēļ, balstoties uz kopīgām interesēm, ar
pašvaldībām centīsimies panākt
abpusēji izdevīgu vienošanos
par jaunā cietuma atrašanās
vietu,» teic Ieslodzījuma vietu

Pasažieru skaits
būtiski nemainās
 Sintija Čepanone

3

lielā mērā tas ietekmējis uzņēmumu,» V.Ļubļinska pārliecināta, ka
ar laiku situācija stabilizēsies un
vidējie rādītāji atkal būs līdzīgi.
Taujāta, vai tuvākajos mēnešos
gaidāms jauns cenu kāpums mikroautobusos, kas kursē maršrutā
Jelgava – Rīga un atpakaļ, viņa
norāda – tas atkarīgs no kopējās
situācijas valstī. «Jāņem vērā,
ka maksu par biļeti tieši ietekmē
degvielas cenas kāpums, turklāt
šis pārvadājumu veids netiek dotēts ne no valsts, ne pašvaldības.
Tas ir komercpārvadājums, un
biļetes cenai jābūt tirgus situācijai
atbilstošai,» akcentē V.Ļubļinska.
«Taču pasažieri novērtē, ka ar
mikroautobusu, salīdzinot ar citu
sabiedrisko transportu, uz Rīgu
iespējams nokļūt ātrāk un ērtāk,»
norāda JAP komercdirektore.
Jāatgādina, ka no 1. marta JAP
par braucienu ar mikroautobusu
paaugstināja biļešu cenu no 1,10
līdz 1,50 latiem, taču lielajos
autobusos pagaidām biļešu cena
palikusi nemainīga.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA 15. aprīlī rīko

ATVĒRTO DURVJU DIENU

Plkst. 13.30 - interešu izglītības prezentācija.
Plkst. 14.00 - informācija par izglītības programmām.
Ekskursija pa skolu.
Plkst. 18.00 - 9. un 12. klašu vecāku sapulce par Valsts pārbaudes darbiem,
informācija par iespējām turpināt mācības vidusskolā.
Tālrunis 3045548.

pārvaldes priekšnieks. Viņš
norāda, ka Pārlielupes cietums
atrodas ļoti izdevīgā vietā, tādēļ
šis valstij piederošais zemesgabals varētu ieinteresēt ne vienu
vien. Tieši tādēļ, viņaprāt, ar
ēku nojaukšanu problēmām
nevajadzētu rasties. Taču, kā šis
jautājums atrisināsies, atkarīgs
no vienošanās ar pašvaldību.
Kā norāda Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte, sarunas par jaunā cietuma iespējamo atrašanās vietu

ar Tieslietu ministriju vēl nav
uzsāktas. «Taču mēs noteikti
strādāsim, lai rastu optimālāko
variantu,» atklāj G.Osīte.
Pārlielupes cietuma priekšniece Ludmila Zaporožeca ieslodzījuma vietas slēgšanu, iespējams, jau šā gada laikā uzskata
par nepārdomātu un sasteigtu
soli, gan raugoties no ieslodzīto, gan no cietumā strādājošo
viedokļa. Jāpiebilst, ka pašlaik
Pārlielupes cietumā strādā 104
darbinieki, savukārt sodu izcieš
vairāk nekā 400 cilvēku.

Parakstījušies četri
tūkstoši cilvēku
(No 1.lpp.)
Viņa arī stāsta, ka lieli starpgadījumi šī mēneša laikā nav
bijuši, taču saņemtas dažas
mutiskas klientu sūdzības par
to, ka nav pietiekami daudz informācijas, kur atrodas parakstu vākšanas punkti. V.Valaine
gan atzīst, ka informācija
sniegta plaši un tie, kas vēlējās
parakstīties, arī zināja, kur
un kā tas izdarāms. Tāpat arī
informatīvi materiāli, par ko
cilvēki aicināti parakstīties, ir
bijuši pieejami katrā parakstu vākšanas vietā, taču nav
zināms, vai visi to izpratuši.
Jebkurā gadījumā parakstu
vākšanas vietās izskaidrot
ierosinājumus bija liegts, jo to
varētu uzskatīt par aģitāciju.
«Pieņemu, ka daļa no viņiem
domāja, ka uzreiz tiks atlaista

Saeima un viss notiks, taču šī
parakstu vākšana bija tikai
par likumprojektu, par izmaiņu ierosināšanu likumā,» tā
priekšsēdētāja.
«Atnācu parakstīties, jo
doma jau mūsu tautai viena
– kaut ko mainīt, jo tāda valdīšanas politika, kā līdz šim,
vairs nevar būt. Pašreizējā
situācijā valsts ir iesūnojusi.
Nesakām gan, ka Saeima tagad
uzreiz būtu jāatlaiž, tā noteikti
var laboties un strādāt, taču
parakstīšanās un izmaiņas
par to, ka tauta var atlaist
Saeimu, būtu kā mudinājums
tai domāt par mums un darbu
mūsu labā, kas ir galvenais
noteikums. Atlaidīsim taču to
tikai bezizejas situācijā, ja būs
nepieciešams,» spriež jelgavniece Līvija Dambe.

ēkas restaurāciju.

 No 2. maija izmaiņas gaidāmas vairāku Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) nodaļu klientu pieņemšanas laikos, tostarp
Jelgavas pilsētas un rajona nodaļā. Nodaļa no 2. maija klientus pieņems

pirmdienās no pulksten 11 līdz pulksten 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 16, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 14.30. PMLP
atgādina, ka pasu un Iedzīvotāju reģistra izziņu saņemšanu, kā arī ielūgumu un
izsaukumu noformēšanu PMLP klienti var veikt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) grāmatu nodošanas termiņus iespējams pagarināt arī elektroniski, nosūtot e-pastu. E-pasts

jāsūta uz adresi: abo@jzb.lv, tajā jānorāda vārds, uzvārds, lasītāja kartes numurs,
pēc kura bibliotekārs datubāzē noskaidros, kādas grāmatas lasītājs ir paņēmis,
un pagarinās nodošanas termiņu. Nākamajā dienā no bibliotēkas tiks nosūtīta
atbildes vēstule ar informāciju, vai pieprasītais pagarinājums piešķirts. Šādu pakalpojumu katrai grāmatai iespējams izmantot trīs reizes. Pagarināt nodošanas
termiņu iespējams visām paņemtajām grāmatām, izņemot pieprasītāko literatūru, kas atzīmēta ar zaļām uzlīmēm. Pakalpojums pieejams tikai JZB.

 Latvijas Jauno zemnieku klubs sadarbībā ar LLU Lauksaimniecības fakultāti organizē akciju «Rīkojies ekoloģiski – saudzē vidi
un savu veselību», 15. aprīlī no pulksten 15 līdz 19 aicinot ikvienu
Hercoga Jēkaba laukumā nodot nolietoto sadzīves tehniku, arī
baterijas un nevajadzīgos papīra «kalnus» otrreizējai pārstrādei, tādējādi
būtiski ieguldot vides piesārņojuma samazināšanā. Lielākās elektropreces vienības
un smagākās papīra kaudzes atnesēji saņems balvas.

 Šā gada trīs mēnešos salīdzinājumā ar 2007. gada analogu laika
periodu nedaudz samazinājies par transporta līdzekļu vadīšanu
reibumā aizturēto autovadītāju skaits. Taču Jelgavā un rajonā
reibumā tomēr braukuši 119 autovadītāji, kas ir otrais lielākais
skaits. Kopā šogad jau aizturēti 2111 vadītāji reibumā, kas ir par 79 mazāk
nekā pērn. Lielākais par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā aizturēto vadītāju
skaits reģistrēts Rīgā – 412, Ludzas rajonā – 102. Trīs mēnešos 970 personas izcietušas piemēroto sodu, bet administratīvo arestu vēl nav izcietuši 504 dzērumā
«pieķertie» autovadītāji.
Ritma Gaidamoviča
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problēma
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Katram no mums var gadīties krīzes situācija – cilvēks var palikt bez darba, ilgstoši slimot, ģimeni var piemeklēt citas likstas, un rezultātā mēs saprotam – galus savilkt kopā ir arvien grūtāk. Nākas izvēlēties – niecīgos
līdzekļus tērēt ēšanai vai komunālajiem maksājumiem. Tā maz pamazām sāk krāties parādi, un bez palīdzības
no malas bieži vien cilvēkam pašam izķepuroties ir ļoti grūti. Diemžēl arī Jelgavā šādu ģimeņu netrūkst, tāpēc
pašvaldība maznodrošinātajiem piedāvā virkni sociālās palīdzības veidu, kas ir kā atbalsts grūtā brīdī. Taču
nereti tas tiek izmantots ļaunprātīgi – cilvēki arvien vairāk pierod saņemt un arvien retāk paši ir gatavi iesaistīties, lai uzlabotu savu situāciju. Šķiet, dažam labam jau kļuvis par normu no pašvaldības prasīt palīdzību,
sūkstīties par tās apmēru, bet pašam nedarīt neko.
Šobrīd Jelgavā jau 190 ģimenes ir saņēmušas brīdinājumus par izlikšanu no dzīvokļiem, jo sistemātiski netiek
segta īres maksa un komunālie maksājumi, bet 62 ģimenēm jau ir tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvokļiem,
kas gaida savu izpildi. Pašvaldība katru gadījumu skata individuāli, meklē risinājumus, sniedz palīdzību, taču
izrādās, ka ar to arī var būt par maz, lai ģimene saprastu – arī no viņiem tiek gaidīta atbildība, līdzdarbošanās.
Dažādas ir situācijas, un dažādas ir ģimenes, taču pašvaldības nostāja visās ir vienāda: pašvaldības mērķis
nav cilvēkus izlikt uz ielas, bet gan atrast optimālu variantu – mazāku vai nelabiekārtotu dzīvokli, vai dzīvokli
ar malkas apkuri, kas ģimenei ļautu samazināt izdevumus par komunālajiem maksājumiem.
Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstas ar divu visai atšķirīgu ģimeņu stāstiem par to, kāpēc tās nonākušas
līdz tiesas spriedumam par izlikšanu no dzīvojamās platības.

«Nu, kundze, tā
pašvaldība mūs krāpj»

Kamēr Īdas Aleksandras pieaugušie bērni pirmdienas rītā pulksten 11 vēl saldi guļ un, šķiet, mazākās rūpes, kas viņus māc,
ir 16 000 latu lielais parāds par komunālajiem maksājumiem
un īri, pati dzīvokļa saimniece klāsta labi pārzinātos likumus,
kas pašvaldībai liedz viņu izlikt no dzīvokļa, jo, redz, mazie
Foto: Ivars Veiliņš
mazbērni aug.
Vai jūs varat iedomāties, ka
jūsu parāds par īri un komunālajiem maksājumiem sasniegtu pat
16 000 latu? Īdas Aleksandras
ģimenei tā ir realitāte – viņi jau
vairāk nekā astoņus gadus sistemātiski nav norēķinājušies nedz
par apkuri, nedz īri, nedz citiem
pamatpakalpojumiem. Jau 2000.
gadā ģimene ar spriedumu no
dzīvokļa izlikta, taču joprojām
tas nav izpildīts – ģimenē ir
mazi bērni, tāpēc pašvaldība
gadu no gada meklē risinājumu, piedāvā mazākus, lētākus
dzīvokļus, uz kuriem viņiem
pārcelties, taču viss velti. Šo
gadu laikā piedāvāts īrēt astoņus
dažādus dzīvokļus pilsētā, taču
Ī.Aleksandras nostāja ir nelokāma un atrunas nebeidzamas:
«tas ir pārāk tālu no centra»,
«tur nav pienācīga remonta», un
tad viņa izvirza ultimātu, ka nu
jau vēlas saņemt, jā, mazākus,
jā, ar malkas apkuri, bet kopā
trīs atsevišķus dzīvokļus. Un tā
rit jau astotais gads.
Skaidrības labad jāpiebilst, ka
Īdas ģimenē ir septiņi cilvēki,
kas šobrīd īrē 68 kvadrātmetrus
lielu dzīvokli Asteru ielā. Kas tad

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

ir viņas ģimenes locekļi? «Esmu
vientuļā māte ar trīs bērniem un
trīs maziem mazbērniem,» saka
Īda. Atkal piebildīsim, ka viņas
trīs bērniem jau sen kā pāri 20
– dēlam 32 gadi, bet meitām – 28
un 21. Viena meita ir vientuļā
trīs bērnu māmiņa, bet otra
tūlīt kļūs par māmiņu – vīru
un tātad apgādnieku viņām
nav. Tā viņi visi draudzīgi mīt
pašvaldības dzīvoklī, par kuru
norēķinājušies nav jau astoņu
gadu garumā.
«Šajā mājā ir vēl vairāki tādi,
kuri nemaksā. Jā, varbūt summa
nav tik liela, bet tik un tā – kāpēc
moka tikai mūs?» neizpratnē
jautā Īda.
Viņa ir pārliecināta, ka pašvaldības izturēšanās pret viņiem ir
nežēlīga, neiejūtīga. «Kundze, ko
mums te grib iesmērēt – visādus
neremontētus dzīvokļus, mazus
dzīvokļus, ārpus centra... Kā tur
lai dzīvo?» jautā Īda.
Turpinot tincināt un taujājot,
vai tas vien, ka pašvaldība regulāri piedāvā viņiem dažādus
variantus, no kuriem dažus
ģimene pat nav apskatījusi,
pirms atsakās, tomēr nebūtu
uzskatāms par soli pretī, viņa
atbild: «Es zinu likumus – viņi

Pārdod

• Vienistabas dzīvokli Līvbērzes
centrā. Tālrunis 26371876.
• Mēbelētu dzīvojamo dārza vagonu. 4 istabas. Tālrunis 26840429.

Piedāvā darbu

SIA «Jelgavas Boulings» – pavāram, pavāra palīgam, trauku mazgātājam
restorānā «Crash». CV sūtīt uz e-pastu: administracija@crash.lv līdz
18.04.08. vai atstāt pie bārmeņa. Varat arī zvanīt pa tel. 63010002,
27180107, 26850718.

Предлагает работу

SIA «Jelgavas Boulings» – поварy, помошнику повара и посудо
мойщице в ресторане «Crash». СV присылать на administracija@
crash.lv до 18.04.2008. или оставте у бармена, или звонитье по тел.
63010002, 27180107, 26850718.

mūs nevar izlikt, man taču ir
mazi bērni! Es jau pakonsultējos
ar juristu.»
Ir skaidrs, ka likumus Īda
pārzina un ļoti precīzi noskaitīs,
kas pašvaldībai viņas labā būtu
jādara, taču, kad jautā, ko viņi
paši dara, lai situāciju labotu,
Īda klusē. «Ko tad mēs varam
darīt? Darba nav, naudas nav.»
Izrādās, Īda ir reģistrējusies
bezdarbniekos. «Nu citādi jau es
nevaru dabūt maznodrošinātās
statusu un saņemt sociālo palīdzību,» viņa nosaka. Un palīdzība ģimenei šajos gados nav bijusi
niecīga. Piemēram, pērn vien no
pašvaldības viņi saņēma sociālo
palīdzību teju 1500 latu apmērā:
garantētā minimālā ienākuma
nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, pabalstu skolas piederumu
iegādei bērniem, brīvpusdienas
skolā.
Taču, šķiet, arī to Īda neskaita
par dižu palīdzēšanu. «Tas pabalsts skolas piederumu iegādei
– iedod to dāvanu karti, bet ko
tad par to var nopirkt?! Vai jūs
zināt, cik tagad flomāsteri maksā?» tā Īda.
Bet, ja jau reģistrējusies bezdarbniekos, tad ja ne meitas,
kurām mazie bērni jāauklē, tad
vismaz pati varētu darbu meklēt.
«Nu, kundze, man taču nav izglītības, bērni arī nav skoloti. Kas
tādam darbu dos?» nosaka Īda.
Viņa nav gatava arī mācīties
un iegūt kādas iemaņas, kas
noteikti ļautu vieglāk atrast
darbu. «Bezdarbniekos it kā
piedāvāja šuvējas kursos iet, bet
jūs iedomājieties, ko tas vienam
neizglītotam cilvēkam nozīmē
– to visu taču nevar iemācīties!
Nē, nē,» spriež Īda.
Jautāta, kad pēdējo reizi darbs
meklēts, Īda nosaka, ka ik pa
laikam. «Man te par sētnieci
Nekustamā īpašuma pārvaldē
piedāvāja, bet saprotiet pati
– saņemtu 90 latus mēnesī par
šitādu darbu! Tas taču nav normāli,» atkal spriež Īda.
Tā nu pašvaldība turpina piedāvāt Īdas ģimenei variantus,
maksāt sociālos pabalstus un
gaidīt, kad ģimene sapratīs: par
saņemtu pakalpojumu ir jānorēķinās un atbildība par savu
nākotni jāuzņemas arī pašiem.
Nupat gan, šķiet, panākts
kompromiss – Īdai ierādīti divi
vienistabas dzīvokļi Stacijas un
Mātera ielā: viņa panākusi savu
– dzīvokļi centrā un ar malkas
apkuri. «Būs jau jāiet, bet nekas
dižs nav. Stacijas ielā briesmīgas
tualetes, remonts arī švaks. Viņi
jau mani spiež – ko citu darīt,»
noslēgumā nosaka Īda.
Jāpiebilst gan, ka pirmdienas
vakarā Īda atkal devās uz pašvaldību un spītīgi uzstāja uz to,
ka viņai nepieciešams vēl trešais
vienistabas dzīvoklis.

«Biju šokā par pašvaldības rīcību»
No vienas puses, Alites Janavi- bet Krīzes centrs šo to atnesa, lai līdzību (brīvpusdienas, palīdzību
čas stāsts ir krietni atšķirīgs un arī varam dzīvot, tāpat Bērnu fonds skolas piederumu iegādei, garanar traģisku pieskaņu. Nebūšanas palīdzēja un deva talonus ēšanai tēto minimālo ienākumu, dzīvokļa
sākās, kad četru bērnu māmiņa kafejnīcā – patiesi paldies viņiem, pabalstu, pašvaldība segusi arī
gaidīja savu piekto mazuli – tajā mēs ēdām ļoti labi,» saka Alite.
parādu par ūdeni 447 latu apmērā)
brīdī viņu pameta vīrs, un vienai
Taču, kad šogad martā pienāca saņēmusi vairāk nekā 3500 latu
tikt galā ar maksājumiem kļuva laiks atgriezties Palīdzības ielas apmērā.
par grūtu. «Mēs agrāk sešu cilvēku dzīvoklī, Alite bija panikā. Viņa
Jā, varbūt situācija nebija no
ģimene īrējām niecīgu istabiņu nesaprata, kā tikt ar visu galā patīkamākajām, kad Alitei ar
– septiņus kvadrātmetrus Stacijas – dzīvoklis divus gadus nav izman- bērniem no siltās sociālās mājas
ielā. Tāpēc noteikti jāsaka lielais tots, auksts, nekurināts, kā lai ar bija jāatgriežas savā aukstajā dzīpaldies pašvaldībai, kas mums maziem bērniem tur atgriežas?!
voklī, taču norunu viņa zināja. Ja
atrada iespēju piešķirt 62 kvadrātViņa pārmeta pašvaldībai, kā tā vien laicīgi būtu par to domājusi,
metrus plašu dzīvokli Palīdzības izremontējusi tikai divas izdegušās vismaz pirms atgriešanās reguielā. Es biju ļoti apmierināta! Jā, istabas – divi logi nomainīti, durvis lāri dzīvokli izkurinājusi, viss šis
varbūt te bija jāparemontē un mēs un grīdas segums nomainīts, tāpat bēdu stāsts iegūtu pavisam citu
tam nebijām gatavi, jo pelnījām elektroinstalācija un veikts kos- nokrāsu.
maz, taču pamazām ar vīru šo to mētiskais remonts, kā arī ūdens
«Tagad jau saprotu, ka tik traki
piekopām,» atceras Alite.
piegādes jautājums atrisināts, bet nav – nu pamazām esam iekārtoViss jau būtu labi, ja vien ne- ugunsgrēka neskartajās telpās jušies. Ja jau ķeras klāt, tad kaut
aizietu vīrs. Iekrājās parāds, un situācija palikusi nemainīga.
kas sakustas, tu redzi, ka iet uz
Alitei draudēja tiesa par izlikšanu
«Jā, varbūt es tiešām biju ap- priekšu, un saproti, ka vari kaut
no dzīvokļa. Taču tās vēl nebija jukusi – pirmām kārtām auksts, lēnām, bet tikt galā arī ar to, kas
visas galvassāpes, kas 2004. gada dzīvoklis nekurināts, jā, izlietni sākumā varbūt šķita neiespējami
nogalē viņu piemeklēja – dzīvoklī viņi nomainīja, ūdens spiediens un traki. Arī pašvaldības saremonizcēlās ugunsgrēks, un tas viss arī tagad normāls, bet vannas vai tētās krāsnis tiešām silda, tāpēc
notika vienlaikus ar tiesu par dušas nav joprojām. Kā lai dzīvo- aukstumā jādzīvo nav. Cilvēki
izlikšanu. Protams, izdegušā dzī- jam?» nodomājusi Alite.
palīdz – mums uzdāvināja gāzes
voklī atgriezties nebija iespējams,
Jautāta, ja jau dzīvoklis bija ne- plīti, un tagad varam gatavot ēst,
tāpēc pašvaldība krīzes situācijā kurināts, tad kāpēc viņa neatsau- arī dušas kabīne, vanna un ūdens
sniedza palīdzību ģimenei, ierādot cās uz vairākkārtējiem pašvaldības sildītājs mums uzdāvināts, tagad
dzīvokli sociālajā mājā Pulkveža aicinājumiem iesniegt deklarāciju tikai jāpieslēdz. Protams, gribētos,
O.Kalpaka ielā.
lai pašvaldīDzīvoklis Paba vēl nolīdzības ielā pēc
maina logu
ugunsgrēka bija
vienā istabā
jāremontē, ko
un vannasapņēmās izdarīt
istabā, tad
Jelgavas Nekusjau būtu patamā īpašuma
visam labi,»
pārvalde.
saka Alite.
Pašvaldība,
Noslēizprotot situāgumā Alite
ciju, pieņēma
uzsver, ka
lēmumu, nerauviņa noteikti
goties uz parāneesot piediem, ļaut Alitei
skaitāma
ar saviem bērpie tām ģiniem atgriezties
menēm, kas
Palīdzības ielas
tikai lūdz,
dzīvoklī, kad re- «Tagad jau saprotu, ka tik traki nav – nu pamazām esam iekārtojušies,» bet palīdzīmonts izdegu- saka Alite Janaviča, kura vēl nesen krita panikā, kad bija jāatgriežas bu novērtēt
šajās telpās būs savā dzīvoklī.
neprot. «Jā,
galā. Pašvaldība
kādam vararī kā sociālo palīdzību daļēji sedza 18. martā, lai saņemtu 100 latus būt šķiet, ka te kāda prot tikai
uzkrāto parādu nastu.
lielu pabalstu malkas iegādei, Alite bērnus pasaulē laist, bet audzināt
Sociālajā mājā Alite ar bērniem atbild: «Es vienkārši nepaspēju ar nepietiek spēka. Mēs neesam no
visu šo laiku dzīvoja, nemaksājot visu tikt galā – man bija jāizvācas tām ģimenēm – man visi bērni
neko. Kaut arī agrāk no ģimenes no sociālās mājas. Ko jūs domājat kārtīgi, saģērbti, paēduši, mācās,
bija dzirdamas sūdzības par visām – es taču esmu tikai sieviete un dzied, dejo – viņi taču būs nākamā
šīm peripetijām, tagad Alite atzīst, man ir tikai divas rokas. Darīju paaudze, kas dos savu ieguldījumu
ka palīdzību prot novērtēt. «Mums to, ko paspēju.»
Jelgavai, tieši tāpēc es cenšos,» tā
tur bija siltais ūdens, jumts virs
Arī Alites ģimene kopš uguns- mamma.
galvas. Jā, varbūt nebija mēbeles, grēka no pašvaldības sociālo paKristīne Langenfelde

Alite Janaviča pārmeta pašvaldībai, kā tā izremontējusi tikai divas izdegušās istabas – divi logi
nomainīti, durvis un grīdas segums nomainīts, tāpat elektroinstalācija un veikts kosmētiskais
remonts, kā arī ūdens piegādes jautājums atrisināts, bet ugunsgrēka neskartajās telpās situācija palikusi nemainīga.

izglītība

Ceturtdiena, 2008. gada 10. aprīlis

Kad par sekmēm
«pačukst» telefons
 Sintija Čepanone

«Tas viss sākās pagājušajā gadā, kad viesojāmies
Cēsīs. Tur kolēģi mums
demonstrēja e-klases
priekšrocības, un mūsu
skolas pedagogi izrādīja tādu ieinteresētību,
ka sapratām: jārīkojas
arī mums,» atceras Jelgavas 4. pamatskolas
e-klases administratore
Rolita Patmalniece.
Pagaidām 4. pamatskola ir vienīgā skola pilsētā, kur agrāk tik ierastais klases žurnāls atsevišķām
klasēm jau ir vēsture – tā vietā
pedagogi izmanto moderno ežurnālu, kas arī vecākiem virtuāli
ļauj sekot līdzi savu
bērnu skolas gaitām. Citās Jelgavas
izglītības iestādēs
ar e-klases ieviešanu
dažādu apstākļu dēļ
tik raiti nevedas,
taču visi ir vienisprātis – jau tuvākajos gados e-klase arī
mūsu pilsētas skolās
būs ikdiena. Un tas
nozīmē, ka daudz
mazāk «papīru lietu» būs kārtojams
skolotājiem, savukārt krietni izsmeļošāku informāciju par bērna skolas
gaitām iegūs vecāki – nu ar interneta palīdzību viņi varēs sekot
līdzi sava skolēna sekmēm un, ja
vien vēlēsies, saņemot īsziņu mobilajā telefonā, ik vakaru uzzināt
par atzīmēm un kavējumiem.

Jau trešdaļā
skolu Latvijā

Projektu «e-klase» SIA «Digitālās ekonomikas attīstības centrs»
uzsāka 2005. gada sākumā ar
mērķi atvieglot skolotājiem sagatavot dažādas atskaites, kā arī
veicināt vecāku informētību par
savu bērnu gaitām skolā. Nu jau
aptuveni 400 izglītības iestādes
visā Latvijā ikdienas darbā izmanto skolvadības sistēmas
«e-klase»
izveidotos
klases
žurnālus,
dienasgrāmatas,
liecības, mācību sasniegumu
kopsavilkuma
žurnālus, sekmju
izrakstus, kavējumu
kopsavilkumus, skolēnu
pārbaudes darbu analīzes un citas
priekšrocības.
Tas nozīmē, ka ar e-klases
starpniecību vecāki darbdienu
vakaros īsziņas veidā vai internetā saņem informāciju par bērnu
gaitām skolā (vērtējumus, kavējumus, dažādus skolas ziņojumus)
– viņiem vien skolai jāuzraksta
iesniegums, izsakot vēlēšanos
izmantot e-klases pakalpojumus.
Klases žurnāla elektroniskā versija skolotājus lielā mērā atbrīvo no
atskaišu, izrakstu un vērtējumu
salīdzinājuma veidošanas, jo to
veic sistēma.

Papīra žurnāli
paliek vēsturē

Jelgavas 4. pamatskolā kopumā vienpadsmit 5. un 6. klasēm
kopš mācību gada sākuma ir

5

E-klase – labi vai slikti?
Elvis Ērmanis, 4. pamatskolas 6. klase:
«Kad uzzināju par e-klasi, man tas likās nepatīkami – nu nav forši, ja vecākiem aizsūta īsziņu
par maniem neieskaitītajiem vērtējumiem!
Agrāk šad tad man izdevās to noklusēt, bet
tagad to pat gribēdams nevaru! Un tomēr ir
forši, ka mācos skolā, kurā izmanto 21. gadsimta tehnoloģijas. Droši vien vēlāk to novērtēšu
vēl vairāk.»

Dāvis Fridbergs, 4. pamatskolas 6. klase:
«Tā e-klase ir baismīga! Mamma ne tikai saņem
īsziņas, bet arī uzdotajam seko līdzi internetā.
Es, piemēram, dienasgrāmatā neierakstu, kas
uzdots uz nākamo stundu, bet mamma paskatās un mājas darbus liek izpildīt. Kad saņemu
kādu nesekmīgu atzīmi, uztraukums ir liels, jo
zinu – mamma par to jau informēta. Manuprāt,
šis ir labs veids, kā uzlabot sekmes kopumā
– mamma visu kontrolē.»
Ruta Zīverte, 4. pamatskolas 6. klase:
«Agrāk par manām sekmēm mamma galvenokārt uzzināja vecāku sapulcēs, tagad – katru
dienu, saņemot īsziņu. Žēl vienīgi, ka īsziņa
viņai atnāk, ja esmu nopelnījusi, piemēram,
piecas balles, taču par saņemto desmitnieku
ne. Man gribētos, lai ar īsziņu viņu informētu
arī par manām labajām atzīmēm. E-klase man
liekas ļoti laba lieta un manu ikdienu būtiski
neietekmē – jau agrāk savas neveiksmes no mammas necentos
slēpt – vienmēr teicu, kā ir.»
Jelgavas 4. pamatskolā šis ir pirmais mācību gads, kad vienpadsmit klasēm vairs
nav agrāk tik ierasto klases žurnālu. Skolotāja Rolita Patmalniece atklāj, ka tā
vietā katrs priekšmeta skolotājs atzīmes, kavējumus un mājās uzdoto datorā
Foto: Ivars Veiliņš
ievada e-žurnālā.
vienīgi e-žurnāli,
savukārt viena 4.
klase to izmanto
kā izmēģinājumu
– skolotāji paralēli
elektroniskajam
žurnālam aizpilda
arī klases žurnālu.
«No nākamā mācību gada arī
ceturtās klases pāries tikai uz
e-žurnālu, taču 1. – 3. klases gan
ne, jo tajās bērnu sekmes pārsvarā
tiek vērtētas aprakstoši,» skaidro
R.Patmalniece.
Par spīti sākotnējai nedrošībai
un skepsei, gan skolotāji, gan
vecāki e-klasei teikuši jāvārdu.
R.Patmalniece atklāj, ka e-žurnālu
skolotājs pēc nodarbības aizpilda
gluži tāpat kā klases žurnālu, gan
atzīmējot kavējumus, gan ieliekot
vērtējumus, gan ierakstot mājās
uzdoto. «Klases audzinātājs reizi
mēnesī katram skolēnam ar sistēmas palīdzību izveido un izdrukā
krāsainu sekmju izrakstu, aprēķina
vidējo atzīmi, un
skolotājam

vairs
nav jātērē
laiks, lai, piemēram,
semestra beigās aizpildītu liecību
vai ik pēc ceturkšņa – starpliecību.
To atliek vien izdrukāt un mācību
gada noslēgumā apstiprināt ar
direktora parakstu un zīmogu,»
R.Patmalniece akcentē, ka tādējādi klašu audzinātājiem tiek
atvieglots darbs.
Pagaidām gan šo elementāro
procesu apgrūtina tas, ka vēl ne
katrā mācību telpā ir dators ar interneta pieslēgumu, taču tuvākajā
laikā šī problēma būs atrisināta.
«Pašlaik daļa skolotāju izmanto
informātikas kabinetos pieejamos
datorus, daļa e-žurnālu aizpilda
mājās,» klāsta 4. pamatskolas eklases administratore un piebilst,
ka tieši šā iemesla dēļ vairumam
skolotāju ir, kā viņi paši smej,
dubultā grāmatvedība. Proti,
nodarbībā notiekošais, vērtējumi,
kavējumi tiek fiksēti skolotāju mā-

cību gada kalendārā, un starpbrīdī, pēc mācību stundām vai mājās
šie dati tiek ievadīti datorā. «Jāatzīst, ka arī agrāk šāda situācija
nebija retums, jo skolēni mācību
stundās tiek dalīti grupās un līdz
ar to tāpat klases žurnāls nevarēja
vienlaicīgi atrasties divās telpās
– vienam skolotājam vajadzēja
piekāpties,» tā R.Patmalniece.

Par nesekmīgu atzīmi –
īsziņa vecākiem

E-klases priekšrocības ir nenovērtējamas, ja uz tās sniegtajām
iespējām paraugās arī no vecāku
puses – aizpildot pieteikumu un
piereģistrējoties sistēmā, viņi
regulāri tiek informēti par bērna
neveiksmēm vai, gluži pretēji,
panākumiem skolā – viss atkarīgs
no tā, kādu pakalpojumu paketi
vecāki izvēlējušies. Tiesa gan
– visbiežāk viņi izvēloties zināt
par nebūšanām. «Ja skolēns saņēmis negatīvu vērtējumu, piezīmi
vai nokavējis kādu nodarbību,
vecāki dienas beigās savā mobilajā telefonā saņem īsziņu. Tieši
tāpat reizi mēnesī viņi tiek informēti, saņemot kopējo sekmju izrakstu,» e-klases
priekšrocības ieskicē R.Patmalniece,
piebilstot, ka dažkārt caur šo sistēmu
skolotājs personīgi vecākiem
var aizsūtīt īsziņu, kurā, piemēram, mudina palīdzēt bērnam
sagatavoties ieskaitei par kādu
noteiktu tēmu vai informē par
konsultāciju laikiem. Tiesa gan
– īsziņu saņemšana vecākiem ir
maksas pakalpojums (apmēram
divi lati mēnesī).

R.Patmalniece teic, ka vecāki
novērtējuši arī iespēju bērna skolas gaitām sekot līdzi internetā
– piereģistrējoties viņi var redzēt
ne tikai bērna sekmes, tostarp izlabotās atzīmes, bet arī sekot līdzi
mājās uzdotajam. «Zinot bērnus,
nav nekāds brīnums, ja dienasgrāmatā netiek aizpildīta ailīte
par mājās uzdoto. Ja vecākiem
tas šķiet savādi, viņi internetā
var pārliecināties, vai tiešām skolēnam nav jāpilda mājas darbi, kā
arī uzzināt vērtējumu iepriekšējās
stundās,» viņa paskaidro.

E-klase arī mūsu
skolās būs ikdiena

E-žurnāli sveši nav arī citās
Jelgavas skolās, taču klases žurnāls tomēr netiek aizmirsts.
Piemēram, 4. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas
darbā Inese Bandeniece atklāj,
ka pašlaik e-klase tiek realizēta
apmēram divpadsmit pamatskolas un vidusskolas klasēs. «Ežurnālu gan aizpilda nevis katrs
priekšmeta skolotājs, bet gan
klases audzinātājs, pamatojoties
uz ierakstiem parastajā žurnālā,»
skaidro I.Bandeniece.
Savukārt Valsts ģimnāzijas
direktora vietnieks informātikas
jautājumos Arvīds Prančs norāda,
ka pašlaik e-klasi aprobē četrās
klasēs, un arī šeit datus ievada
klases audzinātājs. «Jau nācies
konstatēt, ka lēna interneta dēļ
datu apstrāde norit gausāk, daži
skolotāji, kuriem nav nācies saskarties ar datoru, to baidās lietot,
un, protams, ne visiem pedagogiem ir pieejams savs dators,» uz
problēmām norāda A.Prančs.

Beāte Vītiņa, 4. pamatskolas 5. klase:
«Forši, ka mums ir e-žurnāls – vecāki zina, kādas man ir atzīmes, kas uzdots, jo viņi ne tikai
saņem īsziņas, bet arī paši skatās internetā, kur
var redzēt visas manas atzīmes, kavējumus, uz
nākamo stundu uzdoto un pat mājas darbu
vērtējumu. Atzīšos – agrāk kādu sliktāku atzīmi
varēju noklusēt, taču tagad vairs ne. Un tieši
tāpēc dažkārt man mājās mamma liek ilgāk
pamācīties, lai uzlabotu sekmes.»
Anda Grīnfelde, Andra mamma:
«E-klases ieviešanu neapšaubāmi vērtēju pozitīvi – tas ir ērti, un par sava
bērna sekmēm un norisēm skolā nepārtraukti tieku informēta, turklāt saņemu
signālus, ja kaut kam jāpievērš lielāka uzmanība. Jāatzīst, ka arī pirms e-klases
ieviešanas ar dēlu mācību ziņā būtisku problēmu nebija, taču pamanīju, ka
viņš novilcināja informāciju un vispirms mēģināja tikt galā saviem spēkiem,
piemēram, par nesekmīgu vērtējumu pateica tad, kad jau bija to izlabojis.
Taču tagad dažkārt ir tā, ka Andris vēl nav mājās no skolas, bet es jau zinu,
kā viņam gājis. Un tas viņam liek sasparoties mācībām. Jāteic gan, ka īsziņas
saņemu tikai par kavējumiem un negatīvu vērtējumu, taču, ja vēlos, dēla
skolas gaitām varu sekot līdzi internetā. Taču to nedaru katru dienu – ļauju
viņam pašam uzņemties atbildību, uzticos, tādēļ, piemēram, nepārbaudu, vai ieraksti par mājas darbiem viņa dienasgrāmatā sakrīt ar e-žurnālā
norādītajiem. Kā vienīgo mīnusu e-klasei pagaidām varu nosaukt vien to,
ka saņemu īsziņas par katru mana bērna nokavēto stundu pat tad, ja viņš
ir, piemēram, saslimis. Protams, citā gadījumā šādi ziņojumi ļautu novērst
situāciju, ja skolēns neapmeklē skolu, vecākiem nezinot. Runājot par e-klases
izmaksām – manuprāt, vidēji divi lati mēnesī nav pārāk liela summa, ja ņem
vērā šīs sistēmas priekšrocības – gan skolotājiem, gan man vairāk izmaksātu
telefonsarunas vai tikšanās klātienē.»

Jelgavas dome paziņo, ka tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli apbūvēts zemesgabals ar kadastra Nr.090000100016 (platība
638 m2) un uz tā esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 090000100016001
(kopējā telpu platība 464,60 m2) Jelgavā, Mātera ielā 35A:
1. Objekta nosacītā cena – Ls 140 000.
2. Izsoles solis – Ls 1000.
3. Izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam.
4. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
5. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 14 000.
6. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
7. Izsole notiks 2008.gada 7.jūnijā plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207.telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes
Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas
domē, 302.kabinetā līdz 2008.gada 3.jūnijam 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. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņām
pa tālruņiem 63005514, 22020014.

6., 7. lpp

Diskusija

Ceturtdiena, 2008. gada 10. aprīlis

Kad uzņēmējiem izbeidzas uzaudzētā «tauciņu» kārta
 Anna Afanasjeva

Situācija uzņēmējdarbībā šodien ir tikpat raiba kā dzeņa vēders. Kamēr vieni tirgū turas itin stabili un attīstās, citi produkcijas noieta vai pieprasījuma sarukšanas
dēļ spiesti samazināt apjomus un atlaist strādājošos.
Visvairāk tas attiecas uz būvniecību un ar to saistītām
nozarēm. Vēl citi meklē tiesisko aizsardzību vai pārtrauc biznesu. Pēdējo Jelgavā pagaidām nav daudz.
No lielākajiem darbību pārtraucis Īslandes pulverkrāsošanas uzņēmums «Baltic Coating», tirgu atstājis
būvmateriālu veikals «Nelss». Tomēr problemātiska un
smaga situācija ir daudziem, sevišķi ražotājiem, kam
izbeigusies attīstībai labvēlīgajos laikos uzaudzētā
«tauciņu» kārta. Tāpēc uzņēmēji uzsver: kamēr situācija
nav pavisam kritiska, valdībai bez kavēšanās jāpieņem
saprātīgi lēmumi.
Diskusijā par uzņēmējdarbības
vidi Jelgavā un noskaņām piedalās
industriālo parku, tostarp Jelgavas
Biznesa parka attīstīšanas uzņēmuma «NP Properties» valdes locekle
Elita Moiseja, Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācijas valdes
priekšsēdētājs Imants Kanaška,
SIA «Marko KEA» īpašnieks un
SIA «CBS Igate» līdzīpašnieks un
valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns un SIA «Flora» valdes loceklis
Māris Bušs.

zidentu Ilmāru Rimšēvicu. ES
padsmit procentu tekošā konta
deficītu uzskata par traģisku, bet
mums ir 24. Bankas vadītājs atzina,
ka mēs mīksti «piezemēsimies».
Pats tolaik teicu, ka jau sen esam
ar «dibenu pret grīdu atsitušies»,
tikai «dibens» sāpēs aprīlī, maijā.
Un tagad tiešām sāp. Darbiniekus
atlaižam ne jau tāpēc, ka mums viņi
nepatiktu, bet tāpēc, ka nevaram
nodrošināt ar darbu.
Algas maksājam mazākas nekā
Eiropā. Bet jāatgādina pamattēze:
uzņēmējam nav jāmaksā darba
alga, viņam ir jārada nosacījumi un
apstākļi, lai darbinieks var nopelnīt.
Uzņēmējiem periods, kad darbiniekiem bija izvēle, bija svētīgs tajā
ziņā, ka bijām spiesti radīt darba
apstākļus. Tagad ir dušas, garderobes, svaigi speciālie tērpi, atbilstoši
sakārtotas darba telpas, pusdienu
piegāde, atliek tikai strādāt.
Pašreizējā krīze ir traģiska, bet tā
beidzot piespiedīs arī darbiniekus
padomāt par savu darbu.
M.P.: Šajā ziņā iegūsim, tikai
jāizdzīvo.
E.M.: Neesam tiešie ražotāji, to
dara nomnieki. Redzu, ka daudzi ir
ne tikai izdzīvojuši, bet arī attīstās.
Pārsvarā tie, kas konsolidējušies
lielu uzņēmumu pasūtījumiem.
Piemēram, plastmasas izstrādājumu ražotājs, kam ir lieli «Ikea»
pasūtījumi. Ir PET pudeļu ražotāji,
kam ir lieli pasūtījumi gan ne no
Latvijas, un iepakojuma ražotāji,
kas preci piegādā visai Baltijai.

Uzņēmumi
pēc eksporta apjoma
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Tikšanās reizē ar ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu
Jelgavā izskanēja priekšlikumi

Nodarbināto skaits pa nozarēm
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Jelgavas pilsētas 30 rūpniecības uzņēmu-

teno īstermiņa plāni. Bet skeptiski
mu aptaujas kopsavilkums, 2007. gads
raugos, ka tā arī notiks.
maksāt dārgāku cenu.
E.M.: Baidos, ka būs kā ar īpaI.K.: Tātad redzam jomu, kā
šuma nodokli. Sākumā to paaugmūsu uzņēmumi, kas ražo noteiktu
stināja, tad sāka runāt par pārejas
produkcijas daļu lielam koncernam,
periodu, kurā procentu kaut kādām
caur to ieiet globālajā tirgū.
nozarēm samazinās. Taču no tā neNozīmīga daļa ES struktūrkāda mācība nav gūta. Nupat ievēfondu finansējuma domāta
rojami palielināja elektrības cenu.
inovācijām. Kā panākt priekšKāpēc uzreiz neparedzēja, ka cenu
nosacījumus jaunu, konkurētkāpumu vajag diferencēt, mazajiem
spējīgu izstrādājumu radīšanai
un vidējiem uzņēmumiem to nevaar augstu pievienoto vērtību?
jag tik ļoti palielināt? Kad redzēs
E.M.: Inovācijas ir plašs jēdziens,
iznīkšanu, varbūt iedomāsies, ka
tās nav tikai augstās tehnoloģijas,
No uzņēmējiem dzirdēts, ka noteiktām nozarēm sadārdzinājuprodukta vērtība tiek pieaudzēta viviņi krīzes situācijā valsti sa- ma procents jāsamazina.
sos posmos. Pareizi tika norādīts uz
kārtotu daudz efektīvāk. Kādi
Imants Kanaška (I.K.): Pašlaik
patentiem. Piemēram, tehnoloģiju
būtu jūsu soļi uzņēmējdarbības vairāk par inflācijas apkarošanu
Raiņa pieminekļa tīrīšanai uzņēvides uzlabošanā?
vajadzīgs reāls eksporta veicināmums nopirka ASV, kur sauso ledu
Elita Moiseja (E.M.): Pašlaik šanas plāns. Krīzes situācijā laika
izmantoja militārām vajadzībām.
vajadzīgi īstermiņa, nevis ilgter- ilgai domāšanai nav. Lai attīstītos
Tagad šeit to ieviesīs tautsaimniemiņa lēmumi. Diemžēl joprojām ražošana, lielāki nodokļi jāliek pacībā. Otrs ceļš – Latvijā
no valdības dzirdam: kaut kad, tēriņam. Ražoir izgudrotāji. Rezultātā
varbūt... Ar šādu pieeju augļus va- šanas uzņēmukādā uzņēmumā pārrēs plūkt tikai uzņēmumi, kas līdz mi jāatbalsta,
strādās autoriepas un
«kaut kad» laikam izdzīvos. Gausās samazinot vai
radīto pulveri izmantos
rīcības dēļ būs zaudēta krietna atbrīvojot tos
ceļu būvē.
daļa mazo un vidējo uzņēmumu, no nekustamā
I.K.: Līmeņi ir dažādi.
jo elektroenerģijas, gāzes un citu īpašuma noĪstenībā inovācijas ir
cenu kāpums vairāk ietekmēs tieši dokļa. Labs ir
jaunrade, kas pārvēršas
viņus. Valstī nekavējoties vajadzīgs Igaunijas piekādā konkurētspējīgā
radikāls rīcības plāns nākamajām mērs. Turieproduktā. Piemēram,
valdības simts dienām. Jābūt eks- nes uzņēmēji
koncernā «Toyota» pēporta kredīta garantijām, no eko- maksā vairāk
dējos 40 gados no darnomikas ministra teiktā īsti nebija nekā 30 probiniekiem ienākuši 20
skaidrs, vai līdzekļu ir pietiekami, centus lielu uzmiljoni priekšlikumu
lai šo plānu ieviestu dzīvē, jāzina ņēmuma ienāprodukta uzlabošanai.
konkrēti, uz kurām valstīm atbalsts kuma nodokli,
Katrs gadā iesniedz 20
domāts. Joprojām nav pateikts, kas ja vēlas izņemt
uzlabojumus, 95 procenir mūsu prioritārās nozares.
dividendes.
tus no tiem praksē ievieš
Māris Peilāns (M.P.): «Koci- Savukārt, ja
dažās dienās, tātad acunieki» tiešām bijuši pabērna lomā. peļņu iegulda
mirklī. Inovācijas rada
No ekonomikas ministra pirmajās attīstībā, nonedēļās dzirdēju, ka kokapstrāde dokļa likme Māris Peilāns, SIA «Marko KEA» īpašnieks, «CBS Igate» līdzīpaš- darbinieki, kas ir pieir atbalstāma nozare. Taču tas, ka ir nulle. Tādē- nieks un valdes priekšsēdētājs: «Uzņēmējiem nevajag «asakas», tiekami motivēti. Jauntevi nosauc, neko nenozīmē. Pērn jādi kaimiņu bet reālu atbalstu, piemēram, atceļot nodokli par reinvestēto rade sākas jau ar skoskandināvi pie mums pirka izejma- ekonomika ir peļņu. Noteikti atbalstītu patēriņa un īpaši luksuspreču aplik- lu, tālāku izglītošanos,
teriālu, kā minimums, par cenām, konkurētspē- šanu ar dubulto, trīskāršo vai vēl lielāku nodokli. Aizbraucot kam seko pētnieciskie
pie klientiem uz Amsterdamu, dienas laikā redzu divus S klases institūti, sadarbība ar
kā pērk pie sevis. Ja pieskaita uz- jīgāka.
kraušanas izdevumus uz kuģiem,
M.B.: Šajā mersedesus. Pie mums situācija ar ekskluzīvajām mašīnām un ražotāju. Valstī svarīgi,
lai zinātniskie institūti
transportēšanu, sanāk, ka tā bija situācijā eks- «grandiozo» ekonomiku nav normāla.»
strādā ciešā saiknē ar
speciāla izpirkšana.
porta veicināM.B.: Vai tie ir vietējie uzņē- ražotāju pie uzlabotu produktu
Māris Bušs (M.B.): Ir vēl viens šanu uzskatu par nereālu – neviens
izgudrošanas. Jāzina, vai attīstīt
aspekts. Piemēram, somiem valsts nezina, kā to darīt. Arī mūsu preces mēji?
E.M.: Tie ir ārzemju, bet kāpēc domāts visas vai kādas konkrētas
dotē izejvielu iepirkšanu – piecus Eiropā ir nekonkurētspējīgas, tāpēc
latus par kubikmetru. Pērn šeit ar nodokļu starpniecību pārtrauktu tie nevarētu būt Latvijas uzņē- nozares.
M.B.: Japāna, vienkāršoti runāveda iekšā baļķus no Krievijas par importēt to, ko jau ražojam, vai mēji?
M.B.: Nevar būt. Lūk, kāpēc jot, uz priekšu tika, ASV nopērkot
40 latiem, te cenu «uzskrūvēja» piešķirtu dotāciju precēm, ko valīdz 90. Tikko noteica izvedmuitu, ram ražot. Inkubatoros vajadzētu – Latvijā var ienākt viens liels logu fotoaparātu, ko izjauca un uztaisīja
cenas sāka kristies. Tā bija māks- radīt uzņēmumus, kas var aizstāt ražotājs, piemēram, Vācijas «Uni- labāku. Bet Japānā ir cita mentalilīgi «uzskrūvēta» ar mērķi īstenot importu. Jebkurai valstij eksports ir lux». Tas ir cits biznesa lauks ar lie- tāte. Tur jebkurš strādājošais darba
sīkražotāju izzušanas projektu. lielāks nekā imports, mums ir otrā- liem apjomiem Eiropā un Amerikā. vietu uzskata par savām otrajām
Mazās zāģētavas jau pirms tam di. Inovācijas Latvija nevar pavilkt, Latvijā cenu ziņā tāda kompānija mājām un ļoti aktīvi strādā. Mums
var darīt, ko grib, piecus gadus iz- jārēķinās ar savām iezīmēm.
iznīcinātas.
ir jāpērk patenti, tad var ražot.
E.M.: Tā nevar. Vai nu mēs griM.P.: Ja ne 100 dienās, tad visDecembrī biju uzņēmēju vidū, tikt bez peļņas. Mūsu uzņēmumi
maz līdz gada beigām tiešām jāīs- kas tikās ar Latvijas Bankas pre- ar savu apjomu nespēj konkurēt, bam būt pasaulē, vai ne. Ja jā, tad
mums vajadzīgs periods ieiešanai darām, kas jādara. Pie biznesa incitos tirgos. To var izdarīt ar zemā- kubatoriem, nerunājot par augstām
Uzņēmumu skaits nozarē
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ku cenu vai augstāku kvalitāti. Tā lietām, jāpiebilst par kompetences
kā ir pasaules krīze, kvalitāte vairs centriem un tehnoloģiju pārnesi.
5
5
5
nevienam neinteresē.
Īstenībā ražotājam svarīgāk zināt
E.M.: Iebildīšu, interesē gan. nevis, kā radīt jaunu produktu, bet
4
4
Nomnieku vidū ir, piemēram, kā 10 durvju vietā uztaisīt 100 ar to
plastmasas, ekoloģiskās līmes ražo- pašu mašīnu. Tik daudz uzņēmumu
tāji, kas turas uz to, ka produkcijas neizmanto savu kapacitāti, jo nenoņēmējs ir liels uzņēmums, kam zina, kā no mašīnas dabūt lielāku
lielāko daļu nepieciešamā, protams, atdevi, jo tas ir komercnoslēpums.
MetālapPārtikas
Tekstil
Kokapstrāde Būvmateriālu
Citi
strāde,
rūpniecība
rūpniecība
ražošana
ražo Ķīnā, bet kādai produkcijas
Ļoti žēl, ka savā laikā valstī izmašīnbūve
daļai vajadzīgo kvalitāti tur nespēj strādāja un miskastē izmeta indusJelgavas pilsētas 30 rūpniecības uzņēmumu
dabūt, un kompānija ir gatava pie- triālo parku attīstības programmu.
aptaujas kopsavilkums, 2007. gads

Būvniecība ir viens no valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem. Kad šī nozare attīstās, var uzskatīt, ka tautsaimniecībā viss ir kārtībā.
Krīzes apstākļos tā reaģē pirmā. Tā ietekmē situāciju daudzās citās savstarpēji saistītajās nozarēs, tostarp iespaido finansētājus un
kredītņēmējus.
Foto: Ivars Veiliņš
Lai kā būtu, šie parki ir fantastiska klientiem uz Amsterdamu, dienas nu un ekonomiskajiem procesiem
vieta, kur ražotājs var nākt un ra- laikā redzu divus S klases mersede- ir liels klusuma brīdis.
žot, nav jādomā par ēku būvniecību, sus. Pie mums situācija ar ekskluM.B.: Tas iestājās, kad valdība
tikai jānopērk iekārtas. Kad bizness zīvajām mašīnām un «grandiozo» pieņēma loģisku lēmumu par lebeidzas, tās realizē. Kad sākām ekonomiku nav normāla.
gālu naudas līdzekļu uzrādīšanu,
runāt par parku nepieciešamību,
M.B.: Pašlaik struktūrfondi tiek ņemot kredītu, un ieviesa desmit
parādījās atbalsta programma, tērēti, lai ražošanu pat bremzētu. procentu pirmo iemaksu. No apbet tikai reģionos. Beigās tā arī Zinu četras logu ražotnes, kas uzbū- rites tika izslēgta «melnā» nauda.
neesam pieteikušies ne uz vienu ES vētas par ES naudu. Apstākļos, kad Tātad valdībai nebija saprašanas,
programmu, jo tas būtu tik ilgi, ka darba nav jau esošajām, vēl tērējam cik liela valsts mērogā ir ēnu ekoapkārtējie būs apsteiguši.
ES naudu, lai taisītu ražotnes, kaut nomika. Politiskā vara pie mums
M.P.: Bez minētajiem ir arī citi zināms, ka tām nebūs ko darīt.
ir saaugusi kopā ar biznesu, un
piemēri, kā izkļūt no «bedres». Tā
M.P.: Arī pats no pirmā uzsau- nošķirt to ir ļoti sāpīgi – tiklīdz
pati izglītība. Strādājošo izglītošanā, kuma zinu četrus ap 600 000 latu sākās mēģinājums, sākās krīze.
komandas veidošanā līdzekļus ie- projektus, kas ES atbalstu saņēma,
Pārceļamies uz Jelgavu!
guldīju jau pirms gadiem septiņiem. bet dabā ražotne netiks izveidota. Kāda jums liekas uzņēmējRezultāti ir. Normāli domājošs Otrkārt, kā Latvijas Kokapstrā- darbības vide mūsu pilsētā
ražotājs to var atļauties no savas des uzņēmumu asociācijas valdes un kā raksturotu pašvaldības
naudas, tur atbalsta finansējuma loceklis zinu, ka nozares ekspertu atbalstu?
«asakas» nevajag. Galvenais, lai vērtējumu atbalstītāji neņem vērā.
I.K.: Vidi ieskicē 30 lielāko uzfinansējumu neizsaimnieko caur Ir gadījumi, kad speciālisti par pro- ņēmumu aptauja. Uz jautājumu,
konsultantiem u.tml. Par «Igati» jektu teikuši, ka tas ir «garām». Bet kādu atbalstu vēlētos saņemt no
uzreiz nepateikšu, bet palešu ražo- naudu tam vienalga piešķir.
pašvaldības, galvenā atbilde ir inšanas uzņēmumam, kur ir Eiropas
I.K.: Pēdējos gados attīstījās ar frastruktūras sakārtošana, galvelīmeņa iekārtas, nevajag piedāvāt būvniecību saistītās nozares – gan nokārt ceļi. Uzņēmēji gatavi piedānekustamā īpašuma nodokļa atlai- logu un betona, gan citi ražotāji. Bet vāt līdzfinansējumu. Seko iespēja
des 2000 – 4000 latu gadā. Labāk arī pašreizējā situācijā nedomāju, ka iegādāties vai iznomāt zemi ražošašo naudu atstāju pašvaldībai. Man celtniecība nav perspektīva nozare. nas vajadzībām. Uzņēmumiem ar
vajag reālu atbalstu,
lielām telpām
piemēram, atceļot
svarīgas nenodokli par reinkustamā īpavestēto peļņu, kas
šuma nodokļa
Igaunijā kalpojis kā
atlaides. Notaustāms atbalsts.
malē esošie
Ir jāpaskatās, kas
uzņēmumi
notiek apkārtējās
vēlas saskavalstīs. Tā pati Soņot sabiedrismija atbalsta savus
kā transporta
«kociniekus», tāpēc
reisus ar raviņi var pie mums
žotnes darba
izpirkt izejmaterilaiku. Tāpat
ālus. No eksporta
vēlas sakārtoviedokļa, kad tā
tu ielu apgaisapjoms ir miljoni
mojumu.
Tā kā pētīdesmit, 10 000 latu
atmaksāšana par
jums attiecas
dalību starptautisuz 2007. gada
kā izstādē arī ir Elita Moiseja, Jelgavas Biznesa parka un citu industriālo parku attīs- sākumu, bet
tīšanas uzņēmuma «NP Properties» valdes locekle: «Tā kā neesmu pašlaik situātikai «asakas».
Pašreizējā situ- jelgavniece, grūti spriest par konkrētiem piemēriem. Savā mazajā cija ir mainīācijā uzmanīgi jā- Ikšķilē redzu, ka, uzceļot «Maximu», piecus mazos pārtikas veika- jusies, galveskatās, kas notiek lus, kas līdz šim dzīvojuši labāk vai sliktāk, bet gadiem maksājuši nā problēma
ar būvniecību, ne- nodokļus, vajadzēs likvidēt. Kāpēc pašvaldībai vajadzēja ko tādu – darbaspēdrīkst pieļaut nau- pieļaut? Arī Jelgavā šādās reizēs vajag padomāt, vai viens liels biz- ka trūkums
das izšķērdēšanu. ness nenonāvēs piecus citus, kas bijuši sekmīgi.»
– vairs nav
Noteikti atbalstītu
aktuāla. Mipatēriņa un īpaši luksuspreču Salīdzinot ar ES, dzīvojamā platība nēts darba algas pieaugums, kas
aplikšanu ar dubulto, trīskāršo vai pie mums ir nepietiekama. Vienīgi nav atbilstošs produktivitātei, novēl lielāku nodokli. Aizbraucot pie pašlaik sakarā ar pretinflācijas plā- dokļu politika, kas neveicina attīs-

tību, neloģiska zemes kadastrālās
vērtības noteikšana, energoresursu
un izejvielu cenu pieaugums. Vajag
palielināt ar nodokli neapliekamo
minimumu.
M.B.: Neuzskatu, ka uzņēmējam jāpiedalās infrastruktūras
attīstībā. Jābūt vai nu pašvaldības,
vai ES finansējumam. Pašvaldība uzņēmējus varētu ņemt līdzi
uz sadraudzības pilsētām. Pašvaldības objektos kopš «Floras»
pastāvēšanas nav ielikts neviens
uzņēmuma logs. Tas darīts Liepājā,
Jūrmalā, Rīgā, Ogrē, Daugavpilī,
Valmierā, Jēkabpilī. Pašvaldībai
konkursa noteikumos, domāju, ir
tiesības ierakstīt, ka priekšroka
ir vietējam uzņēmumam, kurš tai
maksā nodokļus. Ir vēl lielākas
neatbilstības. Jelgavā likti arī poļu
logi. Kāpēc man ar saviem nodokļiem jāatbalsta Polijas ražotājs? Tā
savu valsti padarām nabagu un
importu nekad nesamazināsim.
Vēl – pēc vētras nopostītajiem
jumtiem akcentēja jautājumu par
ekonomiski pamatotāko pasūtījuma cenu, zemāko cenu atzīstot par
naudas izniekošanu. Nezinu, vai to
konkursos ņem vērā.
I.K.: Mēs vispār kautrējamies no
savu uzņēmēju atbalstīšanas. Arī
ES sāk diskutēt par priekšrocību
nodrošināšanu pašmāju uzņēmējiem, lai pasargātu savu ekonomiku no globalizācijas. Francijas
prezidents Sarkozī, norādot uz ES
tirdzniecības konkurentu piekopto
iekšzemes tirgus aizsardzību, atsevišķos tās sektoros dodot priekšroku pašmāju uzņēmējiem, saka,
ka jāļauj sevi aizsargāt tādā pašā
mērā, kā to dara citi. Katra valsts,
piemēram, Francija, Zviedrija,
Vācija, aizsargā savu vietējo tirgu.
Kad vienu brīdi tur sāka pludināt
kokmateriālus, viņi ieviesa zaļo
sertifikātu – nekavējoties veica
savu uzņēmēju aizsardzību.
E.M.: Pievienojos tam, ka vajadzīgi ceļi, tie Jelgavā ir ļoti sliktā
stāvoklī. Pārņemot tādas milzīgas
agrāko gadu paliekas kā RAF, līdzi
nāk piesārņojuma problēmas. Bīstamie atkritumi ir lokalizēti vienā
vietā, bet nezinām, kur tos likt
– Latvijā vai nu nav tādas vietas,
vai izmaksas par utilizēšanu tuvo-
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Jelgavas pilsētas 30 rūpniecības uzņēmumu
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• Garais slimības lapu apmaksas termiņš un attīstībā veikto ieguldījumu
aplikšana ar peļņas nodokli mūsu uzņēmējus salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm
padara nekonkurētspējīgus. Nosacījumiem un videi jābūt tādai pašai, nevis
jāpārņem tikai atsevišķas pozīcijas. Par šīm lietām runāts gadiem, tāpēc
krīzes situācijā lēmumi jāpieņem pēc iespējas ātrāk.
• Valsts neaizstāv uzņēmējus, kas iegulda līdzekļus darbinieku apmācībā. Pēc
kvalifikācijas iegūšanas cilvēkam pret darba devēju nav nekādu pienākumu,
viņš brīvi var izvēlēties citu darba vietu bez ieguldīto līdzekļu atmaksāšanas
vai atstrādāšanas. Citās Eiropas valstīs līgums starp darba devēju un ņēmēju
par savu interešu aizsardzību strādā.
• Liels «sitiens» uzņēmējiem ir jaunie elektrības tarifi. Industriālajiem patērētājiem un mājsaimniecībām tiem vajadzētu būt diferencētiem.
• Ir uzņēmēji, kas rezervē telpas Biznesa parkā, jo pretendē uz ES struktūrfondu līdzekļiem. Bet tikšana pie līdzekļiem ir pārāk laikietilpīgs process,
citi sešus, citi deviņus mēnešu gaida, līdz atsakās no projekta realizācijas,
jo ieceres izmaksas kļuvušas pārāk dārgas. Tā nevajadzētu notikt.
• Struktūrfondu nauda jāpiešķir produkcijai, lai attiecīgās preces nebūtu
jāimportē.
• Salīdzinājumā ar vēlmēm biznesa inkubatoros uzņēmējiem gadā pieejamais atbalsts – 6000 – 7000 latu – ir nepietiekams, lai viņus ieinteresētu tajos
atrasties. Tas vairāk līdzinās sociālajai vai pašnodarbinātības veicināšanas
programmai, nevis nopietnam atbalstam. Tāpēc inkubatori ir spiesti iziet
uz kvantitāti, nevis kvalitāti, lai gan atlases prioritātei jābūt kvalitatīvām
biznesa idejām un konkurētspējīgu produktu piedāvājumam.
• SIA «Signum» pirms apmēram desmit gadiem investēja jaunas produkcijas
– alus pudeļu korķu – ražošanā. Uzņēmums bija konkurētspējīgs, kamēr
Šauļos radniecīga ražotne kā vājredzīgo iedzīvotāju nodarbinātāja saņēma
kaimiņvalsts atbalstu. Nevajadzīgajai korķu iekārtai ir atrasts pircējs, taču vēl
jānomaksā pieklājīga summa par demontāžu un nodeva par likvidāciju. ES
struktūrfondu programmā nozares likvidēšanai vajadzētu atrast atbalstu.
• Jāpalielina ar ienākuma nodokli neapliekamais algas minimums, lai samazinātu uzņēmēju daļu darbaspēka izmaksās.

jas miljonam latu. Tie ir daži sāpīgi attīstības aģentūra. Ja šodien par to
jautājumi, bet citādi kā nekustamā nav investoru intereses, nav teikts,
īpašuma attīstītāji jūtamies labi. ka tā būs vienmēr. Pietiek vienam
Esam gandarīti, ka Jelgavas vadī- nopietnam spēlētājam to parādīt,
ba, kad ierodas biznesa delegācijas, un viss var notikt. Kā ar Ķīnas kratās atved arī uz Biznesa parku. vām, kas aizgāja uz Igauniju.
Pašvaldības pārstāvji nākuši mums
E. M.: Loģistikas parki pagaidām
līdzi uz Finanšu ministriju, kad nav izgājuši ārpus Rīgas apvedceļa
vajadzēja palīdzību. Visu cieņu.
robežas, jo nav izdevīgi, pagaidām
I.K.: Jaunie tehnoloģiskie parki tos grūti dabūt pat līdz Olainei.
ar infrastruktūru ir nodrošināti.
Kādās jomās mūsu pilsētā vēl
Bet parādās investori, kam intere- iespējams iespraukties un kādi
sē lielas platības un energojaudas. ir ieteikumi uzņēmējdarbības
Pilsētā iezīmētas jaunas ražošanas uzsācējiem?
palielināt algas.
piesaistei uzņēmumi sludinājumos
teritorijas, jādomā par infrastrukM.B.: Jebkurš bizness sākas no
Uzņēmumos pēdējos gados diezgan daudz norāda konkrētā
tūras nodrošinājumu tām.
tirgus. Ja kāds grib sākt biznesu, attieksmē pret darbiniekiem darba samaksu, tomēr augstākā
M.B.: Daudz darīšanu pašvaldī- jādomā nevis, ko ražos, bet kam to un darba vidi gājām civili- un vidējā līmeņa vadītājiem nebā nav, bet redzu, ka beidzot ir nor- vajag un kam pārdos.
zācijas virzienā. Tomēr dau- vēlas publiski paust iespējamo
māla kārtība – ierēdņi
dzas Rietumos paš- atalgojumu. Vēl aizvien pie mums
ir ieinteresēti palīdzēt
saprotamas lietas atalgojums tiek uztverts kā katātri un kvalitatīvi.
pie mums netiek ie- ra uzņēmuma «konfidenciāla»
Kā konkrēts uzņēviestas. Piemēram, vienošanās starp kandidātu un
mums savā pilsētā
darba sludinājumos vadību. Tāpat Latvijā nepraktizē
gribētu, lai nebūtu
joprojām netiek at- formulējumu «gada alga», kā tas ir
tā, kā savulaik, kad
klāts piedāvātais at- Rietumos. Saspīlētajā situācijā, kad
uz jautājumu, kāpēc
algojums.
trūka ļoti daudz darbinieku, publineviens neinformēja
M.B.: Tas tāpēc, ka cēt sludinājumos algas apmēru bija
par konkursu logu
nav zināma pretenden- diezgan riskanti, jo notika «galvu
ražotājiem, saņēmu
ta kvalifikācija, apmācī- medības». Bija kategorija cilvēku,
atbildi, ka vajadzēja
bu spējas, apzinīgums kas katrā nākamajā uzņēmumā
skatīties internetā.
un citi faktori. Valstī sevi «pārdeva» par krietni augsInformācijas dienesprofesionālās izglītības tāku atalgojumu. Šādā situācijā
tam nebūtu grūti
līmenis ir ļoti zems. uzņēmumi izvēlas labāk vienoties
vietējos uzņēmumus
Pašlaik uzņēmēji darbi- ar kandidātiem, nevis publicēt
informēt, jo firmu Imants Kanaška, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas niekiem piedāvā viņu iespējamo atalgojumu. Tuvākajā
vadītājs: «Pirms dažiem gadiem premjers Aigars Kalvītis runāja ētikas un morāles līme- laikā tas nemainīsies.
nav tik daudz.
Kādu attīstības par septiņiem treknajiem gadiem. Viņam bija taisnība, Latvija nim atbilstošu servisa
perspektīvu sa- attīstās ar nebijušu ātrumu. Tomēr der atcerēties Bībeles sižetu līmeni. Ja strādājošie
Jelgavas lielākie rūpniecīpar Jāzepu un viņa brāļiem, no kura ņemts citāts par septi- sūdzas, ka uzņēmums
skatāt?
bas uzņēmumi dalījumā
ņiem
treknajiem
gadiem.
Jāzeps
kļuva
par
Ēģiptes
valdnieku
E.M.: Jelgava ir
nemaksā algas, tas
pēc strādājošo skaita
vieta, kur var pār- pēc tam, kad iztulkoja faraona sapni par septiņām treknām jādara tiesā. Ja algu
govīm,
kas
izkāpj
no
Nīlas
un
kam
seko
septiņas
liesas
govis.
celt rūpnīcas, te ir
saņem «aploksnē», sū18
pietiekami daudz Liesās govis apēda treknās... Jāzeps skaidroja faraonam, ka dzēties, protams, nav
telpu, saprātīgi cil- ekonomika vienmēr ir cikliska, un pēc septiņiem treknajiem iespējams. Ja darba
11
vēki, kas zina, ko nāk septiņi bada gadi. Viņš ieteica norīkot nodokļu ievācēju, attiecības noformētas
dara, ir darbaspēks. kas daļu bagāto gadu graudu noglabās valdības apcirkņos likumīgi, strādniekiem
Baltijas Gumijas izlietošanai bada gados. Faraons paaugstināja nodokļu slo- ir pietiekami tiesību,
fabrika tam ir labs gu ekonomiskā cikla augšupejā, lai varētu atļauties graudu lai sevi aizstāvētu. Propiemērs – pārdeva budžeta deficītu lejupslīdes laikā, tā nodrošinot vienmērīgu tams, stājoties dar1
īpašumus Rīgā un pārticību. Mūsdienu «graudi» ir zinības un infrastruktūra. bā, uzmanīgi jāizlasa
pārcēlās uz šejieni. Graudi, kas jāiesēj tagad, lai ilgstoši nodrošinātu attīstību.» darba līgums. Ja alga
Līdz 50
No 50
Pašlaik strādājam
tiek maksāta oficiāli,
Vairāk
līdz 249
par 249
vēl ar vienu uzņēmumu, kas grasās
I.K.: Pakalpojumu joma vēl ir uzņēmējam ir diezgan grūti algu
pārcelties. Jelgavu nākotnē redzu brīva. Ēdināšanas bizness ir, bet nemaksāt vai samazināt, līdz ar to
Jelgavas pilsētas 30 rūpniecības uzņēmukā industriālu pilsētu. Zinot, ka restorāna laba nav, nav kur suši ietaupīt.
mu aptaujas kopsavilkums, 2007. gads
šeit ir svarīgs dzelzceļa mezgls, nobaudīt. Tas saistīts ar Rīgas tuE.M.: Zemākā līmeņa speciālistu
jāskatās, kādā kārtībā tas tiek vumu, arī pieprasījums acīmredzot
uzturēts. Tāpat svarīgi, kas notiek nav pietiekams.
ar bijušo lidlauku.
E.M.: Tiešām nav kur partnerus
Industriālajā zonā bijušā RAF te- biznesa pusdienās aizvest.
ritorijā un apkaimē ir daudz uzņēM.B.: Pēc šī rosinājuma pašvalmēju. Pilsētas plānojumā gribētos dība, izmantojot kāda ES fonda
redzēt, kā šis rajons attīstīsies ne finansējumu, varētu izpētīt jautājutikai no rūpnieciskā viedokļa vien. mu par biznesa jomām, noskaidrot
Tajā jābūt arī sadzīviskajai infra- sabiedrisko domu.
struktūrai – veikaliem, ēdināšanas
Strādājošie bieži atzīst, ka
pakalpojumiem.
darbinieku atalgojums ir pozīI.K.: Arī es Jelgavu redzu kā in- cija, ko ietaupīšanai kā vienu
dustriālu pilsētu. Šeit var iegūt labu no pirmajām izvēlas darba
izglītību, lai industriju nodrošinātu devējs, lai gan pie mums atalgoar vajadzīgajiem speciālistiem.
juma līmenis ir zemākais ES un
E.M.: Noteikti jāizmanto finan- turpinās ekonomiskā migrācija
sējums inkubatoriem, ja vien ir uz ārvalstīm.
uzņēmumi, ko inkubēt. Tā ir ļoti
E.M.: Pārskatot izmaksas, bieži
laba lieta, kas ļauj vieglāk uzsākt vien algas ir vienīgais faktors, ko
biznesu.
uzņēmējs var ietekmēt, jo parējās
I.K.: Šis nav virziens, kur naudu izmaksas jau ir fiksētas un arī ne- Māris Bušs, SIA «Flora» valdes loceklis: «Kad pagājušajā oktobrī protērē nesaprātīgi, tāpēc finanšu va- pārtraukti pieaug (gāze, elektrība, dukcijas noņēmējs no Vācijas paziņoja, ka līdz gada beigām mūsu
rēja būt vairāk. Jelgavai garām aiz- degviela u.c.). Trūkst arī valsts koka izstrādājumus viņam nevajadzēs, sākām atbrīvot darbiniekus.
gājuši lielie loģistikas centri. Kravu atbalsta, jo nodokļu politika darba Tagad no kādreizējiem 150 darbiniekiem 80 ir atbrīvoti. Tiem, kas
aviācija būtu ārkārtīgi interesanta. samaksas jomā darba devējiem nav strādājošos atbrīvo tikai pašlaik, piezemēšanās ir vēl cietāka. Kad šeit
Šajā virzienā jākoncentrē visi spēki, labvēlīga. Straujā inflācija un pieau- priedes baļķis jāpērk par 50 latiem, kamēr Švarcvaldē (Vācijā) to var
jāpiesaista Latvijas Investīciju un gošās izmaksas neļauj nepārtraukti izdarīt par 50 eiro, mūsu kokapstrādātāji vairs nevar konkurēt.»

8
Pirmdiena, 14.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 4.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4748.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 296.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Savai zemîtei – Japânâ».
12.45 «Ielas garumâ».
Vîlandes, Valkas un Veru ielas.
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Aktieri Lûriòi.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Skudrulauva». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Spicâs meitenes 3»
. Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 4.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4749.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 297.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

tv programma
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.55 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 9.sçrija.
22.55 «Skrçjiens pçc miljona 7».
ASV realitâtes ðovs. 15.sçrija.
23.55 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 8.sçrija.
1.05 «Teksasas reindþers 8». ASV seriâls.
13.sçrija.
2.00 «Otrais komandâ». ASV un Rumânijas
spraiga siþeta filma. 2006.g.
3.50 «Cerîbu pavasari». ASV un Lielbritânijas
romantiska komçdija. 2003.g.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 78.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 105.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 106.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 39.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 3.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 17.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
Realitâtes ðovs. 8.sçrija.
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 7.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 133.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 29.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 4.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 13.sçrija.

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 52.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 247.sçrija.
14.00 Pârbaudes spçle hokejâ.
Latvija – Dânija. 2007.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 52.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 145.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Pârbaudes spçle hokejâ. Latvija – Dânija.
Tieðraide.

22.15 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 14.sçrija.
23.00 «Çnas zona».
23.30 «Tavs auto».*
24.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 145.sçrija.
0.45 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 34.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 20.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Tikai ar tevi». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 544.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs
raidîjums. 2.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 104.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 47.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 118.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. 104.sçrija.

21.20 «Specvienîba 2». ASV seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 4.sçrija.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 7.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 29.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.*
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Otrdiena, 15.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 5.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4749.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 297.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Klçts». Folkloras programma.
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».

14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Mana dzîve fermâ». Dokumentâli
izglîtojoðs seriâls bçrniem.
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 5.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta». Par aktualitâtçm
Latvijas galvaspilsçtâ.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4750.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 298.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Betija». Francijas drâma,
23.10 Nakts ziòas.
23.20 «Ðeit un tagad».
0.05 «Galva. Pils. Sçta».*
0.20 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 53.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 7.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 248.sçrija.
14.00 Pârbaudes spçle hokejâ.
Latvija – Dânija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 53.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 146.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 2.sçrija.
20.05 «Âfrikas fauna».
Dokumentâla filma. 11. un 12.sçrija.
21.00 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 11.sçrija.
21.30 Sporta studija.
22.15 «Autosporta programma nr.1»
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 146.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 35.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 104.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîlas ieslodzîjumâ». Melodrâma.
11.55 «Izmeklçðanas noslçpumi 6» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 545.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Reba». Seriâls. 105.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 48.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 119.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. 105.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Paðaizliedzîgâ
mîlestîba». Vâcijas melodrâma.
22.55 Kinogardçþiem. «Sliktâ audzinâðana».
Spânijas melodrâma.
1.00 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 14.sçrija.
1.55 «Drakonu tilts». ASV spraiga siþeta filma.
3.50 «Neþçlîgie ïaudis». ASV komçdija.
5.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 79.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 106.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 107.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 40.sçrija.

11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 4.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». Seriâls. 13.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 8.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 134.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 30.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 5.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 18.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 10.sçrija.
22.20 «Ideâla nolaupîðana».
ASV un Vâcijas trilleris.
0.25 «Remonta skola» (ar subt.).
1.30 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 8.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 30.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.*
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 16.aprîlis
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 6.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4750.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 298.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. 22.sçrija.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 6.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums». Par vides un
privâtîpaðuma attiecîbâm.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4751.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 299.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

Ceturtdiena, 2008. gada 10. aprīlis

10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 249.sçrija.
14.00 Latvijas meistarsacîkðu
finâlspçle volejbola.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 54.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 147.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâls seriâls. 1.sçrija
20.55 «Spiets». Kanâdas trilleris.
22.30 «Nâkotnes parks».
23.00 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 147.sçrija.
23.45 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 36.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 105.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Vasaras negaiss».
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 546.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Reba». Seriâls. 106.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 49.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 120.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. 106.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.55 «Roma 2». Lielbritânijas un ASV seriâls.
2.sçrija.
23.05 «Izsitçji». ASV kriminâldrâma. 2001.g.
0.55 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 15.sçrija.
1.50 «Bez çtikas kodeksa». ASV
kriminâldrâma. 1998.g.
3.40 «Adamsu ìimenes apvienoðanâs». ASV
melnâko mçdija. 1998.g.
5.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 6.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 107.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 108.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 12.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 41.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 5.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 18.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». ASV seriâls. 9.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 135.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 31.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 6.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Dvîòi». ASV komçdija.
23.30 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 9.sçrija.
0.35 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.10 «Remonta skola» (ar subt.).
2.05 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 9.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 31.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs!» (ar subt.).

Ceturtdiena, 17.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 7.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4751.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 299.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Mâkslas dienas 2008.
«Mûþa stipendiâti». B.Delle.
14.05 «LTV portretu izlase».
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
15.50 «Aprîïa pilieni».*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 7.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4752.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 300.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 Discovery piedâvâ... «Applûdusî
civilizâcija». Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 55.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 9.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 250.sçrija.
14.00 LMT virslîgas spçle futbolâ.
FK Ventspils – FC Skonto.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 55.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 148.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
20.05 «Hezbollah noslçpums». Francijas
dokumentâla filma. 2006.g.
21.00 «Mîlestîbas valgos». Vâcijas melodrâma.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Zootrops».
23.35 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 148.sçrija.
0.20 «112 hronika».*

LNT

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. 54.sçrija.

13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.*
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 37.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 106.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 10. aprīlis
10.05 «Neiespçjamâs laulîbas».
Vâcijas melodrâma.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 547.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Reba». Seriâls. 107.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 50.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 121.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. 107.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
22.05 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 14.sçrija.
23.10 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls. 253.sçrija.
23.45 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
1.50 «Rçtu pilsçta». ASV trilleris. 1998.g.
3.40 «Neatskaties!» ASV trilleris. 1999.g.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 78.sçrija.

11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 18.sçrija.
13.45 «Dabas grâmata».
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Spicâs meitenes 3».
Animâcijas filma. 24.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 8.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4753.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Gruziju.
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 301.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 14.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ideju kauss».
23.30 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 6.sçrija.
0.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».

TV3

LTV 7

5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 108.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 109.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 42.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 6.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 11.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 10.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 136.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 32.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 7.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «NCIS: militârâs izmeklçðanas dienests».
ASV detektîvseriâls. 4.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Sarkanais pûíis». ASV trilleris.
0.55 «Gribi bût miljonârs?»*
1.50 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 10.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 32.sçrija.

7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 56.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 10.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 251.sçrija.
14.00 Pasaules meistarsacîkstes daiïslidoðanâ
Gçteborgâ. Paraugdemonstrçjumi.*

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.*
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Ziòas 22» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
23.30 «Logi» (krievu val.).
0.30 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 18.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»

8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 8.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4752.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 300.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 56.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 149.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 7.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas seriâls. 7.sçrija.
20.55 «Èûskas acis». ASV kriminâldrâma.
22.35 «Zveja» (krievu val.).
23.05 «24 stundas 3». ASV seriâls. 13.sçrija.
23.50 NBA spçïu apskats.
0.20 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 149.sçrija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Kas jauns, Skubij Dû?» ASV animâcijas
seriâls. 38.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 107.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Nomaldîjusies sirds».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 548.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas». Izklaidçjoðs
raidîjums. 6.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 108.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 51.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 122.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 «Ekstrçms tuvplânâ».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.55 «Apreibusî rîtausma». Kriminâldrâma.
0.15 «Lauvu midzenis».
ASV un Ungârijas trilleris.
2.15 «Asiòainais sports».
Spraiga siþeta filma.
4.05 «Zvaigþòu kuìa kareivji».
ASV fantastikas filma.
6.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 109.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 110.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 43.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 7.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 4». Seriâls. 12.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
14.20 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 11.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 137.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 33.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 8.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis».

21.35 «Dûres spçks». ASV un Honkongas
piedzîvojumu komçdija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.50 «Nâvîgi seksîgi». ASV trilleris. 2001.g.
3.20 «SMS èats».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 33.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.30 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.*
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
22.00 «Svîtraino reiss» (krievu val.).
Krievijas komçdija.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 19.aprîlis
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Rekets»; «Ðampinjoni».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 16.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 51. un 52.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Hoans Miro».
Francijas dokumentâla filma.
13.00 «Maskas». Francijas kriminâlkomçdija.
14.45 «Tusiòð ar Dereku».
Seriâls pusaudþiem. 42.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Sievas un meitas».
ASV un Lielbritânijas seriâls. 6.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3». Seriâls. 42.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 5.sçrija.
22.10 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.50 Nakts ziòas.
23.55 «Bçgoðâ mîla». Francijas traìikomçdija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.30 «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 «TV motors».
13.00 Latvijas meistarsacîkðu finâls florbolâ.
15.30 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija.
16.00 «Tavs auto».
16.30 «Hezbollah noslçpums».
Dokumentâla filma.
17.25 «Eiropas fauna».
Dokumentâla filma. 1. un 2.sçrija.
18.25 «Mîlestîbas valgos». Vâcijas melodrâma.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
21.50 «Noþmiegt tçti». ASV komçdija.
23.25 «Aizliegtâ laulîba». Francijas trilleris.
1.10 «NBA apskats».*

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.).
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 3.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.30 «Mâsas Olsenas: Tçtis no reklâmas».
ASV ìimenes komçdija.
12.15 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
14.20 «Amulets 7». ASV seriâls. 13.sçrija.
15.15 «Bagâtîbu salas bçrni 2». Jaunzçlandes
ìimenes piedzîvojumu filma.
17.05 «Vecpuisis 6». ASV realitâtes ðovs.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 45.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. Izjokotie» (ar
subt.). Krievijas izklaidçjoðs raidîjums.
22.45 «Atgriezties». Spânijas melodrâma. .
1.00 «Atkailinâðanâs». Erotiska filma.
2.45 «Labâkais draugs». ASV melodrâma.
4.45 «Oskars». ASV kriminâlkomçdija. 1991.g.

TV3
5.50 «Remonta skola». Raidîjums.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 18.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5». Seriâls. 13.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.40 «Dûres spçks». ASV un Honkongas
piedzîvojumu komçdija. 2002.g.
12.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
14.50 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs.
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 4.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 5.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 12.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Princese pret paðas gribu 2».
ASV romantiska komçdija.
23.10 «Dejo ar mani».
ASV muzikâla melodrâma.
1.35 «44 minûtes: Ilgâ apðaude».
ASV kriminâldrâma.
3.10 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Venecuçlas seriâls.
99.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (ar subt.). Kulinârijas raidîjums.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.*

12.00 «Defilç» (krievu val.).*
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 «Svîtraino reiss» (ar subt.).
Krievijas komçdija.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
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 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).

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

Svçtdiena, 20.aprîlis
LTV 1
8.00 «Garîgâ dimensija». Raidîjums stâsta par
to, kas vçl svarîgs cilvçka dzîvç paralçli
visâm citâm ikdieniðíajâm norisçm,
vajadzîbâm, ilgâm un sapòiem...
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. 19.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 17.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
Praktiski padomi ne tikai dârzkopjiem.
11.00 Dievkalpojums.
Tieðraide no Âgenskalna baznîcas.

12.00 «Vides fakti».* Aktuâlas tçmas ar
S.Semjonovu. Skaties dabâ!
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.*
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV». Informatîvi izklaidçjoðs
raidîjums pusaudþiem.
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Mans vîrs – Andrejs
Saharovs». Filmu studijas Deviòi
dokumentâla filma. 2006.g.
17.30 «Klçts». Folkloras programma.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Biíernieku iela.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 54.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
21.30 «Ðîs bîstamâs balkona durvis».
Rîgas kinostudijas drâma. 1976.g.
23.00 «Projekts Cilvçks». Ekoloìiskâ
bûvniecîba. Kâ mûrçt âra maizes
krâsni?
23.30 Nakts ziòas.
23.35 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 6.sçrija.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
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».* Aktualitâtes ne tikai uz
ûdeòiem, bet arî varas gaiteòos. Par
lielâkajiem lomiem, labâkajâm copes
vietâm, makðíernieku stâsti un daudz
kas cits...
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 «www.olimpiade.lv».*
13.45 AB.LV Latvijas kausa izcîòas finâlspçle
rokasbumbâ. Tieðraide. Olimpiskajâ
sporta centrâ tiks noskaidroti jaunie
Latvijas kausa ieguvçji. Vai kâda cita
komanda spçs pieveikt ASK?
15.30 «Nâkotnes parks».*
16.00 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
16.30 Eiropas meistarsacîkstes svarcelðanâ.
Tieðraide. Pçdçjâ sacensîbu dienâ
Itâlijâ medaïas sadalîs smagsvari, un
viòu vidû bûs arî paðreizçjais pasaules
un Eiropas èempions
Viktors Ðèerbatihs.
18.30 Starptautiskâs sacensîbas mâkslas
vingroðanâ Baltijas aplis. Tradicionâli
aprîlî Rîgâ notiek starptautiskâs
sacensîbas mâkslas vingroðanâ, kur
redzçsim ne tikai labâkâs mûsu, bet arî
ârvalstu vingrotâjas.
20.30 «3: Deila Ernharda stâsts». ASV
biogrâfiska drâma. 2004.g. Lomâs:
B.Pepers, E.Mièela, A.Pouela,
T.Delgado.
22.05 «Krçjums... saldais». Izklaidçjoði
informatîvs raidîjums, kurâ atpoguïotas
aktuâlâs norises kultûrâ, ðovbiznesâ,
modç, skaistumkopðanâ, dzîvesstilâ
un saviesîgajâ dzîvç. Te var saòemt
arî padomus un ieteikumus, redzçt
stilîgâkâs un dîvainâkâs personîbas.
22.35 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 2.sçrija.
23.20 «NBA spçïu apskats».*
23.50 «TV motors».*

LNT
6.45 «Logi» (ar subt.).
Krievijas sarunu ðovs. 259.sçrija.
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 12.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.
10.30 «Melnâ bulta». Itâlijas daudzsçriju
mâkslas filma. 3.sçrija.
12.25 «Krievi tic brînumiem. Izjokotie» (ar
subt.).* Izklaidçjoðs raidîjums.
14.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
14.30 «Èetri taksisti un suns 2» (ar subt.).
Krievijas komçdija. 2006.g.
17.00 «Vecpuisis 6».
ASV realitâtes ðovs. 4.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 46.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 «Strçlnieks». ASV trilleris. 2005.g.
1.30 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
2.30 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
3.30 «Intuîcija». ASV trilleris. 2004.g.
5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 80. un 77.sçrija.

TV3
5.50 «Sirdsbalss».
Venecuçlas seriâls. 100.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Savâdâ
ìimenîte». 34.sçrija; «Trakais trusis
un Vaukundze». 3.sçrija; «Jugio 3».
33.sçrija; «Mikimausa skola».
23.sçrija.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 1.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5».
Seriâls. 14.sçrija.
10.00 «Superbingo».
TV spçle. Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
11.00 «Pieci bçrni un kaut kas». ASV,
Lielbritânijas un Francijas ìimenes
filma.
12.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.50 «Es, es un atkal es». Komçdija.
16.00 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 2.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». ASV seriâls. 5.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga». Informatîvs raidîjums.
20.20 «Dejo ar zvaigzni 2». Ðovs. Tieðraide.
23.05 «Rûdîts ugunî». ASV trilleris.
1.55 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 2.sçrija.

5.00 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 12.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi» (ar
subt.). Dokumentâls raidîjums.
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 «Pa viïòiem skrejoðâ» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjums.
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «12 mçneði» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
24.00 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma

Ceturtdiena, 2008. gada 10. aprīlis

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!

Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava, Vītoliņi.
Ar kopējo platību 135 kv.m;
Komunikācijas: pilsētas
ūdens, kanalizācija(vietējā),
elektrība, centrālā apkure
(siltuma sūknis). Bruģis,
žogs, ja, iekšā-baltā apdare,
(iespēja iegādāties ar pilnu
iekšējo apdari), signalizācija.
Zeme 1500 kv.m. Sākumcena Ls 98 000.-

2. Bērzu ceļš, platība 200 kv.m. pabeigti mājas
iekšdarbi (ekskluzīvi apdares materiāli), iebūvēta virtuves tehnika ar sadzīves tehniku. Visas
pilsētas komunikācijas. Bruģis, žogs. Zeme 1000
kv.m. Ls 140 000.- vai izīrē 600 ls/mēn.

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

7. Aveņu ielā. Pabeigti mājas iekšdarbi. Žogs. Iebūvēta virtuves iekārta,
aizkari. Visas pilsētas komunikācijas t.sk. gāze. Zeme 600 kv.m.
Ls 105 000.-

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

1 2 . L ā č u i e l ā 4 8 , p l a t ī b a 3 6 k v. m .
1-ist., „Jotul” krāsniņa, PVC logi, jaunas durvis.
Nostiprināto pamati. Akas ūdens un dzīvojamais vagoniņš. Zeme 600 kv.m. Ls 47 000.-

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

19. Vasarnīca, D/s “Viesturi RAF”, platība
57.3 kv.m . (3-istabas), kamīns. Pirts,
siltumnīca un saimniecības ēka. Zemes
platība 640 kv.m. Cena 24 000 Ls

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

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

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

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

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

9. māja Saulītes ielā, platība 80
kv.m. (3-ist.). Pabeigti mājas iekšdarbi, iebūvēta virtuves iekārta iebūvēti
skapji. Zeme 632 kv.m. Ls 75 000.

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

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

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

15. Māja Floras ielā, ar kopējo platību 60
kv.m. 3-istabas, krāsns apkure, ūdens un wc
iekšā. Zemes platība 591 kv.m. Ls 55 000./VAI MAINA PRET 1-IST. DZĪVOKLI SATIKSMES
IELAS RAJONĀ/

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

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

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

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

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

23. 600 kv.m. zeme Jelgavas raj.,
„Viesturi RAF”. Blakus ezers.
Ls 5 000.-

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

28. Tiek izīrēta komercplatība ASTERU
IELĀ 4, platība 56 kv.m. Visas pilsētas
komunikācijas. Cena 280.- Ls mēnesī
+komunālie maksājumi.

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

33 1.10 ha zeme Dobeles raj., Bērzes
pagastā, „Ķepiņas” (20 km no Jelgavas
un 12 km līdz Dobelei). Komunikācijas:
elektrība. Ls 6 500.-

34. 1000 kv.m. Filozofu ielā, zemes
lietošanas mērķis: sabiedrisko, darījumu apbūves zona. Saņemti APU,
topogrāfija. Ls 42 000.-

35. 1450 kv.m. zeme Malkas ceļš 7e.
Elektrība, ūdens, kanalizācija(vietējā),
gāze projektā. Ls 29 000.-

40. 2-ist., Svētes ielā 27(centrs); augstie
griesti, 4/4; 54 kv.m. PVC logi, dzelzs
durvis. Gāzes apkure. Ls 50 000.-

41. 2-ist.,dzīvoklis Jelgavā, Zemgales
prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. visā
dzīvoklī nomainīti grīdu segumi, nosiltināts. Eiro remonts. Iebūvēta virtuves
iekārta. Ls 56 000.-

25. 2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles
ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3
stāvu ēkas pārbūvi. Laba vieta komercdarbībai.
Ls 145 000.-

26. 4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU 5-stāvu dzīvojamās mājas
vai komercobjekta būvniecībai. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 60.-/kv.m.

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

31. 1000-1500 kv.m. Rogu ceļš (Pārlielupe).
Blakus 6.vidusskolai (10 minūšu gājienā).
Uz zemes gabala ir dziļurbums; kanalizācija- bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība
(elektriskais skapis). Uzsākta 6-dzīvojamo
māju būvniecība. Ls 20.-/kv.m.

32. 1400 kv.m./ 1466 kv.m;/1500 kv.m./2038
kv.m./3000 kv.m. jaunajā, strauji augošajā privātmāju ciematā 6.līnijā. Elektrība uz zemes gabala,
gāzes pieslēgums uz zemes gabala ir apmaksāts.
Asfaltēts piebraucamais ceļš, blakus autobusa pietura. Cenas: no Ls 15.-/kv.m. līdz Ls 25.-/kv.m.

36. 5 300 kv.m; Savienības ielā 6, ražošanas
zona, laba satiksme ar Rīgu, blakus dz/ceļš.
Visas pilsētas komunikācijas uz pārdodamā
zemes gabala. Ls 35./kv.m./

37. 17 946 kv.m. (1.7946 Ha), zeme Zīles ceļš 1A,
zemes lietošanas mērķis: 1.) darījumu iestāžu teritorijas zona (2 620 kv.m.) mazumtirdz., vairumtirdz.,
kā arī a/m stāvvietu nodrošināšanai. 2.)savrupmāju
teritoriju apbūvei (15 326 kv.m.)rindu ēku un to
palīgēku apbūvei. Cena: Ls 10.-/kv.m.

38. 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes
pag., “Dīķīši”. (5 km no Jelgavas
centra). Ir atļauja nobrauktuvei no
lielā ceļa. Asfaltēts piebraucamais ceļš.
Ls 0.50.-/ kv.m

39. 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē (5
km no Rīgas robežas). Komunikācijas:
elektrība, ūdensvads, gāze. Ir topogrāfija. Eur 48.-/kv.m.

Neste

24. 3500 kv.m. zeme Atmodas ielā
102A. Saņemti APU 5-stāvu mājas būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir
pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti
projektēšanas izdevumi. Ls 75.-/kv.m.

42. 3-ist., dzīvoklis Jelgavā, Lielā
ielā 39; 2/2; specprojekts, 71.1 kv.m.
eiro remonts, teicamā stāvoklī. Mēbelēts, aizkari utt. Ls 70 000.-

43. 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3
kv.m. augstie griesti, izolētas istabas,
baltā apdare, gāzes apkure. Terase.
Ls 72 000.1-ist.,=30.8 kv.m. ........................Ls 30 000.1-ist.,=30.2 kv.m..........................Ls 30 000.1-ist.,=30.1 kv.m..........................Ls 30 000.2-ist.,=51.8 kv.m..........................Ls 45 000.2-ist.,=49,70+18,30 (balkons).....Ls 48 000.3-ist.,= 65,80+14,80 (balkons)....Ls 59 000.3-ist.,=67.6 kv.m..........................Ls 56 000.4-ist.,=121.4 kv.m........................Ls 85 000.4-ist.,=125.8 kv.m........................Ls 85 000.Pārdod vai IZĪRĒ komercplatības Atmodas ielā
86, platības no 67.8 kv.m. līdz 165.2 kv.m.
Cenas: sākot no Ls 16 000.- līdz Ls 80 000.-

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

Pārdot 2 zemes gabalus komercapbūvei
Jelgavā, Ziediņu
ceļš, ar kopējo platību 3.4 Ha, Asfaltēts
piebraucamais ceļš,
gāze, elektrība. Blakus apvedceļš RīgaJelgava. Cena
Ls 10./-kv.m.

«AKG»

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

ZEME

• 950 kv.m. „Viesturi RAF”. Elektrība, aka. Ls 10 500.• 610 kv.m. Brankās, Lapu ceļā. Elektrība. Ls 1 200.• 700 kv.m. Skolas ielā( ½ no 1400 kv.m.). Ls 35.-/kv.m
• 2 300 kv.m; Jelgavas raj., „Jaunziedi”. Ls 10.-/kv.m
• 4.53 Ha, Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha, Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”, elektrība (blakus).
Ls 1.50.-/kv.m.

reklāma
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•IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!
Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 1-ist, Katoļu ielā 19; 3/4; 42 kv.m. gāzes apkure, Eiro remonts. Ls 39 000.• 2-ist, Svētes ielā 5; 3/4; 61.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis.
Lielā lodžija. Ls 50 000.• 2-ist., Lielā ielā 7; 4/4; 67 kv.m. Kvalitatīvs remonts. Gāzes apkure (Junker).
Ls 75 000.• 2-ist., Svētes ielā 27; 4/4; 54 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Gāzes apkure.
Ls 50 000.• 2-ist., Zemgales prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. Eiro remonts. Ls 56 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. baltā apdare, gāzes apkure.
Terase. Ls 78 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunais projekts, „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 133 000.1.istabas:
• Kr. Barona ielā 5(centrs); 2/5; 32 kv.m. Ls 28 000.• Lielā iela 34; 4/5; 30 kv.m. Kvalitatīvs remonts. Ls 26 500.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 30 000.• Kārkļu ielā 4; 2/5; 31.8 kv.m. eiro remonts, atsevišķa a/m stāvvieta mājas
pagalmā. Ls 36 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. PVC logi. Ls 28 000.• Raiņa ielā 19; 2/3; 29.3 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 30 000.• Uzvaras ielā 6; 5/5; 30 kv.m. ķieģeļu māja, PVC logi, dz./durvis. Ls 28 000.• Aspazijas ielā 29; 3/5, 33.1 kv.m. PVC, kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 58; 5/9; 31 kv.m. dzelzs durvis. Ls 30 000.• Ganību ielā 60; 3/9; 32.2 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 30 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. Labā stāvoklī. Ls 29 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi, istabā divi logi. Ls 28 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 23 500.• Vecais ceļš 53, 4/5; 30.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Balkons. Ls 28 000.• Helmaņa ielā 2a, 5/5; 31.9 kv.m. kosmētiskais remonts, liela lodžija.
Ls 27 000.• Br. Bulvāris 41; 3/5; 40.1 kv.m. pārplānojums, kvalitatīvs remonts. Ls 28 000.• 1.5-ist., Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m., kosmētiskais remonts. Ls 29 000.2-istabas
• Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. PVC logi, eiro remonts.
Iebūvēta virtuves iekārta. Ls 39 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m.
PVC logi, dzelzs durvis; lodžija. Ls 36 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m., labā stāvoklī. Ls 39 000.• Raiņa ielā 24, 1/5; 42 kv.m. PVC logi, nosiltinātas grīdas, dzelzs durvis.
Ls 39 000.• Lielā ielā 23; 2/5; 41 kv.m. PVc, labā stāvoklī. Ls 38 000.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, saulainā pusē. Ls 40 500.• Lielā ielā 27; 3/5; 42 kv.m., virtuves iekārta, lamināta grīdas,
jauna santehnika. Ls 41 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis.. Ls 39 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m; labā stāvoklī, balkons. Ls 39 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m. eiro remonts, mēbelēts. Ls 47 000.• Mātera ielā 33; 4/5; 50 kv.m. liela lodžija. Ls 33 000.-VAI MAINA PRET MĀJU/
• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. izolētas istabas, kosmētiskais remonts.
Sākumcena Ls 40 500.-

• Zirgu ielā 9b, 1/5; 55.6 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī, lodžija. Ls 38 000.• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. izolētas istabas. Eiro remonts. Ls 44 000.• O.Kalpaka ielā 35; 1/5; 49 kv.m. Lodžija. Ls 38 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47.7 kv.m. izolētas istabas. Liela lodžija.
Blakus dz./stacija.Ls 44 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m. liela lodžija. Blakus dz/stacija. Ls 42 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts, liela lodžija.
Ls 50 000.• Pasta ielā 38; 7/12, 59.7 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 45 000.• S.Edžus ielā 4; 3/5; 41 kv.m. izolētas istabas. Ls 36 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 49 000.• Aspazijas ielā 23; 5/5; 53.3 kv.m. ķieģeļu māja, izolētas istabas, PVC logi,
jauni radiatori, santehnika, lamināta grīdas, dzelzs durvis. Ls 43 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas, PVC logi. Labs remontēts.
Ls 41 000,• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, labs remonts.
Lodžija. Ls 42 000.-/VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 41; 5/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija.
Ls 34 500.-/VAI MAINA PRET 1-IST., VAI 1.5-IST. DZĪVOKLI AR PIEMAKSU/
• Satiksmes ielā 35A; renovētā māja, 1/9; 53 kv.m. pabeigti iekšdarbi,
gāzes apkure. Ls 51 000.• Ganību ielā 65; 5/5; 54.8 kv.m. izolētas istabas. Ls 43 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas. Liela iestiklota lodžija.
Ls 44 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 34 500.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000.• Cepļu ielā 45; 1/2; 54.7 kv.m. izolētas istabas. Ls 38 000.• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. labā stāvoklī. Liela lodžija. Ls 36 000.• Garozas ielā 37; 1/2; 43 kv.m. PVC logi. Ls 33 000.• Vīgriežu ielā 28; 1/4; 51 kv.m. izolētas istabas. Ls 40 000.3-istabas
• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m., lodžija. Garāža. Ls 69 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, ķieģeļu māja, izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Lielā ielā 30; 4/5; 51.7 kv.m., izolētas istabas-pārplānojums. Ls 43 000.• Lielā ielā 36: 3/5; 55.2 kv.m. pārplānojums, eiro remonts. Ls 52 000.• Lielā ielā 21; 3/5; 53.9 kv.m. Ls 50 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m., izolētas istabas. Ls 44 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 63 000.• Māras ielā 8; 5/5; 66.2 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Māras ielā 1; 9/9; 61 kv.m. Balkons. Ls 42 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 60 000.• Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 48 000.• Pērnavas ielā 6, 3/5; 64. 8 kv. m. izolētas istabas. Lodžija.
Sākumcena Ls 54 000. –
• Rīgas ielā 55; 2/9; 62.4 kv.m. eiro remonts. Ls 44 000.• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. mēbelēts, aizkari, utt. Lodžija. Ls 51 500.• Loka maģistrālē 5; 5/9; 63.3 kv.m. labā stāvoklī. Lodžija. Ls 48 000.• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• Vecais ceļš 32; 7/9; 62 kv.m. PVC logi, labā stāvoklī. Balkons. Ls 43 000.• Vecais ceļš 32, 3/9, 62.6 kv.m. PVC logi, labs remonts. Balkons. Ls 50 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas. Divas lodžijas. Ls 50 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. izolētas istabas, ķieģeļu māja. Ls 48 400.-

4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 50 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena Ls 50 000
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 50 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Lodžija. Ls 50 000.• Ganību ielā 62; 5/9; 75 kv.m. lodžija. Ls 50 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• Elejā, Bauskas ielā 7; 3/4; 30.3 kv.m. ķieģeļu māja, malkas apkure. Ls 8 000.• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m., wc laukā, ūdens ārā. Ls 7 000.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; PVC logi, pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 15 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 18 500.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m., boilers. Wc un ūdens iekšā. Ls 18 000.• Tērvetes ielā 96; 1/1, 30 kv.m. Ls 13 000.2-istabas:
• Elejā, Bauskas ielā; 2/4; 38 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 9 000.• Dobeles ielā 30; 2/2; 40 kv.m. izolētas istabas, pilsētas ūdens. Ls 4 900.• Liepu ielā 4; 1/2; 36 kv.m. remonts, atsevišķa ieeja. Ls 31 000.• Lapskalnes ielā 6; 2/2; 30.2 kv.m. izolētas istabas. Ls 11 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. malkas apkure, wc un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. Wc un pilsētas ūdens dzīvoklī. Ls 28 000.• Garozas ielā 37, 1/2; 43 kv.m. pilsētas ūdens, kanalizācija Šķūnis. Ls 33 000.3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. Lodžija. Ls 6 000.-

IZĪRĒ:

• 1-ist., Ganību ielā 63, 5/5; 37.2 kv.m. Ls 100.-/mēn.+komunālie maks./
• 1-ist., Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. Ls 120.-/mēn.+komunālie maks./
• 1-ist., (2-ist., dzīvoklī) Kalpaka ielā 35, 4/5; 49 kv.m. mēbelēts. Ls 100.• 2-ist., Vīgriežu ielā 28; 4/5; 52 kv.m. Ls 250.-/mēn.+komun.maks./
• 2-ist., Pavasara ielā 5; 45 kv.m. malkas apkure. Ls 150.-/mēn.+komun./
• Jaunbūve, Bērzu ceļš , platība 200 kv.m. Ls 600.-/mēn.+komunālie maks./

MĀJAS:

• Jaunbūve Ozolniekos, Vēja ceļā, platība 172 kv.m.. Zeme 1300 kv.m.
Ls 174 000.• Māja Filozofu ielā, platība 59.8 kv.m. (3-ist.). Saimniecības ēka.
Zeme 600 kv.m. Ls 32 000.• Jaunbūve, d/s „Atpūta” platība pēc projekta 240 kv.m. Ls 36 000.-

Vasarnīcas:

• Bērzaines ielā, platība 29.4 kv.m. uz zemes gabala aka.
Zeme 608 kv.m. Ls 16 000.• D/s „Atpūta”, platība 20 kv.m.. Elektrība. Zeme 600 kv.m. Ls 13 000.• Sakarnieku ielā, platība 20 kv.m. Zeme 633 kv.m. Ls 12 000.-

KOMERCOBJEKTI:

• 3. Pārdot Jelgavas raj., Platones pag., 2 stāvi, 311 kv.m.,
pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.-

ACD – dziļurbumi un ceļu būve jaunā tehnoloģijā
Kompānija ACD, kas līdz šim
piedāvāja tikai būvniecības
pakalpojumus, no maija savu
darbības profilu būtiski paplašina – turpmāk ACD nodrošinās arī sertificētu dziļurbumu
ierīkošanu un ceļu būvi.

Dziļurbumi

Līdz šim Latvijā dziļurbumu
ierīkošanu visbiežāk veica ar
jau novecojušām tehnoloģijām
– smagā tehnika pamatīgi izdangāja teritoriju, darbs ritēja lēni,
vairāku dienu un pat mēnešu
garumā un rezultāts ne vienmēr
bija apmierinošs.
ACD, izmantojot GEOTEC
Bohrtehnik GmbH RotomaxM
vai lieliem apjomiem RotomaxXL
Vācijā ražotās iekārtas, jau maijā
varēs saviem klientiem piedāvāt
pavisam citas kvalitātes dziļurbumu ierīkošanu.
Jaunās tehnoloģijas galvenais
ieguvums ir tās darbības ātrums
– piecu stundu laikā iespējams
izurbt 100 metrus dziļu urbumu,
tātad laika patēriņš ir minimāls.
Tikpat būtiski ir tas, ka vācu iekārta ir gandrīz četras reizes vieglāka
par līdz šim izmantoto tehniku,
tātad postījumu jūsu privātīpašumā praktiski nebūs.
Un, kas ne mazāk svarīgi, – pakalpojuma cena ir konkurētspējīga un atsevišķos gadījumos pat

varētu būt zemāka nekā izmantojot līdz šim zināmo tehnoloģiju.
Kompānija ACD vērš klientu
uzmanību arī uz to, ka tirgū savus
pakalpojumus piedāvā vairāki nesertificēti «darboņi», kas gatavi ierīkot dziļurbumus, taču negarantē
darba kvalitāti. Tāpēc ACD uzsver,
ka, pirms ierīkot dziļurbumu (kas
dziļāks par 20 metriem), vispirms
jāizstrādā projekts, kas sevī ietver ģeoloģisko izpēti, urbuma
sertifikāciju, cauruļvadu sistēmu,
kam seko paša urbuma izveide,
piešķirot urbumam savu pasi, kā
arī izbūvējot cauruļvadu līdz pat
mājas ūdensapgādes sistēmai, pēc
klienta vēlmēm izmantojot plastikāta, melnmetāla vai nerūsējošā
tērauda caurules.
Ūdens ieguve tiek nodrošināta
dažādām vajadzībām – kā privātmājām, tā daudzdzīvokļu mājām
un ražošanas teritorijām.
Šāda sertificēta dziļurbuma
ierīkošana pasargā arī īpašniekus
no neērtībām likuma priekšā, kas
var rasties, izmantojot nelicencētu
firmu pakalpojumus, jo likums
aizliedz dziļurbumu ierīkošanu bez
projekta.

daudz ērtāk nekā līdz šim.
Ja šobrīd, ierīkojot siltumsūkņus,
īpašnieka piemājas teritorijā nepieciešams veikt pamatīgus rakšanas
darbus, tad jaunā tehnoloģija
to ļauj izdarīt, veicot vien divus
urbumus.
Tāpat, izmantojot vācu iekārtu,
urbumus siltumsūkņa uzstādīšanai
var īstenot 1,20 attālumā no ēkas
sienas, ko ar novecojušajām tehnoloģijām nebija iespējams veikt.

Siltumsūkņu uzstādīšana

Ceļu būve

Injekcijas pāļi

Jelgavas augstais gruntsūdens
līmenis, purvainas vietas vai Jūrmalas smilšainās teritorijas – tajās
vietās ēku pamatu izbūve ir apgrūtināta. Tāpēc šādās nestabilās
gruntīs Eiropas prakse izmanto
alternatīvu metodi – injekcijas pāļu
ieurbšanu, kas arī šādās vietās ļauj
kvalitatīvi nostiprināt pamatus.
Tā ir alternatīva arī mums jau labi
pazīstamajai pāļu dzīšanas tehnoloģijai, kas sagādā ne mazums
raižu apkārtējo māju iedzīvotājiem,
jo lielā vibrācija rada plaisas, bojā
ēku konstrukcijas.
Arī šo metodi piedāvā kompānija ACD.

Jau maijā ceļu būve līdztekus
Tāpat jaunā tehnoloģija kompānijai ACD turpmāk ļaus piedāvāt celtniecības jomai un dziļurbusaviem klientiem siltumsūkņu mu ierīkošanai būs ACD trešais
sistēmu uzstādīšanu, kas notiks darbības virziens. Vismodernākā

Eiropas ceļu būves tehnika, kas
pielietota Vācijā un Austrijā, dos
iespēju ACD veikt plaša profila ceļu
remontdarbus ļoti augstā kvalitātē.
Jāpiebilst, ka Latvijā analoga šādai
tehnikai nav.
Tehnikas priekšrocības – ievērojami lielākas darba jaudas, niecīgs
roku darbs, tehnika datorizēta, kas
ļauj izvairīties no cilvēka veiktas
neizdarības vai tīšas nolaidības.
Tāpat ar jauno tehnoloģiju pirms
ceļu remonta sākuma iespējams
veikt seguma skanēšanu, tā nosakot bojājuma vietas un atklājot
plaisas, kas ar aci nav saskatāmas.
Tas lieti noder arī salīdzinoši jauniem ceļu segumiem, kur jau laicīgi
var pamanīt bojājumus, kas tikai
radīsies, un novērst tos, pirms uz
ielas parādījušās bedrītes.
Jāpiebilst, ka iekārta pielietojama pirms un pēc ceļu remontdarbu veikšanas, lai pārliecinātos par
veikto darbu atbilstību izmaksām
un nepieciešamajām kvalitātes
prasībām.

Kompānija ACD,
Jelgava, Jāņa iela 3,
fakss 63046272,
tālrunis 63048860,
e-pasts: acdsia@inbox.lv
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Kultūras pasākumi
 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).
 15. aprīlī pulksten 19 –
Valmieras teātra viesizrāde
Bjernstjerne Bjernsons «Bankrots», ģimenes drāma. Režisors F.Deičs. Galvenajās lomās D.Eversa un T.Lasmanis.
Lomās E.Vāne, M.Mennika,
A.Gross, I.Martinsons, R.Rudāks,
M.Zvagulis. Biļešu cena – Ls 5; 4;
3 (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).
 17. aprīlī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde Fransiss
Vebērs «Viesības idiotiem» (latviešu valodā), komēdija. Par šo
komēdiju autors sacījis: «Muļķiem nav apstākļu izjūtas, viņi
dara visjaukākās un gudrākās
lietas, bet vienmēr – visnepiemērotākajos brīžos, jo savā dvēselē
viņi ir dzejnieki…» Biļešu cena
– Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 11. aprīlī pulksten 15 – izstādes «Pavasaris 2008» (Jelgavas
mākslinieku darbi Mākslas dienās) atvēršanas svētki (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Aprīlī – Egona Herca personāl
izstāde «Akvareļi». Silvijas Pētersones personālizstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 Aprīlī – Tautas gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde (kultūras nama 2. stāvā).

Sporta pasākumi
 10. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis»
1. kārta (Tērvetē).
 11. aprīlī pulksten 12 – LR
Skolēnu sporta spēles (LLU baseinā).
 12. aprīlī pulksten 11 – LR
Skolēnu sporta spēles (LLU baseinā).
 12. aprīlī pulksten 10 – Sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2008», 3. kārta. Sporta
servisa centra kausa izcīņa galda tenisā (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 12. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem (1. līga) (Jelgavas
Sporta hallē).
 12. aprīlī pulksten 15.30
– ZAHL 1. līga E (A – C uzvarētāji), 2. spēle, pulksten 18.30 – 1.
līga F (B – D uzvarētāji), 2. spēle
(Jelgavas Ledus hallē).
 12. un 13. aprīlī pulksten 10
– Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 4. kārta (Jelgavas 6.
vidusskolā).
 13. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts volejbolā
vīriešu un sieviešu komandām
(Jelgavas Sporta hallē).
 13. aprīlī pulksten 15.30
– ZAHL augstākā līga E (A – C
uzvarētāji), 2. spēle, pulksten
18.30 – ZAHL augstākā līga F (B
– D uzvarētāji), 2. spēle (Jelgavas
Ledus hallē).
 17. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis»
2. kārta (Mežciemā).

notikumi
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Gaisa balons ir viņu izpletnis
Atzīmējot
ikgadējo
4. aprīļa
gaisa balonu
lidojumu
sākumu,
piloti savus
pasažierus
vizināja
apmēram
stundu.
Gaisa kuģi,
skatītāju
pavadīti,
laidās no
pļavas pretī
LLU galvenajai mītnei
150 metru
augstumā
pāri Jelgavas
pilij uz gaisa
tilta pusi.
Savukārt
piezemēšanās notika
pļavās Platones – Vircavas ceļa
apkaimē.

 Daiga Laukšteina

Vai patiešām pilota drošības labad kaut kur
grozā nav ieslēpts vismaz viens izpletnis?
«Nē, gaisa balons pats
ir mūsu izpletnis,» tā
pirms šīgada pirmās
pacelšanās debesu plašumos no pļavas pie
Jelgavas pils pagājušās piektdienas vakarā
drosmīgi sacīja sporta
kluba «99 gaisa baloni» pārstāve Kristīne
Vēvere.
Tradicionāli 4. aprīlī tiek atzīmēts gaisa balonu lidojumu
sākums Latvijā. Kluba «99 gaisa
baloni» piloti sāka pulcēties un
rosīties jau pēc pulksten pieciem
vakarā. Viens no viņiem – Gints
Gailis – neslēpa azartu un pacilājumu. Priecēja arī laika apstākļi,
kas bija īpaši labvēlīgi, lai virs
Jelgavas paceltos 100 – 150 metru augstumā. «Tā, lai pasažieri
lieliski redz mūsu pilsētas aprises
no putna lidojuma, kā arī debesu
juma plašos apvāršņus,» piebilda
G.Gailis.
Tomēr pirms lidojuma vēlreiz
tika izmērīts vēja ātrums. Tas pūta
ar ātrumu trīs metri sekundē. Lieliski, lai paceltos, un arī mīkstam
un patīkamam piezemējumam.
K.Vēvere vien piebilda, ka pie
zemes ir zināmas vēja brāzmas,
taču tas pavasarī ir normāli.
Apmēram stundu garajā ekskursijā ar gaisa kuģi devās arī
pilsētas mērs Andris Rāviņš, kā arī
viesi no galvaspilsētas – izglītības
un zinātnes ministre Tatjana Koķe
un zemkopības ministrs Mārtiņš
Roze ar dēlu Krišjāni. Jāteic, viņi
grozos kāpa tīri bezbailīgi. «Jāsaka
godīgi, nekāds lidotājs neesmu,
bet man nav tādu baiļu un sastinguma, kad atrodos augstāk par
diviem metriem virs zemes. Medicīniski es to varu izturēt,» pirms
lidojuma smaidot sacīja A.Rāviņš.
Viņš līdzīgi kā zemkopības ministrs nelidoja pirmo reizi. Toties
M.Rozes pusaugu puika Krišjānis
gan izbaudīja ugunskristības, taču
tētim viņu nevajadzēja mierināt,
ka viss sāksies un beigsies labi, jo,
taujāti par bailēm un priekšnojautām, abi nevilcinājās atbildēt, ka
uztraukuma nav. Krišjānis mācās
fiziku, tāpēc zinot, ka nekas ļauns
nevar notikt.
Gaisā pacēlās četri «burbuļi»
– «Izzi gaisa skūpsts», «Latvija»,
«AB LV» un «Vinnijs». Vienā no
viņiem vieta atradās arī «Jelgavas

Gaisa balonu grozos bezbailīgi kāpa un Jelgavu no putna lidojuma novērtēja pilsētas mērs Andris Rāviņš, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, kā arī zemkopības ministrs Mārtiņš Roze ar dēlu Krišjāni. Pārzinātie fizikas likumi kliedēja puikas
Foto: Ivars Veiliņš
uztraukumu pirms lidojuma.
Vēstneša» fotogrāfam
Ivaram Veiliņam, kurš
pēc lidojuma oficiāli tika nokristīts par
grāfu von Stūrīti. Šāds
vārds izvēlēts, ņemot
vērā nolaišanās vietai
tuvējo māju nosaukumu. Izrādās, ka
visiem, kas ar gaisa
balonu lido pirmo reizi, pēc nelielā ceļojuma
jāpiedzīvo iesvētību
rituāls, kura laikā gan
dabū pa pēcpusi no
pieredzējušākiem lidotājiem, gan iemalko
šampanieti.

Lūk, kāds skats paveras no gaisa balona uz Jelgavu.

Ceļā pošas sešpadsmitgadīgais «Vinnijs».
Šī gaisa balonam ir pēdējā sezona, tāpēc
Jelgavā bija ekskluzīva iespēja senioru vēl
redzēt lidojumā. Pirmo reizi «Vinnijs» startēja no Doma laukuma Rīgā 1992. gadā.

«Trīs māsas» ar mūsdienīgu pieskaņu
 Ritma Gaidamoviča

Ja jums ir vēlēšanās
paskatīties uz sevi un
apkārt notiekošo no
malas, raisīt pārdomas
par dzīvi, sapņiem, mērķiem, reizē piedodot
tai pozitīvu pieskaņu,
to varēs izdarīt jau rīt
pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā, kur
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris rādīs Antona
Čehova lugas «Trīs māsas» pirmizrādi.
«Izrāde par cilvēku dzīvi – ikdienu, darbu, mīlestību, kā veidojas,
mainās un attīstās attiecības.
Galvenās varones ir trīs māsas:
vecākā Olga, ko atveido Skaidrīte
Rāta-Adamoviča, vidējā Maša
– Baiba Zaķevica un jaunākā
Irina – Elīna Skutele. Viņas pēc

negaidītas tēva nāves cenšas
uzsākt patstāvīgu dzīvi, un lugā
rādīts, kā viņām tas izdodas, akcentu liekot uz darbu – īpaši tādu,
kas cilvēkam patīk, dod impulsu
radoši strādāt. Katrs no lugas
varoņiem cenšas atrast savu vietu
dzīvē, un, ja mīlestībā neveicas,
savu piepildījumu meklē darbā.
Protams, kā tad arī bez dažādām
mīlestības peripetijām!» tā par
gaidāmo pirmizrādi teic režisors
Arvīds Matisons.
Neskatoties uz to, ka daudzi
teikuši – lugai piemīt traģiska pieskaņa, Ā.Alunāna teātra aktieri
vēlas lugu parādīt optimistiskā
gaisotnē. «Patiesībā lugas izskaņa ir ļoti gaiša, jo cilvēki atrod
savus labos mērķus, sapņus un
cenšas tos īstenot. Iespējams, ka,
skatoties izrādi, cilvēki varētu gūt
optimismu dzīvei un sapratni,
ka galvenais ir sapņi, mērķi, uz
kuriem tiekties, tad arī pārējais

atrisinās. Domājams, ka luga liks
cilvēkiem aizdomāties par to, lai
savā dzīvē nemocītos un nemeklētu liekas grūtības un smagumus,
negaustos, ka viss ir tikai slikti,
bet gan atrastu savu iekšējo spēku, ko autors un aktieri cenšas
sniegt, saprotot to, ka ar mums
nemaz tik bezcerīgi nav. Tā ir pagājušā gadsimta luga, taču klasika
jau nemainās, un mums vajadzēja
tikai nedaudz pagriezt, lai tā būtu
pielīdzināma mūsdienām,» spriež
režisors.
Izrādē iesaistīti 16 Ā.Alunāna
teātra aktieri gan no vecās aktieru
kalves, gan jaunās.
Jāteic, ka šī izrāde īpaša ar
to, ka pirmo reizi režisoram
A.Matisonam ir savs asistents
– Andris Bolmanis, kas ne tikai
palīdzējis, bet arī režisoru pat uz
kādu laiku aizvietojis. «Beidzot
pēc ilgiem laikiem atradu cilvēku,
kas par teātri un mākslu ir vienā-

dās domās ar mani. Līdz šim ar
viņu esmu strādājis kā ar aktieri,
bet, atsaucoties uz viņa izteikto
vēlmi pamēģināt režisora darbu,
pagājušajā rudenī piedāvāju kļūt
par manu asistentu. Nu mums
izveidojies radošs tandēms,» tā
režisors. Jāteic, ka Andris ir ne
tikai asistents, bet izrādē atveido
arī skolotāju Kulīginu.
Taujāts, vai jaunais asistents
varētu kļūt par Ā.Alunāna teātra
režisoru, A.Matisons atbild – iespējams, ja vien Andrim pašam
būs tāda vēlēšanās. «Patlaban uz
to skatos ļoti pozitīvi, domāju, ka,
liekot lietā savas labās aktierdotības, viņš varētu veidoties kā labs
režisors, jo puisim ir vēlēšanās
mācīties, lai padziļinātu savas
zināšanas teātra mākslā,» tā
A.Matisons.
Režisors atzīst, ka strādāt pie
šīs lugas bijis ļoti interesanti, jo
aktieri bijuši ieinteresēti, pre-

timnākoši, tādēļ izrādes tapšanai
piegājuši ļoti atbildīgi. Doma par
A.Čehova «Trīs māsām» režisoru
jau tirdījusi gana sen, taču ilgi
domājis, vai tiešām ko tādu vajag,
līdz sapratis, ka daudz grūtāk
būs tad, ja darbs netiks izdarīts
– tiks pārmests sev, kāpēc bijis tik
mazdūšīgs un nenovedis visu līdz
galam. «Domāju, izrāde dos man
zināmu gandarījumu, ka es šo
lugu paņēmu, strādāju un nodevu
skatītājiem,» atzīst režisors.
«Trīs māsas» Jelgavā paredzēts atrādīt arī maijā, taču jau
tagad idejas līmenī ir liels muzikāls projekts, kas varētu būt kā
veltījums Ā.Alunāna teātra 50.
gadu jubilejai, kura tiks atzīmēta
nākamajā gadā.
A.Čehova luga kultūras namā
11. aprīlī skatāma pulksten 19,
bet 12. aprīlī – pulksten 16.
Biļetes nopērkamas kultūras
nama kasē.

