Laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» iespējams
saņemt arī mūsu izvietotajos stendos:
• reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
Svētes ielā 33;
• pilsētas poliklīnikā
Sudrabu Edžus ielā 10;
• pilsētas slimnīcā
Brīvības bulvārī 6;
• Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9;
• kultūras namā
K.Barona ielā 6;
• kā arī redakcijā
programma
Svētes ielā 33-211.

+TV

Ceturtdiena, 2008. gada 24. aprīlis		

BEZMAKSAS

Nr.17 (49)

Šķirosim un nodosim
atkritumus

Mainās laikraksta
piegādātājs
 Jānis Kovaļevskis,
Jelgavas pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO»
direktors

No šodienas, 24. aprīļa,
laikrakstu «Jelgavas
Vēstnesis» lasītājiem
vairs nepiegādās Latvijas Pasts – turpmāk
to veiks SIA «Zemgales
kurjerpasts».

Dalītās
atkritumu
savākšanas
laukumā
Paula Lejiņa
ielā izvieto
ietilpīgus
konteinerus,
kur iedzīvotāji varēs
bez maksas nodot
sašķirotos
atkritumus.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Anna Afanasjeva

Šajās dienās dalītās
atkritumu savākšanas
laukumos Salnas un
Paula Lejiņa ielā pabeidz konteineru izvietošanu un informatīvo
norāžu uzstādīšanu.
Rīt abos laukumos iedzīvotāji varēs nodot
sašķirotos atkritumus.
Laukumi lielākoties domāti
privātmāju iedzīvotājiem, jo pie
tām dalītās atkritumu vākšanas
konteinerus neizvietos. Tādēļ
iebraukšana laukumos atļauta
tikai vieglajām automašīnām.
Uzņēmumi un iestādes šeit galvenokārt varētu nodot izlietoto
iepakojumu, lai gan arī to ietei-

Informācija par nekustamā
īpašuma nodokli pieejama
pašvaldībā

Pašvaldības Finanšu nodaļa iedzīvotājiem noteiktajā laikā izsūtīja
paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli. Taču pēc tam vēstules
masveidā sāka pienākt atpakaļ ar
Latvijas Pasta pievienotu zīmīti, ka
pastkaste ir pilna. Tāpēc Finanšu
nodaļas vadītājas vietniece Ināra Krīgere iedzīvotājus, kas nav saņēmuši
paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli, aicina vērsties pašvaldības
Informācijas aģentūrā vai Finanšu
nodaļā (106., 107., 108. kabinetā).
Viņa atgādina, ka arī likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli» pārejas
noteikumu 25. punkts nosaka: ja nodokļa maksātājs līdz 1. martam nav
saņēmis maksāšanas paziņojumu,
viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kas
iekasē nodokli. Pirmais nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš šogad bija 15. aprīlis.

cams vest uz lielo šķirošanas
līniju Ganību ielā. Pašlaik tā līdz
nodošanai ekspluatācijā darbojas
testa režīmā.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» ražošanas direktors
Alvils Grīnfelds stāsta, ka laukumos uzstādīti 14 konteineri,
kuru ietilpība ir septiņi kubikmetri. Tie domāti sašķirotajiem
atkritumiem: papīram (avīzes,
žurnāli, grāmatas); kartonam;
polietilēnam (plēve, iepirkuma
maisiņi); stikla tarai (pudeles,
burkas); logu stiklam (izņemot
auto logus un spoguļu stiklus);
PET pudelēm (dzērienu un eļļu);
metāla izstrādājumiem (konservu kārbas, dzērienu bundžas
u.c.); liela izmēra atkritumiem
(mēbeles, matrači u.tml.); dārza atkritumiem (zari, lapas,

nopļautā zāle); būvniecības
atkritumiem; riepām (vieglo
automašīnu, motociklu, velosipēdu); visu veidu baterijām un
akumulatoriem; dienas gaismas
spuldzēm; elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(neizjauktas iekārtas, piemēram, radiouztvērēji, televizori,
putekļu sūcēji, telefoni, fēni,
veļas mašīnas, virtuves tehnika
u.tml. Bīstamo atkritumu (bateriju, akumulatoru, dienas gaismas spuldžu un elektroiekārtu)
konteineri atrodas zem nojumes.
Laukumā ir arī vairāki konteineri ar presēšanas iespējām.
A.Grīnfelds vērš uzmanību, ka
atkritumiem jābūt sašķirotiem
pa minētajiem veidiem un bez
citu atkritumu piemaisījumiem.
Dalītās atkritumu savākšanas

«Saremontē»
savas plaušas!

laukumi Salnas ielā 20 un Paula
Lejiņa ielā 6 strādās sešas dienas
nedēļā – otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās un piektdienās
pilsētnieki atkritumus varēs
nodot no pulksten 12 līdz 19,
bet sestdienās un svētdienās no
pulksten 10 līdz 17. Aprīļa beigās
klajā nāks informatīvie bukleti,
kur iedzīvotāji varēs uzzināt
visu par atkritumu šķirošanas
veidiem, darba laiku un citu
informāciju.
Laukumus izbūvēja, lietus
notekūdeņu kanalizāciju ierīkoja un nožogojumu uzstādīja
SIA «Kulk». Projekta kopējais
budžets ir 350 535 lati, no tiem
Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzfinansējums – 174 386
lati, pašvaldība ieguldīja 164 523
latus.

Kopš vakardienas Jelgavas polik
līnikā darbojas Plaušu remonta
kabinets. Tajā iespējams uzzināt
par veidiem un metodēm, kā
visefektīvāk atmest smēķēšanu.
Plaušu remonta kabinetā vēl šodien un rīt no pulksten 10 līdz 16
ikviens var izmērīt plaušu tilpumu,
noskaidrojot, vai tas atbilst normas rādītājiem, un ar smēķēšanas
kalkulatora palīdzību aprēķināt,
piemēram, to, par cik dienām
ir iespējams pagarināt cilvēka
mūža ilgumu, ja smēķēšanai tiek
pateikts nē! jau tagad. Turklāt
smēķētāji var parakstīt īpašu
pretsmēķēšanas līgumu, tādējādi
parādot savu apņemšanos uzsākt
cīņu ar smēķēšanu un atbrīvoties
no šī kaitīgā ieraduma. Plaušu remonta kabinets atklāts kampaņas
«Ārsti pret smēķēšanu» laikā, un
tajā iesaistījušies arī mūsu pilsētas
Foto: Ivars Veiliņš mediķi.
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Laikraksta izdevējs pašvaldības aģentūra «Zemgales INFO»
bija spiests pieņemt lēmumu par
līguma laušanu ar VAS «Latvijas
pasts», jo sniegtā pakalpojuma
kvalitāte neatbilda prasībām.
Aģentūra regulāri saņēma sūdzības no iedzīvotājiem par laikrak-

sta piegādes problēmām, tādēļ
«Zemgales INFO» uzskatīja, ka
turpmāka sadarbība vairs nav
iespējama. Turklāt līdzšinējais
laikraksta izplatītājs – Latvijas
Pasts – vienpusēji vēlējās arī
paaugstināt pakalpojuma cenu,
taču vienlaikus negarantēja, ka
tiks atrisinātas visas ar piegādi
saistītās problēmas.
Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
tiks piegādāts katra jelgavnieka
pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā. Ņemot vērā līguma nosacījumus, laikraksts jāpiegādā līdz
pulksten 17.
Atgādinām, ka laikrakstu var
saņemt arī redakcijā Svētes ielā
33 – 211 vai pilsētā izvietotajos
stendos.

Jelgavniekiem
sava televīzija
 Kristīne Langenfelde

Ar periodiskiem ziņu
raidījumiem un diskusijām tiešraidē darbu
sākusi Jelgavas televīzija, kas sola, ka jau maija
beigās skatītājiem tiks
piedāvāti regulāri informatīvi raidījumi katru
darbdienas vakaru.
Jelgavas televīzijas direktors
Jānis Galviņš stāsta, ka televīzija
raida 33. decimetru kanālā un
iedzīvotājiem to iespējams uztvert
ar tā saucamajām parastajām jeb
istabas antenām. Diemžēl tiem
pilsētniekiem, kas televīzijas programmas skatās ar kabeļtelevīzijas
starpniecību, jaunais kanāls pie
ejams vien, nomainot antenu.
Jau šobrīd televīzija saviem
skatītājiem pirmdienas vakaros
pulksten 21 piedāvā informatīvu
raidījumu «Nedēļa Zemgalē»,
kura sižetos atspoguļotas aktualitātes Jelgavas, Bauskas, Dobeles,
Aizkraukles, Tukuma, Ogres

un Rīgas rajonā. Savukārt reizi
mēnesī tiek gatavots raidījums
«Lūdzu, motoru», kas patlaban
atspoguļo jaunumus pilsētas
satiksmes organizēšanā, taču ar
laiku tajā tiks iekļauti sižeti par
jaunāko auto jomā.
Tāpat reizi mēnesī televīzijā
notiks diskusijas tiešraidē ar
Jelgavas pašvaldības pārstāvju
un citu speciālistu piedalīšanos.
Tiešraides laikā skatītājiem būs
iespēja zvanīt uz studiju un uzdot
jautājumus studijas viesiem. No
šīs nedēļas televīzijā skatāms vēl
viens ziņu raidījums – «Jelgavas
aktualitātes», kas tiek pārraidīts
pirmdienu vakaros pulksten 21.
J.Galviņš gan piebilst, ka šādā
režīmā televīzija strādās tuvāko
mēnesi pusotru, taču pēc tam
tiek solīti regulāri ziņu raidījumi
pulksten 21 katru vakaru. «Mēs
plānojam arī apmaiņā ar citām
reģionālajām televīzijām raidīt
novadu ziņas, kā arī plašāk atspoguļot dažādus pasākumus pilsētā,
tostarp translēt amatierteātru
izrādes,» tā J.Galviņš.

Telefonakcija
28. aprīlī no pulksten 13 līdz 14
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā uz lasītāju
jautājumiem atbildēs Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

Rita Stūrāne.
Telefonakcijas laikā pa tālruni 63048801
R.Stūrāne atbildēs uz jautājumiem par sociālajiem pabalstiem; sociālo
palīdzību; Krīzes centra, Nakts patversmes, Dienas centra un Higiēnas
centra darbu; grupu dzīvokļiem; audžu ģimenēm, kā arī uz citiem
jautājumiem, kas ir pārvaldes kompetencē.
Līdz 28. aprīlim lasītāji savus jautājumus var iesūtīt arī
elektroniski pa e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv

28. aprīlī pulksten 21

Jelgavas televīzijas ēterā
tiešraidē uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs
Jelgavas domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš.
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Ar minimumu
vairs
nesamierinās

Pilsētnieks vērtē

Cik ilgi jūs
braucat
ar vienu
automašīnu?

 Kristīne Langenfelde

cību – tas par kaut ko liecina.
Bet būtiskākā loma jau to«Jelgava ir pietiekami
mēr visbiežāk nav gribēšanai,
zaļa,» saka apzaļumobet gan varēšanai. Tā tikai
šanas firmas «Aleja D»
šķiet – kas tur ko puķītes neiedirektors Andris Drēsstādīt vai zālienu neiesēt.
ka. Viņš neslēpj, ka vēl
Protams. Ja šo darbu uztic
pirms gadiem desmit
profesionāļiem, tad jārēķinās, ka
tikai retais domāja, kā
izmaksas būs aptuveni 10 – 15
savu dārziņu un uzņēprocenti no mājas vērtības. Par
muma teritoriju vērst
šādu summu jau var ne tikai
patiesi pievilcīgāku
veikt apzaļumošanas darbus, bet
– daudzi izlīdzējās vien
arī celiņus izbūvēt. Tas nav lēts
ar minimumu: kāds stāprieks, bet jāatzīst, ka cilvēku rodiņš, zāliens, un viss, bet
cība kļūst lielāka, tāpēc arī arvien
tagad situācija ir krasi
vairāki to var atļauties. Lai gan,
mainījusies – labiekārtorunājot par privātmājām, bieži
ta zaļā zona kļūst arvien
vien tomēr dārzs paliek otrajā
nozīmīgāka. «Tam nav
plānā – vispirms uzceļ māju un,
tikai estētiska nozīme
ja kredīta līdzekļi paliek pāri, tad
– tas būtiski paaugstina
top arī dārzs, ja ne, tad to iekārto
arī īpašuma vērtību,»
pakāpeniski gadu gaitā. Taču arī
piebilst A.Drēska.
tas ir tikai normāli.
Bet tomēr, ja cilvēka rocība
Spodrības mēnesī, kad apkār- neļauj – ir taču lietas, ko var
tējās teritorijas uzkopšana kļūst izdarīt pašu spēkiem?
īpaši aktuāla, «Jelgavas VēstneVar gan. Un ir piemēri, kur tas
sis» uz sarunu aicina apzaļumo- tiešām lieliski arī tiek paveikts,
šanas firmas «Aleja D» direktoru taču zināšanas tomēr nepiecieA.Drēsku, lai kaut nedaudz ieski- šamas. Jelgavā ir ne viens vien
cētu jaunākās tendences dārzu ie- Latvijas labākā dārza paraugs, un
kārtošanā un ar profesionāļa acīm cepuri nost šo cilvēku priekšā, kas
paskatītos uz pilsētas parkiem, tiešām cenšas no visas sirds. Ne
dārziem, pagalmiem, ražošanas velti saka: ja kaut ko dara ar lielu
un pašvaldības teritorijām.
mīlestību, tas uzreiz ir manāms.
Jūs sakāt, ka tendence Esot pat pierādīts, ka augi jūt, ar
mainās – cilvēki arvien vairāk kādu attieksmi pie viņiem pienāk
domā par labiekārtotu vidi.
saimnieks – šādos mīlētos dārzos
Jā, man šķiet, ka ļoti spilgti tas viss šķiet dzīvīgāks, krāšņāks, suvērojams tieši jaunceļamajos ob- līgāks. Bet, ja iemaņu nav, tad gan
jektos. Normatīvie akti visu laiku es labāk ieteiktu to lietu uzticēt
ir paredzējuši, ka, nododot objektu profesionāļiem. Nu, piemēram,
ekspluatācijā, apkārtējai teritori- jūs sakāt, zālīti iesēt, bet patiejai ir jābūt labsībā tas ir viens
iekārtotai, taču
Vēl pirms gada no grūtākajiem
vēl pirms gadiem
uzdevumiem –
bija grūti at- pašam to darot,
īpašnieki tam nepiešķīra lielu nopat paiet divi
rast vienkāršus var
zīmi – tādu pašu
mēneši, katru vamazāko stādiņu
strādniekus se- karu strādājot.
ķeksīša pēc iestāPirmkārt, Jelzonas laikā, bet gavā zeme visdīja, un viss. Bet
nu jau situācija
tagad dienā biežāk jāuzved,
ir pavisam cita
jo melnzemes te
pat pieci ienāk nav, un tie ir 10
– daudzdzīvokļu mājas, biroju
centimetdarbu meklēt –ri.15
ēkas, tirdznieJau uzvešana
cības centri un
– tie paši celt- un nolīdzināšaarī ražošanas
na vien prasīs
nieciņi tagad milzu laiku. Tad
objekti top kopā
ar izstrādātiem
gatavi strādāt vēl jāiesēj. Proapzaļumošanas
tams, ir redzēts,
apzaļumoša- ka arī celtnieks
projektiem. Un
mēs tiešām vagar objektu zānas firmās
ram redzēt, ka
līti izkaisa, taču
katra šāda vieta
– kur garantija,
zaļāku dara pilsētu.
ka tā ieaugs?! Manuprāt, tas nav
Arī privātmājas?
tik lēts prieks, lai atļautos visu
Neapšaubāmi – arī tās kļūst pārstrādāt. Tāpat ir ar bruģēšanu
sakoptākas. Praksē pat ir bijuši – to nu es noteikti neieteiktu darīt
atsevišķi gadījumi, kad cilvēks, pašiem. Jā, varbūt tur nav vajaceļot māju, vispirms izvēlas ierīkot dzīgs gluži apzaļumošanas firmas
dārzu un tikai tad pabeidz būvnie- speciālists un var izlīdzēties ar

Skaitļi runā

«Ir patīkami, ka pie mums ienāk Eiropas tendence stādīt nevis mazas koku stibiņas, bet gan
jau četrus metrus augstus koku stādus. Tie gan labāk ieaug, gan daudz retāk tos tā vienkārši
var apskādēt vandaļi. Un nav jābīstas, ka šādi koku stādi audzēti nevis Latvijā, bet, piemēram,
Vācijā – mūsu apstākļiem tie ir labi piemēroti,» spriež apzaļumošanas firmas «Aleja D» direktors Andris Drēska.
Foto: Ivars Veiliņš
celtniekiem, bet tik un tā labāk ka tas nav viegli, tur ir vajadzīgs
Andris Drēska
pašiem nedarīt.
tāds kā grūdiens. Un šajā gadījuKādas vēl jūs varat minēt mā būtu lieliski, ja tas nāktu no
• Izglītība – augstākā, Latvijas
tās tradicionālākās kļūdas, ko pašvaldības puses. Viens vai divi
Lauksaimniecības universitāte,
pieļauj cilvēki, kas paši ķeras šādi pilotprojekti, kas parādītu,
agronoms.
• Darba pieredze – pēc augstpie dārzu ierīkošanas?
ka var arī citādāk – var taču beiskolas beigšanas no 1996. gada
Tas trakākais ir tad, kad cilvēks dzot gribēt dzīvot sakārtotā vidē,
– «Rīgas dārzi un parki», parku
salasās dažādus žurnālus un bez pagalmā, kur droši bērnu palaist
dārznieks; no 1999. līdz 2000.
projekta sāk apzaļumot teritoriju. rotaļāties un pašam patīkami pagadam – individuālā darba veicējs,
Ja tas viss nav uzlikts uz papīra, sēdēt. Man jau šķiet, ka šoreiz bez
dārznieks; no 2000. gada – apzūd kopaina, un cilvēks nespēj pašvaldības palīdzības neiztikt.
zaļumošanas firmas «Aleja D»
saskatīt, kā tas viss izskatīsies rīt, Un, ja tas aizietu, tad mēs tiešām
direktors.
pēc gada un desmit. Piemēram, redzētu pilsētu pārvēršamies.
augus pa vienam sastāda zālienā Nenoliedzami – Jelgavas pašval- pie mums darba meklējumos, bet
– sākumā varbūt glīti, bet vēlāk dība daudz domā par zaļu pilsētu. mums jāatsaka, jo visas vietas jau
tas tikai apgrūtina mauriņa kop- Paskatieties – pagājušajā gadā pilnas. Te mēs atkal labi varam
šanu. Ja vēl neuztaisa apdobīti vien mēs esam ieguvuši brīnišķīgu redzēt, ka būvniecības bums ir
ap šo stādu, tad pavisam švaki, jo Uzvaras parku, Ozolskvēru, arī beidzies – tie paši celtnieciņi tagad
zāle augam noņem barības vielas citviet pilsētā apstādījumi kļūst jau darbu meklē apzaļumošanas
firmās. Mūs, protams, tas ieprieun mitrumu.
plašāki. Tas ir patīkami.
Tāpat arī nepaskatās, kuram
Bet, no otras puses, ir cil- cina, jo ir no kā izvēlēties.
Nobeigumā labprāt dzirdēaugam saules vairāk vajag, kam vēki, kam tas šķiet par traku
ēna labāk patīk, bet pēc tam ne- – ne viens vien pārmetums tu par to aktuālo un jauno,
saprot, kāpēc augs nīkuļo. Paliek dzirdēts par pārāk dārgiem kas tagad ienāk apzaļumošanas jomā.
jau arī tās mūžam tradicionālās labiekārtošanas darbiem.
Neapšaubāmi – arī mūsu jomā
kļūdiņas, kad cilvēks nepadomā,
Ir jau arī tādi, kas bļauj, ka veika krūms vai koks augs, un sastā- kalā piens par dārgu. Tie, kas savā ir savas modes tendences. Spilgda tos pārāk cieši vai tuvu ēkām mazdārziņā puķi iestāda, varbūt tākais noteikti varētu būt dažādu
– daudz šādu piemēru ir mūsu tiešām šausminās, kur tās izmak- dekoratīvu formu veidošana
daudzdzīvokļu māju pagalmos.
sas rodas, bet mums ir jārēķinās augiem, jo daba mums piedāvā
Jūs pieminējāt daudzdzī- ne tikai ar stādu iegādi, bet algām, tikai lokveida, piramīdas vai
vokļu māju pagalmus.
tehniku un citiem izdevumiem. kolonveida formas – pārējais jau
Diemžēl tie mūsu pilsētā no Es gribētu teikt: izmaksas nav ir speciālistu darbs. Tāpat ļoti
apzaļumošanas viedokļa ir vis- dārgas – tā ir adekvāta maksa par moderni kļūst dažādi potējumi
– piemēram, to, ko mēs agrāk
briesmīgākie. Tas patiesībā ir pakalpojumu.
paradokss, jo iedzīvotāji vēl nav
Nonācām līdz darbiniekiem bijām pieraduši redzēt kā pa
sapratuši, cik milzīga vērtība ir – jūs vidēji sezonā nodarbināt zemi ložņājošu krūmu, tagad
uzpotē uz stumbra. Un tas rada
šiem iekšpagalmiem. Paskatie- ap 100 cilvēku.
ties, kas tagad notiek – ceļ jaunas
Jā, tas ir sezonā. Ainavu arhi- šo pārsteiguma momentu. Līdaudzdzīvokļu mājas, bet teri- tekti gan mums ir trīs, un ar to dzīgi ar selekcionētiem stādiem
torija ap tām ir tik, cik mašīnas pilnīgi pietiek. Tieši tāpēc brīžiem – koka vai krūma miza nav vis
nolikt un pāris koku iestādīt, brīnos – LLU katru gadu absolvē ierastajā krāsā, bet kļūst tumši
bet vecajos pagalmos, kur patiesi ap 30 ainavu arhitektu, bet Latvi- sarkana, dzeltena, arī ziedi kļūst
varētu izvērsties, nekas nenotiek. jā apzaļumošanas firmas ir tikai lielāki, kuplāki. Tas atkal ir tāds
Saprotu, ka pārliecināt cilvēkus ap 30, katrā no tām nenodarbina pārsteiguma moments – it kā papar labu skaistam pagalmam tad, vairāk kā piecus arhitektus. Kur zīstams, ierasts augs, bet nianses
kad efektīvāk apsaimniekošanas paliek pārējie? Skaidrs, ka drīz jau citas. Savas nianses ir arī celiņu
naudu būtu ieguldīt siltināšanā, parādīsies šo speciālistu pārpro- ierīkošanā – Eiropā jau ierasts
ir gaužām grūti.
dukcija. Citādāk tas ir ar vidējā šim nolūkam pārsvarā izmantot
Bet ar kaut ko taču ir jā- līmeņa speciālistiem, ko sagatavo plēstos laukakmeņus vai klinkerus (no māla karstā temperatūrā
sāk!?
Bulduros, viņu gan trūkst.
No vienas puses, it kā jau es to
Pieminējāt, ka arī darbi- apdedzinātas flīzes), bet pie
saprotu, bet, no otras puses, arī nieku tirgus būtiski ir mai- mums gan vēl priekšroka ir vecajam labajam betona bruģim. Lai
pats pagaidām vēl dzīvoju šādā nījies.
mājā, taču nezinu, vai sasparošos
Kardināli mainījies. Ja vēl pirms gan ir tikai laika jautājums, līdz
un aktivizēšu pārējos iedzīvotājus gada bija grūti atrast vienkāršus tas atnāks pie mums – akmens
tam, lai kaut ko beidzot mainītu. strādniekus sezonas laikā, tad salīdzinājumā ar bruģi ir daudz
Man šķiet, ka katrs jau apzinās, tagad dienā pat pieci cilvēki ienāk ilgmūžīgāks, praktiskāks.

Pozitīvi
Negatīvi

Kā jūs vērtējat Jelgavas domes darbību?
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«Latvijas faktu» aptaujas dati (Jelgavā, 2007. gada decembrī)

Ģirts Lucis,
ir privātais
bizness:
– Braucu, kā
sanāk, taču
parasti mašīnu nākas
mainīt pēc
kādiem diviem gadiem. Daru to tāda paša
iemesla dēļ, kā pārējie, – divi gadi
ir pietiekami ilgs laiks, lai mašīna
paspētu nolietoties, turklāt gribas
arī jaunāku modeli.
Lita Zalāne,
skolniece:
– Manai draudzenei mašīna
ir tikai gadu,
taču doma,
ka nu vajadzētu citu,
virmo ļoti
bieži. Jaunieši parasti to dara
tāpēc, ka gribas labāku modeli,
lai vienaudžu vidū var izcelties.
Protams, arī naudu piekrāj klāt,
tāpēc var atļauties kaut ko citu,
labāku.
Aleksandrs
Korostkins,
bezdarbnieks:
– Ar pašreizējo mašīnu
braucu jau
piecus gadus,
un šī ir mana
otrā mašīna vispār. Protams, apzinos, ka vajag iegādāties kādu
citu, labāku mašīnu, bet tomēr
vēl aizvien kā braucu ar veco, tā
braucu.
Pēteris
Kudulis,
strādā celtniecībā:
– Ilgāk par diviem trim gadiem ar vienu
mašīnu cenšos nebraukt.
Pa mūsu ceļiem auto nolietojas
diezgan ātri, un esmu sapratis, ka
izdevīgāk ir veco pārdot un vietā
nopirkt jaunu, kas tikko atvesta
no, piemēram, Vācijas, nevis ieguldīt bargu naudu remontos.
Kristīne
Lintiņa, strādā sabiedriskās ēdināšanas jomā:
– Manuprāt,
mašīna jāmaina reizi trijos
gados, un tā
arī cenšos darīt. Galvenokārt jau
mainu tādēļ, ka pamazām pāreju
uz jaunākiem modeļiem – sāku ar
pavisam vecu mašīnu, bet ar laiku
piekrāju naudu un varu atļauties
arī kaut ko jaunāku.
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Pašvaldības
policija
iegādāsies
skūterus

ZIŅAS

Nojauc, lai celtu
Pēc rūpīgas un
ilgstošas
gatavošanās,
izsverot
visus
riskus,
aptuveni
40 gadus
vecais
ūdenstornis
topošā
Zemgales
olimpiskā centra
būvlaukumā
tika
nojaukts
pāris
minūšu
laikā.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Sintija Čepanone

Jelgavas domes Finanšu komitejas sēdē tika
atbalstīts Pašvaldības
policijas lūgums iestādes budžetu papildināt
par 1200 latiem, kas paredzēti skūteru iegādei
likumsargu darba optimizācijai. Par to šodien,
24. aprīlī, deputāti vēl
lems domes sēdē.
«Skūteris Pašvaldības policijas
inspektoriem būs tāds pats transporta līdzeklis kā mašīna, taču
tas ļaus ne tikai vasaras mēnešos
ieekonomēt degvielu, bet arī, piemēram, ātrāk nokļūt notikuma
vietā, kas dažkārt nebija iespējams
sastrēgumu dēļ,» nepieciešamību iegādāties skūterus pamato
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags.
Ja viss noritēs, kā iecerēts, tad
Pašvaldības policijas inspektori
jau pēc mēneša pusotra patruļās
izbrauks ar skūteriem. V.Vanags
lēš, ka to priekšrocības apliecinājusi arī galvaspilsētas pieredze,
un kopumā iecerēts iegādāties
četrus šos transporta līdzekļus,
kas darba pienākumus, tostarp
pilsētas teritorijas pārlūkošanu
vasaras mēnešos ļaus veikt vēl
operatīvāk.
Šim mērķim Jelgavas domes
Finanšu komitejas sēdē tika nolemts Pašvaldības policijai papildus piešķirt 1200 latus, savukārt
pārējais nepieciešamais finansējums būs ieekonomētie iestādes
budžeta līdzekļi. «Izsludināsim
iepirkumu konkursu un veiksim
cenu aptauju. Tad arī taps zināms,
cik kopumā Pašvaldības policijai
izmaksās skūteru iegāde,» norāda
V.Vanags.

Strītbola
sacensības
skolēniem

3

 Sintija Čepanone

Otrdien pie BMX trases
pulcējās simtiem skatītāju, lai «pēdējā gaitā»
pavadītu apmēram 40
gadus veco ūdenstorni. Aplausiem skanot,
60 metrus augstā celtne bija gar zemi, un tā
tika likvidēts vienīgais
šķērslis, lai nu jau ar
pilnu sparu varētu sākties Zemgales Olimpiskā centra būvniecība.
«Sagrautais tornis mums lieti
noderēs, lai varētu būvlaukumā
izveidot pagaidu ceļus,» Zemgales Olimpiskā centra būvdarbu
vadītājs būvkompānijas «LEC»
pārstāvis Voldis Škapars atklāj,

ka šim nolūkam noderēs torņa
šķembas, kas tiks uzbērtas pagaidu ceļu virsmai, nodrošinot
smagās tehnikas piekļūšanu
objektam pat ļoti slapjā laikā.
Un tas nozīmē, ka līdz ar torņa
nojaukšanu dota zaļā gaisma
vērienīgās celtnes – Zemgales
Olimpiskā centra – būvniecībai. «Kad ceļi būs izveidoti,
teritorijā pazemināsim ūdens
līmeni, nomainīsim grunti pret
ļoti kvalitatīvu drenējošo smilti,
noblietēsim un varēsim sākt likt
pamatus,» skaidro V.Škapars.
Torņa demontētāji – SIA
«Demo Group» – vērtē, ka viss
izdevies, kā iecerēts, un nu augstā celtne būvniecības darbiem
vairs netraucē. «Ūdenstorņa
nojaukšana nebija nekas sarežģīts, taču pirmajā vietā vienmēr

ir drošība, tāpēc tai pievērsām
īpašu uzmanību,» saka SIA
«Demo Group» tehniskais direktors Jānis Grebzde, piebilstot,
ka svarīgākais esot bijis torni
izkustināt no vertikālā stāvokļa
– tas izdevies, un tornis ar trosēm novilkts gar zemi.
SIA «Jelgavas ūdens» inženieris Kārlis Pogulis atminas,
ka tornis savulaik būvēts, lai
nodrošinātu pienācīgu ūdens
spiedienu visām Latvijas Lauksaimniecības universitātes
ēkām, kas atrodas Pārlielupē.
60. gadu vidū ūdens torni bija
paredzēts nodot ekspluatācijā,
taču atklājās daudz defektu, un
tas neizdevās. «Torņa tilpums
bija vien 100 kubikmetru, arī rezervuāra augstums nebija pareizi aprēķināts,» dažas nebūšanas
atklāj K.Pogulis un piebilst, ka
tolaik pilsēta strauji attīstījās,
un tornis tā arī nostāvēja, nevienu dienu neizmantots. Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis»,
ūdenstornis ticis uzpildīts tikai
vienu reizi – tad, kad to centās
nodot ekspluatācijā.

Posta muzeja ēku
 Sintija Čepanone

Naktī no svētdienas uz
pirmdienu ap pulksten
23.30 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā nostrādāja signalizācija.
Apsardzes darbinieki
ierodoties konstatēja,
ka kāds centies izdauzīt
ēkas logus pagalma
pusē.
«Šis gadījums vēlreiz apliecina,
ka nopietni jādomā par videonovērošanas izveidi muzeja apkaimē,»
teic muzeja direktore Gita Grase
un skarbākus vārdus velta Pašvaldības policijai, kas acīmredzot
nepietiekami kontrolē naktī notiekošo pilsētā. Viņa atklāj – spriežot
pēc tā, kāda aina pagalma pusē
pavērusies no rīta, tostarp tukšas
pudeles, visticamāk, postījumus
nodarījuši vandaļi alkohola reibumā.
«Naktī no svētdienas uz pirmdienu sabojāti divi muzeja logi,
kuriem izsistas trīs rūtis. Šīs stikla
paketes ir izturīgas pret triecienu,
tāpēc plaisas radušās vien ārējām

rūtīm,» G.Grase norāda, ka tas
būtiski neapdraud muzeja krājumus, taču kopš šī incidenta ēka
tiek apsargāta.
Vandaļu pastrādātais pagaidām
vēl nav novērsts, taču G.Grase
zaudējumus lēš ap 200 latu apmērā. «Taču summa varētu būt
arī lielāka, jo ar rūts nomaiņu
vien nepietiks – abi logi jāizņem,
jo trieciena rezultātā sasisti arī
koka spraišļi,» muzeja direktore
norāda, ka ēka ir apdrošināta,
taču daļu no izdevumiem nāksies
uzņemties pašiem, jo saskaņā
ar līgumu pašrisks stiklojumam
muzeja ēkai ir 50 lati.
Pirms apmēram divām nedēļām
vandaļi izsituši logus arī sporta
namam «Daugava». Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis
atklāj, ka Trenažieru zālē sabojāti
divi logi – vienam izsists caurums,
bet otra stikla pakete trieciena
rezultātā vien saplaisājusi. «Uz
palodzes stāvēja kauss, un tas ir
nozagts.» Pašlaik abi logi pārstikloti, un kopumā tas izmaksājis ap
111 latiem.
Par abiem gadījumiem policijā
saņemti iesniegumi un sākta
izmeklēšana.

Vecāki un policija sola
uzlabot sadarbību
 Sintija Čepanone
Vecāku apvienības un Valsts policija ir apmierināti ar savstarpējo
sadarbību, kopīgiem spēkiem cenšoties apkarot noziedzību, akcizēto
preču tirgošanu nepilngadīgajiem
un narkotiku izplatību.
Taču šajā jomā vēl aizvien ir
daudz darāmā, un Valsts policijas
vadība kopā ar vecāku apvienību
pārstāvjiem dalījās pieredzē un
diskutēja par aktuālākajām problēmām un to risinājumiem.
«Mēs vairākkārt esam centušies
pieķert pārdevējus, kas nepilngadīgajiem tirgo alkoholu un cigaretes, un divos desmitos gadījumu
tas arī izdevies. Taču šajā procesā
bija jāiesaista paši pusaudži, un
no likumdošanas viedokļa tas nav
pareizi,» stāsta Cēsu pilsētas domes apvienības pārstāve Dzintra
Kozaka, un to kā aktuālāko problēmu minēja teju visi pārstāvji no

citām vecāku organizācijām, piemēram, «Vecāki Jelgavai», «Vecāki
Dobelei», «Vecāki Rīgai», «Vecāki
Tukumam». Viņi Valsts policijas
priekšnieku Aldi Lieljuksi aicināja
panākt, lai likumdošana neliegtu
iespēju sabiedrībai līdzdarboties
likumpārkāpumu novēršanā un
apkarošanā. «Mums nepieciešams
atbalsts, lai nenodarītu pāri tiem,
kas piedalās reidā,» tā vecāki.
Nepilnības likumdošanā konstatētas arī citos jautājumos,
piemēram, skolas direktori šobrīd
ir ieinteresēti noklusēt gadījumus,
kad skolā konstatēta narkotiku
pārdošana vai lietošana, jo viņus
var sodīt par nespēju izvairīties no
šādiem pārkāpumiem. A.Lieljuksis
solīja problēmas risināt, jo arī viņš
pamanījis virkni nepilnību, kas
kavē pie mums iesviest pasaules
pieredzi – policijas darbu deleģēt
sabiedrības pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām.

 Kristīne Langenfelde

Eiropas dienā, 9. maijā,
pulksten 14 pie kultūras nama notiks skolu jaunatnes strītbola
čempionāts. Sacensībās
aicināti piedalīties visu
Jelgavas skolu audzēkņi. Pieteikšanās – līdz 7.
maija pulksten 17.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē,
ka čempionāts notiks zēnu un
meiteņu komandām divās klašu
grupās: no 7. līdz 9. un no 10.
līdz 12. Komandā jābūt četriem
dalībniekiem – trīs spēlētājiem un
vienam rezervistam. Pieteikties
sacensībām var Jelgavas Sporta
hallē (Mātera ielā 44a) pie dežuranta, tālrunis 63045961, e-pasts:
jssc@dome.jelgava.lv. Piesakoties
jānorāda komandas nosaukums,
skola, klašu grupa, spēlētāju
vārds, uzvārds, kā arī kontaktpersona. Sacensību uzvarētāju
apbalvošana – no pulksten 18 līdz
18.30. Savukārt jau no pulksten 18
paredzēts rokgrupas «Huskvarn»
koncerts. Sacensības organizē
Sporta servisa centrs, par balvām
gādā Jelgavas pašvaldība, bet
kultūras programmu nodrošina
aģentūra «Kultūra».

Shēmu var aplūkot arī
www.pilsetsaimnieciba.lv
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Dienas centri
«Integra» un «Atbalsts» – tie ir divi mūsu pilsētas pašvaldības dienas centri, kas
darbojas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē. Katram no tiem nedaudz sava specifika,
taču to abu galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura
problēmām. «Integrā» dzīves iemaņas un prasmes palīdz apgūt jauniešiem ar
iedzimtu garīgu atpalicību, bet «Atbalstā» ik dienu savas otrās mājas atrod pieauguši cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kas kā slimība uzliesmojusi
jau dzīves laikā.
Katru dienu centra apmeklētāji iemācās ko jaunu un soli pa solītim kļūst patstāvīgāki. Tas, kas mums bieži vien šķiet pašsaprotams, viņiem ir rūpīgi izstrādāts
uzdevums un ar centību sasniegts mērķis.
Ideālā variantā centros viņiem būtu nepieciešams sasniegt tādu attīstību, lai
viņi paši spētu apmierināt savas ikdienas vajadzības un, iespējams, pat atrastu
darbu, taču līdz tam soli pa solim jāiet garš ceļš.

Rīts dienas centrā «Integra»
sākas ar kopīgu tējas dzeršanu.

Mūsu mazās uzvaras
 Kristīne Langenfelde

Aleksandrs cītīgi rēķina – burtnīcā glīti tiek
skaitīts 2+3, 4+7; Dace
rūpīgi izšuj dvielīti, kas
būs dāvana mammai
Mātes dienā; Jurim vislabāk padodas aplīmēt
pudeles un kastītes;
Lauma raksta burtus,
pēc katra skaļi saucot
vārdus: dienas centrā
«Integra» katrs jaunietis atrod nodarbi sev.
Daudzi no viņiem atzīst,
ka, pirms ieradās šeit, to
nav pratuši.
Dienas centra vadītājs Gints
Taube neslēpj, ka četru gadu laikā
viņi ir izcīnījuši milzum daudz
savu mazo uzvaru. «Jaunietis,
kas visu laiku ir pavadījis mājās,
bijis vecāku aprūpēts un lolots,
visbiežāk neprot pat pavisam
vienkāršas lietas – uzklāt galdu,
apģērbties, apkopt sevi. Ar to mēs
arī sākam un pamazām ejam uz
priekšu. Ja sākumā visus centra
dalībniekus šurp veda vecāki, tad
šobrīd jau tikai reto vecāki pavada
līdz durvīm – bailes un apjukumu uz ielas, liftā vai uz kāpnēm
viņi ir pārvarējuši. Tā atkal ir
mūsu uzvara. Ir saprotams, ja
vecākiem gadiem nācies rūpēties
par savām atvasēm, nesaņemot
nekādu atbalstu, viņi principā sāk
dzīvot sava bērna dzīvi – visbiežāk
tam seko depresija, viņi neredz
perspektīvu, nenotiek iespējamā
attīstība. Viņi uzskata, ka tas
vienkārši ir viņu liktenis, un tad
jau pieņemt lēmumu, ka var būt
arī citādi, ir ļoti grūti. Tieši tāpēc

Jurim vislabāk padodas pudeļu
un kastīšu
rotāšana –
pēdējā laikā
to tapis ļoti
daudz un
nu jau viņa
aizsākto
turpina arī
citi dienas
centra apmeklētāji.
ir šis centrs – mēs vismaz dienā no- būtiskāk, apguvis latviešu valodu
ņemam rūpes no vecāku pleciem – nu viņš brīvi runā kā latviski, tā
un cenšamies sniegt jauniešiem krieviski. Krists un Lauma bez vetik daudz, cik vien iespējams, lai cāku pavadības nespēja paspert ne
viņus tuvinātu patstāvīgai dzīvei,» soli – tagad Lauma jau pati atnāk
spriež G.Taube.
līdz centram, bet Kristu vecāki
Tiem, kas apmeklējuši
pavada tikai līdz ēkai.
skolu, tagad dienas centrs
Arī G.Taube uzsver, ka
šķiet kā lielisks turpināšādu centru izveide ir bijusi
jums – viņu dzīve atkal
likumsair piepildīta, bet tiem, kas
karīgs
skolā nav gājuši, tā ir
solis. «Ir
pavisam jauna paspeciālās
saule. Piemēram,
skolas,
Daces bērnībā
bet pēc
skolu aptam...
meklēt bijis
diemžēl
neiespēja nekas.
L a i
mi. Un centrā
Nākamā
arī maz pa- posma vienviņa pirmo reizi bez
mazām dienas cen- kārši nav,
mammas palīdzības
tra dalībnieki apgūst bet tas bija
cenšas tikt galā ar ikdienas pienākumiem. ikdienā nepieciešamās ie- ļoti nepieViņa stāsta, ka patīk viss maņas, naudas tērēšana ciešams.»
– gan šūt, gan dziedāt, joprojām daudziem ir neizPar to, ka
gan vingrot, gan galdus protama mīkla. Tieši tāpēc centrs ir neklāt. «Mājās vienai bija viņiem ir sava mācību nau- pieciešams,
skumji, tagad man te ir diņa, kas ļauj trenēties.
liecina arī
draugi.»
atsaucība
Savukārt Aleksandrs te ie- – «Integru» ik dienu apmeklē ap
mācījies gatavot ēst un, kas vēl 15 cilvēku vecumā no 16 līdz 45
gadiem. Tas ir liels atbalsts ne
Aleksandrs
tikai jauniešiem, bet arī ģimenēm.
jau skolā labi
«Visus izdevumus sedz pašvaldība
apguvis skaitī- – vienīgais vecāku līdzmaksājums
šanas prasmi,
ir 50 santīmi dienā ēdināšanai,»
bet tagad
tā G.Taube. Tā nu jaunietis no
centrā sociālās rīta pulksten 9 te ierodas, un viņa
darbinieces ik
diena ar dažādām nodarbībām ir
dienu viņam
aizpildīta līdz pat pulksten 17.
palīdz atsvai«Iespējams, ka joprojām ir ģimedzināt zināšanes, kas par šādu iespēju nezina
nas. Izrādās,
– es vienkārši aicinu atnākt, novērAleksandram
tēt, un varbūt arī jūsu bērnam mēs
tas padodas!
spēsim palīdzēt,» spriež G.Taube.
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Kad izzūd iedzītā baiļu sajūta
 Kristīne Langenfelde

Krists tikai pavisam
nesen pārvarēja savas
bailes – nu jau viņš
viens pats spēj droši uzkāpt pa trepēm. Šādu
mazo uzvaru viņš 24
gadu vecumā ir izcīnījis
ne mazums, un pēdējā
laikā tās tiek piedzīvotas arvien biežāk.
Šobrīd Krists ir viens no
tiem, kas apmeklē dienas centru «Integra»
jauniešiem ar garīgo
atpalicību, taču bija
laiks, kad visa ģimenes
dzīve bija pakārtota
tikai viņa vajadzībām
– vecākiem no daudz
kā nācās atteikties,
daudz ko ierobežot,
lai audzinātu dēlu.
Krista mamma Inese ar nopūtu saka: «Žēl, ka agrāk šādu
iespēju nebija.» Viņa domā dienas
centru «Integra», kas darbojas
Sociālo lietu pārvaldes paspārnē,
kur ik dienas jauniešiem ar garīgo atpalicību ir iespēja saturīgi
pavadīt stundas, kamēr vecāki
bez bažām var pilnvērtīgi pildīt
savus pienākumus.
Inese nelabprāt runā par pagātni – tā sāpina, atmiņas ir skumjas.
Viņa visā pilnībā uz savas ādas ir

izbaudījusi to, ko nozīmē «citāds
bērns». «Par to jau nevarēja runāt,
uz tevi skatījās šķībi, atbalsts bija
minimāls – patiesībā tā vispār nebija. Tagad ļoti apbrīnoju jaunās
mammas, kas spēj savu bērnu
tiesības aizstāvēt un daudz ko
panākt. Mūsu laikā viss bija citādi – mums padomju režīms bija
iedzinis baiļu sajūtu: ja esi citāds,
tad tevis nav vispār, tev nav arī
tiesību,» atceras mamma.
Ģimene gadiem pielāgojusies
apstākļiem. Galvenais pelnītājs
ģimenē bijis tētis – mammai vajadzēja ilgus gadus sēdēt mājās
un pieskatīt Kristu, citas iespējas
nebija. Tikai vēlāk materiālu
apstākļu spiesta ģimene pieņēma
lēmumu: mamma strādās naktīs. Tā nu Inese gadus septiņus
strādāja naktsmaiņu darbu, lai
no rīta, kad tētis devās uz darbu,
būtu mājās un sekotu līdzi dēla
gaitām. «Protams, tas nebija
viegli, bet citas izejas arī nebija,»
spriež Inese.
Vēlāk viņa atkal palika bez
darba un pilnībā pievērsās dēlam.
«Var jau teikt, ka mums paveicās, kad Jelgavā atklāja pirmo
speciālo klasi bērniem ar garīga
rakstura problēmām – Kristam
bija iespēja apmeklēt skolu, bet,
kad skola pabeigta, atkal mājas
dzīve,» tā mamma.
Par dienas centru viņa uzzināja no kādas paziņas. «Uzreiz

sapratu, ka tā ir lieliska iespēja
Kristam – viņš būs kopā ar vienaudžiem, sabiedrībā, iegūs jaunas
prasmes, iemaņas. Mēs bijām
vieni no pirmajiem, kas atnāca
uz centru,» stāsta Inese.
Līdz ar brīdi, kad Krists sāka
apmeklēt dienas centru, varēja mainīties arī vecāku dzīve
– viņi pirmo reizi 20 gadu laikā
apzinājās, ka ir drošas rokas,
kam uzticēt bērnu. «Jā, es tagad
strādāju, turklāt strādāju dienā,
arī vīrs strādā, bet Krists tikmēr ir dienas centrā. Man nav
ne mazāko bažu – esmu droša,
zinu, ka par viņu parūpēsies un
vakarā mēs tiksimies. Centrā
strādā burvīgi cilvēki, viņu atdeve ir apbrīnojama – es kā mamma
jūtu: viņiem tas nav tikai darbs,
bet sirdslieta, un tas ir ļoti svarīgi. Ne kurš katrs būtu gatavs
uzņemties šādu pienākumu
– dienu no dienas pavadīt kopā
ar šiem jauniešiem, neatlaidīgi
rūpējoties un mācot viņus. Paldies, ka Jelgavā ir šāda iespēja
– tā ļoti daudziem vecākiem ir
neatsverama palīdzība. Es jūtu,
cik ļoti mainījies ir Krists – viņš
pamazām kļūst pieaudzis, un tas
viss tikai tāpēc, ka viņam ir sabiedrība. Tāpat nemitīgi aug arī
viņa prasmes: te vienu darbiņu
izdarījis, te ar ko citu ticis galā.
Man kā mammai tas ir milzīgs
gandarījums,» tā Inese.

Lai izbēgtu no vientulības
 Kristīne Langenfelde

Uz dienas centru «Atbalsts» ik dienu ceļu
mēro ap 18 cilvēku
– galvenokārt viņi šurp
nāk, lai izbēgtu no vientulības, kas viņus sagaida mājās.

Katrā dienas centrā ir savi
dežuranti, kuru pienākums
ir gādāt, lai galds laikā uzklāts, telpas sakoptas.
Foto: Ivars Veiliņš

Te gan ir kāda būtiska atšķirība
no dienas centra «Integra». Proti,
«Atbalsts» paredzēts cilvēkiem ar
psihiskās veselības traucējumiem,
tāpēc, lai viņus šeit uzņemtu, jāuzrāda psihiatra nosūtījums.
Sociālā darbiniece Inese Mežavilka stāsta, ka šeit saturīgi
pavadīt dienas nāk cilvēki, kuriem sta» apmeklētāji.
Savukārt Anatolijs, vīrs ap 50,
psihiskas saslimšanas sākušās
Arī šeit viņi gūst jaunas iemaņas «Atbalstā» iecelts par galveno
dzīves laikā. Parastā shēma ir un prasmes – visbiežāk gan tāpēc, dežurantu. Tas nozīmē, ka viņa
vienkārša – cilvēku skar slimība, ka, saudzējot viņus, mājās visus pienākums ir izveidot grafiku,
viņš ārstējas un, kad hospitalizāci- pienākumus viņu vietā centies iz- skatīties, lai visi to ievēro. Viņš
ja vairs nav nepieciešama, viņš kā darīt kāds cits. Piemēram, Imants pats atzīst, ka tā ir liela atbilalternatīvu mājas dzīvei var izvē- nesen zaudējis mammu, kas visu dības izjūta, taču vienlaikus ir
lēties dienas centru. «Visbiežāk tie mūžu par viņu rūpējusies. Un, lai ļoti patīkami, ka viņš var būt
ir cilvēki, kas dzīvo vieni – mājās arī pieaugušais vīrietis jau sen kā noderīgs. «Ko es daru mājās? Sēžu
viņus neviens negaida, dienas rit pats spētu sevi apkopt, izrādās, ka un skatos televizoru. Cik tad ilgi
vienmuļi, bet centrā mēs palīdzam tieši te viņš pirmo reizi klājis gal- tā var dzīvot? Šeit ir fantastiski
to dažādot, mācām sadzīvot ar du. «Nu bija jau tā, ka visu manā darbinieki, ļoti laba atmosfēra,
savu slimību. Pārsvarā cilvēks vietā darīja mamma, bet izrādās, interesantas nodarbes – ar prieku
apzinās savu problēmu
nāku uz centru,» piebilst
un zina arī simptomus,
Anatolijs.
kas liecina par slimības saLai arī ik pa laikam kāda
asināšanās tuvošanos. Arī
veselības stāvoklis uzlamēs pēc slimību vēstures
bojas un viņš ir spējīgs atto jau spējam pamanīt un
griezties patstāvīgā dzīvē,
zinām, kad cilvēkam atkal
atrodot darbu, pārsvarā
nepieciešams hospitalizēgan klientu loks šeit mainās
ties. Regulāri sekojam arī
maz. «Ir jāsaprot, ka šo
līdzi tam, lai viņi lietotu
cilvēku slimība ir hroniska
ārstu izrakstītos medika– tā var mazināties un
mentus. Taču ikdienā viņi
atkal uzplaiksnīt, tāpēc ne
ir tādi paši cilvēki kā mēs
vienmēr brīdī, kad šķiet, nu
– ar savām prasmēm, sa- «Atbalsta» sociālā darbiniece Inese Mežavilka jau tiešām atbalsts vairs
viem trūkumiem,» spriež nupat ierīkotajā kapelā dienas centrā. Tajā ik nav nepieciešams, tā tas
rītu uz nelielu lūgšanu sanāk visi centra ap- arī ir,» saka I.Mežavilka,
I.Mežavilka.
Jautāti, kas ir tas, kas meklētāji. «Izrādījās, ka mūsu apmeklētājiem piebilstot gan, ka par tiem
viņus piesaista «Atbals- tas patiesi bija nepieciešams – viņi labprāt apmeklētājiem, kas tiešām
tam», dalībnieki visi kā piedalās lūgšanās,» tā I.Mežavilka, piebilstot, atrod savu vietu dzīvē, paši
viens saka – šeit nav gar- ka pavisam drīz kapelā būs arī sava ikona, kas spēj sadzīvot ar slimību,
laicīgi. «Mēs dziedam, pasūtīta Kristīgajā akadēmijā.
paši par sevi pilnībā parūdejojam, dodamies uz bapēties un nonāk atpakaļ
seinu peldēt, sportojam, apmeklē- ka es varu arī pats. Patiesībā es darba tirgū, ir vislielākais prieks.
jam izstādes, koncertus, braucam tiešām varu pats tikt galā ar visu «Tad mēs tiešām esam sasnieguši
ekskursijās – paši mēs to nevarētu – vienīgi man tā atmiņa slikta,» savu visaugstāko uzdevumu,» tā
izdarīt,» cits caur citu sauc «Atbal- nosaka Imants.
I.Mežavilka.

atbildam
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Iespējams, Pulkveža
O.Kalpaka ielā būs
gājēju pāreja
«Uzskatu, ka Jelgavā par gājējiem tiek domāts ļoti maz.
Piemēram, Lielās un Pulkveža
O.Kalpaka ielas krustojums
– mašīnām, kas, braucot centra
virzienā, vēlas nogriezties pa
labi uz O.Kalpaka ielu, gājēji,
kas to vēlas šķērsot, ir jāpalaiž,
taču reālajā dzīvē tā nenotiek
– gājēju pāreja ved vien pār
Lielo ielu, bet pēc tam – kaut zem
riteņiem skrien! Un turpat taču
ir bērnu rotaļu laukums, tādēļ
šo krustojumu itin bieži jāšķērso
arī jaunajām māmiņām ar bērnu
ratiņiem!» «Jelgavas Vēstnesim»
kāda kundze jautā, vai tur nav
paredzēts izveidot gājēju pāreju
vai vismaz drošības saliņu, kur

patverties gājējam, kas grib šķērsot O.Kalpaka ielu.
Atbildot uz jautājumu par gājēju
pārejas nepieciešamību Lielās un
Pulkveža O.Kalpaka ielas krustojumā, lai varētu droši šķērsot
O.Kalpaka ielu, pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē,
ka minētais krustojums tika apsekots un situācija izvērtēta – pretī
atrodas bērnu rotaļu laukums
un krustojuma šķērsošana ir apgrūtināta. «Jautājums par gājēju
pārejas izveidi nosūtīts izskatīšanai Satiksmes drošības komisijā,»
norāda «Pilsētsaimniecībā».
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Par drošību
gādās luksofors
Februāra vidū «Jelgavas
Vēstnesī» vērsās autovadītājs
Edgars, ierosinot Raiņa un
Akadēmijas ielas krustojumā izveidot barjeru gājēju
drošībai, tādējādi, viņaprāt,
izvairoties no situācijas, kad
automašīnu sadursmes gadījumā ciestu gājēji.
«Pilsētsaimniecības» speciālisti jautājumu solīja izskatīt Jelgavas pilsētas domes
Satiksmes kustības drošības
komisijā. Kā informē aģentū-

ras direktors Andrejs Baļčūns,
barjeras uzstādīšana vien negarantētu gājēju drošību, taču
viņš norāda, ka pašlaik ir izsludināts konkurss par luksoforu rekonstrukcijas darbiem
Raiņa un Akadēmijas ielas
krustojumā. «Tas vienlaicīgi
uzlabos ceļu satiksmes drošību
uz ielām gan transportam, gan
gājējiem,» A.Baļčūns piebilst,
ka projekts tiks realizēts līdz
2008. gada 20. augustam.
Sagatavoja
Sintija Čepanone
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Lai saņemtu pabalstu,
aicina atvērt kontu
«Tagad, lai es varētu saņemt sociālo pabalstu, man bankā jāatver
konts, jo Sociālo lietu pārvaldes
kasē tas vairs nav iespējams,»
«Jelgavas Vēstnesim» klāsta pensionārs Jānis. Viņš vēlas zināt,
kāpēc tiek mainīta ierastā kārtība
– viņaprāt, tas cilvēkiem nav izdevīgi, jo sanāk, ka konts jāatver
pat tad, ja pabalsts jāsaņem tikai
reizi gadā.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne atklāj, ka
šāda prakse jau ierasta citās Latvijas pilsētās un ikviens iedzīvotājs,
kam pienākas sociālā palīdzība pabalsta veidā, bankā aicināts atvērt
kontu vai norādīt, uz kuru nauda
jāpārskaita, jo daudziem tāds jau
atvērts, lai varētu saņemt, piemēram, pensiju.
Jelgavā šāda kārtība iedibināta
galvenokārt tādēļ, lai mazinātu rindas pie pārvaldes kases,
iedzīvotājiem ērtāku padarītu

naudas saņemšanu (to bankās
iespējams izdarīt jebkurā laikā),
kā arī paaugstinātu pabalsta
saņēmēja drošību. «Iedzīvotāju
sūdzības par drūzmēšanos rindā
pie kases netrūka, un viņi aicināja
šo problēmu risināt. Turklāt gada
sākumā kāda pensionāre, kas
nupat saņēmusi sociālo pabalstu,
tika izsekota un viņai nozagta kā
nauda, tā pase. Viņa atzina, ka
drošāk tomēr būtu, ja pabalsts
tiktu ieskaitīts bankas kontā,»
stāsta R.Stūrāne.
Šis gadījums pārliecināja par
nepieciešamību situāciju mainīt,
un pašlaik ikviens aicināts bankā
atvērt kontu, uz kuru piešķirto
pabalstu pārskaitīt. Taču tas gan
nenozīmē, ka kase Sociālo lietu
pārvaldē tiek likvidēta. «Pašlaik
kasē naudu var saņemt ārkārtas
gadījumos, piemēram, ja cilvēks
piedzīvojis ugunsgrēku, plūdus,
tas ir, gadījumos, kad atbalsts
naudas veidā nepieciešams neka-

vējoties,» Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja norāda, ka jābūt objektīvi pamatotam iemeslam, kāpēc
iedzīvotājs, kam sociālais pabalsts
pienākas kaut reizi gadā, kontu
bankā nevar atvērt un naudu
vēlas saņemt kasē.
Arī Jāņa kunga gadījumā bankā
ieteicams atvērt kontu, jo, kaut
tikai reizi, arī pēc gada viņam

varētu būt nepieciešamība saņemt sociālo pabalstu, turklāt uz
to varētu pārskaitīt arī pensiju.
R.Stūrāne norāda, ka par papildu izmaksām nav jāraizējas – ir
bankas, kurās nav jāmaksā ne par
konta atvēršanu, ne uzturēšanu.
Sīkāku informāciju iespējams
iegūt Sociālo lietu pārvaldē.
Sagatavoja Sintija Čepanone

pat nemeklē policijas palīdzību,
bet šis gadījums tikai apliecina,
ka Jelgavas policija spēj operatīvi
un sekmīgi atrisināt pat šādas it
kā sīkas lietas.
Vēl vairāk – vainīgais 22 gadus
vecais jaunietis līdz šim nebija
agrāk sodīts un neatradās arī
policijas redzeslokā.
Pēc šī notikuma vēlētos ierosi-

nāt Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldes vadību izteikt
pateicību un piešķirt naudas prēmiju minētajiem inspektoriem
par darba operativitāti.
Paldies saku arī Pērnavas ielas 17. nama iedzīvotājiem, kas
palīdzēja policijai izmeklēšanas
gaitā.
Tētis Andris Pedkovics

Pateicība

Paldies policijai!
17. aprīlī ap pulksten 11.30
manam desmit gadus vecajam
dēlam, atgriežoties mājās no
skolas, Pērnavas ielas 17. nama
pagalmā uzbruka kāds krietni
vecāks jaunietis un ar draudiem
nozaga mobilo telefonu.
Pēc notikuma nekavējoties
vērsos policijā ar iesniegumu, un
jau pēc piecām stundām policijas

darbinieki lietu bija atrisinājuši,
vainīgo atraduši, un dēls atguva
telefonu.
Jelgavas policijas Kriminālpolicijas inspektori Andris Miklons
un Ingus Zālītis ļoti operatīvi
veica savu darbu, kas tagad tikai
vairo manu uzticību policijai.
Iespējams, ka daudzi vecāki līdzīgos gadījumos stereotipu dēļ

SPA & Wellness klubs «FITLAND» –
sajūtu harmonija!
Uzmundrinās, kad jutīsies
noguris; iepriecinās, kad būsi
noskumis; atveldzēs, kad par
sevi liks manīt slāpes; relaksēs, kad māks saspringums,
un nodrošinās fizisku slodzi,
kad gribēsi pasportot. Tieši
tāda ir SPA & Wellness kluba
«Fitland» filosofija – piedāvāt daudzveidību, bet ļaut
pašiem izvēlēties, kā smelties spēkus jaunam darba
cēlienam.
Klubs «Fitland» durvis vēris
pavisam nesen, vienuviet piedāvājot kā aktīvas nodarbības,
tā relaksējošas procedūras. Plašas un gaišas telpas, patīkama
atmosfēra un telpu dizains,
jaunākās paaudzes trenažieri,
augstas klases solāriji, dažāda
veida masāžas, Jelgavā vienīgais SPA komplekss un divi
skvoša laukumi – tā ir tikai

daļa no tā, ko iespējams izbaudīt klubā «Fitland», turklāt par
ikvienam pieejamām cenām.
Vēlies pārliecināties? Atnāc! Un
tevi sagaidīs draudzīga apkalpošana un pieredzējuši treneri
– viņiem ir svarīgi, lai tavs prāts
un ķermenis būtu harmonijā
un lai tu šeit gribētu atgriezties
atkal un atkal.

Tieši Tu esi
gaidīts un īpašs

Izstrādājot kluba koncepciju,
tas tika veidots un maksimāli
orientēts uz kluba apmeklētāju
vajadzībām, ērtībām un labsajūtu. Kluba veidotāji tālredzīgi
ir parūpējušies, lai viss, kas
nepieciešams pašsajūtas uzlabošanai, būtu atrodams vienuviet.
Sporta vai relaksācijas nodarbībām piemērotu apģērbu varat
iegādāties sporta preču veikalā
un tad izvēlēties – doties uz

trenažieru zāli, riteņbraukšanu
(body bike), grupas nodarbībām
lielajā aerobikas zālē vai mazajā
(pilates, joga, kalanētika u.c.)
vai arī relaksējošām procedūrām
SPA kompleksā, kur var izbaudīt
trīs veidu pirtis, turku pirts vai
saunas dziedinošo spēku, ūdens
kontrastvannu kājām vai iegremdēties ķermeni un garu atspirdzinošā burbuļvannā. Klubā
«Fitland» piedāvā arī zemūdens
un ārstniecisko masāžu, ko veic
kvalificēti speciālisti, savukārt
zeltainu iedegumu var iegūt
kādā no trijiem solārijiem, bet
pēc tam saposties frizētavā.
Īpašu attieksmi pret Tevi un
ikvienu «Fitland» apmeklētāju
nodrošina sporta klubu klientu
uzskaites sistēma, kas
«patur prātā» tavas vēlmes un ieradumus.

reizi nodarbinātas tiktu pilnīgi
visas muskuļu grupas, savukārt
spēka trenažieri vairāk piemēroti
tiem, kam nepieciešama figūras
korekcija. Protams, ir vēl virkne
citu trenažieru, taču Tev nebūs
jālauza galva, kurš no tiem ir
piemērotākais – to droši vari atstāt treneru ziņā, kuri izstrādās
speciāli tev piemērotu treniņprogrammu, kas no jauna ļaus
iemīlēt savu ķermeni.

Izbaudi skvošu Jelgavā

Fitnesa klubā «Fitland» Tev
tiek piedāvāta unikāla iespēja
arī Jelgavā spēlēt skvošu – intelektuālu, azartisku un dinamisku
sporta spēli, kas palīdz uzturēt
labu fizisko formu, trenē uzma-

Kļūsti savējais!

Iepriecini ķermeni
un garu

«Fitland» trenažieru zāles priekšrocība neapšaubāmi ir tā, ka plašā zāle
aprīkota ar jaunākās paaudzes labākajām iekārtām, uz kurām iespējams
trenēties kā iesācējiem, tā
cilvēkiem ar zināmu «rūdījumu». Piemēram, kardiotrenažieri ļaus atbrīvoties
arī no pāris liekiem kilogramiem
(sporta nodarbības laikā, minot
pedāļus vai skrienot, ir iespējams
trenažiera monitorā noskatīties
iemīļotu televīzijas pārraidi),
atsvaru trenažieri gādās, lai pa-

šinieku acīm tiem, kas par savu
spēlēs prasmi varbūt kautrējas.
Ja vēlies skvošot, bet nezini,
kā, pamatiemaņas Tev palīdzēs
apgūt treneri. Viņi arī gādās par
to, lai spēles prasmi pilnveidotu
tie, kuriem skvošs jau kļuvis par
dzīvesveidu.

nību un veiklību. Šeit uzstādīti
divi sertificēti laukumi: viens
– tradicionāli ar aizmugurējo
stikla sienu un iespēju spēlētājus
vērot skatītājiem, otrs – diskrētāks, kas ļauj noslēpties no sve-

Domājot par
klientu labsajūtu,
«Fitlad» izveidota
arī atpūtas zona,
kur var nobaudīt
atspirdzinošus
kokteiļus, svaigi
spiestas sulas un
veselīgas uzkodas. Tā ir lieliska
iespēja pirms vai
pēc nodarbībām
vienatnē sakārtot
domas vai satikties ar draugiem, izbaudot «Fitland» mājīgo gaisotni. Šeit ir visi priekšnoteikumi, lai Tu varētu veidot
un sasniegt harmoniju sevī,
savā ķermenī, savās domās.
Jo ilgāk esi «Fitland» klients,

jo vairāk priekšrocību Tevi
sagaida. Tiek slēgti arī korporatīvie līgumi, kas varētu būt
saistoši tiem darba devējiem,
kuriem ir svarīga darbinieku
saskaņa ne tikai ar citiem, bet
arī ar sevi un savu ķermeni.
Starp citu – «Fitland» turpina pilnveidoties un šajā
procesā aicina iesaistīties arī
Tevi. Tev ir padomā sauklis,
kas visprecīzāk atspoguļo
jaunā fitnesa kluba filosofiju? Tad sūti to pa e-pastu:
info@fitland.lv, un trāpīgākā
autoru gaida uzmundrinoša
balva.
Sīkāk par SPA & Welness kluba «Fitland» piedāvājumu lasi
internetā: www.fitland.lv!

SPA & Wellness klubs
«Fitland»
Jelgavā, Dobeles šosejā 7,
«Martas centra» 2. stāvā,
e-pasts:
info@fitland.lv
Tālrunis 63023070

6., 7. lpp

transporta līdzekļi

Ceturtdiena, 2008. gada 24. aprīlis

Automašīna – nākamais pirkums
pēc sava mājokļa

Arī auto kapsētas jūt
saimniecisko panīkumu

 Anna Afanasjeva

 Anna Afanasjeva

cenu, vairāk pērk vidējās klases
Var piekrist kādas auto dīleres citētajai autoražošanas
mašīnas – liecina novērojumi
korifeja Henrija Forda atziņai, ka vislabākā mašīna ir
Pašlaik dīleri Jelgavā
«Peugeot» autosalonā, kam šojauna. Atkarībā no dotībām ikviens auto pārdevējs
piedāvā iegādāties sešu
vasar apritēs pieci gadi. Mēnesī
cenšas uzsvērt, ka cilvēkiem, kas skaita naudu, noteikti
marku – «Peugeot»,
pašlaik tajā pārdod četras piecas
izdevīgāk iegādāties jaunu auto un norēķināties par
«Lada», «KIA», «Ford»,
mašīnas, labākajos laikos bija
to septiņos gados, nevis piecus gadus tikpat maksāt
«Renault» un «Dacia»
vidēji deviņas.
par lietotu auto. Tomēr auto īpašnieku domas atšķi– automašīnas. Šogad
«Nozarē strādājam no 1994.
ras. Gan dažādās gaumes dēļ – viens saglabā uzticību
to klāstu varētu papilgada. No 2004. gada vairs nevar
vācu ražojumiem, citam iepatīkas franču dizains. Gan
dināt «Toyota» autoprognozēt, kurā mēnesī mašīarī pieredze katram ir atšķirīga – viens dod priekšroku
salons. Dīleri atzīst, ka
nas pērk vairāk. Tagad nevar
pārbaudītām vērtībām un jauna lēta auto vietā izvēlas
plašāks klāsts veicina
teikt darbiniekiem: nostrādājiet
nopietnāku lietotu auto, citam ir pretenzijas pret to,
gan konkurenci, gan
kārtīgi novembrī un decembrī,
ka, izbraucot pa salona vārtiem, jaunas mašīnas vērtība
patērētājiem nodrošina
jo janvāris nāks ar zināmām
krītas par procentiem 30, kamēr lietotai šī atšķirība
lielākas izvēles iespē«Bonifācija brīvdienām»,» atklāj
nav tik būtiska.
jas. «Atliek vēlēties,
B.Ribaka.
Šajā numurā «Jelgavas Vēstnesis» ielūkojas jaunu translai cilvēku ienākumi
SIA «Intransserviss» tirdznieporta līdzekļu pārdevēju un auto kapsētu ikdienā.
pieaugtu un viņi varēcības menedžeris Juris Līcis arī
tu atļauties iegādāties
neslēpj, ka tirdzniecības apjoms
jaunas automašīnas ar
sarucis reizes trīs. Klienti šajā latu izlietoti jaunu rezerves daļu Ja klāt nāk KASKO apdrošināšatik patīkamo jauna auto
laikā lielākoties lūkojas ekono- iegādei apjomīgajai noliktavai, tas na vai lielas atlaides, tas cilvēkus
auru.» Ekonomiskā simiskās klases mašīnu virzienā. nav vienkārši. Uzņēmums vēlas piesaista, bet neteikšu, ka īpaši,»
tuācija gan ieviesusi saVisi darījumi galvenokārt notiek, panākt, ka mašīnas salonā varēs stāsta B.Ribaka. Katram par
vas korekcijas, un auto
izmantojot līzinga pakalpoju- izvietot bez iegādes. Salons saņē- akcijām jābūt savam viedoklim.
mis piedāvājumu nodarboties ar Dzirdot reklāmas, ir vērts pajautirdzniecības apjomi
mus.
gandrīz visu marku tirSavukārt Tatjana Popova no korejiešu auto «Hyndai», «KIA» tāt, kāpēc. Ir vērts pārliecināties,
gotājiem ir ievērojami
«Karpoviča automobiļu komerc- un «Ssang-Yong» pārdošanu, bet cik īsta šī akcija ir, jo veikalos
nereti nākas saskarties, ka tā ir
sarukuši.
kompānijas» ir apmierināta, ka pagaidām atturējies.
nosacīta – pirms tās preču cenu
uz vispārējā apsīkuma fona aug
palielina un tad izsludina atlaiMartā valstī reģistrēti 1885 noiets «Lada» automašīnām. Mīnusu īlens no maisa
jauni auto jeb par 32 procentiem Jelgavā tās pieejamas no šā gada nelien, bet blusas var atrast des. Arī automašīnu pārdošana
Jelgavas auto dīleriem Rīgas šajā ziņā nav izņēmums. Tiesa,
mazāk nekā šajā mēnesī pērn. Sa- sākuma. Arī «KIA» nevarot runāt
vukārt pirmajā ceturksnī kopumā par samazinājumu valstī – šīs tuvums nozīmē mīnusu – po- parasti piedāvājums ir skaisti no- skatās kā uz antikvāru lietu, īsti jiem pakalpojumiem un izmakreģistrētas 5934 jaunas automašī- markas pārdošanas apjoms pa- tenciālie pircēji nereti brauc uz formulēts un mīnusu «īlens» ne- vecu mašīnu pie mums nemaz sām garantijas laikā. Iespējams,
kur īsti no maisa tik daudz nav. Pārsvarā ir 10 – 12 klienti ne visu par izmaksām
nas, tas ir, par ceturto daļu mazāk lielinājies
ārā nelien. Tomēr gadus vecas un jaunākas, tomēr noskaidrojuši. Dīleri atgādina,
nekā pērn. Jelgavā reģistrēts par vienu
savas «blusas» arī liela daļa iedzīvotāju mašīnu ne- ka uz pirmo apkopi klients var
mazāk nekā 100 automašīnu. procentu.
var atrast.
ierasties jebkurā laikā, bet otrās
var atļauties vispār.
Speciālisti atzīst, ka ievērojamais Viņa, noLīdzīgi kā citām
Dīleri atzīst, ka tagadējās ma- apkopes laiks jāsaskaņo, jo prasarukums uz pēdējo gadu fona rādot uz
precēm, arī jauna- šīnas 20 gadus
sa lielāku darba
nav kritisks. Zināmā mērā situā- k o m e r c Jelgavā reģistrētie
jām automašīnām vairs nekalpo,
patēriņu.
ciju var vērtēt pat pozitīvi, arī noslēpuvieglie automobiļi
samazinās kalpo- pēc desmit gadu
Pa r p a p i l d u
auto tirgotāji piekrīt, ka pagājušā mu, gan
šanas laiks. Ra- ekspluatācijas
m
aksājumiem
gada tempi bija pārlieku strauji. n e a t k l ā j
• 2006. gada sākumā – 19 689
žotāji to īpaši gan seko utilizācija. • 2007. gada sākumā – 22 133
dīleri norāda,
Uz tirdzniecības apsīkuma fona š ā g a d a
neatklāj, tomēr Kalpošanas laiku • 2008. gada sākumā – 24 301
ka pakalpojumi,
šogad atsākusies kādreizējā Lat- pārdošakuluāros figurē ietekmē braukšavijas auto tirgus līdera – «Lada» nas apjoCSDD dati kas nav obligāti
septiņu gadu nor- nas stils un auto
garantijas laikā,
– renesanse. Pirmajā ceturksnī mus Jelmālas eksplua- uzturēšana.
ir un tiek saskaņoti ar klientu.
valstī reģistrētas 144 jaunas šīs gavā. Pērn
tācijas termiņš.
Ikdienā notiek dažādi. B.Ribaka
markas mašīnas, kas ir teju par k l i e n t i
Rūpnīcas garan- Kad klientu neinformē,
stāsta gadījumu ar paziņu, kas ie400 procentiem vairāk nekā šajā t e i e g ā tijas standarta var sekot «trādi rīdi»
gādājusies jaunu auto, ko Jelgavā
laikā pērn. Speciālisti auto vērtē d ā j u š i e s
laiks ir trīs gadi,
Jauno auto pircēji kā ne- nepiedāvā. «Kādā garantijas apkokā vienkāršu, bet visai praktisku 67 «KIA»
daži ražotāji, kā gatīvu vērtē to, ka garantijas pē pie reizes nomainīti arī bremžu
modeli, kas maksā nepilnus 5000 m a r k a s
«KIA», piedāvā laikā mašīna piesaistīta vienam kluči. Detaļām piešķirta atlaide,
latus. Pieņemams risinājums auto, vēl
tiem, kam nepieciešams lēts pār- p i r m s Uz tirdzniecības apsīkuma fona šogad atsākusies kādreizējā Latvijas auto visus septiņus konkrētam servisam, nereti bet darbiem – ne. Būdama kliente
vietošanās līdzeklis.
g a d a – tirgus līdera – «Lada» – renesanse. Pirmajā ceturksnī valstī reģistrētas gadus. B.Ribaka pakalpojums ir jāgaida. Turklāt ar raksturu, viņa uzsvērusi, ka
Tomēr kopumā nav piepildī- 30. Esot 144 jaunas šīs markas mašīnas, kas ir teju par 400 procentiem vairāk norāda, ka Arā- vai ik reizi, veicot garantijas darbības nav saskaņotas – kluču
bu Emirātos, pie- apkopi, meistari konstatējot nomaiņa šajā apkopē nebija pajušās prognozes, ka smagajos s a m a - nekā šajā laikā pērn.
mēram, uzskata, visādus papildu trūkumus, par redzēta un īpašniece to neprasīja
ekonomikas apstākļos pieaugs z i n ā j i e s
lielākajai pircēju daļai pieeja- luksus auto realizācijas apjoms, galvaspilsētu. Uzsākot darbību, ka jau trīs gadus kalpojusi mašīna ko papildus jāmaksā pieklājīgas darīt. Pēc «trādi rīdi» servisā kluči
mais mazās klases automašīnu bet vidējai klasei pieprasījums to dzirdējis ne viens vien auto ir ļoti veca. Mūsu labklājību summas, bet skaidru pamatoju- nomainīti atpakaļ.»
B.Ribaka uzsver, ka šādos
segments. 2005. gadā tas veidoja saglabājas. Būtiski, ka korejiešu tirgotājs. Mūsu pilsētā jaunās ar attīstītajām valstīm, kur nu mu ne vienmēr izdodas saņemt.
14,9 procentus no jauno auto markas auto ražotājs nodrošina mašīnas vairāk sāka piedāvāt, vēl ar Arābu Emirātiem, grūti Pēc klientu domām, tas garan- gadījumos ar klientu ir jāstrādā,
tirgus, bet šā gada martā sarucis ievērojamu – septiņu gadu – ga- kad pieauga auto realizācijas salīdzināt. Tiesa, tajā pašā laikā tijas servisiem ir labs naudas jāinformē. «Vienmēr prasām
līdz 12,8 procentiem. Toties jū- rantiju. Tāpat standarta aprīko- apjomi. Tajā pašā laikā ne viens pat uz vecās Eiropas labklājības pelnīšanas veids. Dīleri apgalvo, klienta tālruņa numuru, lai
tami – no 19,7 procentiem 2005. jumā ietilpst tas, ko citi piedāvā vien šejienes dīleris itin veiksmīgi valstu fona izceļamies ar pārlieku ka ikvienam klientam jau pirms vajadzības gadījumā sazinātos.
gadā līdz 25,7 procentiem šajā kā papildu bonusus. T.Popova par klientiem pacīnījies ar Rīgas dārgu un prestižu auto īpatsvaru. auto iegādes ir iespēja uzzināt Izmantojam īsziņas, kurās inmartā – pieauguši apvidus auto uzskaita priekšrocības un pauž kolēģiem. «Viss atkarīgs no tā, kā Kad uz otrā modeļa golfu daudzi visu par auto apkopēs veicama- formējam, ka esam zvanījuši,
lai klients nevarētu teikt, ka
SUV klases tirdzniecības apjomi. pārliecību, ka cilvēki automa- klientam sevi pasniedz. Vai visu
tas nav darīts. Tas tāpēc, ka
Populārākie šīs klases modeļi šīnas turpinās pirkt un kājām uzmanību velta tikai viņam, vai
agrāk daudzi vienkārši atbildēšogad ir bezceļu milzis «Toyota nestaigās: «Mašīna ir otrais pir- arī uzmanības pietrūkst. Ir arī
ja: jūs mums nezvanījāt. Tagad
Landcruiser» un «Honda CRV». kums pēc nekustamā īpašuma, un klienti, kam liekas, ka, pērkot
mēģinām nodrošināties. Pret
Tas atgādina par nepilnībām automašīnu tirgus būs pēdējais, jaunu mašīnu, visam salonam,
ieraugot viņu, ir jāklanās un
klientu cenšamies izturēties
auto nozares normatīvajos aktos kas apstāsies.»
labi, bet gadās atklāt arī viņa
un uzskatāmi pierāda mūsu ceļu
Viņa atzīst, ka Meiju ceļā nav jāstaigā uz pirkstgaliem,» pievainu. Garantijas laikā mašīnā,
kritisko stāvokli.
«aizgājusi» «Ford» auto tirdznie- redzē dalās B.Ribaka, piebilstot,
piemēram, lietota lētā degviela,
cība, tomēr labi, ka tā Jelgavā ka galējības un pārspīlējumi
un filtrs ir ciet. Reizēs, kad konMašīnas pirks,
saglabājusies Aviācijas ielā. Sa- nav labākais sabiedrotais, jābūt
statēta klienta vaina, garantija
kājām
vukārt SIA «Auto līdzsvaram.
J.Līcis stāsta – dažkārt klienti
visu nesedz. Klients toreiz cennestaigās
fans» jaunajā
Jelgavā un rajonā
tās pastāvēt, ka visu ir ievērojis.
SIA «Enro»
salonā Atmodas maldīgi domā, ka Jelgavā cenas
norakstītie
Prasījām, lai savu rīcību pierāda
valdes locekle
ielā šogad varētu ir augstākas nekā Rīgā. Tāpat ir
transporta līdzekļi
ar degvielas uzpildes staciju
Biruta Ribaka
piedāvāt «Toyota» klienti, kas spriež, ka te var iegādāties
tikai
apskatei
izvietotos
čekiem,» klāsta B.Ribaka.
atzīst, ka situā- • 2005. gadā
markas
spēkratus.
698
T.Popova skaidro, ka garancija jauno auto • 2006. gadā
Uzņēmuma valdes modeļus. Arī tā nav tiesa – pircē861
tijas laikā mašīnas piesaista
t i r d z n i e c ī b ā • 2007. gadā
loceklis Ziedonis jiem pieejams viss, kas atrodas
976
mainījās pagā- • 2008. gada 1. cet.
Jacevičs stāsta, noliktavā. Dīleri piekrīt, ka šo- SIA «Enro» valdes locekle Biruta Ribaka pašlaik pārvietojas ar noteiktam servisam, kurš spēj
213
CSDD dati ka pašlaik turpi- dien cilvēki pirkumam gatavojas
jušajā vasarā.
«Peugeot» džipu, pirms tam braukusi ar 307. un 407. modeli. nodrošināt konkrētā autoražoNav tā, ka manās diskusijas par – atnāk vienreiz, otrreiz, un tikai «Neesmu automašīnas kalps, bet to nelaužu. Vienmēr jūtu cieņu tāja prasības un nodrošinājis
šīnas vispār nepērk. Lielākoties tirdzniecības nosacījumiem. Proti, trešajā reizē darījums notiek. pret citu cilvēku izgudroto, jo pati to nevarētu.» Otrs uzņēmu- konkrētās markas remonta
to dara juridiskās personas, ie- šīs markas mašīnas varētu tirgot Zināma, bet ne noteicošā loma ir ma valdes loceklis Guntis Ribaks gan izmanto «Hummer» džipu. shēmas. Tā kā tās ir dārgas,
dzīvotāji – retāk. Sarucis piepra- kaut tūlīt, ja salons vispirms tās piedāvātajām akcijām. «Atkarīgs Citi auto dīleri no Jelgavas pārsvarā pārvietojas ar mašīnām, ko konkurence šo servisu vidū ir
tāda, kāda ir.
sījums pēc modeļiem ar lielāku iegādātos. Apstākļos, kad 200 000 no tā, ko klientam tajās piedāvā. piedāvā realizācijai.

Arī tādas nozares pārstāvji kā automašīnu
kapsētu saimnieki atzīst, ka dzīve kļūst grūtāka. Cilvēkus vairāk
nodarbina iztikšanas
problēmas, nevis rezerves daļas savam auto.
Pēdējā pusgadā pieprasījums pēc tām jūtami
sarucis, kaut arī šodien
automašīna nav nekas
ekskluzīvs, bet ikdienas
nepieciešamība.

Jelgavā reģistrētie vieglie
automobiļi, kam izieta
tehniskā apskate
• 2006. gada sākumā – 12 134
• 2007. gada sākumā – 13 907
• 2008. gada sākumā – 15 373
CSDD dati

Jelgavā un rajonā reģistrētie
jaunie automobiļi
• 2005. gadā
• 2006. gadā
• 2007. gadā
• 2008. gada 1. cet.

134
224
457
97
CSDD dati

Visvairāk tas skar uzņēmumus,
kam šī joma ir vienīgais darbības
veids. SIA «Romas serviss», kas
pirms laika atteicies no servisa
pakalpojumiem, lēš, ka līdzšinējo
septiņu darbinieku vietā mašīnu
izjaukšanai un lietoto rezerves daļu
tālākai realizācijai pietiks ar pieciem
vai pat četriem cilvēkiem. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Rendijs
Holts spriež, ka apsīkums varētu
pieturēties gadu pusotru, pēc tam
saimnieciskajai aktivitātei vajadzētu atgriezties agrākajās sliedēs. Tas
gan būs atkarīgs arī no gaidāmajām
ceļu nodokļa izmaiņām. Ja tas stipri
palielināsies, klienti orientēsies uz
metāla nodošanu, rezerves daļu
pircēju būs mazāk, lai gan pēdējā
joma ir tā, kas auto kapsētām veido
pamatienākumus.

Interesē mašīnas,
no kurām nopelnīt

Šīs jomas pārstāvji parasti ņem
mašīnas, no kurām kaut ko vēl
var nopelnīt. Pārējo īpašniekiem
labāk iesaka vest to nodot metāllūžņos, jo arī vairāki šīs nozares
uzņēmumi saņēmuši licences
mašīnu norakstīšanai. «Pašlaik
metāla cenas jūtami augušas.
Piemēram, par otro golfu tur var
dabūt latus 100 vairāk nekā auto
kapsētā. Vasarā, kad cena atkal
nokritīsies, būs otrādi. Tad mašīnas vairāk vedīs uz šejieni,» pēc
pieredzes lēš R.Holts, piebilstot,
ka faktiski auto kapsētā pieņem
ikvienu mašīnu, ja tai ir dzinējs
un ritošā sistēma.
Pašreizējā situācijā ar mašīnu
dzelžiem vien pelnīt esot grūti.
«Kaut arī Rīgā auto atdod par
velti. Ja pierēķina atvešanu ar
evakuatoru, strādnieka daļu par
mašīnas izjaukšanu 25 – 60 latu
apmērā atkarībā no sarežģītības pakāpes, nekāda izdevīguma
nav,» spriež «Romas servisā».
Savukārt klienti uzskata, ka savu
laiku nokalpojušo auto savākšana
varētu būt izdevīgs rūpals – pat
no Saldus esot gatavi braukt un
paši vest, maksājot 100 latus par
mašīnu. Arī «Romas serviss» nesen
no Saldus pārvedis mašīnu, kas
divus mēnešus tur gaidījusi, kamēr radusies vajadzība uz turieni
braukt. Vešana notiek arī no citām
pilsētām, kur attiecīgajā brīdī izvietoti sludinājumi, taču tas neesot
rādītājs. «Ja redzu, ka no mašīnas
varēs nopelnīt, nākam pretī un
izjaukšanai domāto mašīnu atvedam par velti. Ja tās saimnieks
grib lielāku summu, ierēķinām
evakuatora izdevumus. Regulāri
piedalījāmies Valsts materiālo
rezervju izsolēs, kur nonāk policijas par alkohola lietošanu
braucējiem konfiscētās mašīnas.
Nu laikam vairs nesadarbosimies,
jo izstrādāti jauni nosacījumi.
To laikam darījis cilvēks, kas
visu laiku sēdējis kabinetā un no
praktiskās puses ar šo jomu nav

saskāries. Piemēram, «Audi 80»
uzlikta 500 latu minimālā cena.
Auto kapsēta par 200 latiem
tādu auto ņemtu, ja to atvestu uz
šejieni. Līdz iepriekšējai izsolei
martā bija cita kārtība – katrai
mašīnai minimālā cena bija 75
lati. Kurš vairāk izsolīja, tas paņēma. Tā atklājās reālās cenas,»
savas nianses atklāj R.Holts. Arī
SIA «Enro» valdes locekle Biruta
Ribaka piekrīt, ka auto iegāde no
policijas laukumiem kļūst neizdevīga, lai gan, sīki visu sašķirojot,
atlasot krāsaino metālu, arī
mīnusu nav.

Kad piemēros pasaules
praksei, būs sprādziens

Normatīvie akti, kas skar auto
kapsētas, pie mums atpaliek
no pasaules prakses. Pie mums
mašīna obligātā kārtā nav jānodod auto kapsētā. To var izjaukt
mājās vai mežā, izliet eļļu grāvī...
Ārzemēs, kaut arī mašīna nepiedalās satiksmē, kamēr tā nav
nodota auto kapsētā, īpašnieks
automātiski saņem ceļu nodokļa
rēķinu, kas ir ievērojami lielāks nekā pie mums. Piemēram,
Holandē ap 500 eiro gadā par
vidējas jaudas auto. Pie mums
par mašīnu, kas nepiedalās satiksmē, neviens nespiež nodokli
maksāt. Tāpat nevienam īpaši
neinteresē, kas notiek ar auto.
Tālab Latvijā mašīnu jaukšana
pie privātmājām ir ierasta parādība. Ir nelegālie, kam kādas 500

Rendijs Holts, kura uzņēmums pirms gadiem trīs izjauktā veidā
rezerves daļām vedis mašīnas no Holandes, atzīst, ka pie mums
cilvēki daudz vieglāk šķiras pat no labākām mašīnām nekā vecajā
Foto: Ivars Veiliņš
Eiropā.
veikta nedz tehniskā apskate, nedz
tās bijušas apdrošinātas. Pārējos
vieglos auto tiesīgas norakstīt auto
kapsētas vai metāllūžņu pieņēmēji.
Ārzemēs pēdējiem nav atļauts
pieņemt automašīnas. «Piemēram,
Holandē uz katras mašīnas jāatstāj uzlīme, kura auto kapsēta to
jaukusi. Ja rodas kāda problēma,
piemēram, atstāts gāzes balons,
nav izņemtas durvju gumijas
stikli, izgrieztas drošības siksnas,
vainīgajam piemēro sankcijas. Pie
mums šajā ziņā vēl ir «bardaks»,
var brīvi braukt uz metāllūžņu nodošanas punktiem, kur mašīnas sapresē, eļļas iztek... Tur vidi neļauj

Pavasaris visur ir lielās tīrīšanas laiks. SIA «Enro» īpaši, jo jāatbrīvojas no visa, kas sakrājies no agrākajiem gadiem, lai izbūvētu
piebrauktuvi jaunajam servisam.
mašīnas sētā stāv, – ievērojuši
zinātāji. B.Ribaka domā, ka tas
saistīts ar pie mums tik izplatīto
filosofiju: likums domāts, lai to
pārkāptu.
Uz iebildi, ka kopumā situācija
tomēr uzlabojas, jo vraku sētās ir
mazāk, auto speciālisti norāda uz
metāllūžņu iepirkuma cenām. Lai
gan uzpircēji daudz vraku savākuši
un reāli dzīvē tie vairs neeksistē,
dokumenti vienalga līdz galam
nav nokārtoti, tādējādi mašīnas
vēl skaitās uzskaitē. Visbiežāk
dokumentus sāk kārtot, kad seko
uzbrauciens no Valsts ieņēmumu
dienesta. Tas attiecināms uz tiem,
uz kuru vārda reģistrēts vairāk par
sešām mašīnām. «Kad obligātie
ceļu nodokļa rēķini sāks pienākt
arī pie mums, un šo prasību pēc
gadiem diviem plāno ieviest, būs
sprādziens,» domā R.Holts un
radniecīgu uzņēmumu pārstāvji.
Pašreizējā sistēma, kā atzīst
Ceļu satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) Jelgavas rajona nodaļas
priekšnieces vietnieks Everts Salenieks, izkropļo patieso ainu par
mūsu autoparka stāvokli. CSDD
var norakstīt vieglās automašīnas,
kam pēc 2004. gada 1. oktobra nav

tā bojāt,» klāsta R.Holts. Tiesa, arī
pie mums ir savas prasības. Lai saņemtu licenci, laukumam, uz kura
izvieto mašīnas, jābūt asfaltētam
vai betonētam, jābūt notekai, kur
noplūst ūdeņiem, lai pēc tam tos
attīrītu. Arī jaucot mašīnas, jābūt
attiecīgiem apstākļiem. Ja viss
jāsāk no nulles, lētākais variants
pagājušajā gadā izmaksāja vismaz
250 000 latu. Uzstādot vismazākās
attīrīšanas iekārtas, jārēķinās ar
50 tūkstošiem latu.
Ārzemēs auto kapsēta par mašīnu utilizāciju saņem kompen-

sācijas, kas sedz daļu izdevumu.
Papildus tām maksā par atkritumu savākšanu – ir konteineri
durvju gumijām, plastmasas daļām, ir firmas, kas savāc riepas,
par vienu maksājot eiro. Pie
mums atkritumu izvešana jāsedz
pašiem. Līdz galam nav izdomāta
visu atkritumu apsaimniekošana, piemēram, bamperus un
plastikas daļas, stiklus aprok
zemē, bet tie nekad nesadalīsies.
«Par savas mašīnas nodošanu ārzemēs jāmaksā arī auto īpašniekam. Holandē cena svārstās ap
200 eiro,» R.Holts atgādina, ka
līdz pagājušajam gadam arī pie
mums auto kapsētām bija izdevīgi saņemt valsts kompensāciju
– 15 latu – par izjauktu mašīnu.
Tā gandrīz sedza algu cilvēkam,
kas mašīnas jauca. B.Ribaka
papildina, ka pašreizējie noteikumi subsīdiju saņēmējiem nav
izdevīgi: «Ir tik daudz atskaišu,
ka būtu jāpieņem cilvēks, kas to
vien darītu.»
Auto kapsētā pieņemto auto
īpatsvars atkarīgs no laika apstākļiem. Ziemā un slidenā laikā
papildus klāt ir avarējušās mašīnas. SIA «Enro» «ienāk» 20 – 25
mašīnas mēnesī. «Romas servisā»
dažkārt gadā uzskaitītas pat 400
nolietotās mašīnas.
Savukārt somu kapitāla metāllūžņu pieņemšanas uzņēmumā
«Kuusakoski» mēnesī vieglās
mašīnas veido 20 – 25 tonnas
metāllūžņu. Trešo daļu no šī
apjoma piegādā paši auto īpašnieki, pārējo – mašīnu kapsētas.
Lai auto neaizņemtu tik daudz
vietas, tos ar ekskavatoru sakrauj
kaudzēs. Kad sakrāts zināms
daudzums, no uzņēmuma Rīgas
filiāles atsūta presi, kas mašīnas
sapresē klučos, ko savukārt ved
uz Klaipēdu pārstrādei speciālās
metāla dzirnavās. Pašreizējo
augsto metāla cenu «Kuusakoski»
Jelgavas pieņemšanas punkta
vadītājs Deniss Popko skaidro ar
pieprasījumu pasaules biržā.
Auto kapsētās
ir visu iespējamo marku
automašīnu
rezerves daļas.
Tās gan nav
ieinteresētas
jaukt retus
modeļus, piemēram, «Ford
Probe», jo zina,
ka labākajā
gadījumā kāds
par tām interesēsies reizi
četros gados.
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Pirmdiena, 28.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 14.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4758.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 306.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 Latvijai – 90. No LTV videofondiem.
«Brîvîba».
12.45 «Ielas garumâ». Vagonu, Valmieras,
Narvas un Rûjienas ielas.
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Rakstniece I.Âbele.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Miega rûíi. Filmu studijas
AB animâcijas filma.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 14.sçrija.
17.45 «Kopâ» (ar surdotulkojumu).
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4759.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. 307.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» (ar surdotulkojumu).*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Reìionâlâ
attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 62.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 16.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*

11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 257.sçrija.
14.00 2002.gada Olimpiskâs spçles. Hokejs.
Latvija – Slovâkija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 62.sçrija.
16.50 «Eksperiments». TV konkurss skolçniem.
17.20 «SeMS summç».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 11.sçrija.
20.05 «Âfrikas fauna».
Dokumentâla filma. 17. un 18.sçrija.
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 16.sçrija.
21.45 «Çnas zona».
22.15 «Tavs auto».*
22.45 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
23.30 «112 hronika».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 22.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Sasodîts, viòð mîl mani».
Vâcijas romantiska komçdija. 1996.g.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 9.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 554.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 12.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes».
ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 57.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 128.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.

tv programma
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 112.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 2.sçrija.
22.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 11.sçrija.
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 2».
ASV seriâls. 10.sçrija.
0.55 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 19.sçrija.
1.50 «Mîïâkâ atriebîba». Kanâdas trilleris.
3.40 «Ja-Ja mâsiòu dieviðíie noslçpumi».
ASV liriska komçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 115.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 116.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 20.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 49.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). seriâls. 13.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 17.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 143.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 39.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 14.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV detektîvseriâls. 17.sçrija.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 18.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.00 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.30 «Doktors Hauss 2». ASV seriâls. 8.sçrija.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.).
1.35 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 17.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 39.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.).
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, 29.aprîlis
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 15.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4759.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 307.sçrija.

10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 No LTV videofondiem. «Variâcijas par
tçmu...» Spçlç E.Testeïeca.
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 «Bitîte». Animâcijas seriâls.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 15.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4760.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. 308.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Cilvçks bez pagâtnes». Somijas, Vâcijas
un Francijas traìikomçdija
23.05 Nakts ziòas.
23.20 «Ðeit un tagad».
24.00 «Galva. Pils. Sçta».*
0.15 «100 g kultûras».*

10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 50.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 14.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 7».
ASV seriâls. 18.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 18.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 144.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 40.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 3».
ASV detektîvseriâls. 20.sçrija.

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. 63.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 17.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 258.sçrija.

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 112.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Otrais medusmçnesis».
ASV romantiska komçdija.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 10.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 555.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
Izklaidçjoðs raidîjums. 13.sçrija.
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 7.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila».
Seriâls. 58.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 129.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. 113.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Meþroþu ieleja. Sirds vçjâ».
Vâcijas melodrâma.
22.55 «Jautâ putekïiem». ASV drâma.
1.10 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 20.sçrija.
2.05 «Mîlas slazdâ». ASV drâma.
3.50 «U-429». ASV kara drâma 2004.g.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 116.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 117.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 21.sçrija.

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. 64.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 18.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 259.sçrija.
14.00 Ziemas olimpiskâs spçles Turînâ. Hokejs.
Latvija – Zviedrija. 2006.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 64.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 13.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 3.sçrija
20.55 «Augstâkâ precizitâte».
Lielbritânijas un ASV komçdija.
22.55 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.25 Latvijas rallija meistarsacîkðu apskats.
0.20 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
1.05 «112 hronika».*

LNT
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 12.sçrija.
22.20 «Bîstamie prâti». ASV drâma.
0.20 «Remonta skola» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 18.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 40.sçrija.

TV5

14.00 Ziemas olimpiskâs spçles Turînâ. Hokejs.
Latvija – Slovâkija. 2006.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 63.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 12.sçrija.
20.05 «Âfrikas fauna». Dokumentâla filma.
19. un 20.(noslçguma) sçrija.
21.05 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 13.sçrija.
21.30 Sporta studija. Tieðraide.
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
23.30 «112 hronika».*
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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.).*
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.

Treðdiena, 30.aprîlis
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 16.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4760.sçrija.
10.20 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 308.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 «Bitîte». Animâcijas seriâls.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mana mamma – zvçru daktere».
Seriâls. 16.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4761.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 309.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».*

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 113.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Slepenais româns». ASV melodrâma.
11.55 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). 556.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Aiz riska robeþas».
15.05 «Kinozvaigznes». Seriâls. 8.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Billijs un Mendija».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.00 «Eds, Edis un Edijs».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.30 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 59.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 130.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.
114.(noslçguma) 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. 4.sçrija.
23.05 «Asmens 2». ASV un Vâcijas trilleris.
1.15 «Teksasas reindþers 8».
ASV seriâls. 21.sçrija.
2.15 «Mîts». Íînas un Honkongas
piedzîvojumu komçdija. 2005.g.
4.25 «X komanda». ASV spraiga siþeta
piedzîvojumu filma. 2003.g.
6.05 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 117.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 118.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 22.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 51.sçrija.
11.00 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 15.sçrija.
12.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidîjums.
13.00 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 20.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
14.20 «Logi» (ar subt.).
15.20 «Septîtâs debesis 2».
ASV seriâls. 19.sçrija.
16.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 145.sçrija.
17.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 41.sçrija.
18.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 16.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Meklçjumi». ASV spraiga siþeta filma.

1.00 «Remonta skola» (ar subt.).
1.55 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 2». Seriâls. 19.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 41.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.

Ceturtdiena, 1.maijs
LTV 1
7.45 «Top-Shop piedâvâ...»
8.00 «Ness un Nesija».
Studijas Dauka animâcijas filma.
9.00 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 17.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4761.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 309.sçrija.
10.50 «Eiropas zvaigznes». ES 50 gadu jubilejai
veltîts koncerts.
13.00 «Kas notiek Latvijâ?»*
14.15 «Zebra».*
14.30 «Lidojoðâ klase». Vâcijas filma bçrniem.
16.30 «Câlis 2008». Pusfinâls.

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.15 «Kristaps un ES. ES komisija, parlaments
un tiesa». Dokumentâla filma.
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4762.sçrija.
19.00 Latvijas Radio 2 dzimðanas dienas
lielkoncerts. 1.daïa.
20.30 «Panorâma».
21.10 Latvijas Radio 2 dzimðanas dienas
lielkoncerts. Turpinâjums. 2.daïa.
22.45 Nakts ziòas.
22.50 «Zirgu vârdotâjs». ASV melodrâma.

LTV 7
7.55 31. starptautiskais Montekarlo cirka
festivâls. 2.daïa.
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 65.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 19.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis».
Seriâls. 260.sçrija.
14.00 Ziemas olimpiskâs spçles Turînâ. Hokejs.
Latvija – Krievija. 2006.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 65.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 14.sçrija.
19.50 31. starptautiskais Montekarlo cirka
festivâls. 2.daïa.
20.45 «Un viòa bija...» ASV komçdija.
22.20 «Ar makðíeri».
22.50 «Zootrops».
23.20 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.

LNT
23.20 «Smukulîte Betija».
ASV seriâls. 11.sçrija.
0.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).

7.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
8.00 «Kliforda patieðâm lielâ filma».
ASV animâcijas filma. 2004.g.
9.20 «Kastanis – Centrâlparka varonis».
ASV ìimenes komçdija. 2006.g.

tv programma
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11.00 «Eiss Ventura: Zvçru detektîvs».
ASV piedzîvojumu komçdija.
12.45 «Skubijs Dû».
ASV piedzîvojumu komçdija.
14.25 «Lampûnu ìimenes atvaïinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija.
16.15 Raimonda Paula dziedâðanas svçtki.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 Raimonda Paula dziedâðanas svçtki.
Turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Kaíi pret suòiem».
ASV piedzîvojumu komçdija.
22.25 «Neiedomâjama cietsirdîba».
ASV romantiska komçidja.
0.15 «Process un kïûda». ASV komçdija.
2.20 «Asmens 2». ASV un Vâcijas trilleris.
4.30 «Klauns». Vâcijas trilleris. 2005.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 118.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.50 «Vçjð vîtolos». Animâcijas filma.
10.40 «Peïu stâsti: Manhetenas dârgumi».
Animâcijas filma.
12.10 «Bibî Bloksberga».
Vâcijas ìimenes komçdija.
14.00 «Sareþìîtais bçrns».
ASV piedzîvojumu komçdija.

21.05 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3».
ASV seriâls. 16.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.55 Nakts ziòas.
23.05 «Robins Huds».
Lielbritânijas seriâls. 8.sçrija.
23.55 «Eirodziesma 2003». Muzikâli spilgtâkâs
un emocijâm bagâtâkâs 2003.gada
EDzK nacionâlâ finâla atmiòas.

LTV 7
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. 66.sçrija.
10.25 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 20.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 261.sçrija.
14.00 Ziemas olimpiskâs spçles Turînâ. Hokejs.
Latvija – Kazahstâna. 2006.g.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 66.sçrija.
16.50 «SeMS topo».
18.10 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «Slavas çnas puses».
Dokumentâla filma. 15.sçrija.
20.00 LBL pusfinâls. 1.spçle. Tieðraide.
22.00 «Zveja» (krievu val.).
22.30 «24 stundas 3». ASV seriâls. 14.sçrija.
23.15 NBA spçïu apskats.
23.45 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
15.30 «Suns Hûberts, hercoga mantinieks».
Lielbritânijas un Kanâdas ìimenes
komçdija.
17.20 «Brîvîbu Villijam 2: Bîstamie
piedzîvojumi». Francijas un ASV
ìimenes piedzîvojumu filma.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 Prâta vçtras koncerts Èetri krasti
Maþaparka estrâdç.
23.05 «Spçle». ASV trilleris.
1.40 «Gribi bût miljonârs?»* TV spçle.
2.35 «SMS èats».
4.30 «Sareþìîtais bçrns».
ASV piedzîvojumu komçdija.

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 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Triecienlidmaðînas» (ar subt.).
Krievijas mâkslas filma.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Piektdiena, 2.maijs
LTV 1
7.35 «Bârbija – salas princese».
ASV animâcijas filma.
9.00 «Mana mamma – zvçru daktere».
Vâcijas seriâls. 18.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4762.sçrija.
10.20 «Melnâ vçþa spîlçs». Rîgas kinostudijas
piedzîvojumu filma. 1975.g.
12.00 «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 «Interni». Francijas seriâls. 2.sçrija.
13.15 «Top-Shop piedâvâ...»
13.30 «Baltijas jauno mûziíu tops».
14.00 «Dabas grâmata».
14.30 «Emîls un detektîvi».
Vâcijas filma bçrniem.
16.30 «Câlis 2008». Finâls.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4763.sçrija.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
A.Volmârs apceïo Japânu.
19.30 «Tâda ir dzîve».
20.00 Parex banka un Rasa piedâvâ... «Neprâta
cena». LTV seriâls. 310.sçrija.
20.30 «Panorâma».

6.30 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
7.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
8.00 «Flipers un Lopaka». Austrâlijas
animâcijas filma bçrniem.
9.20 «Princis un ubaga zçns».
ASV ìimenes komçdija.
11.00 «Eiss Ventura: Dabas aicinâjums».
ASV piedzîvojumu komçdija.
12.50 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
13.10 «Lesija». ASV, Lielbritânijas, Îrijas un
Francijas ìimenes piedzîvojumu filma.
15.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
16.05 «Lampûni: Eiropas atvaïinâjums».
ASV ìimenes piedzîvojumu komçdija.
18.00 «Vella kalpi». Rîgas kinostudijas
piedzîvojumu komçdija. 1970.g.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Vella kalpi». Filmas turpinâjums.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.
21.30 «Gudrâ blondîne 2». ASV komçdija.
23.20 «Ko vçlas sievietes». ASV komçdija.
1.50 «Zûlanders». ASV parodiju komçdija.
3.35 «Neiedomâjamâ cietsirdîba». ASV
romantiska komçidja. 2003.g.
5.30 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

TV3
5.50 «Smieklîgâkie videokuriozi».
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.45 «Anastasija». Animâcijas filma.
10.40 «Peïu stâsti: Nakts briesmoòa
noslçpums». Animâcijas filma.
12.05 «Bibî Bloksberga un zilo pûèu
noslçpums». Vâcijas ìimenes filma.
13.55 «Sareþìîtais bçrns 2». ASV komçdija.
15.45 «Badijs èempionu lîgâ».
ASV un Kanâdas ìimenes filma.

17.40 «Brîvîbu Villijam 3: Lielâ glâbðana».
ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs. Vada
B.Sipeniece-Gavare. Ðoreiz raidîjums
veltîts valsts svçtkiem. Skaistu,
latvisku un patriotisku dziesmu mâkâ
sacentîsies aktieri Kârlis Neimanis un
Ìirts Liuziniks, kuri mçìinâs pârspçt
kolorîtâs suitu sievas Mariju Steimani
un Ilgu Leimani.
21.35 «Indiana Dþonss. Zuduðo ðíirstu
meklçjot». ASV piedzîvojumu filma.
23.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
1.55 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Latvija – ASV. Tieðraide no Kanâdas.
4.40 «Smieklîgâkie videokuriozi».
Humora raidîjums.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
8.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).*
Informatîvi analîtisks raidîjums.

9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
10.15 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.*
13.00 «Ïuba, bçrni un fabrika» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls.
13.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
16.30 «Mentu kari» (ar subt.). Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
22.00 «Divi kapteiòi» (ar subt.). Krievijas
piedzîvojumu filma. 1955.g.
24.00 «Logi» (krievu val.).
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 3.maijs
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Ala»; «Auto». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Normâlais Normans».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð».
Seriâls pusaudþiem. 20.sçrija.

10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
M.Rîtiòa kulinârijas raidîjums.
11.00 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 55. un 56.sçrija.
12.05 «Leìendas un îstenîba. Kannu festivâla
stâsti». Dokumentâla filma.
2001.g. 1. un 2.sçrija.
13.00 Latvijas meistarsacîkstes standartdejâs.
14.15 «Amats rokâ».
15.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Dþeina Eira». Daudzsçriju mâkslas
filma. 2.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase».
Aktrise V.Singajevska.
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
19.35 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 44.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.
21.45 TV muzikâlais konkurss Latvijas talants.
23.55 Nakts ziòas.
24.00 «Apsçstîba». Itâlijas drâma.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Komersants».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs».
«Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs». Informatîvs
raidîjums par aktuâlo medicînas jomâ
un sociâlajâ aprûpç.
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 SEB Studentu basketbola lîgas finâlspçle.
Jûsu uzmanîbai – divu labâko studentu
basketbola komandu finâls. Ne gluþi
tâda intriga un meistarîba kâ NCAA
Ziemeïamerikâ, taèu arî gana gaidîts
notikums.
16.00 «Tavs auto».
16.30 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 11.sçrija.
16.55 «Eiropas fauna». Dokumentâls seriâls.
5. un 6.sçrija.
17.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. FC Skonto –
FK Rîga. Tieðraide. Divu galvaspilsçtas
klubu savstarpçjâ spçle, un ðosezon
atkal labâkas izredzes ir Skonto, kura
sastâvâ atgriezies Marians Pahars.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 10» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 8.sçrija.
21.50 «Ûsas». Francijas mistikas drâma.
23.15 «Liktenîgâ kïûda».
ASV un Kanâdas drâma.
0.50 «NBA apskats».*

LNT
6.30 «Logi» (ar subt.).
7.30 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.25 «Sliktais suns».
ASV animâcijas filma. 7.sçrija.
8.50 «Autoziòas».
9.20 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
Vada E.Zariòð.
9.55 «Mans mîïais draugs».
Raidîjums par dzîvniekiem.
10.30 «Mâsas Olsenas: Dvîòu futbols».
ASV ìimenes komçdija. 1999.g.
Dvînîtes Samanta un Emma izskatâs
pilnîgi vienâdas, taèu nav divu raksturâ
tik atðíirîgu meiteòu. Kad runa ir par
sportu, Sema uzstâda rekordus, Emma
– pat ne tuvu tam. Taèu, lai mainîtu
rezultâtus viòu komandu lîgâ, abas
mâsiòas nolemj apmainîties vietâm.
Bet tas izraisîs pamatîgu jucekli ne
tikai futbola laukumâ vien!

12.15 «Zvaigþòu lietus».* Muzikâls ðovs.
15.10 «Vella kalpi Vella dzirnavâs».
Rîgas kinostudijas piedzîvojumu
komçdija. 1972.g.
17.00 «Vecpuisis 6».
ASV realitâtes ðovs. 7.sçrija.
17.55 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 49.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Stulbs un vçl stulbâks».
ASV piedzîvojumu komçdija.
23.15 «Krievi tic brînumiem. Izjokotie» (ar
subt.). Krievijas izklaidçjoðs raidîjums.
0.50 «Tikumîbas josta». ASV erotiska filma.
2.40 «Gatavi cîòai». ASV sporta komçdija.
4.30 «Ko vçlas sievietes». ASV komçdija.

TV3
5.50 «Smieklîgâkie kuriozi». Humora raidîjums.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 20.sçrija.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 4.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5».
Seriâls. 17.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums». Kulinârijas
ðovs. Ik sestdienas rîtu atraktîvie
pavâri dosies ciemos pie slaveniem
cilvçkiem, lai kopâ ar viòiem un viòu
bçrniem gatavotu pârsteiguma maltîti.
10.40 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ.
Latvija – ASV.*
12.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
14.55 «Brîvîbu Villijam 2: Bîstamie
piedzîvojumi». Francijas un ASV
ìimenes piedzîvojumu filma.
16.55 «FIB aìente Sjû». Seriâls. 7.sçrija.
17.55 «Doktors Hauss 2». Seriâls. 9.sçrija.
18.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 14.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
20.50 «Madagaskara». ASV animâcijas filma.
22.40 «Gluþi kâ debesîs».
ASV romantiska komçdija.
0.40 «Linda Makartnija: dzîve caur objektîvu».
Kanâdas un ASV drâma.
2.20 «SMS èats».
5.00 «Sirdsbalss». Seriâls. 103.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Miesassargi» (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.).* Vada M.Silova.
Ieskats augstâs modes pasaulç.
Raidîjums katru nedçïas nogali piedâvâ
ieskatîties vadoðo pasaules modes
namu kolekciju skatçs un elitârâs
modes aizkulisçs. Redzçsit sievieðu
un vîrieðu modes tendenèu apskatus,
intervijas ar slaveniem dizaineriem un
modeïu parâdes...
12.30 Animâcijas filmas.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Raidîjums par kulinâriju.
14.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
15.00 «Divi kapteiòi» (ar subt.).
Krievijas piedzîvojumu filma.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bçrniòi» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.*
19.00 «Dârgâ pârraide» (ar subt.).
Humora raidîjujms.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
Informatîvs vakara raidîjums.
20.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
21.00 «1000 jûdzes pa Marokas tuksnesi»
(ar subt.). Dokumentâls raidîjums.
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22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
23.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.*
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 4.maijs
LTV 1
8.00 «Lecam pa vecam». Dejo Zelta sietiòð.
8.50 «Kas te? Es te!»
9.20 «Neparastie rîdzinieki».
Studijas Dauka animâcijas flma.
9.50 «Latvietis». Filmu studijas
AB animâcijas flma.
10.00 «Ziedoðâ Latvija». Dokumentâla filma.
11.00 Dievkalpojums.
12.00 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas dienai
veltîtâ Saeimas svinîgâ sçde.
12.30 «Klçts». Folkloras programma.
13.00 Lielais Dziesmu svçtku ieskaòas koncerts.
14.00 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas
diena. Ziedu nolikðana pie Brîvîbas
pieminekïa.
15.00 Lielais Dziesmu svçtku ieskaòas
koncerts. Turpinâjums.
16.00 «Mans Dziesmu svçtku stâsts».
16.05 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas diena.
Tieðraide no Brîvîbas pieminekïa
laukuma.
16.20 Redzes atmiòa. «Mazâ zeme
– Bolderâja». Dokumentâla filma.
17.15 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas diena.
Tieðraide no Brîvîbas pieminekïa
laukuma.
17.30 «Veriòa».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.15 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas diena.
Tieðraide no Brîvîbas pieminekïa
laukuma.
19.05 «Ielas garumâ». Kuldîgas iela.
19.30 «Province». Ideâlu uzruðinâðana.
20.00 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas diena.
Tieðraide no Brîvîbas pieminekïa
laukuma.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latvijas Republikas Neatkarîbas
deklarâcijas pasludinâðanas diena.
Tieðraide no Brîvîbas pieminekïa
laukuma.
22.05 Pirmizrâde LTV. «Tumðie brieþi».
Latvijas drâma. 2006.g.
23.35 Nakts ziòas.
23.40 «Projekts Cilvçks».
Kas Operai «vçderâ»?
Profesija – izrâþu vadîtâjs.
0.05 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Lielbritânijas detektîvseriâls.
8.sçrija.

LTV 7
8.15 «Dabas taka».*
8.45 «Âfrikas fauna».
Dokumentâla filma. 1.sçrija.
9.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs».
«Nedçïas apskats».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Eksperiments».
TV konkurss skolçniem.*
13.15 Starptautiskâs sacensîbas mâkslas
vingroðanâ Baltijas aplis.*
15.15 «Ûsas». Francijas mistikas drâma.
16.40 «Nâkotnes parks».*
17.10 «Eiropas fauna». Dokumentâls seriâls.
7. un 8.sçrija.
18.05 28. pasaules nâkotnes cirka festivâls.
Cirka fanâtiíis Dominiks Moklçrs jau
30 gadus braukâjis pa pasauli, lai
atrastu Nâkotnes cirka jaunos talantus.
Simtiem artistu debitçjuði tieði ðajâ
festivâlâ. Tagad festivâls nokïuvis
Fçniksa cirka paspârnç.
19.10 «Ceïâ ar kameru».
Lejup pa Jukonas upi. 2.daïa.
19.40 «Noziedzîgie prâti 2». Seriâls. 15.sçrija.

20.25 «Laimîgâs beigas».
Romantiska komçdija. 2003.g.
22.00 «Krçjums... saldais».
22.30 NBA play off spçle.
Ja spçle nenotiek, tad:
22.30 «Nozust 60 sekundçs».
ASV trilleris.
0.30 «NBA spçïu paskats».*
1.00 «TV motors».*
1.00 «NBA spçïu apskats».*
1.30 «TV motors».*

LNT
6.45 «Logi» (ar subt.).
7.40 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls
raidîjums. 14.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.30 «Melnâ bulta». Itâlijas daudzsçriju
mâkslas filma. 5.sçrija.
12.25 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
13.20 «Princis un es 2».
ASV romantiska komçdija.
15.25 «Dâvana vientuïai sievietei». Rîgas
kinostudijas komçdija. 1973.g.
17.00 «Vecpuisis 6».
ASV realitâtes ðovs. 8.sçrija.
17.55 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 50.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
Vada E.Ðvâns.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.05 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Muzikâlais Cîòas klubs». Cîòa par
Latvijas stiprâkâs dziesmas titulu.
Tieðraide.
22.10 «Aìents Kodijs Benkss». ASV
piedzîvojumu komçdija. 2003.g.
0.15 «Lielceïð». ASV kriminâldrâma.
2.05 «Krasina aizstâvîba» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
3.05 «Tîmeklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13.sçrija.
4.05 «Stulbs un vçl stulbâks». ASV
piedzîvojumu komçdija. 1994.g.

TV3
5.50 «Sirdsbalss».
Venecuçlas seriâls. 104.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Runâ bçbis 2». Seriâls. 5.sçrija.
9.30 «Degrasi vidusskola 5».
Seriâls. 18.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
11.00 «Madagaskara». ASV animâcijas filma.

12.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
14.00 «Gluþi kâ debesîs».
ASV romantiska komçdija.
16.00 «Detektîvs Spensers 2».
ASV seriâls. 4.sçrija.
17.00 «FIB aìente Sjû». ASV seriâls. 8.sçrija.
18.00 «Doktors Hauss 2».
ASV seriâls. 10.sçrija.
19.00 «Sapòi piepildâs».
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Ceplis».
Rîgas kinostudijas drâma. 1972.g.
22.10 Pasaules meistarsacîkstes hokejâ. Latvija – Kanâda. Tieðraide no Kanâdas.
0.55 «Varonis». ASV komçdija.
3.00 «SMS èats».
4.55 «Kobra 8». Vâcijas seriâls. 14.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 «Karika un Vaïas neparastie
piedzîvojumi» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas raidîjums.
19.00 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Soboïeva tûkstotis» (ar subt.). Ðovs.
22.00 «24 stundas» (ar subt.). Krievijas spraiga siþeta piedzîvojumu filma.
24.00 «Par to» (ar subt.).
Sarunu ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 T «Erotiskie stâsti».
Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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Reklāma
Jauns
lombards
Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).

Tālrunis 3023094
Novērtējums bez maksas

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

Pieņemam zeltu 7 Ls/gr.
sudrabu 0,15 Ls/gr.

Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

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

«Dobeles ceļu rajons»
aicina darbā

izpilddirektoru

Priekšroka pretendentiem ar
• augstāko izglītību,
• būvprakses sertifikātu,
• darba pieredzi līdzīgā sfērā.
CV sūtīt: Brīvības iela 62,
Dobele, LV – 3701,
e-pasts: janis.25cr@apollo.lv
fakss: 3781011
Papildinformācija
pa tālruni: 29468179

Lūgums atsaukties.

Jelgavas dome aicina Antoņinas Kokinas (dzimusi 1933.gada 2.februārī, mirusi 2008.gada 15.martā) un Rutas Valdmanes (dzimusi 1951.
gada 26.aprīlī, mirusi 2008.gada 28.martā) piederīgos pieteikties
Jelgavas domē Lielajā ielā 11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 63005523
vai 63005470) divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai
vienotos par rīcību ar mirušo personu dzīvokļos atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā personu piederīgie nepieteiksies, dzīvokļi tiks atvērti un tajā esošās mantas iznīcinātas.

Likvidējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību

«Jelgavas tuberkulozes slimnīca»

likvidatori rīko atkārtotu kustamās mantas –
automašīnas RENAULT KANGOO (2004.g. izlaidums) –
mutisku izsoli.
Izsole notiks 2008.gada 10.maijā plkst.10 Jelgavā, Viestura ielā 15.
Ar kustamo mantu, tās nosacīto cenu un izsoles noteikumiem var iepazīties Jelgavā, Viestura ielā 15, darbdienās no plkst.9 līdz 15, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63022186, kontaktpersona A.Vējiņa.
Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta 2008.gada 9.maijā plkst.15.
Tālrunis uzziņām 26466637 (A.Krastiņa).
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černobiļa

Jelgavā pulcēsies ČAES
avārijas seku likvidatori

1986. gada 26. aprīlī
Černobiļas atomelektrostacijā (ČAES) nogranda sprādziens.
Eksplozija pacēla ceturtā reaktora vāku,
un apkārtējā vidē
izplūda radioaktīvu
vielu mākonis. Toreiz
izmantošanai nederīgi kļuva vairāk nekā
30 000 kvadrātkilometri zemes, tika evakuēti 20 000 iedzīvotāji, bet radioaktīvu
apstarojumu saņēma
gandrīz deviņi miljoni
cilvēku. ČAES avārijas
seku likvidēšanas darbos piedalījās ap 6000
cilvēku no Latvijas,
tostarp Jelgavas un
rajona iedzīvotāji.

 Sintija Čepanone

Traģēdija, kas sagrāva
miljoniem likteņu
 Sintija Čepanone

Jelgavnieks Laimonis
Dzērvāns – viens no tiem,
kas piedalījās ČAES avārijas seku likvidēšanas
darbos –, piedzīvoto
atceras nelabprāt.
« Ko t u r d a u d z r u nāt. Kas bijis, tas bijis
– jādzīvo tālāk,» viņš
saka, tomēr sarunai
piekrīt. Šogad aprit
22 gadi kopš traģēdijas, taču L.Dzērvāns
atzīst, ka notikušo
aizmirst nav iespējams. Pārāk daudzu
likteņus tas sakropļojis. Arī viņa.
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uzreiz pēc avārijas atomelektrostacijā uz Černobiļu tika
sūtīti visi, arī jaunieši, tikai
vēlāk attapās, ka tas var būtiski ietekmēt ne tikai paša
cilvēka, bet arī viņa ģimenes,
bērnu nākotni. Tieši tādēļ likvidēt avārijas sekas sāka sūtīt
gados vecākus un tos, kam jau
bija vismaz divi bērni. «Pat
vajadzēja parakstīties par to,
ka mums vairs nebūs bērnu,»
L.Dzērvāns vien nosaka, ka,
protams, bija tādi, kas domāja
– gan jau būs labi –, taču laiks
parādīja, ka nav vis...

Maksā desmitreiz vairāk

«Mūs izmitināja kādā pamestā kantora ēkā Pripicā, netālu
no Černobiļas,» L.Dzērvāns
stāsta, ka pilsētiņā apkārt
pavērās diezgan baisa aina:
mājas pamestas, cilvēku nav,
toties žurkas, iedzīvotāju at-

piebilstot, ka kopumā dzīves
apstākļi bijuši normāli – gadu
pēc avārijas tie bija krietni
uzlabojušies: ūdens vests no
Kijevas, regulāri bijusi pirts,
teju gadu pēc avārijas beidzot
atjēdzās, ka ar alkoholu radiācijas devu organismā tomēr
nesamazināt...
Viņš stāsta, ka Pripica pēc
radiācijas daudzuma skaitījās
trešajā zonā. Kaut arī bīstamākā bija pirmā, arī trešajā
radiācijas līmenis bija augsts.
L.Dzērvāns atceras – kā sasniegts noteikts radiācijas
līmenis, tā varēja doties mājās.
Viņš «savu devu» saņēma trijos
mēnešos – no 1987. gada jūlija
līdz septembrim. To kontrolēja
ar dozimetriem. «Radiācijas
līmeni mērīja arī automašīnām
– kad sāka «spīdēt», tās sabradāja milzīgā bedrē un apraka.
Tā tam vismaz vajadzēja būt.

darbos iesaistījās labprātīgi. Ja
toreiz alga bija vidēji 100 – 130
rubļu, tad, strādājot radiācijas
skartajā teritorijā, mēnesī
varēja nopelnīt desmit reizes
vairāk! Jo bīstamāka zona, jo
vairāk maksāja,» Dzērvāna
kungs rūgti nosaka: «Un tie
lozungi, kas pēc Černobiļas
solīja mašīnas, dzīvokļus bez
rindas... Cilvēki cerēja, ka tā
ir viņu iespēja.» Bet ieguva
vien sakropļotu veselību un
salauztu likteni. «Nu ko – tāda
dzīve,» viņš nopūšas.

Atomelektrostacijām
jābūt

Kaut vēl aizvien, izdzirdot
vārdu «atomelektrostacija»,
daudziem ČAES avārijas seku
«Ja kaimiņam notiek nelailikvidatoriem pār kauliem
me, jāpalīdz. Tā bija arī toreiz.
pārskrien šermuļi, L.Dzērvāns
Vienkārši vajadzēja iet,» saka
cenšas saglabāt mieru un uz
L.Dzērvāns. Viņš ČAES avāvisu paraudzīties nevis no pārrijas seku likvidzīvotā, bet nādēšanā tika iekotnes redzējuma.
saistīts gadu pēc
«Cilvēka dzīve bez
notikušā. Tolaik
elektroenerģijas
viņš Jelgavas
vairs nav iedomāMašīnbūves
jama, un gribi vai
rūpnīcā strādāja
ne – atomelektropar ceha priekšstacijām ir jābūt.
nieka vietnieku.
Kas zina – pēc
Viņam bija 28
d es m it , d iv d es gadi. Sieva, meimit gadiem, iespēta un dēls.
jams, tāda sliesies
ne tikai Lietuvā,
Uz Černobiļu
bet arī Latvijā.
vai cietumu
Tāda vienkārši ir
L.Dzērvāns
dzīve,» atkārto
atceras, ka par
L.Dzērvāns, pieČernobiļā notibilstot, ka tieši tākušo traģēdiju
dēļ ir svarīgi māzināja, kaut par
cīties no citu kļūto plaši netidām. Viņš pieļauj,
ka runāts. Un
ka pēc gadiem par
1987. gada vasaČernobiļu, iespēras nogalē viss
jams, vēl nāksies
norisinājās ātri
dzirdēt. «Grūti
– aicinājums uz
pat iedomāties,
kara komisariākas notiks, kad
tu, un jau pēc
alumīnija sarkovairākām stunfāgā, kas ieskauj
d ā m k o p ā a r Laimonim Dzērvānam uz Černobiļu vajadzēja doties gadu pēc avārijas atomelektrostacijā, reaktoru, radīvēl piecpadsmit un tur pavadītie trīs mēneši jau vairāk nekā divdesmit gadus ir daudzu lielākais murgs. sies plaisas... Tas
sešpadsmit cil- «Nedod, Dievs, ka tā notiktu arī mūsdienās,» viņš domīgi novelk.
Foto: Ivars Veiliņš tikai vēlreiz apvēkiem, galliecina, ka it viss
venokārt virsniekiem divos stāto notiesājušas, droši skrai- Bet dažkārt jau pievēra acis...» rūpīgi jāpārdomā – nedrīkst
mikroautobusos devās prom. dījušas kaķa lielumā. «Černo- nosaka Dzērvāna kungs.
pieļaut paviršības, paļauties
«Pat no vecākiem nepaguvu biļas apkārtnē vispār viss bija
Un «acis pievēra» daudzi un uz veiksmi un cerēt, ka gan jau
atsveicināties,» viņš piebilst, nedabiski liels. Piemēram, par daudz ko. Radiācijas dēļ viss būs labi, kā tas bija, būka izvēles iespējas nebija – va- dzidrie āboli! Tādi skaisti, veselībai visbīstamākā bija te- vējot Černobiļas atomelektrorēja jau mēģināt bēguļot, iz- lieli. Tieši uz ābolu laiku biju ritorija pie pašas atomelektro- staciju,» tā Dzērvāna kungs,
vairīties no šī dienesta, taču tur, un cik grūti bija stāties stacijas – 1. zona. Taču arī tur piebilstot – ja reaktors būtu
par to draudēja vairāki gadi pretī kārdinājumam kādu netrūka cilvēku, kas strādāja. uzbūvēts pareizi, no traģēdijas
cietumā.
apēst. Zinājām, ka nedrīkst. «Nauda. Jā, jā – bija cilvēki, varēja izvairīties. Bet ko nu
L.Dzērvāns zina stāstīt, ka Radiācija,» viņš nosaka, gan kas avārijas seku likvidēšanas par to – jādzīvo taču tālāk...

atsauca vairāk nekā 20 gadus senos notikumus un cilvēkiem lika
Sešus septiņus gadus
aizdomāties par traģēdiju, par to,
pēc traģēdijas Černobika nedrīkst pieļaut ko līdzīgu arī
ļā tika izveidota Latvijas
mūsdienās,» atceras J.Grīsle.
savienības «Černobiļa»
Jelgavā arī šogad – 22 gadus
Jelgavas nodaļa. Vaipēc traģēdijas – tiks rīkots atrākus gadus tā aktīvi
ceres pasākums. «Mēs vēlamies
darbojās, lai atbalstītu
pateikt paldies tiem, kas piedatos jelgavniekus, kuri
lījās avārijas seku likvidēšanā,
piedalījušies atomizrādīt uzmanību,» J.Grīsle
elektrostacijas avārijas
viņus šodien, 24. aprīlī, pulklikvidēšanas darbos.
sten 15 aicina uz Sabiedrības
Pašlaik gan Jelgavas orintegrācijas biroju (Pulkveža
ganizācijas aktivitātes
Brieža ielā 26), kur sirsnīgā
nedaudz apsīkušas.
gaisotnē būs iespējams noklausīties svētku koncertu, kopā ar
«Nav jau tā, ka mēs, Černobiļā domubiedriem atmiņā atsaukt
bijušie, netiekamies. Mēs satie- traģiskos notikumus un godināt
kamies, pārrunājam, kā dzīve aizsaulē aizgājušos.
pēc traģēdijas iegrozījusies. Tikai
pašlaik trūkst tāda viena virzītājspēka – cilvēka, kas būtu gatavs
uzņemties biedrības vadīšanu un
dokumentācijas sakārtošanu,»
saka Jelgavas Invalīdu biedrības
valdes priekšsēdētājs Laimonis
Dzērvāns. Viņš teic, ka pats no
Černobiļas biedrības vadīšanas
atteicies, jo viņa pārziņā jau ir invalīdi, kas arī prasa visu laiku.
Tomēr nav jau tā, ka Jelgavā
par Černobiļā bijušajiem neliekas ne zinis. «Nav noslēpums,
ka šajā traģēdijā visvairāk cieta Baltkrievija, Ukraina un
Krievija, un mūsu pienākums
ir palīdzēt un atbalstīt,» saka 2006. gada martā tika organizēbaltkrievu biedrības «Ļanok» ta fotomākslas meistarklase bērpriekšsēdētāja Jeļena Grīsle. niem no trim Černobiļas atomViņa atklāj, ka, pieminot cilvē- elektrostacijas avārijā visvairāk
kus, kas piedalījušies avārijas cietušajām valstīm – Baltkrieviseku likvidēšanas darbos, piemē- jas, Krievijas un Ukrainas, un tika
ram, pērn «Ļanok», Baltkrievijas radīta bērnu fotodarbu izstāde
Republikas vēstniecība Latvijā «Černobiļa – bērna acīm», ko
sadarbībā ar UNICEF mūsu pērn varēja apskatīt arī Jelgavā.
pilsētā rīkoja fotoizstādi «Čer- «Bērnu bildes lika aizdomāties,
nobiļa – bērna acīm». To atklāja cik daudz likteņu sakropļojis šis
Baltkrievijas vēstnieks Latvijā neredzamais murgs – radiācija,»
A.Gerasimenko. «Tā bija ļoti šādas un līdzīgas pārdomas pēc
aizkustinoša izstāde, kas atmiņā izstādes pauda apmeklētāji.

«Stradiņos»
pieminēs cietušos
 Sintija Čepanone

«Šī diena ir jāatzīmē,
lai godinātu tos, kas,
piedaloties Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas likvidēšanas
darbos, zaudējuši veselību un pat dzīvību; lai
nepieļautu, ka kaut kas
tāds pasaulē kādreiz
atkārtotos,» pārliecināts Latvijas savienības
«Černobiļa» prezidents
Arnolds Vērzemnieks.
Ikvienu, ko skāruši traģiskie
notikumi pirms 22 gadiem, viņš
aicina uz Černobiļas traģēdijas
upuru piemiņas pasākumu 25.
aprīlī pulksten 10. Tradicionāli
tas norisināsies pie Černobiļas
traģēdijas piemiņas akmens Paula
Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas teritorijā.
«Zinu, ka daudzus, kas savulaik
piedalījās avārijas seku likvidēšanā, šā gada piemiņas pasākumā
vairs nesatiksim. Un tomēr domās mēs būsim kopā ar viņiem,»
saka A.Vērzemnieks. Viņš teic, ka
pašlaik Latvijā vairāk nekā 3000
cilvēku no tiem, kas piedalījās
ČAES avārijas seku likvidēšanā,
ir invalīdi, savukārt apmēram
600 jau miruši... Kā zināms, Paula
Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs veic ČAES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku un
avārijas rezultātā cietušo personu

uzskaiti, regulāri novēro viņu veselības stāvokli un nosaka slimību,
invaliditātes un personas nāves
cēloņsakarību ar ČAES avāriju.
A.Vērzemnieks norāda, ka tajā ik
gadu ārstējas ap 2000 cilvēku, bet
uzskaitē ir arī vairāk nekā 1000
avārijas likvidatoru bērnu, kas
dzimuši vecākiem pēc Černobiļā
pavadītā laika. «Arī viņiem ir
nepieciešams mūsu atbalsts,» teic
A.Vērzemnieks.
Jāpiebilst, ka katram «černobilietim» ir vidēji desmit slimības.
Novājināta imūnsistēma, kas
organismu padara uzņēmīgāku
pret visām kaitēm, kaulu sāpes,
problēmas ar aknām, nierēm,
bronhiem, sirds, nervu slimības
un stress – tās ir tikai dažas vainas, kas skārušas ČAES avārijas
seku likvidētājus. Un tas viss
spēcīgās radiācijas dēļ.
Latvijas savienība «Černobiļa»
savulaik dibināta, lai kopīgi cīnītos
pret radiācijas sekām – veselības kvalitātes pasliktināšanos,
lai aizstāvētu savas un ģimenes
sociālās garantijas un lai veidotu
sabiedrisko domu, vēršoties pret
atomenerģijas nepārdomātu un
bezatbildīgu izmantošanu. «Par
laimi, pagaidām mums tas izdodas,» «Černobiļas» prezidents
vērtē, ka tomēr nevar noniecināt
arī valsts atbalstu avārijas seku
likvidatoriem. «Gandarī, ka mūsu
viedokli ņem vērā, tikai jāpabiksta, jāatgādina par sevi,» norāda
A.Vērzemnieks, piebilstot – tieši tāpēc jau izveidota šī organizācija.
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Kultūras pasākumi
 24. aprīlī pulksten 19 – koncerts. Piedalās valsts kamerorķestris «Sinfonietta Rīga», diriģents
N.Šnē, Latvijas radio koris, diriģents S.Kļava, soliste S.Vaice
(soprāns). Programmā Fēlikss
Mendelsons – 42. psalms «Kā
briedis alkst pēc ūdens upēm»,
Erki Svens Tīrs «Rekviēms». Biļešu
cena – Ls 5; 4; 3; 2,50 (kultūras
namā).
 25. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas skolu jauniešu talantu konkursa «Apliecini sevi, iepriecinot
citus!» fināls. Piedalās Spīdolas
ģimnāzijas, 4. pamatskolas, 3.
pamatskolas, 1. ģimnāzijas,
Valsts ģimnāzijas un Amatu vidusskolas audzēkņi. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 26. aprīlī pulksten 11 – ceļā
uz Vispārējiem latviešu XXIV
Dziesmu un XIV Deju svētkiem.
Jelgavas pilsētas un rajona koru
skate (Valsts ģimnāzijā).
 26. aprīlī pulksten 11 – bērnu un jauniešu popgrupu un ritma deju grupu festivāls konkurss
«Baltā kaza 2008». Biļešu cena
– Ls 1 (kultūras namā).
 29. aprīlī pulksten 18 –
Starptautiskās dejas dienas laikā
laikmetīgas dejas izrādes. Horeogrāfi Benno Voorham (Zviedrija),
Virpi Juntti (Somija) un Guntis
Spridzāns (Latvija). Piedalās
Latvijas Kultūras akadēmijas
modernās dejas horeogrāfijas
nodaļas 1. kursa studenti. (Projekta vadītāja – horeogrāfe Olga
Žitluhina). Biļešu cena – Ls 0,50
(kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 12 – Muzikālo trešdienu sezonas noslēguma koncerts. Piedalās Latvijā
ievērojamais pianists starptautisko konkursu laureāts Sergejs
Osokins. (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 4. maijā pulksten 14 – Nacionālā teātra viesizrāde «Aktieru
viesistaba» – Teātra dienas koncerts 2 daļās. Režisors Edmunds
Freibergs. Biļešu cena – Ls 10; 8;
6; 5 (kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 24. aprīlis

Puķes, kokus, darbarīkus un citas
dārza lietas – Stādu parādē
 Ritma Gaidamoviča

Jau piekto gadu pēc
kārtas ikviens, kas vēlas vai nu tikai apskatīt, vai arī iegādāties
augļu koku un puķu
stādus, darbarīkus un
citas ar dārzu saistītas
lietas, tiek aicināts uz
Latvijas Stādu parādi
Jelgavas pils parkā.
Šogad tā norisināsies
2. un 3. maijā.
Stādu audzētāju biedrības
biroja vadītājs Andrejs Vītoliņš informē, ka šogad izstādē
piedalīsies teju pusotrs simts
dalībnieku – stādu, koku un
krūmu audzētāji, kolekcionāri,
kā arī dārza inventāra tirgotāji
no visas Latvijas. A.Vītoliņš
stāsta, ka pasākuma laikā būs
iespējams ne tikai aplūkot, bet
arī iegādāties Latvijā izaudzētos
skujkoku, lapu koku un krūmu,
graudzāļu, rododendru, vasaras
puķu, ziemciešu, rožu un citu
augu stādus. Parādē vienīgi nebūs ūdens augi, jo to sezona vēl
nav sākusies – jāgaida mazliet
siltāks laiks, kad paaugstināsies
ūdens temperatūra. Piedāvājumā būs arī viss, kas nepieciešams dārza darbiem – grābekļi,
kapļi, zeme, kūdra, miglojamie
aparāti, plēves, cimdi un citas
lietas.
Latvijas stādu parādi papil-

Šogad Stādu parādē piedalīsies gandrīz pusotrs simts tirgotāju no visas Latvijas, kas būs sarūpējuši visdažādākos stādus, kokus, krūmus, kā arī dārza aprīkojumu. Arī šoreiz tā būs iespēja
Foto: no Stādu audzētāju biedrības arhīva
iegādāties mūsu valstī izaudzēto.
dinās kultūras programma, kas
atstāta aģentūras «Kultūra»
ziņā. Plānots, ka pasākumā
uzstāsies pūtēju orķestris «Jelgava» un citi mūsu pilsētas
pašdarbības kolektīvi. Atšķirībā
no iepriekšējiem gadiem šogad
skatuve tiks veidota pie Jelgavas pils vārtiem.
Stādu parādē varēs ne tikai
iepirkties, bet arī apmeklēt
izglītojošas speciālistu lekcijas

LLU Studentu klubā. Tajās SIA
«Laflora» darbinieki prezentēs
savu mājas lapu un informēs
par jaunākajiem kūdras substrātu veidiem, kā arī par
iespēju iegādāties viņu produkciju mazākos iepakojumos,
nevis tikai lielajos, kā tas bija
līdz šim. Būs iespēja uzzināt
par jaunumiem dekoratīvo
augu sortimentā un par to,
kādi no tiem ir vispopulārākie

1. maija stafetes skrējiens
ar astoņiem posmiem

«Prāta vētra» koncerttūri
uzsāks Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Izstādes
 No 11. aprīļa – izstāde «Pavasaris 2008» – Jelgavas mākslinieku darbi Mākslas dienās.
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 No 15. aprīļa – Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Baroka gaisotnē»
(Ā.Alunāna memoriālajā mājā).
 Aprīlī – Egona Herca personāl
izstāde «Akvareļi». Silvijas Pētersones personālizstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 Aprīlī – Tautas gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz maija beigām – Edvarda
Grūbes darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 24. aprīlī pulksten 16 –
orientēšanās sacensību seriāla
«Alnis» 3. kārta (Vilcē).
 26. aprīlī pulksten 12 – sezonas atklāšanas sacensības BMX,
Zemgales kauss (trasē Brīvības
bulvārī).
 26. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts un Hansabankas
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem
(1. līga) (Jelgavas Sporta hallē).
 27. aprīlī no pulksten 8 līdz
19 – J.K.A. Open karatē do čempionāts (Jelgavas Sporta hallē).
 1. maijā no pulksten 8 līdz
22 – kērlings «Jelgavas kauss 08»
(Jelgavas Ledus hallē).
 2. maijā no pulksten 8 līdz
22 – kērlings «Jelgavas kauss 08»
(Jelgavas Ledus hallē).
 3. maijā no pulksten 8 līdz
16 – kērlings «Jelgavas kauss 08»
(Jelgavas Ledus hallē).

šobrīd, kādi tiek ievesti no
ārzemēm. Tāpat varēs noklausīties lekciju par jaunākajām,
ekskluzīvākajām ziemcietēm
un uzzināt, kuras vairāk piemērotas ēnainām vietām. Abu
dienu laikā starp muzikālajām
pauzēm Latvijas stādaudzētavu
pārstāvji klātesošos skaļruņos
informēs par viņu piedāvājumu, šobrīd aktuālāko, jaunāko
un modernāko stādu klāstā.

Pulcēšanās
lielajai stafetei notiks
Hercoga
Jēkaba laukumā. Komandām,
kas vēlas
piedalīties,
pieteikumi
jāiesniedz
ne vēlāk kā
pusstundu
pirms starta sacensību vietā.
Foto: JV
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas skolēni un
citi aktīvie sportisti
tradicionāli 1. maijā
pulksten 11 tiek gaidīti Hercoga Jēkaba
laukumā, kur notiks
pulcēšanās ikgadējam
Jelgavas Sporta servisa centra un Jelgavas
Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS)
rīkotajam Stafetes
skrējienam.
Pasākuma organizatori informē, ka pulcēšanās lielajai
stafetei ir Hercoga Jēkaba
laukumā un komandām pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk
kā pusstundu pirms starta
sacensību vietā. Plānots, ka
garajā skrējiena stafetē ar
kociņa nodošanu piedalīsies

mācību iestāžu audzēkņi šādās
grupās: 1. grupa – 6. – 7. klašu
zēni un meitenes, 2. grupa – 8.
– 9. klašu zēni un meitenes, 3.
grupa – 10. – 12. klašu jaunietes
un jaunieši. Katrā komandā – pa
astoņiem cilvēkiem, zēnu un meiteņu komandas startēs atsevišķi.
Būs arī vispārējā grupa – tajā
var startēt ikviens, kam vien
ir vēlēšanās skriet garo stafeti.
Taču komandas sastāvā obligāti
jābūt astoņiem dalībniekiem.
Katrai komandai, kas startē
stafetē, ir savs starta numurs,
kas ir obligāts visiem dalībniekiem. Piemēram, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas dalībniekiem ir numurs 2, Jelgavas
4. vidusskolai – 4 un tā tālāk. Organizatori min, ka šie
numuri katrai skolai jau ir
piešķirti un zināmi. Ja nu
gadījumā skolai nav numura,
to mācību iestādes pārstāvji

Paralēli minētajiem notikumiem atnākušie varēs piedalīties
Reto, unikālo augu izsolē, kurā
tiks izsolīts Latvijas stādaudzētavu ekskluzīvo augu sortiments,
kas pārdošanā nenonāk, jo ir
īpašs, ko nevar iegūt kurš katrs.
Kā stāsta pasākuma organizatori, izsolīts tiks aptuveni ducis
dažādu reto augu.
Interesanti tas, ka pasākuma laikā konkursi būs ne tikai skatītājiem un pircējiem,
bet arī pašiem Stādu parādes
dalībniekiem, un noteikts un
apbalvots tiks labākais tirdzniecības vietas noformējums, kā
arī interesantākais piedāvājums
tirgotāju stendā.
A.Vītoliņš piebilst, ka, ņemot
vērā iepriekšējo gadu pieredzi,
kad rīta agrumā cilvēki vēl
nav pamodušies, oficiālā Stādu
parādes atklāšana šajā gadā
notiks 2. maijā pulksten 12,
kaut arī parāde apmeklētājiem
būs atvērta jau no pulksten 9.
Atklāšanā pirmo reizi mastā
tiks uzvilkts Latvijas Stādu parādes karogs, kurā attēlots koka
zariņš ar trim lapām. Stādu
parādes atklāšanā piedalīsies
arī pilsētas mērs Andris Rāviņš,
zemkopības ministrs Mārtiņš
Roze un LLU vadība.
Ikgadējo Stādu parādi organizē Stādu audzētāju biedrība
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un
Jelgavas pašvaldību.

var saņemt Jelgavas BJSS.
Pasākuma rīkotāji stāsta, ka
stafetē piedalīsies ne tikai
pilsētnieki, bet startēt uzaicinātas arī Jelgavas rajona skolu komandas, kurām
dalības numuri sāksies ar
11. Jāteic, ka pagastu izlases startēs vispārējā grupā.
Kopumā ielu stafete sastāv no
astoņiem posmiem: Uzvaras
– Pasta iela, Pasta – Mātera
iela, Mātera iela – Sv.Annas
baznīca, Sv.Annas baznīca
– Pulkveža O.Kalpaka iela,
Pulkveža O.Kalpaka – Pētera
iela, Pētera – Mātera iela,
Mātera – Pasta iela, Pasta
– Uzvaras iela. Starts stafetes skrējienam – Uzvaras
un Lielās ielas krustojumā.
Noslēgumā uzvarētājas komandas un to dalībnieki saņems organizētāju sarūpētas
balvas un diplomus.

Mūsējie – grupa «Prāta vētra» – 13. maijā
izdos jaunu albumu
«Tur kaut kam ir jābūt», bet jau jūlijā
dosies koncerttūrē pa
visu Latviju. Tūres atklāšanas koncerts paredzēts tieši Jelgavā,
pļavā iepretim pilij.
Vasarā «Prāta vētra» koncerttūrē pa Latviju uzstāsies
piecās pilsētās: pirmais koncerts paredzēts 24. jūlijā Jelgavā, otrais – 26. jūlijā Preiļos, 1.
augustā Ventspilī un 7. augustā
Valmierā, bet noslēguma koncerts notiks 9. augustā Rīgā,
Mežaparka Lielajā estrādē.
Uz Liepājas koncertu biļešu
tirdzniecība pagaidām netiek
uzsākta.
Biļešu tirdzniecība uz visiem

koncertiem sākās vakar, 23.
aprīlī. Tās var iegādāties «Biļešu servisa», «Reklamarket»
tirdzniecības vietās un interneta veikalā www.ticketservice.lv. Pasākuma organizatori
informē, ka uz visiem tūres
koncertiem būs gan sēdvietu,
gan stāvvietu biļetes, taču
katrs pircējs varēs iegādāties
ne vairāk kā piecas.
Grupa «Prāta vētra» tuvākajā laikā sola jauna videoklipa
pirmizrādi, plāno atvērt savu
wap lapu mobilo tālruņu lietotājiem, kā arī piedāvās Latvijas
tirgū jaunu produktu – Mītavas
alu.
Jāpiebilst, ka grupa šogad
piedzīvos ne tikai sava albuma
izdošanu un koncerttūri pa
Latviju, bet arī to, ka grupas
solists Renārs Kaupers saņems
Triju Zvaigžņu ordeni, ko viņam piešķirt nolēmis Ordeņu
kapituls.

Radiostacijās jau skan «Prāta vētras» singls «And I lie», bet šopirmdien pirmatskaņojumu radio «Star FM» ēterā piedzīvoja otrais singls no jaunā albuma «Ja tikai uz mani tu paskatītos».
Foto: no «Prāta vētras» oficiālās mājas lapas

