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«Spīgo» triumfē
koru karos!
 Zane Auziņa

Būdams pats jaunākais
kolektīvs, Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris
«Spīgo» tomēr izrādījās labākais un otrdien
koru karos uzvarēja.
Meitenes atzītas par
labākajām koristēm sieviešu konkurencē, bet
viņu diriģente Līga Celma – par labāko sieviešu
koru diriģenti. «Spīgo»
saņēma arī skatītāju
simpātiju balvu.
Otrdien visas dienas garumā
Latvijas Universitātes Lielajā Aulā
risinājās XXIV Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku koru kari. Jelgavu sieviešu koru konkurencē
pārstāvēja 4. vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo» Līgas un Lienas
Celmu vadībā, bet jaukto koru
konkurencē – Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras «Kultūra»
jauktais koris «Zemgale» diriģenta
Aigara Meri vadībā.
Pārsteidzoši, taču koru karu

jaunākais dalībnieks «Spīgo», kurā
līdzās vidusskolniecēm dzied arī
septītās un astotās klases skolnieces, spēja «izgriezt pogas» daudz
pieredzējušākiem sievu koriem un
izcīnīt uzvaru.
Līga Celma stāsta, ka, startējot
koru konkursā, viņa savām koristēm esot sacījusi: strādāts ir daudz,
koris ir skanīgs, tādēļ tam jāiekļūst
finālā. Bet, kad dziedāšana koru
karu finālā bija nodrošināta, cīņa
vairs neesot bijusi svarīgākais. «Uz
skatuves kāpām dziedāt, sniegt
muzikālu baudījumu, nevis karot.
Uz to pati noskaņojos un aicināju
arī meitenes. Apzināti centāmies
neklausīties pārējo sieviešu koru
sniegumu, lai neietekmētos un
uz skatuves nestu tikai savu pozitīvismu un skanīgo dziedājumu.
Šķiet, tas arī izdevies. Man «Spīgo»
vienmēr ir bijis labākais, bet tas,
ka to atzinuši arī citi un piešķīruši
mums pirmo vietu, joprojām šķiet
neticami,» emocijas raksturo kora
diriģente Līga Celma.
Plašāk par mūsu dziedātāju un
dejotāju ikdienu svētku nedēļā
Rīgā lasiet 5. lpp.

Jauns asfalts –
arī Loka maģistrālē
 Sintija Čepanone
Gandrīz 40 navigācijas zīmes kopš šīs nedēļas gādā par drošību Lielupē Jelgavas teritorijā. Galvenokārt tās paredz ūdenstransFoto: JV
porta līdzekļu ātruma, kā arī ūdens aktivitāšu ierobežojumu noteiktos diennakts laikos.
 Sintija Čepanone

Šonedēļ noslēdzas
mazā izmēra kuģu kustības regulējošo zīmju
izvietošana Lielupē,
un tas nozīmē, ka pārvietoties pa ūdeni Jelgavas teritorijā kļuvis
krietni drošāk – par to
gādā teju 40 navigācijas zīmes.
«To, kā turpmāk mūsu pilsētas teritorijā norisināsies
satiksmes regulācija iekšējos
ūdeņos, ņēmusi vērā arī Latvijas
Jūras administrācija, uzteicot veiksmīgo risinājumu pat

problemātiskākās situācijās,»
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītājs
Gints Reinsons atklāj, ka projektu mazizmēra kuģu kustības
regulējošo zīmju uzstādīšanai
Jelgavas teritorijā izstrādājusi
SIA «Jūras projekts», izvērtējot
kopējo situāciju un ņemot vērā
arī faktu, ka šeit atrodas Airēšanas bāze un Jahtklubs.
Saskaņā ar projektu kopumā
izvietotas 37 navigācijas zīmes,
ieskaitot papildzīmes. «Galvenokārt tās paredz ūdenstransporta
līdzekļu pārvietošanās ātruma
ierobežojumus līdz 8 un 4 kilometriem stundā, kā arī ūdens
aktivitāšu aizliegumu noteik-

tos diennakts laikos,» norāda
G.Reinsons, paskaidrojot, ka,
piemēram, gan braukt ar ūdensmotocikliem, gan ūdensslēpēm
aizliegts darbadienās no pulksten 15 līdz 19 un brīvdienās
no pulksten 9 līdz 15 – laikā,
kad Airēšanas bāzē norisinās
treniņi.
Navigācijas zīmes izgatavoja
SIA «Signum», un kopumā tas
izmaksāja 5546,31 latu, savukārt to uzstādīšana konkursa
kārtībā tika uzticēta SIA «Mītavas Elektra» par kopējo summu
7134,28 lati. Navigācijas zīmju
uzstādīšanu atbildīgais uzņēmums sāka jau pagājušajā nedēļā, Lielupes krastos iebetonējot

metāla stabus, uz kuriem zīmes
izvietot, savukārt šīs nedēļas sākumā tās arī piestiprināja. Līdz
11. jūlijam visām mazā izmēra
kuģu kustību regulējošajām zīmēm jābūt uzstādītām, tostarp
pie dzelzceļa un autotransporta
tiltiem. Tur izvietotās zīmes
informēs par tiltu augstumu.
«Kaut arī zīmes apstrādātas ar
augstāko atstarojuma virskārtu,
kas tās pat diennakts tumšajā
laikā ļauj saskatīt no ievērojama
attāluma, pie tilta pār Lielupi
izvietotās navigācijas zīmes tiks
arī izgaismotas,» G.Reinsons
atklāj, ka izgaismošanas risinājums būs līdzīgs kā tilta ailām.
(Turpinājums 3.lpp.)

posmu mūsu pilsētā pavēra ieekonomētie līdzekļi no Rīgas ielas
Jau tuvākajā laikā sākbūvniecības. Līdzekļu ekonomija
sies Loka maģistrāles
panākta, precizējot veicamo darbu
posma no Aviācijas ietehnoloģijas. Nepilnu kilometru
las līdz Rubeņu ceļam
garais Loka maģistrāles posms no
remonts, kas būs jau
Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam
trešais posms pilsētā
izvēlēts, izvērtējot apstākli, ka
šogad, kurā seguma
Loka maģistrāle gan pašlaik, gan
uzlabošana iespējama,
arī perspektīvā ir aktuāls apbraupateicoties pašvaldības
camais ceļš – būtisks transporta
ietaupītajiem līdzekkustības organizēšanai.
ļiem citu ielu rekonsPašvaldības aģentūras «Pilsēttrukcijā, kas veikta par
saimniecība» direktors Andrejs
Valsts autoceļu fonda
Baļčūns norāda, ka remontdarbu
finansējumu. Tā laikā
laikā minētajā posmā līdztekus cine tikai uzklās asfaltiem darbiem paredzēts nofrēzēt
tu Loka maģistrāles
asfaltu un uzklāt virskārtu, sabrauktuvei, bet arī sakārtot piecas gūlijas lietusūdens
kārtos gaisa tiltu un
novadīšanai, uzbērt brauktuves
abus krustojumus.
nomales, kā arī atjaunot salaiduma šuves gaisa tiltam.
Iespēju sakārtot vēl vienu ielas
(Turpinājums 3.lpp.)

Iebrauc lielveikalā un mēģina nozagt bankomātu
 Zane Auziņa

signalizācija nostrādājusi pulksten 3.19 naktī uz trešdienu, kad
Naktī uz trešdienu palielveikala durvīm cauri izbraucis
gaidām nenoskaidrotas
«VW Transporter» markas mikpersonas no lielveikaroautobuss. Pēc iebraukšanas
la «Iki» Jelgavā, Rīgas
veikalā tas vairākkārt taranējis
ielā, izmantojot iepriekš
stikloto sienu, kurai piestiprināts
zagtu automašīnu,
bankomāts, taču zādzība nav izdemēģinājušas nozagt
vusies. Savukārt apsardzes firma
«DNB Nord» bankas
uz signalizācijas iedarbošanos
bankomātu. Neoficiālā
reaģējusi ar būtisku kavēšanos.
informācija liecina, ka
Jelgavas Policijas pārvaldes
apsardzes firma uz sigKārtības policijas biroja 2. nodaļas
nalizāciju reaģējusi ar
priekšnieks Andris Gromoļevs
būtisku kavēšanos.
informē, ka mikroautobuss, kas
izmantots zādzības mēģinājumā,
Saskaņā ar «Jelgavas Vēstneša» 8. jūlijā bija nozagts Ozolniekos.
rīcībā esošo informāciju lielveikala Nekādu ziņu par iespējamām

aizdomās turamajām personām
netiek sniegtas. Tāpat kā policija
atsakās sniegt jebkādus komentārus par to, vai šajā zādzības
mēģinājumā, iespējams, iesaistītas
tās pašas personas, kas līdzīgas
zādzības izdarījušas citviet Latvijā. Nav arī informācijas par lielveikalam un bankai nodarītajiem
materiālajiem zaudējumiem.
Savukārt jelgavnieks Gunārs,
kas dzīvo netālu no veikala, «Jelgavas Vēstnesim» pastāstīja, ka
naktī bijis nomodā un dzirdējis
vispirms vienu spēcīgu blīkšķi un
stiklu šķindoņu, bet pēc tam divus
mazākus.
(Turpinājums 3.lpp.)

Naktī uz trešdienu no lielveikala
«Iki» Jelgavā, Rīgas ielā, izmantojot iepriekš
zagtu automašīnu, mēģināts
nozagt bankas
«DNB Nord»
bankomātu.
Iespējams, apsardzes dienests
uz signalizācijas
ieslēgšanos
reaģēja novēloti, kas zagļiem
deva vairāk
laika.
Foto: Ivars
Veiliņš
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«Atsakos no skaistām
dekorācijām par labu dzīvei»
 Sintija Čepanone

viņiem rēķināt, nodziedāt kādu
dziesmu,» prāto Līva, uzsverot,
ka viņa ir gatava iesaistīties
ikvienā aktivitātē, kas vietējiem
dzīvi ļautu skatīt citās krāsās.
Protams, viņa ir gatava arī tam,
ka priekšstats, kā visam Āfrikā
būtu jānotiek, var tikt sagrauts,
jo realitātē vienmēr jāraugās no
konkrētas situācijas.
«Mazliet jau žēl, ka pavisam
noteikti nezinu, kā būs, un, kravājot ceļa somu, nevaru paredzēt,
kas man būs nepieciešams,» Līva
atklāj, ka jau pašlaik visvairāk vietas somā aizņem nevis personīgās
mantas, bet papīrs, zīmuļi un citas
lietas, kas mums liekas pašsaprotamas, bet turienes bērniem ne.

«Kultūršoks man būšot
nevis tad, kad ieradīšos
Āfrikā, bet gan atbraucot atpakaļ. Tā vismaz
man teikuši cilvēki, kas
tur bijuši brīvprātīgajā darbā. Tikai tad es
sapratīšot, ka te, Latvijā, un citās attīstītajās
valstīs visapkārt ir vien
skaistas dekorācijas, bet
tur, Āfrikā, īstā dzīve,
kurā jācīnās, lai izdzīvotu,» teic teju divdesmit
gadus vecā Līva Levica.
Jau pašlaik Līva ir Dānijā,
bet augustā no turienes dosies
uz Beiru Mozambikā, lai pusgadu kā brīvprātīgā strādātu ar
HIV pozitīviem cilvēkiem un ielu
bērniem. Līva gaidāmo uztver
kā kārtējo izaicinājumu, dzīves
«piespēlētu» iespēju vēl labāk
izzināt sevi, garīgi izaugt. Un viņa
ir pārliecināta, kas tas iespējams,
vien daloties ar citiem: pieredzē,
zināšanās, mīlestībā, savā laikā
un pat smaidā. «Hei, lielā dzīve,
es nāku!» apņēmīgi uzsauc Līva
un «Jelgavas Vēstnesim» atklāj
savu dzīves redzējumu.

«Svētelis» iemāca
patstāvību

Žirafes pa ielām neskraida

Līva Levica pārliecināta, ka būvēt māju ir krietni vienkāršāk nekā «būvēt» cilvēku – pirmajā
gadījumā ātri vien var redzēt rezultātu, savukārt, lai redzētu, kā izaug cilvēks, var būt nepieciešami pat vairāki gadi. Taču viņa ir apņēmības pilna Āfrikas ielu bērniem palīdzēt dzīvi saskatīt
košākās krāsās.
Foto: Ivars Veiliņš
drīzāk gan – sevī noslēgusies.
Taču ar katru vasaras nometni es
«atvēros», iepazinos ar bērniem
un apjautu, ka es viņiem varu dot
savu laiku, enerģiju, pieķeršanos
un viņi to novērtē daudz vairāk
nekā materiālās vērtības,» Līva
prāto, ka tieši šī pieredze viņai ļaus
sastrādāties arī ar ielu bērniem
Āfrikā.

Pagājušajā gadā Līva absolvēja
vidusskolu un nolēma, ka tikai papīra dēļ studēt augstskolā nevēlas.
Arī tas, ar ko vēlas saistīt savu nākotni, viņai vēl īsti skaidrs nebija,
tādēļ, ilgi nedomājot, viņa piekrita Pelna naudu Āfrikai
Šīs nedēļas sākumā Līva devās
Ingrīdas (Ingrīda Lisovska, radošo
domu un darbu centra «Svētelis» uz Dāniju, kur vēl mēnesi kopā
vadītāja – red.) piedāvājumam pa- ar citiem brīvprātīgajiem pelnīs
mēģināt sevi realizēt brīvprātīgajā naudu braucienam uz Āfriku.
darbā. «No Ingrīdas uzzināju, ka Summa, kāda nepieciešama, ir
ir iespēja strādāt Āfrikā. Aizpildīju visai iespaidīga – vairāk nekā seši
pieteikuma anketu. Mazliet jau tūkstoši latu, un to organizācija,
baidījos, ka saņemšu atteikumu, kas rīko šo braucienu, lika pašiem
jo tādas nopietnas pieredzes šajā arī nopelnīt, piedāvājot vien iespējomā man nebija, taču mēģi- ju, kur to izdarīt. Un vispirms Līva
devās uz Angliju,
nāju: būs – būs,
strādāja pienebūs – nebūs!»
Gribi bērnu ro- kur
cus mēnešus, piestāsta Līva. Un
pieredze izrādītaļu laukumu? mēram, tirgoja
labdarībai
jās krietni mazLūdzu! Mēs pa- avīzes,
vāca un pakoja
svarīgāka par
meitenes lielo
līdzēsim sagā- drēbes. Tagad, atskatoties uz tur
apņemšanos sevi
dāt materiālus pavadīto laiku,
realizēt, palīdzot
smaida. Taču
citiem, un viņa
tā būvniecībai, Līva
tas bija pirmais
saņēma «ceļazīmi» uz Āfriku.
bet jāceļ būs lielais pārbaudījums – tik ilgi
«Apzinos, ka tas
pašiem
prom no saviem
būs ne tikai fimīļajiem, turklāt
ziski, bet arī psiholoģiski grūti, bet es esmu tam svešā valstī. «Patiesībā tas bija
ļoti, ļoti grūti. Īpaši sākumā, kad
gatava,» saka Līva.
Izrādās, gluži svešs brīvprātī- vienā mājā vajadzēja dzīvot kopā
gais darbs Līvai nebija – Ingrīdas ar pilnīgi svešiem cilvēkiem no
mudināta, viņa aktīvi iesaistījās visas Eiropas. Pirmajā nedēļā es
«Svēteļa» ikdienā, tostarp tīrīja tikai vēroju, pat īpaši nesarunājos,
telpas, mazgāja traukus, pieskatīja jo nebiju pārliecināta par savām
mazākos centra dalībniekus, vasa- angļu valodas prasmēm,» atceras
rā palīdzēja organizēt nometnes. jauniete. Viņa neslēpj, ka vēlāk
«Sākumā bija grūti. Vēl jo vairāk situācija būtiski mainījās, turklāt
tādēļ, ka nebiju komunikabla, augusi arī viņas pašapziņa.

Skaitļi runā

Uzreiz pēc tam Līva devās
strādāt uz Dāniju, kur vairāk bija
iesaistīta saimnieciskajos darbos.
«Tur es mazgāju grīdas, gatavoju
ēst, un pārņēma tāda dīvaina sajūta – es taču reiz to visu jau esmu
darījusi «Svētelī». Tātad – mainās
dekorācijas, cilvēki visapkārt, taču
ir vērtības, kas paliek nemainīgas,» prāto jauniete.

Pašas rūgtā pieredze
dod rūdījumu

Kaut arī dienas ritms bija ļoti
spraigs, līdztekus naudas pelnīšanai vajadzēja arī atlicināt laiku
mācībām un citām aktivitātēm,
kas lieti varētu noderēt, strādājot
Āfrikā. Līva atklāj, ka tagad viņa
daudz labāk pazīst ne tikai sevi,
bet arī cilvēkus. «Mēs visi bijām
viena komanda. Kā paši smējāmies – kopā savākušies trakie,
izstumtie, dzīves pazudušie. Taču,
kaut arī ļoti līdzīgi, mēs bijām atšķirīgas personības,» Līva stāsta,
ka vieni, tostarp viņa, ikvienu
pārbaudījumu uztvēra kā izaicinājumu un pielika visas pūles, lai
nepadotos pirmo grūtību priekšā,
turpretim citi tikai gaudās, gaidīja,
kad viņa vietā strādās kāds cits.
«No kopumā 15 cilvēkiem, kas
strādājām Dānijā, izturēja seši, un
tie tad arī dosies uz Āfriku. Pārējie
salūza,» nosaka Līva.
Līva prāto, ka līdz galam viņai
palīdzēja izturēt «rūdījums», kas
gūts ne būt ne vienkāršajā pašas
dzīves pieredzē. «Tur jau mēs
bijām ne tikai tādēļ, lai nopelnītu
naudu. Nepārtraukti tika pārbaudīta arī mūsu psiholoģiskā
izturība – vai garīgi nesalūzīsim
Āfrikā. Piemēram, visu dienu tu
to vien tik esi darījis kā strādājis,
lasījis pie mājām izliktos lietoto
drēbju maisus. Dienas beigās ir

pilnīgs spēku izsīkums un vienīgā
vēlēšanās ir atvilkt elpu. Taču,
tiklīdz esi noskaņojies atpūtai,
tā izdzirdi: «Un tagad jums ir
jāizdara vēl tas un tas...» Tajos
brīžos tiešām gribējās padoties,
taču, kaut sakostiem zobiem, es
izturēju,» gandarīta ir Līva.
Pēc nepilna mēneša pārbaudījumu laiks būs garām, un Līva
lēš, ka ap 15. augustu viņa jau
būs Āfrikā – Mozambikas pilsētā
Beirā.

Nevis dot, bet palīdzēt

Līva visas pūles veltījusi tam,
lai Āfrikā varētu strādāt ar HIV
pozitīviem cilvēkiem un ielu bērniem. «Ikdienā man būs jātiekas
ar HIV pozitīvajiem un jāmotivē
nepadoties, jāatbalsta, jāmāca
sadzīvot ar šo situāciju. Jācenšas mainīt šo cilvēku domāšana,
mudinot viņus ārstēties, pašiem
justies atbildīgiem,» Līva atklāj
savu redzējumu par gaidāmajiem
pienākumiem. Vai tie viņu nebiedē? Līva noliedzoši pamāj ar
galvu. Tāpat kā nebiedē tikšanās
ar ielu bērniem – viņa ir gatava
strādāt, lai mazajiem ikdienu
padarītu krāsaināku. «Taču es
noteikti nenodarbošos ar labdarību – nevienam no mums, brīvprātīgajiem, nav jāpienes viss uz
paplātes, citādi cilvēki var arī
nenovērtēt viņu labā paveikto.
Protams, Eiropas standartus tur
neieviesīsim, bet to, ka var dzīvot
arī citādāk, parādīsim gan,» Līva
atklāj brīvprātīgā darba filosofiju: ja gribi bērnu rotaļu laukumu
– lūdzu! Mēs palīdzēsim sagādāt
materiālus tā būvniecībai, bet
jāceļ būs pašiem. «Domāju, ka
kopā ar bērniem mums izdosies
uzcelt kādu rotaļu laukumu,
varbūt pat ne vienu vien, iemācīt

Apcerējumos par to, kāda ir
Āfrika, Līva daudz neiegrimst.
«Mēs dzīvosim Mozambikas pilsētā Beirā, un tā, kā jau pilsēta,
ir salīdzinoši attīstīta – žirafes pa
ielām neskraida, ir lielveikali, bagātnieku kvartāli. Mums tur būs
nodrošināts viss dzīvei un darbam
nepieciešamais, tostarp interneta
pieslēgums,» atklāj meitene. Taču
viņa ir gatava strādāt arī laukos.
«Tieši tur esot tā īstā dzīve – cilvēki mitinās māla būdās, valda nabadzība, netīrība. Tieši tur mūsu
atbalsts būs nepieciešams visvairāk – nevis iztīrīt viņiem māju, bet
izdarīt tā, lai viņi paši saprastu, ka
nabadzība un netīrība nav viens
un tas pats,» prāto Līva, apliecinot
gatavību cilvēkiem iemācīt noticēt
saviem spēkiem. Turklāt tam viņa
pati ir gājusi cauri.
Taujāta par valodas barjeru
un mentalitātes atšķirību, Līva
pasmaida: «Es vairs nebaidos komunicēties, turklāt valoda ir tikai
neliela daļa no plašajām sazināšanās iespējām. Galu galā – mēs visi
esam cilvēki, tādēļ esmu pārliecināta, ka mēs sapratīsimies.» Viņa
arī neslēpj, ka tur baltie cilvēki
spējot iedvest daudz lielāku uzticību nekā tumšādainie, tādēļ pieļauj
– tas varētu būt viens no faktoriem, kas sadarbību veicina. «Es
ļoti gribētu redzēt, kā mani pūliņi
attaisnojas, taču, visticamāk, tas
tik ātri nenotiks. Sarunā ar kādu
izbijušu būvnieku, kurš izšķīrās
par labu brīvprātīgajam darbam,
nonācām pie secinājuma, ka būvēt
māju ir krietni vienkāršāk nekā
«būvēt» cilvēku, jo pirmajā gadījumā tu ātri vien redzi rezultātu,
savukārt, lai redzētu, kā izaug
cilvēks, var būt nepieciešami pat
vairāki gadi,» tā Līva.
Uz jautājumu, kas pašlaik Līvai
sniedz vislielāko gandarījumu,
viņa atbild neminstinoties: «Apziņa, ka es ar visu galā varu tikt pati.
Jā, jā, tā patstāvība jau arī sniedz
vislielāko gandarījumu. Turklāt es
vairs nebaidos kļūdīties: ja vienreiz dabūšu pa spurslām, līdīšu
atkal, ja vien būšu pārliecināta
par to, ka tādējādi kādam varu
palīdzēt.»
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Pilsētnieks vērtē

Vai sekojat
līdzi Dziesmu
un deju svētku
norisēm?
Jeļena
Muskare,
jaunā līgava:
– Kaut arī
pirms pāris
dienām at griezos no
Dānijas un
tagad notiek
aktīva gatavošanās kāzām, kas
notiks sestdien, cenšos atlicināt laiku, lai kādu koncertu TV
noskatītos. Esmu lasījusi arī par
īpašajiem deputātu tērpiem, ar
kuriem viņi dodas uz svētkiem.
Tatjana,
skolotāja:
– Līdz šim vēl
neko neesmu
redzējusi, jo
tikko atbraucu no ārzemēm, taču
esmu iecerējusi nedēļas nogalē doties uz
Rīgu, lai redzētu kādu no Dziesmu un deju svētku krāšņajiem
pasākumiem. Jāatzīst, ka biju
iecerējusi doties uz svētku gājienu, taču nezināju, ka šogad tas
notika pirms svētkiem.
Jānis,
pensionārs:
– Cik varu, tik
arī TV paskatos, bet uz
Rīgu klātienē
vērot gan nebraucu. Arī
lielo gājienu
vērojām televizora ekrānā. Savulaik pats esmu piedalījies šajos
svētkos, taču, šķiet, tolaik bija
tāda izteiktāka kopības sajūta.
Nellija,
pensionāre:
– Uz Rīgu gan
aizbraukt nevaru, jo tas ir
gan tālu, gan
diezgan dārgi, taču visus
koncertus, ko
katru dienu raida TV, cenšos
noskatīties. Man patīk šie svētki
– ļoti krāšņi un skaisti koncerti.
Agnese
Rituma,
studente:
– Protams!
Biju uz atklāšanas koncerta ģenerālmēģinājumu
Mežaparka
estrādē. Katru dienu aktīvi portālā
draugiem.lv spēlēju arī prāta spēles, kurā ir dažādi jautājumi tieši
par Dziesmu un deju svētkiem.
Līdz šim veicies ļoti labi. Pati uz
svētkiem dziedāt netiku, jo reģistrēšanās laikā biju slima.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
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e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
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Lielupe – tagad
kuģotājiem droša
(No 1.lpp.)
Jelgavas Pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības
nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītājs Māris Velve
vērtē, ka izvietotās navigācijas
zīmes neapšaubāmi atvieglos
arī Ūdenspatruļas inspektoru
darbu. «Līdz šim inspektori
varēja uzraudzīt vien to, kā tiek
ievēroti vispārīgie noteikumi,
piemēram, vai ūdenstransporta
līdzekļu vadītājiem ir nepieciešamais drošības aprīkojums.
Taču nu viņiem ir likumīgs
pamats kontrolēt arī satiksmi
Lielupē, kas neapšaubāmi vairos
arī drošību,» M.Velve norāda,

ka inspektori jau apzinājuši
vietas, kur izvietotas navigācijas zīmes, un tagad atliek vien
uzraudzīt, kā tās tiek ievērotas. M.Velve vērtē, ka kopumā
situācija uz ūdens kopš Ūdenspatruļas izveides ir būtiski
uzlabojusies – aizvien mazāk ir
tādu kuģošanas līdzekļu, kuros
nav drošības aprīkojuma, arī
pārgalvīgo ūdensmotociklistu
skaits sarucis. «Pašlaik situāciju
uz ūdens regulāri kontrolē divi
inspektori, īpašu uzmanību
pievēršot situācijai brīvdienās,
kad atpūsties uz ūdens izvēlas
salīdzinoši vairāk cilvēku,» tā
M.Velve.

3

Jauns asfalts arī
Loka maģistrālē

Jelgavas pašvaldībā un
citviet var iepazīties ar
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu par autoceļa
Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža posma
rekonstrukcijas projektu par automaģistrāli
un līdz 24. jūlijam iesniegt viedokļus Vides
pārraudzības valsts
birojam.
Autoceļa rekonstrukcijas par
automaģistrāli ietekmes uz vidi
novērtējuma darba ziņojumu pēc
valsts akciju sabiedrības «Latvijas
valsts ceļi» pasūtījuma izstrādāja
«Latvian Road» projektēšanas
uzņēmums «SEIB». Tā pārstāvis
Valdis Felsbergs norāda, ka no
ietekmes uz vidi viedokļa nav
konstatēti nekādi faktori, kas
neļauj ieceri īstenot. Projekts
gandrīz neskar dabas vērtības,
nelabvēlīgā ietekme galvenokārt
saistīta ar automaģistrāles radīto
troksni. Tā mazināšanai kā risinājums piedāvātas 4 – 6 metrus
augstas prettrokšņu sienas gar
apdzīvotām vietām.
Autoceļa rekonstrukcija plānota 38,6 kilometru garumā
no Rīgas robežas līdz Romas
krogam. «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka posmā no Rīgas administratīvās robežas

līdz Brankām esošo autoceļu
rekonstruēs par automaģistrāli
ar četrām braukšanas joslām,
posmā līdz apļveida krustojumam Jelgavā pie Miera ielas
esošo ceļu paplašinās par četrjoslu ceļu. Savukārt no apļveida
krustojuma līdz Romas krogam
pie pašreizējā autoceļa Jelgava – Lietuvas robeža izbūvēs
jaunu ceļa trasi. Tāpat visā
posmā automaģistrālei izbūvēs
pievedceļus un nobrauktuves,
kā arī jaunus tiltus pār dzelzceļa līnijām, autoceļu Jelgava
– Iecava un Lielupi. Ar ietekmes
uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu var iepazīties:
• Jelgavas reģionālajā Vides
pārvaldē;
• Jelgavas domē;
• VAS «Latvijas valsts ceļi»
mājas lapā (www.lvceli.lv) publikāciju sadaļā.
Viedokļus par ietekmes uz
vidi novērtējumu līdz 24. jūlijam rakstiski var iesniegt Vides
pārraudzības valsts birojam
Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Tos
var sūtīt arī pa pastu.
Kā liecina VAS «Latvijas valsts
ceļi» informācija, visus ar autoceļa rekonstrukciju saistītos
izvērtējumus paredzēts pabeigt
2009. gadā, bet līdz 2013. gadam
sagatavot projekta tehnisko un
iepirkuma dokumentāciju, veikt
iepirkumu un parakstīt līgumu.
Posma rekonstrukcija paredzēta
no 2013. līdz 2016. gadam.

Jelgavā būs skatāmas
olimpiskās lāpas
 Ritma Gaidamoviča

No 24. līdz 30. jūlijam
«RD Electronics» veikalā tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža» jelgavnieki varēs aplūkot
divas olimpiskās lāpas,
ar kurām olimpisko
uguni Pekinas Olimpiskās lāpas stafetē
Ķīnas dienvidos Hainanas salas Vaningas
reģionā nesa abi Latvijas lāpneši – vieglatlēte Anete Midrijāne
un kompānijas «RD
Electronics» vadītājs
Aleksandrs Meilehs.
«Samsung Electronics Baltics» mārketinga vadītāja Gundega Piebalga stāsta, ka 72 centimetrus garās lāpas izgatavotas
no alumīnija un sver nepilnu
kilogramu – 985 gramus. Tās
veidotas papīra tīstokļa formā,
un grafiskajā dizainā izmantoti

ķīniešu dekoratīvie ornamenti
– veiksmi nesošie mākoņi, kas
simbolizē harmoniju. Katrs no
Latvijas pārstāvjiem ar šīm lāpām veica aptuveni 250 metrus
garu distanci.
G.Piebalga atklāj, ka oficiālais
akcijas noslēguma pasākums,
kas norisināsies «RD Electronics» veikalā tirdzniecības centrā «Origo» Rīgā, būs šī mēneša
beigās un tajā ikvienam būs
iespēja tikties un fotografēties
kopā ar Latvijas lāpnešiem.
Taču lāpa pa Latviju ceļos līdz
20. augustam.
Pekinas 2008. gada Olimpiskās
lāpas stafete ir garākā jebkad
rīkotā lāpas stafete. Tajā piedalās
visu laiku lielākais lāpnešu skaits,
stafetes maršruts ved cauri visplašākajai teritorijai, un šobrīd
norit stafetes pēdējais posms
Ķīnā. Stafetē kopumā piedalās
21 780 lāpneši, tā ilgs 130 dienas,
bet tās 137 000 kilometrus garais
maršruts aptver 21 valsti piecos
kontinentos.

 Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija (JRTA) un pilsētas
pašvaldība vēl līdz rītdienai,
11. jūlijam, gaida pieteikumus
no tirdzniecības, ēdināšanas un
pakalpojumu uzņēmumu īpašniekiem tradicionālajam konkursam «Jelgavas labākais veikalnieks un krodzinieks 2008».
Savus iecienītākos uzņēmumus var
pieteikt arī iedzīvotāji. Tas izdarāms
domes Informācijas aģentūrā Lielajā
ielā 2, JRTA Skolotāju ielā 3 vai pašvaldības aģentūrā «Zemgales INFO»
Svētes ielā 33 – 211.

 Latvijas Transportu apdrošināšanas birojs izveidojis karti
ar neapdrošinātu auto izraisītajiem negadījumiem. Saskaņā
ar to visbīstamākās pilsētas ir
Rēzekne, Jelgava un Jūrmala,
bet no rajoniem – Madonas,
Aizkraukles un Limbažu. Jelgavā

Topošā automaģistrāle
uz vidi ietekmi neatstās
 Anna Afanasjeva

Īsi

Par Valsts autoceļu fonda līdzekļiem, kas ietaupīti, rekonstruējot Rīgas ielu, jau tuvākajā laikā
tiks sakārtots Loka maģistrāles posms no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam, tostarp gaisa tilts
un abi krustojumi.
Foto: Ivars Veiliņš
(No 1.lpp.)
maģistrāles posma rekonstruk- citiem ielu remontiem, būs ie«Sakārtoti tiks arī abi krustoju- cija izmaksās ap 238 tūkstošiem spējams ielu segumu atjaunot arī
mi šajā Loka maģistrāles posmā, latu. «Ņemot vērā, ka Rīgas ielas Tērvetes ielas posmā līdz pilsētas
tostarp izbūvētas caurules kabe- rekonstrukcija veikta par Valsts robežai, kā arī Kalnciema ceļā līdz
ļiem, kas perspektīvā nodrošinās autoceļu fonda dotācijas līdzek- tiltam pār Iecavas upi – kopumā
luksoforu darbību,» A.Baļčūns ļiem, ietaupīto līdzekļu izlieto- apmēram septiņu kilometru gapaskaidro, ka Loka maģistrāles šanu Loka maģistrāles posma rumā. «Pašlaik izsludināts iepirun Aviācijas ielas krustojumā pa- remontam vajadzēja saskaņot kums par remontdarbu veikšanu.
redzēts uzstādīt luksoforus, tādēļ, ar Satiksmes ministriju,» tā Plānots, ka līdz 10. augustam
lai izvairītos no nepieciešamības A.Baļčūns, piebilstot, ka darbus ar darba veicējiem jau būs noatkārtoti uzrakt asfalta segumu, veiks SIA «Ceļu būves sabiedrība slēgts līgums, tādējādi varēs sākt
par kabeļu izvietošanu domāts «Igate»». Darbi jāpabeidz līdz 15. arī asfalta seguma nomaiņu,»
jau laikus.
augustam.
A.Baļčūns atgādina, ka šajos ielas
«Pilsētsaimniecības» direktors
Jāatgādina, ka, pateicoties ie- posmos darbus paredzēts pabeigt
atklāj, ka kopumā minētā Loka taupītajiem kredītlīdzekļiem no līdz 1. oktobrim.

Cūkmens vāc parakstus par
plastmasas depozītu
 Ritma Gaidamoviča

«Jau četrus gadus tīrām
Latvijas mežus, gandrīz
esam izskauduši plastmasas maisiņus no veikaliem, bet tagad pievēršamies plastmasas
pudelēm. Parakstīsimies
un panāksim, ka par PET
pudelēm maksā naudu
un tās nodod pārstrādei!» ar šādu vēstījumu
vakar Jelgavā bija ieradies Cūkmens.
Pirmais rozā «PretPETgrāmatā» parakstījās Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
aicinot arī jelgavniekus, pirms

nomest kaut ko
zemē, pārdomāt
rīcību un rūpēties,
lai gan pilsēta, gan
meži būtu tīri no
atkritumiem.
«Ja, nododot
tukšās plastmasas
pudeles, pretī varētu saņemt kaut vai
pāris santīmu, mūsu mežos atkritumu daudzums jūtami samazinātos,» pārliecināts Cūkmens, kurš
savas Vislatvijas aģitācijas tūres
laikā piestāja arī Jelgavā, iedzīvotājus aicinot parakstīties par
plastmasas depozīta izveidi Latvijā
– par sistēmu, kad lielveikalos un
citur uzstādītos īpašos automātos
var nodot plastmasas pudeles, pre-

Foto: Ivars Veiliņš

tī saņemot naudu. Šāda sistēma
jau pāris gadu veiksmīgi darbojas
Igaunijā.
VAS «Latvijas valsts meži» talku pieredze liecina, ka no visiem
mežā izmestajiem atkritumiem
apmēram 80 procenti ir plastmasas izstrādājumi, turklāt tieši PET
pudeles ir populārākais atkritumu
veids.

Mēģina nozagt bankomātu
(No 1.lpp.)
Vīrietis redzējis, kā īsi pēc tam,
kad mikroautobusam acīmredzot
nebija izdevies izlauzt stiklotajā
veikala sienā iestiprināto bankomātu, no veikala lielā ātrumā
aizbraukusi gaiša apvidus automašīna. Gunārs nav saskatījis,
cik personu ir džipā, taču zināms,
ka mašīna pa Loka maģistrāli
aizbraukusi Kalnciema ceļa virzienā.
Savukārt apsardzes firmas
«Baltijas drošības korporācija» (BDK) Zemgales struktūras
vadītājs Anatolijs Kuprianovs
«Jelgavas Vēstnesim» skaidro,
ka apsardzes firma visā Latvijā
nodrošina lielveikalu «Iki» apsardzi. Taču Jelgavā «Iki» sācis

darbu, kad BDK te vēl nav darbojies, tādēļ apsardzes firma noslēgusi līgumu ar Valsts policijas
apvienības «Apsardze» Rīgas un
teritoriālo nodaļu. Uz «Jelgavas
Vēstneša» jautājumu par to, vai
pareiza ir informācija, ka iepriekš
lielveikalā «Iki» vairākas naktis
pēc kārtas bija iedarbojusies signalizācija un naktī uz trešdienu,
kad notika zādzības mēģinājums,
apsardze uz kārtējo signalizācijas
ieslēgšanos nav reaģējusi, atbildēja: «Apvienībai «Apsardze» vajadzēja nodrošināt signalizācijas
darbu un, ja tā katru nakti bija
ieslēgusies nepamatoti, sūtīt uz
lielveikalu elektriķus, kas kļūmi
novērstu. Man nav precīzas informācijas par notikumiem naktī uz

trešdienu lielveikalā «Iki» Jelgavā, taču sākotnējās ziņas patiesi
liecina, ka apsardze uz notikumu
nav reaģējusi atbilstoši noteikumiem. Mēs veicam pārbaudi,
bet precīzākas ziņas var sniegt
apvienības «Apsardze» pārstāvji.»
Ar apvienības «Apsardze» amatpersonām «Jelgavas Vēstnesim»
vakar neizdevās sazināties.
Jelgavā šis ir pirmais bankomāta zādzības mēģinājums,
bet nesen līdzīgs notika Elejā,
kur nozagts Hansabankas bankomāts. Tur zagļu guvums bija
aptuveni desmit tūkstoši latu.
Citviet Latvijā pēdējo mēnešu
laikā jau notikušas vairākas
šāda veida zādzības un zādzības
mēģinājumi.

no negadījumos iesaistītajiem 2,1
procents nav apdrošināti braucamrīki.
Biroja sabiedrisko attiecību konsultante Inese Ozoliņa informē, ka pērn
kopumā notikuši 875 ceļu satiksmes
negadījumi, kurus izraisījuši neapdrošināti transportlīdzekļi. Savukārt
atlīdzībās cietušajiem par šiem negadījumiem pērn izmaksāti 600 tūkstoši
latu, kas vēlāk ar regresa prasību tiek
atgūti no vainīgā transportlīdzekļa
īpašnieka. Lielākā naudas summa,
kas autoīpašniekam būs jāatlīdzina
par pērn notikušu negadījumu, ir
11 570 lati.

 Rīt, 11. jūlijā, pulksten 14.30
Hercoga Jēkaba laukumā tiks
atklāta Eiropas Komisijas Nodarbinātības sociālo lietu un
vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta rīkotā kampaņa «Par
dažādību. Pret diskrimināciju»,
kuras laikā notiks informatīvi
pasākumi un diskusija. Pasākuma
laikā risināsies diskusija «Dažādības
atzīšana un līdztiesība: Latvija Eiropas
dimensijā», kur uz sarunu aicinās dažādu ar sabiedrības integrācijas jautājumiem saistītu organizāciju pārstāvji,
to vadīs Latvijas Universitātes docents
Ivars Ījabs. Paralēli tai iedzīvotājiem
būs iespēja apmeklēt informatīvo
autobusu, kurā būs pieejami materiāli par diskrimināciju un padomi,
kā rīkoties, pamanot diskrimināciju.
Turklāt būs iespēja paviesoties arī
«Pieejamības parkā», kurā aplūkojami
dažādi palīglīdzekļi, bez kuriem daži
no līdzcilvēkiem nevar iztikt ne brīdi,
tostarp invalīdu ratiņi, brilles, spieķi.
Interesentiem būs iespēja pamēģināt
tos lietot un kaut daļēji izjust, kā jūtas
tie cilvēki, kam speciālie palīglīdzekļi
jālieto ik dienu. Koncertu klātesošajiem sniegs romu grupa «Jagori» no
Jelgavas, bet bērni visas pēcpusdienas
garumā būs aicināti veidot zīmējumus
par tēmu «Es un dažādā pasaule».

 Jelgavas Pensionāru biedrība
šodien un rīt piedāvā iespēju
pilsētas pensionāriem saņemt
humāno palīdzību. Šodien, 10.
jūlijā, no pulksten 10 līdz 15 apģērbu
un apavus varēs saņemt biedrības
biedri, bet rīt, 11. jūlijā, no pulksten 10
līdz 15 – jebkurš pilsētas pensionārs.
Humāno palīdzību iespējams saņemt
biedrības telpās Pasta ielā 44.

 SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» no septembra plāno
ieviest diferencēto atkritumu
apsaimniekošanas tarifu, kas
būs atkarīgs no degvielas cenu
izmaiņām. Pašlaik vienotais tarifs
par sadzīves atkritumu kubikmetra
savākšanu un apglabāšanu ir 5,83
lati. Tā kā pēdējā laikā būtiski mainījušās degvielas cenas, atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums plāno
ieviest diferencēto tarifu atkarībā
no degvielas cenām. Piemēram, ja
dīzeļdegvielas cena uzpildes stacijās
noturēsies 80 santīmu robežās, no
septembra pilsētniekiem vienotais kubikmetra atkritumu apsaimniekošanas
tarifs būs 6,42 lati bez 18 procentu
pievienotās vērtības nodokļa līdzšinējo
5,83 latu vietā.
Ritma Gaidamoviča
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Vasara – remontu laiks
izglītības iestādēs
 Ritma Gaidamoviča

Kamēr lielākā daļa skolēnu atpūšas un bauda
brīvlaiku vai vasaru izmanto, lai nopelnītu
varbūt pat savu pirmo
algu, daudzās Jelgavas
skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs norisinās remontdarbi, kuros lielāko finansējumu
– teju trīs miljonus latu
– šajā gadā atvēlējusi
Jelgavas pašvaldība.
Trijos projektos atbalstu
sniegusi arī valsts.
Līdztekus vērienīgākiem un
sīkākiem remontdarbiem pilsētas ielās arī Jelgavas izglītības
iestādēs notiek dažādi uzlabojumi – vieni jau septembrī tiks pie
jaunām kāpņu telpām, citi – pie
jauna jumta, vēl citi – pie labiekārtotām klašu telpām vai jaunām
tualetēm. Lielākā daļa naudas,
lai nekavētu iesāktos un arī jaunus remontdarbus, aizgūta no
pašvaldības budžeta – ir vairākas
skolas, kurās remonts tiek veikts
tikai par pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem, daļā izglītības iestāžu
finansiālu atbalstu investīciju projektos sniedz arī valsts. Jāteic gan,
ka valsts nauda šoreiz ir krietni
mazākos apmēros nekā pērn.

Vērienīgākās pārmaiņas
4. vidusskolā

Jelgavas Izglītības pārvaldes
Saimnieciskās daļas vadītāja Ilze
Butkus stāsta, ka lielākie remontdarbi notiek un reizē arī visvairāk
naudas atvēlēts 4. vidusskolas piebūves celtniecībai. «Šajā izglītības
iestādē viss notiek pēc plāna un
nekādu šķēršļu līdz šim nav bijis,
tāpēc cerēsim, ka tā tas arī turpināsies un nepatīkami pārsteigumi
mūs negaida. Piebūves tapšanā
iesaistīti aptuveni 80 cilvēki. Viņi
savu darbu paveic godam – jumta
uzlikšana teju būs pabeigta, ēdnīcas telpa izbūvēta, gan ārējā, gan
iekšējā siltumtrase būs gatava,
grīdas jau salietas, un mums atliek
vien izvēlēties linoleju, arī fasāde
top – Kronvalda ielas pusē tā pat
nokrāsota. Patlaban esam izstrādājuši akustikas projektu aktu
zālei, kas tiks realizēts nedaudz
vēlāk. Pasūtītas ir skolas piebūves
mēbeles, tāpēc ceram, ka nākamā
gada maijā celtnieki mums varēs
nodot objektu, lai līdz jaunajam
mācību gadam paspētu to iekārtot

Bērnu un jauniešu centrā «Junda» pārmaiņas patlaban notiek aktu zālē un gaitenī. Zālē jau nokrāsoti
griesti un ielieta peldošā grīda, kas piemērota dejotājiem, proti, dejojot tā nedaudz pielāgosies.
Foto: Ivars Veiliņš
Celtnieki tur sākuši krāsot sienas, bet gaitenī tās vēl tiek līdzinātas.
un septembrī skolēni tur varētu
uzsākt mācības,» tā I.Butkus.
Plānots, ka līdz ar jaunās piebūves atvēršanu 2009. gada septembrī tiks likvidēta tā sauktā
«mazā skoliņa» Brīvības bulvārī
31a, jo šī ēka prasa pamatīgu renovāciju, tieši tāpēc pirmie jauno 4.
vidusskolas piebūvi iemēģinās šīs
skolas mazākie audzēkņi. «Viņiem
būs skaistas garderobes, plaši un
izgaismoti gaiteņi, liela bibliotēka.
Domāju, ka bērni jaunajā mājvietā
jutīsies ļoti labi,» tā I.Butkus.
Paredzēts, ka jaunajā piebūvē
mācīsies un savu ikdienu pavadīs
galvenokārt jaunāko klašu skolēni,
taču otrajā stāvā būs informātikas
kabinets, bet pirmajā – divas mūzikas novirziena klases ar podestiem
koristiem, kā arī citas lietas. «Piebūvei būs plaša ieejas halle, kurā
plānots izvietot dažādas gleznu
ekspozīcijas,» tā I.Butkus, atzīstot,
ka 4. vidusskolas piebūve šogad ir
galvenā prioritāte.

Skolas saņem
arī valsts atbalstu

Līdztekus vērienīgajai vidusskolas piebūves celtniecībai mūsu
pilsētas izglītības iestādēs turpinās
arī citi investīciju projekti. Par investīciju projekta līdzekļiem Jelgavas 3. pamatskolai plānots uzlikt
jaunu jumtu, un pašlaik tiek veikti
jumta ventilācijas un elektroapgaismojuma darbi. Jau tuvākajā

laikā tiks uzsākta skolas jumta
šīfera nomaiņa. Tāpat šajā skolā
vairākās klasēs tiks ierīkots jauns
elektroapgaismojums. Savukārt 4.
pamatskolai valsts investīciju projekta gaitā pirms diviem gadiem
nomainīti logi, pērn uzlikts jauns
jumts, bet šajā gadā ar akmens
vati tiek siltināti divi fasādes
korpusi un uzklāts dekoratīvais
apmetums. «Šis investīciju projekts realizējas veiksmīgi. Tādējādi
varēsim samazināt izmaksas par
apkuri, bet ietaupītos līdzekļus
izlietot citām vajadzībām,» spriež
I.Butkus. Patlaban izsludināta arī
cenu aptauja par 4. pamatskolas
ieejas izbūvi – bruģa nomainīšanu
un celiņu izbūvi. Pretendenti jau
sākuši pieteikties, taču jāteic, ka
viņiem jābūt gataviem strādāt
ne tikai kvalitatīvi, bet arī ātri, jo
darbi jāpaveic mēneša laikā, lai
septembrī bērni uz skolu varētu
doties pa jauno bruģi un celiņiem,»
atzīst I.Butkus.
1. sanatorijas internātpamatskolā šonedēļ sākts divu skolas
tualešu un vienas internāta kāpņu
telpas remonts. Pašlaik skolas
četrās klasēs tiek manīts elektroapgaismojums. Jāpiemin arī tas,
ka šā gada sākumā skolas korpusam uzlikts jauns jumts, bet pērn
par valsts investīciju līdzekļiem
nomainīts jumta segums arī internātam un izremontētas medicīnas
personāla telpas.

gadu,» atzīst Saimnieciskās daļas
vadītāja.
Jelgavas 5. vidusskolā jaunu izskatu līdz ar septembri iegūs divas
mācību klases, skolotāju istaba
un kanceleja, kā arī tiks veidota
niša uz gaiteni, kur iekārtota arhīva telpa. Spīdolas ģimnāzijā nu
sakārtotas fasādes logu ailas un
skolas tualetes, kā arī būtiskāki
remontdarbi notiek divos mācību
kabinetos.

Jauninājumi gaidāmi
vairākās pirmsskolas
izglītības iestādēs

Pārmaiņas piedzīvos arī bērnudārznieki pirmsskolas izglītības
iestādēs. Lielākajā daļā Jelgavas
bērnudārzu notiek dažādi remonti, taču I.Butkus min, ka šajā gadījumā katram bērnudārzam pašam
ļauts veikt mazos iepirkumus un
uzmanīt notiekošos darbus dažās
grupas telpās vai kur citur pirms-

Divām pilsētas skolām – Jelgavas 4. pamatskolai un 6. vidusskolai
– tiek siltināta un renovēta fasāde. 6. vidusskolai pagājušajā gadā
nosiltināts viens korpuss, šogad tiek siltināts otrs, bet trešais, kur
atrodas gan aktu, gan sporta zāle, ja tiks piešķirti līdzekļi, tiks atstāts uz nākamo gadu. Savukārt 4. pamatskolai valsts investīciju
projekta gaitā pirms diviem gadiem nomainīti logi, pērn uzlikts
jauns jumts, bet šajā gadā ar akmens vati tiek siltināti divi fasādes
korpusi un uzklāts dekoratīvais apmetums.
pirmsskolas izglītības iestāde
«Zemenīte» atkārtoti iesniegusi
projektu par ēkas renovāciju un
tās pielāgošanu bērniem ar īpašām
vajadzībām. Tiek plānots, ka šim
bērnudārzam tiks veidota piebūve,
tādējādi to paplašinot. Atbalsts
tiek gaidīts kādā Norvēģu projektā. Arī pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis» tiek domāts par
jaunu piebūvi. Projekts, cerams,
būs gatavs septembrī.

Darbi profesionālajās un
interešu izglītības iestādēs

Vērienīgi darbi šobrīd risinās
Jelgavas Amatu vidusskolā, kur
tiek renovēta metālapstrādes
darbnīca. Pārmaiņas šajā gadā
piedzīvos arī bērnu un jauniešu
centrs «Junda» Pasta ielā, jo tur

Dažas lietas atstās
uz nākamo gadu

Vērienīgi remontdarbi notiek Jelgavas Amatu vidusskolā. Skolas
direktore Edīte Bišere atzīst – kaut arī pagājusi tikai nedēļa,
kopš uzsākts remonts metālapstrādes darbnīcā, padarīts ir
daudz. Darba procesā atklājušās arī neparedzētas lietas – zem
nesošās telpas sienas ir tukšums un to nekas nebalsta –, taču
celtnieki jau to novērsuši un darbus turpina. Tiek pārvilkti arī
visi elektrības vadi, mainīta siltumapgādes sistēma, izbūvēta
jauna ventilācijas sistēma. Darbiem jābūt pabeigtiem līdz 30.
augustam. Direktore cer, ka tā arī būšot.

Vakara (maiņu) vidusskolā vienā gaitenī tiks nomainīts grīdas
segums, bet Speciālās pamatskolas piebūves daļai tiks atjaunota
ēkas betona apmale.
Pašlaik turpinās arī 6. vidusskolas fasādes siltināšana – pagājušajā
gadā nosiltināts viens korpuss, šogad tiek siltināts otrs, bet trešais,
kur atrodas gan aktu, gan sporta
zāle, ja tiks piešķirti līdzekļi,
tiks atstāts uz nākamo gadu.
«Protams, žēl, ka līdzekļu nav
tik daudz, lai varam pabeigt visu
uzreiz, taču labi, ka skolas būvētas
korpusos, kas ļauj darbu sadalīt pa
posmiem,» atzīst I.Butkus.
Savukārt Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā turpinās pagājušajā
gadā uzsāktā logu nomaiņa. «Šajā
gadā netiks nomainīti visi logi,
tāda «astīte» – sporta zāle un viens
gaitenis – paliks vēl uz nākamo

Vērienīgākās pārmaiņas piedzīvo 4. vidusskola. Patlaban jau
nokrāsota lielākā daļa piebūves – interesantās ģeometriskās figūrās trīs krāsu toņos. Šobrīd tiek stikloti logi un krāsota atlikusī
fasādes daļa. Savukārt otrais un trešais skolas piebūves stāvs,
kur atradīsies klases, ir jau tādā gatavībā, lai drīzumā tur varētu
uzsākt iekšdarbus.
skolas izglītības iestādes teritorijā
– šādi remonti notiek «Lācītī»,
«Rotaļā» un citviet. Bet divās
pirmsskolas izglītības iestādēs
tiek mainīts jumts – «Gaismiņā»
viss jumta segums, bet «Kamolītī»
– tikai vienam korpusam. «Abās
iestādēs ir novecojis un sabojājies
jumts, kas vairs nespēj aizturēt
nokrišņus, tādējādi tie bojā telpas
– mitrums iesūcas sienās un rada
problēmas,» neslēpj I.Butkus.
Patlaban tiek veikti sagatavošanās
darbi, bet jau pavisam drīz tiks
uzsākta jumtu nomaiņa. Savukārt

jaunu skatu šobrīd iegūst aktu
zāle, ko diendienā izmanto daudz
dejotāju un dziedātāju, kā arī galvenais gaitenis, kas ved uz visiem
kabinetiem.
Vēl Bērnu un jaunatnes sporta
skolas airēšanas bāzē jāizbūvē
jauna tualete, jo pagaidām jaunieši spiesti iztikt ar pārvadājamo sauso tualeti. «Tur sarežģījumus sagādā ārējie kanalizācijas
tīkli, taču līdzekļi ir piešķirti,
tādēļ domāju, ka drīzumā šis
jautājums tiks atrisināts,» tā
I.Butkus.

Pašvaldības finansējums
– aptuveni 3 miljoni

Runājot par finansējumu,
I.Butkus stāsta, ka lielāko no
projektiem – 4. vidusskolas piebūves celtniecību – galvenokārt
finansē pašvaldība, tikai daļa
investīciju saņemta no valsts.
Pašvaldība šai skolai šogad atvēlējusi nedaudz vairāk kā divus
miljonus latu, bet valsts – tikai
750 tūkstošus, lai gan investīciju projekts lielajām pilsētām
paredz, ka šai attiecībai jābūt
50 pret 50 procenti. «Pilsēta šeit
atvēlējusi krietnu daļu naudas,
un liels paldies par to, ka šāda
iespēja rasta šajā gadā, izglītībai
piešķirot vairāk līdzekļu nekā
līdz šim,» piebilst I.Butkus. 3.
pamatskola gan saņēmusi pusi
uz pusi – 100 tūkstošus no valsts
un tikpat daudz no pašvaldības.
4. pamatskolas ēkas siltināšanai
nauda gūta tikai no pašvaldības
– 176 tūkstoši latu, tāpat arī 6.
vidusskolai – 130 tūkstoši latu
no pašvaldības. Arī pirmsskolas
izglītības iestādēs pārmaiņas
notiek, pateicoties pašvaldībai,
kas šim mērķim piešķīrusi 147
tūkstošus latu. 1. sanatorijas
internātpamatskolai jumts uzlikts par valsts līdzekļiem, bet
darbu turpinājums notiek par
pašvaldības iedalīto naudu. Arī
«Junda» tiek remontēta par pašvaldības naudu. Skolām atvēlēti
418 tūkstoši latu, taču šeit nav
pieskaitītas remontu izmaksas,
ko pašvaldība dod tiem projektiem, kas tiek realizēti kopā ar
valsti. «Varam teikt tā, ka valsts
investīcijas esam saņēmuši tikai
internātpamatskolai, 3. pamatskolas jumtam un nedaudz arī 4.
vidusskolai, pārējie jauninājumi
skolās tiek veikti ar pašvaldības
finansiālu atbalstu. Sūdzēties
mēs noteikti nevaram, jo pilsēta
domā par izglītību un atbalsta
mūs. Protams, vienmēr jau var
gribēt vairāk un vairāk,» tā
I.Butkus.
Jāpiebilst, ka pašvaldība šogad
lieliem un maziem darbiem skolās
piešķīrusi par pusmiljonu latu vairāk nekā pērn – pagājušajā gadā
no pašvaldības tie bija 2,5 miljoni
latu, šogad – teju trīs.

dziesmu un deju svētki
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Lepni un laimīgi, nogurumu aizmirst
 Zane Auziņa

Izdziedājušies un līdz
caurumiem izdejotām
kurpēm, bet tik un tā laimīgi – tā vienā teikumā
savas emocijas Dziesmu
un deju svētkos raksturo
Jelgavas kolektīvi.
Nupat apritējusi nedēļa, kopš
daudzi jelgavnieki par savu šā
brīža dzīves jeb, pareizāk sakot,
nakšņošanas vietu var dēvēt Rīgas
86. vidusskolu, bet par ikdienas
galveno nodarbošanos – dziedāšanu un dejošanu nebeidzamos mēģinājumos un koncertos pēc tiem.
Pirmdien «Jelgavas Vēstnesis»
viesojās pie mūsu kolektīviem, lai
klātienē izzinātu, kādas emocijas,
pārdzīvojumus un sajūtas viņos
rosina šā gada lielākie svētki.

Korim «Spīgo» pirmdien Rīgā bija vien 15
minūšu mēģinājums
Latvijas Universitātes
Aulā, bet ar to pietika,
lai sasniegtu izcilu
rezultātu koru karos
– 1. vietu sieviešu
koru grupā –, un Līga
Celma tajā atzīta par
labāko diriģenti.

Konkursu rezultāti ļauj
būt lepniem

Kopumā no Jelgavas XXIV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XIV Deju svētkos piedalās 32
pašdarbības kolektīvi ar 1088
dalībniekiem. Mūsu kolektīvu
sniegums konkursos un koncertos
ļauj mums būt ļoti lepniem. Vispatīkamāko pārsteigumu sagādājis
mūsu 4. vidusskolas meiteņu koris
«Spīgo» – koru karos, cīnoties ar
labākajiem sieviešu koriem, mūsu
meitenes izcīnīja 1. vietu un skatītāju simpātiju, bet Līga Celma atzīta par labāko diriģenti. Savukārt
pašvaldības aģentūras «Kultūra»
jauktais koris «Zemgale» Aigara
Meri vadībā ieguva Atzinības
rakstu. Vēl pirms tam – 5. jūlijā
– pirmo reizi svētkos notika vokālo
ansambļu konkurss, kurā jaukto
vokālo ansambļu grupā mūsu
jauktais vokālais ansamblis «Da
Capo» izcīnīja augsto 3. vietu.
«Jelgavas Vēstnesis» meiteņu
kori «Spīgo» sastapa pirmdienas
pusdienlaikā tūdaļ pēc pēdējā
mēģinājuma pirms konkursa.
Līdzīgi kā pārējiem koriem, arī
«Spīgo» meitenēm mēģinājumam
Latvijas Universitātes Aulā, kur
jau otrdien risinājās koru kari,
bija atvēlētas vien 15 minūtes. To
laikā enerģiskās kora diriģentes
Lienas Celmas un kora mākslinieciskās vadītājas Līgas Celmas
vadībā jelgavnieces pārbaudīja
savu skanējumu, «pieslīpēja» vēl
pēdējās dziedājuma detaļas un
devās atpakaļ uz Jelgavu. Līdzīgi pārējiem pilsētas koriem, arī
«Spīgo» pēc lielā svētku atklāšanas
koncerta svētdienas vakarā devās
uz Jelgavu, bet pagaidu mājvietā
– Rīgas 86. vidusskolā – meitenes
atgriezīsies šīs nedēļas nogalē, kad
notiks gatavošanās noslēguma

koncertam. Gan koristes, gan arī
viņu diriģente atzina, ka pirmās
emocijas, kas nāk prātā saistībā
ar Dziesmu svētkiem, ir lepnums.
«Mūsu korī līdzās vidusskolniecēm
dzied meitenes no 7. un 8. klases,
kas ir ļoti jauns vecums, kad balsis
vēl nav lāgā nostādītas, taču mēs
jau cīnāmies koru karu finālos ar
pieredzējušajiem sievu koriem,»
tobrīd vēl tikai gaidot koru karu
finālu, sacīja diriģente Liena Celma, bet meitenes, viņai piekrītot,
turpat pie universitātes lielajām
durvīm skanīgi nodziedāja vārdus, ko viņas bija skandējušas arī
svētdien Dziesmu svētku gājiena
laikā: «Zemgale! Jelgava! Spīgo!
Lai Dzīvo!»

jau trešie un ceturtie svētki, vien
piebilst, ka tādas slodzes, kā šajā
reizē, iepriekš nav bijis. «Ceļamies
pulksten sešos no rīta, tam seko
ātras brokastis, bet jau pēc septiņiem rītā esam autobusos ceļā uz
mēģinājumu. Tā paiet visa diena,
bet vakarā ir vai nu koncerts,
vai ģenerālmēģinājums, kas pēc
būtības tas pats koncerts vien ir.
Ap pulksten divpadsmitiem vai
vieniem naktī atgriežamies savā
naktsmītnē Rīgas 86. vidusskolā,
bet no rīta viss sākas no jauna.
Šādā režīmā iepriekš nav sanācis
dejot, bet – nekad iepriekš jau Deju
svētkiem arī nav bijuši 60 gadi,»
teic deju kolektīva «Lielupe» (jaunieši) dejotāja Alise Avotiņa.

Noguruši,
bet joprojām laimīgi

Satikti arī prusaki

Ilgāk un uzstājīgāk tincināti,
dejotāji no visiem
kolektīviem atzīst – ja ļoti gribas
atrast ko sliktu,
tad to varot izdarīt jautājumos
par ēdināšanu.
Skolā, kur jelgavnieki izmitināti,
ēdienam vienkārši neesot garšas.
Tiesa, tikt pie tā
var salīdzinoši
ātri – rindā jāstāvot vien nepilnas
desmit minūtes.
Savukārt «Arēnā «Rīga»», kur
iepriekš veselas Cauras kurpes
dienas garumā ierasta lieta.
notikuši mēģinājumi koncertam «Deju svētkiem
Rīgas 86. vidus– 60» , ēdiens bijis garšīgs, tiesa,
skolā atrodama
mūsu kolektīviem daudz par maz. «Arēnā rindā uz
aktuālā informā- pusdienām stāvējām pusotru divas
cija gan par pasā- stundas, bet, kad tā bija izstāvēta,
kumiem, kas būs, daudziem nācās secināt, ka ēdiena
gan par mantām, vairs nav. Bet citās vietās ir salīdzinoši labi. Turklāt arī skolā, lai
kas noklīdušas.
Foto: Ivars Veiliņš, arī mums tur ir ēdiens bez garšas
(laimīgs tas, kurš tiek pie kečupa),
JV un no Dziesar katru dienu kļūst aizvien labāk.
mu svētku biroja
Laikam esam tik ļoti izbadējušies,
arhīva

Nogurušus, bet tik un tā smaidīgus pie starptautiskā izstāžu centra «Ķīpsala» sastopam arī mūsu
deju kolektīvus, kas mēģinājumā
gatavojas Deju svētku koncertuzvedumam «No sirsniņas sirsniņai». Tajā starp 70 Latvijas deju
kolektīviem ir Jelgavas dejotāji no
kolektīviem «Kalve», «Diždancis»,
«Lielupe» (jaunieši), «Lielupe»
(vidējā paaudze), «Laipa», «Jaunība» un «Vēja zirdziņš». Deju
svētku virsvadītājs nebeidz visus
dejotājus tramdīt pa laukumu, vēlreiz un vēlreiz liekot atkārtot jau
vairākas reizes iepriekš izdejotus
elementus, aizvien uzstājīgāk sāk
līņāt, bet dejotāji tik un tā smaida.
Līdzīgi koristiem, arī viņi atzīst, ka
svētki noorganizēti augstā līmenī
un viss esot lieliski. Bet pieredzējušākie dalībnieki, kuriem šie ir

Tautas deju kolektīviem mēģinājums ilgst visu dienu, bet vakarā seko uzstāšanās skatītāju
priekšā. Nogurums esot liels, bet Jelgavas dejotāji tik un tā esot laimīgi.
ka prasības pēc garšas strauji rūk,»
smejot stāsta Mārtiņš Lavrenovs
no «Diždanča».
Tiesa, «Diždancis» ir arī vienīgais no Jelgavas deju kolektīviem,
kam skolā guļvieta jādala ar vietējiem un, šķiet, arī pastāvīgajiem
«iedzīvotājiem» – prusakiem.
«Pirmajā un otrajā stāvā skolas
klases lielākoties ir izremontētas
un tur, ja iemācies sēdēt uz mazā
bērnu podiņa, viss ir kārtībā, bet
trešajā stāvā gan mums nākas
rīkot īstas «tarakānu medības».
Pagaidām rekords ir noķerti
pieci tarakāni vienā piegājienā,» Ja kādam ļoti gribas atrast ko sliktu, ēdināšanas jomā tas esot
stāsta vēl viens «Diždanča» dejo- iespējams, taču lielākoties dalībnieki ir apmierināti.
tājs Mārtiņš Ūdris. Taču arī tas
esot sīkums, kas garastāvokli ne
mirkli nebojājot. Bet viņa kolēģe
dejotāja Ieva Zemīte, kurai šie ir
jau trešie Dziesmu un deju svētki,
zina nosaukt
arī virkni sīkumu, kas šajā
reizē dalībniekiem krietni
atvieglo ikdienu. «Piemēram, visiem
dalībniekiem
pēc gājiena uzreiz tika iedota
neliela ūdens Viss kolektīvs vienā klasē spējot labi sadzīvot, bet matraču
pudele – it kā piepumpēšana ar gaisu esot viens no ikdienas rituāliem.
sīkums, bet,
saulē izstaigā- – tā, ka pirksti ārā lien. «Mēs
jušies, cilvēki dejojam uz asfalta, un caurumi
par to bija ļoti kurpēs ir pierasta lieta,» teic Ģirts.
laimīgi. Arī Viņam piekrīt arī pārējie «Kalves»
tas, ka policisti dejotāji, kas par labu noskaņu
un informāci- svētkos nesūdzas. Grūtākais esot
dejotājiem esot jas centra dar- vien piecelties no rīta – to apliecina
binieki patiesi arī fakts, ka pirmajos rītos visi vēl
ir atsaucīgi un modināti ar trompetes skaņām,
ātri palīdz atrisināt katru jautāju- bet vēlāk vienīgais patiesi efekmu, ir patīkami,» teic Ieva.
tīvais paņēmiens esot vienkārša
gulētāja gāšana nost no matrača.
Caurums kurpēs netraucē
«Taču mēs šeit sabraucām dejot
Tam, ka noskaņojums svētkos un dziedāt, nevis gulēt, tāpēc viss
ir lielisks un nekāds nogurums ir vislabākajā kārtībā,» steidzot uz
nespējot slāpēt emocijas, piekrīt arī kārtējo mēģinājumu, dejotāji moĢirts Freimanis no deju kolektīva dina savus partnerus, kas mirklim
«Kalve», un tas nekas, ka pārtrau- miega ļāvās īsajā pauzītē, guļot uz
kumā uz krēsla atpūsties saceltās grīdas. Arī tikko pamodinātie ātri Gulēt sanāk maz, tādēļ miegam
kājas ikvienam ļauj redzēt milzīgus kļūst smaidīgi, tāpēc dejotprieku tiek izmantota katra minūte
apavu zolēs izberztus caurumus apšaubīt nenākas.
– arī mēģinājuma pauzes.
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Jelgavnieki par cenām burkšķ, bet no auto atsacīties nedomā
Šīs nedēļas sākumā
lielākajās degvielas uzpildes stacijās 95. benzīna cena sasniegusi 80
santīmu robežu – no
tās šķir vien santīma
desmitdaļa, bet dīzeļdegvielas cena – vidēji
0,88 lati litrā – bīstami
pietuvojusies deviņdesmit santīmu robežai.
Tādēļ jau iepriekš ekspertu izteiktās prognozes, ka līdz gada
beigām litrs degvielas
Latvijā varētu maksāt
latu un pat vairāk, šķiet
aizvien reālākas. «Jelgavas Vēstnesis» skaidro, kā degvielas cenas
kāpums ietekmē pilsētniekus. Cenšamies
izzināt, vai mainās iedzīvotāju braukšanas
paradumi, savukārt
degvielas tirgotājiem
jautājam, kādēļ degvielas cenas uzpildes
stacijās, reaģējot uz
pasaules biržā notiekošo, palielinās vai ik
dienu, kaut reāli tā tiek
iepirkta retāk.

Statoil» un SIA «Astarte nafta»,
kurām katrai pilsētā ir pa trijām
degvielas uzpildes stacijām, bet
«Astartei» vēl vairākas arī Jelgavas rajonā. Tiesa, abu Jelgavas
degvielas tirgus līderu stāstītais
par to, vai degvielas cenu kāpums ir ietekmējis pircēju paradumus, ir visai atšķirīgs. Tāpat
kā atšķirīga ir abu tirgotāju cenu
politika – kamēr «Statoil» cenas
mēdz mainīties dienā pat divas
reizes, «Astartei» tās pat nedēļu
divas var palikt nemainīgas.

Degvielas pircēju
nekļūst mazāk

SIA «Latvija Statoil» komunikāciju vadītāja Ilze Rassa pēc
sazināšanās ar mazumtirdzniecības ekspertiem «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka degvielas
pircēju «Statoil» uzpildes stacijās nekļūst mazāk – tiesa, viņu
skaits arī jūtami nepalielinās,
bet izmaiņas degvielas pircēju
paradumos arī neesot jūtamas.
«Joprojām vairums pircēju izvēlas mašīnai uzpildīt pilnu bāku
vai vismaz ievērojamu daudzumu degvielas, kamēr pircēju,
kas degvielu ielej vienam braucienam, ir salīdzinoši maz – ne
vairāk kā daži procenti no kopējā

Tas, kāpēc uzpildes stacijā šodien vairākas reizes var mainīties
cena degvielai, kas reāli pirkta vakar, aizvakar vai pat vēl agrāk
par pilnīgi citu cenu, esot komercinformācija, kas nav atklājama.
Taču uzpildes stacijas pārstāvji apgalvo, ka spekulācija un apzināti
«uzskrūvētas» cenas te neesot.
Saskaņā ar uzziņu dienesta 1188 informāciju Jelgavā
darbojas 12 degvielas uzpildes
stacijas, bet rajonā – vēl astoņas.
No tām lielāko degvielas tirgus
daļu pilsētā ieņem SIA «Latvija

pircēju skaita. Šāda situācija
ir gan Latvijā kopumā, gan arī
Jelgavā,» stāsta I.Rassa. Bet SIA
«Latvija Statoil» degvielas uzpildes stacijas «Jelgava 1» vadītāja
Sanita Žideļūna gan atzīst, ka

kaut uz ielām stūrējam mašīnu
redzams ne mazums sieviešu. No
trijām «Statoil» uzpildes stacijām populārākā nemainīgi ir pilsētā lielākā uzņēmuma uzpildes
stacija Brīvības bulvārī 1 – jau
minētā «Statoil Jelgava 1».

varētu atteikties no personiska- cenu īpaši neburkšķot. Taču braukt ar mašīnu.
kam jāsedz mazumtirgotāja tiešās
jām automašīnām un pārsēsties vairāki autovadītāji drīzāk pauž
izmaksas – degvielas stacijas uzuz daudz lētāko sabiedrisko neizpratni nevis par degvielas Cenas maiņa divreiz
turēšana, atalgojums un līdzīgas
transportu, O.Karčevskis vērtē augsto cenu kā tādu, bet par dienā esot normāla
lietas, kā arī uzņēmuma peļņa.
kā maz iespējamu. «Cilvēkam faktu, ka Latvijā uzpildes staciSIA «Latvija Statoil» šādas Protams, degviela sūknī it kā
ir grūti atteikties no kaut kā, jās tā mainās pārsteidzoši bieži sūdzības noraida. Uzņēmuma nevar kļūt dārgāka no tā vien,
pie kā viņš ir pieradis, un ma- – pat vairākas reizes dienā, komunikāciju vadītāja uzsver, ka ka kaut kur Amerikā pacēlusies
šīna ātri pieradina. Taču aiz- turklāt viena uzņēmuma tīkla konkurences padome «Statoil» ir tās piegādes cena, taču norises
Uzpilda mašīnu
vien vairāk cilvēku rūpīgāk ietvaros dažādās stacijās cenas aizliegusi sniegt jebkādus komen- pasaules tirgū ietekmē kopējās izkatram braucienam
izvērtē, kurp braukt un kurp var būt pat būtiski atšķirīgas. tārus un prognozes par degvielas maksas, tādēļ ir arī loģiski, ka viSavukārt SIA «Astarte naf- labāk doties kājām, kā arī meklē Tā Jānis stāsta, ka vairākkārt cenām, savukārt tas, kā tiek būvē- dēji reizi vai divas dienā degvielas
ta» valdes priekšsēdētājs Ojārs veidus, kā dažādas darīšanas novērojis – «Statoil» uzpildes ta degvielas cena uzpildes stacijās, cena uzpildes stacijā mainās – un
Karčevskis secina, ka šogad
«Astartes» degvielas uzpildes
stacijās aizvien vairāk aug to pircēju skaits, kas mašīnā degvielu
ielej vien par desmit latiem.
«Līdzīgi kā kādreiz cilvēki lēja
degvielu par pieciem latiem,
SIA «Latvija Statoil» degvielas tagad aizvien vairāk ir tādu,
uzpildes stacijas «Jelgava 1» kas nevar atļauties pildīt pilnu
vadītāja Sanita Žideļūna atzīst, bāku un degvielu ielej vien tik
ka aizvien biežāk no klientiem daudz, cik nepieciešams vienam
nākas dzirdēt neapmierinātību braucienam. Tiesa, ja kādreiz
par degvielas cenas kāpumu, patiesi pietika ar pieciem latiem,
taču tas arī esot viss – šoferi tad šodien tie jau ir desmit vai
tāpat samierinās ar tādu cenu, 15 lati. Savukārt rajonā ir salīdzinoši daudz gadījumu, kad
kāda tā ir.
bākā tiek ielieti vien daži litri
aizvien biežāk no klientiem degvielas – to gan varētu saistīt
nākas dzirdēt neapmierinātību ar pagastos vairāk izplatītajiem
par degvielas cenas kāpumu, mopēdiem, motocikliem un lītaču tas arī esot viss – cilvēks dzīgiem braucamajiem, kas tērē
tāpat samierinās ar to, kāda tā maz degvielas,» vērtē degvielas
ir, un par ielieto degvielu arī sa- tirgotājs. Viņš novērojis, ka
maksā. Tiesa, fakts esot tas, ka pēdējā gada laikā aizvien popudīzeļdegviela kļūst populārāka lārāka kļūst dīzeļdegviela.
Ja mašīnā ir 60 litru ietilpības bāka, tās uzpildīšana izmaksā apmēram 45 latus. Tā nav maza nauda, un ir degvielas mazumtirgotāji,
par benzīnu, bet degvielas pircēji
Savukārt to, ka cilvēki, ņemot kas atzīst, ka aizvien vairāk ir tādu autobraucēju, kas degvielu bākā lej nelielā daudzumā – tikai vienam braucienam.
joprojām lielākoties esot vīrieši, vērā augošās izmaksas, vispār
nokārtot vienā, nevis vairākos stacijā Satiksmes ielā cena ir ir konfidenciāla informācija, kas ne vienmēr uz augšu,» vēlreiz uzbraucienos,» tā O.Karčevskis. viena, bet Brīvības bulvārī eso- netiek izpausta. Tādēļ uzņēmums sverot, ka precīzāk izpaust ziņas
Viņš gan uzsver, ka vidēji uz- šajā «Statoil» – pavisam cita. arī nevarot atklāt, par kādu cenu par cenas veidošanos uzņēmumā
ņēmumā degvielas cena mainās «Man ir dusmas, ka, tiklīdz pa degvielu iepērk, bet par kādu pār- nevar, stāsta I.Rassa.
reizi divās nedēļās. Pēdējo reizi radio izdzirdu ziņas, ka barela dod. Taču tā viennozīmīgi neesot
Taču viņa apgalvo, ka pilnīgi
būtiskākās izmaiņas notikušas naftas iegādes cenas kaut kur veidota uz spekulatīviem princi- neiespējami ir jelgavnieka Jāņa
uz Jāņiem, kad «Astarte» cenu Amerikā sasniegušas jaunu piem. Un fakts, ka uzņēmumam novērojumi par to, ka viena uzuz četrām dienām akcijas veidā r e k o r d u , t ā z i b e n ī g i j a u n u ir jāreaģē uz notiekošo pasaules ņēmuma ietvaros vienā pilsētā
pazemināja, bet vēlāk atjaunoja rekordu redzu arī degvielas tirgū, esot tikai normāls. «Naf- dažādām uzpildes stacijām būtu
iepriekšējā līmenī.
cenai Jelgavas
tas tirgū svārstī- atšķirīgas cenas. «Cenas tiek
Aizvadītā gada vidū degvielas uzuzpildes stacijā. pildes stacijā «Statoil» litrs 95. ben- bas notiek katru noteiktas centralizēti, tās ir līdzīAmerikā palielinās
Ir taču sapro- zīna maksāja 0,669 latus, šī gada dienu, tādēļ arī gas. Nav iespējams, ka «Statoil»
naftas cena – momentā
tams, ka stacijā sākumā – 0,699, bet jūnija beigās mēs katru dienu uzpildes stacijā vienā Jelgavas
arī degvielai Jelgavā?
netiek pārdots – 0,799 latus. Eksperti apgalvo, ka mainām cenas ielā būtu citādākas cenas nekā
Daudzi «Jelgavas Vēstneša» tas benzīns, kas tie ne tuvu vēl nav degvielas cenas mazumtirdznie- otrā. Vienīgais iespējamais skaidsatiktie autovadītāji degvielas pirkts par naf- «griesti».
cībā. Apmēram rojums šādiem novērojumiem
uzpildes stacijās atzina, ka tas barela jaunā
50 procentus gala ir tas, ka cilvēks cenu pirmajā
patiesi pēdējā laikā aizvien rekorda cenu. Nesaprotu, kāpēc produkta cenas veido tā ieguves un otrajā stacijā pamanījis ar,
rūpīgāk izvērtē savu braucienu man jāmaksā par uzpildes staci- un ražotāja izmaksas, akcīzes maksimums, desmit minūšu lielu
«Astarte nafta» degvielas cenu mainot vidēji reizi divās nedēļās, nepieciešamību. Tiesa, joprojām jas vēlmi spekulēt un piepelnī- un pievienotās vērtības nodoklis intervālu – tas ir laiks, kurā cenas
turklāt degvielas mazumtirgotājs apgalvo, ka ne vienmēr cena ir arī tādi šoferīši, kas bākā deg- ties?!» sūdzas Jānis, piebilstot veido vēl 43 procentus no cenas, tiek noteiktas un visās stacijās
tiek mainīta uz augšu, piemēram, Jāņos tā akcijas veidā tika vielu lej tik daudz, cik iet iekšā, – lai arī ir neapmierināts, tā- un tikai atlikušie septiņi procenti nomainītas. Vai arī pastāv iespēja,
un maksā tik, cik vajadzīgs, par pat turpina pirkt degvielu un ir mazumtirgotāja uzcenojums, ka pirmajā uzpildes stacijā viņš
pazemināta.

Biodegviela pagaidām ir vāja alternatīva
Cerīgi nākotnē raugās
biodegvielas ražotāji,
kas apgalvo, ka litram
biodegvielas esot jābūt
vidēji par desmit santīmiem lētākam nekā
parastajai degvielai,
tādēļ tā kļūšot aizvien
populārāka. Tiesa, īsta
pamata tam nav – šobrīd nav pat īsti zināms,
cik vietās biodegviela
tiek tirgota, tās cenas ir
dažādas, bet cilvēku uzticība – tāda, ko varētu
vēlēties augstāku.
Latvijas Biodegvielas asociācijas vadītājs Daumants Znatnajs
stāsta, ka Latvijā ir pieci uzņēmumi, kuri var ražot biodegvielu, tiesa, lielākoties visa saražotā degviela tiek eksportēta. «Es
zinu, ka Latvijā ir viena degvielas uzpildes stacija, kas tirgo
bioetanolu, bet mašīnas, kurās
to drīkstētu liet, Latvijā nav
pat desmit. Šī uzpildes stacija
darbojas Rīgā, un ne tuvu nevar
apgalvot, ka biodegviela būtu

No rapša gatavotā eļļa Latvijā ir nesalīdzināmi populārāka par
biodīzeļdegvielu – Eiropas šoferi gan to nesmādē.
ļoti pieprasīta prece. Ņemot vērā katrā mašīnā ar dīzeļa dzinēju,
faktu, ka bioetanola lietošana nav nekādas informācijas. Ir
pieļaujama vien automašīnām ar uzpildes stacijas, kas to it kā
speciāli pielāgotiem dzinējiem, tirgo, bet nepietiekamā biosaprotams, ka ceļš līdz brīdim, degvielas daudzuma dēļ, kā arī
kad tā kļūs par ikdienas patēriņa tādēļ, ka nav iespējams normāli
preci, vēl tāls ejams. Savukārt plānot nākamās piegādes un to
par to, cik daudzās vietās Latvijā apjomus, dara to neregulāri.
iespējams iegādāties biodīzeļ- Tiesa, ceram, ka perspektīvā šī
degvielu, kas teorētiski ir lejama situācija mainīsies. Pagaidām

tas, ko Latvijā saražojam, lielākoties tiek eksportēts,» situāciju
ar biodegvielas pieejamību un
popularitāti Latvijā raksturo
D.Znatnajs. Viņš gan arī apstiprina, ka pašlaik biodegvielai nav
arī noteikta vienota cena – brīvā
tirgus apstākļos katrs tirgotājs
nosaka tādu cenu, kādu uzskata
par nepieciešamu, un, lai arī tai
vidēji vajadzētu maksāt par santīmiem septiņiem līdz deviņiem
lētāk nekā fosilajai degvielai,
biodegviela mēdz būt arī krietni
dārgāka.
D.Znatnajs informē, ka saskaņā
ar Eiropas Savienības normatīviem nākamo gadu laikā biodegvielas patēriņam valsts tirgū būs
jāveido 4,25 procenti no degvielas
kopējā patēriņa. Tiesa, zinot, ka
pērn Latvijā biodegvielas patēriņš
esot veidojis tikai 0,14 procentus
no kopapjoma, noteiktie mērķi
šķiet sarežģīti sasniedzami.
Vienlaikus gan D.Znatnijs piebilst, ka tie nav arī gluži bez
pamata. Pat Latvijas Biodegvielas
asociācija neiesaka biodīzeļdegvielu liet jaunām automašīnām

ar dīzeļdzinēju, kam ir garantija: «Garantijas automašīnām
biodīzeļdegvielu neiesakām liet
nevis tāpēc, ka domātu, ka tā var
kaitēt dzinējam, bet gan tāpēc,
ka garantijas remonts vairākkārt
nepamatoti atteikts tikai tādēļ, ka
lietota biodegviela, kaut reāli tai
ar bojājumu nav saistības. Tiesa,
fakts ir arī tas, ka biodegviela
no bākas attīra iepriekš radušos
nosēdumus, attīra arī dzinēju
un degvielas padeves sistēmu.
Protams, šiem noņemtajiem netīrumiem kaut kur jāpaliek, un
parasti gadās, ka dīzeļdzinēja automašīnām, kas iepriekš brauktas
ar fosilo degvielu, bet vēlāk – ar
biodegvielu, ir jāmaina degvielas
sūknis – tas vienkārši aizsērējis
ar netīrumiem. Remonts ir pietiekami dārgs un autoīpašniekam
nepatīkams, taču, vienu reizi
degvielas padeves sistēmu šādi
attīrījis, vēlāk cilvēks var aizmirst
par nebūšanām, tādēļ ceru, ka
aizspriedumi tiks kliedēti un arī
latvieši aizvien vairāk izmantos
gan lētāko, gan arī tīrāko biodegvielu.»

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem Jelgavā un rajonā ir
apmēram piecdesmit tūkstoši motorizēto transportlīdzekļu – lielākoties vieglās un smagās automašīnas, motocikli un traktori. Ik mēnesi tiek reģistrētas
aizvien jaunas automašīnas, un, kaut arī teju katrs autovadītājs atzīst, ka
degvielas cenas aizvien pamatīgāk sit pa kabatu – apmēram ceturtā daļa no
valstī reģistrētajām jaunajām automašīnām ir nebūt ne ekonomiskie apvidus
džipi –, pārsēsties sabiedriskajā transportā gatavs nav neviens.

cenu piefiksējis no rīta, bet otrajā
– vakarā. Arī tad pa dienu, iespējams, bijušas cenas izmaiņas,»
skaidro I.Rassa. Tiesa, pēc tam,
kad «Jelgavas Vēstnesis» bija
pārliecinājies par to, ka dažādās
pilsētās «Statoil» tīkla uzpildes
stacijās cenas arī ir dažādas,
viņa apstiprināja, ka uzņēmuma
eksperti, ņemot vērā mikroekonomiskos procesus, nosaka arī
diferencētu cenu politiku dažādos
reģionos. «Ir saprotams, ka Rīgā
un valsts centrā dzīve ir dārgāka,
tādēļ iedzīvotājiem jārēķinās, ka
šeit arī degviela būs dārgāka,
savukārt valsts austrumos, kur
ekonomiskā situācija ir smagāka,
degviela ir lētāka,» vēlāk gan tomēr apstiprināja I.Rassa.

Cenas atšķirība viena
uzņēmuma DUS
pat vairāki santīmi

Saskaņā ar «Jelgavas Vēstneša» aptauju «Statoil» uzpildes
stacijās desmit pilsētās jāsecina,
ka vislētākā degviela atrodama
Bauskā – 27. jūnijā 95. benzīns
tur maksāja 0,774 latus, bet
dīzeļdegviela – 0,849. Talsos,

Ventspilī, Gulbenē, Daugavpilī,
Valmierā un Madonā benzīns tajā
pašā laikā maksāja 0,789 latus,
bet dīzeļdegviela – 0,864 latus.
Tikmēr Jelgavā un Rīgā degviela
bija dārgākā – benzīns maksāja
0,799 latus, bet dīzeļdegviela
– 0,874 latus. It kā jau starpība
ir tikai santīmos, bet, ja tie jārēķina desmitos litru, kas jāpērk ik
dienu, sanāk pietiekami nopietna
starpība.
Interesanti, ka pēc tam, kad
«Jelgavas Vēstnesis» SIA «Latvija Statoil» bija norādījis uz to,
ka dažādās uzņēmuma uzpildes
stacijās cenas svārstība degvielai
ir pat vairāku santīmu robežās,
šonedēļ cenas jau bija izlīdzinātas. Tā otrdien, 8. jūlijā, Bauskā,
Ventspilī, Talsos, Daugavpilī,
Gulbenē, Valmierā un Madonā
degvielas cenas jau bija vienādas
– visu pilsētu uzpildes stacijās 95.
benzīns maksāja 0,789 latus, bet
dīzeļdegviela – 0,874 latus litrā.
Tiesa, Jelgavā un Rīgā degviela
joprojām bija par santīmu dārgāka nekā citviet Latvijā – litrs
benzīna maksāja 0,799 latus, bet
dīzeļdegvielas – 0,884 latus.

Eksperti prognozē, ka līdz gada beigām katrs bākā ielietais litrs
maksās vairāk nekā vienu latu. Temps, ar kādu degvielas cenas
palielinās, mudina domāt, ka ekspertu vārdi patiesi jau drīzumā
kļūs realitāte.

Autogāze uz pusi lētāka, bet interesi neizraisa
Lai arī autogāze jau
gadiem maksā uz pusi
mazāk nekā benzīns un
šobrīd cenas starpība
ir jau 40 santīmi, tā
lielu interesi neizraisot, atzīst autogāzes
tirgotāji.
Jau apmēram pusotru mēnesi litrs autogāzes nemainīgi
maksā vidēji 41 santīmu, kamēr benzīnam cena šajā laikā
paspējusi manīties daudzkārt
– lielākoties uz augšu. Faktam,
ka, izvēloties gāzi, uz katru
litru būtu iespējams ietaupīt
gandrīz 40 santīmus, vajadzētu
būt nopietnam argumentam,
kas aizvien vairāk autoīpašnieku aicinātu nomainīt degvielas
veidu savam auto. Taču autogāzes tirgotāji būtisku klientu
skaita kāpumu Jelgavā nejūt
un lāgā netic, ka tāds varētu
parādīties arī vēlāk. «Varbūt pēdējā gada laikā nedaudz klientu
skaits ir palielinājies, taču tas
nav masveidīgi, tāpēc nevaram
teikt, ka augstā benzīna cena
cilvēkus pārliecinātu izvēlēties

uz pusi lētāko gāzi. Iemesls tam
var būt gan nepamatotie, taču
pamatīgi iesēdušies uzskati par
gāzes kaitīgumu dzinējam, gan
arī fakts, ka aizvien vairāk ielās
parādās pilnīgi jaunas mašīnas,
bet tādām likt gāzes iekārtu
liedz garantijas noteikumi,»
spriež SIA «Zemgales gāze»
tehniskais direktors Vilnis Vecums. Runājot par mītiem un
to pamatotību saistībā ar gāzes
nelabvēlīgo ietekmi uz dzinēju,
viņš atzīst, ka savulaik gāzes
iekārtas tiešām esot bijušas
ļoti dažādas kvalitātes un lielākoties tās nebija paredzētas
Krievijā ražotām automašīnām,
kas ar gāzi tika vienkārši bojātas. Taču tas nekādi neesot
attiecināms uz mūsdienās ražotajām modernajām automašīnām – tām braukšana ar gāzi
nekaitējot. Turklāt būtiski, ka
arī autogāzes iekārtas Latvijā
pēdējos gados tiekot piedāvātas
kvalitatīvas un mašīnai nekaitīgas. «Protams, dzinējam ir
slikti sākt darbu ar gāzi, tāpat
braukt ar to, kamēr motors ir
auksts. Taču jaunās iekārtas

ir tā noregulētas, ka vienmēr,
uzsākot braukšanu, dzinējs
tiek iedarbināts ar benzīnu,
bet uz gāzes padevi sistēma
tiek automātiski palaista pēc
tam, kad motors sasniedzis
pietiekamu temperatūru,» tā
V.Vecums. Viņš gan piebilst, ka

Jelgava esot nedaudz par mazu
un nedaudz par tuvu Rīgai,
lai būtu saistoša darba vieta
uzņēmumiem, kas nodarbojas
ar autogāzes iekārtu uzstādīšanu, tādēļ šeit šādu uzņēmumu
faktiski nav, bet tie jelgavnieki,
kas izvēlas gāzi, iekārtu dodas

uzstādīt galvaspilsētā, kur šādu
firmu netrūkst.
V.Vecums uzskata, ka galvenais iemesls, kas cilvēkus attur
no pāriešanas uz gāzes degvielu,
ir sākotnēji augstās izmaksas.
Līdzīgi novērojumi ir arī «Latvijas Propāna gāzes» Jelgavas apkalpes rajona vadītājam Jurijam
Maslovam, kurš atzīst, ka pēdējo
gadu laikā klientu loks palicis
nemainīgs vai palielinājies nebūtiski. «Lai automašīnā uzstādītu
autogāzes iekārtu, jāiegulda
vidēji 500, bet dažkārt arī 800
latu. Daudziem tas ir pietiekami
liels ieguldījums, kas neatmaksājas, ja ikdienā jābrauc vien
pāris desmiti kilometru. Iekārtas uzstādīšanas izmaksas sāk
atmaksāties brīdī, kad cilvēks
ik dienu nobrauc vairāk nekā
100 kilometru. Ja šādu attālumu
jāmēro, gāze ir nesalīdzināmi
izdevīgāka,» stāsta J.Maslovs,
atzīstot, ka gāze varētu būt labs
veids ikdienas tēriņu samazināšanai arī Rīgā strādājošiem
Autogāze ir uz pusi lētāka nekā benzīns, taču vismaz pagaidām jelgavniekiem. Pagaidām gan
nav būtiski palielinājies to jelgavnieku skaits, kas ierasto benzīnu nekas neliecina par to, ka arī
mašīnai būtu nomainījuši pret gāzi.
jelgavnieki tā domātu.

Kā jūsu braukšanas
paradumus ietekmē
degvielas cenas kāpums?
Pensionārs Laimonis,
kuru sastopam, uzpildes stacijā
skaitām, cik naudas vēl makā
palicis un cik no tās jāatdod par
degvielu:
«Būtiski ietekmē, ko tur vēl
teikt. Šobrīd katrs brauciens
tiek rūpīgi pārdomāts. Tas,
kas notiek ar degvielas cenu, ir
kaut kas neticams. Ja tā turpināsies, par mašīnu vienkārši nāksies aizmirst – pagaidām laiku pa
laikam svarīgākajās lietās vēl atļaujos izbraukt, bet vispār par to
pat runāt negribas.»
Autoskolas «Mustangs»
instruktors Edgars Bergs,
dienā nobrauc pārsimts kilometru:
«Dzīvoju Dobeles rajonā,
strādāju Jelgavā. Ceļam no
darba līdz mājām un atpakaļ
ik dienu «aiziet» 130 kilometri,
vēl neskaitāmus kilometrus
nobraucu ar kursantiem. Pats
pagaidām degvielu vēl varu iegādāties, bet to, ka cilvēki, kas vēlas
nokārtot tiesības, to spēj, aizvien vairāk savelkot jostas, ļoti labi
redzu. Kādreiz nepieciešamās braukšanas nodarbības ikviens varēja
atļauties salīdzinoši viegli, bet tagad, kad degvielas dēļ ievērojami
dārgāki ir arī braucieni ar instruktoru, laiks, ko cilvēks patērē tiesību iegūšanai, kļuvis krietni garāks. Bet laikam jau mūsos dzīvo
tas autoprieks un cilvēki pērk mašīnas, pat labi zinot, ka lētāka
degviela nekad nekļūs.»
Uzņēmējs Jānis Uzars,
brauc par firmas līdzekļiem:
«Tā ir firmas mašīna un
firmas degvielas karte, tādēļ
īpašu uzmanību nepievēršu
nedz degvielas cenai, nedz
tam, cik daudz naudas nedēļā
tai iztērēju. Man vēl ir labi, bet
to, kā ar degvielas cenām spēj
tikt galā tie, kam par to pašiem
jāmaksā, īpaši pensionāri, es nezinu. Tas, kas mani gan nebeidz
pārsteigt, ir fakts, ka degvielas cenas te, pie «pistoles», Jelgavā
pamanās pacelties uz augšu katru reizi, kad palielinās arī naftas
barela iegādes cena. Noteikti uzpildes stacijas ar to spekulē, bet
– kurš gan tā šodien nedara?»
Jelgavniece Sintija, brauc ar jaunu apvidus
automašīnu un esot bez noteiktiem degvielas
pirkšanas paradumiem:
«Reizēm mašīnas bāku uzpildu pilnu, bet
reizēm degviela tiek ielieta tikai vienam braucienam. Tagad ielēju degvielu par 15 latiem, lai
brauktu uz Jūrmalu. Iedomājoties, ka vēl pirms
gada vai diviem uz Jūrmalu un atpakaļ varēja
aizbraukt par septiņiem latiem, bet tagad vajadzīgi 15, kļūst baisi. Bet kamēr varēšu, tikmēr
braukšu, mašīnu nost nelikšu.»
Igors Agafonovs, vidēji mēnesī degvielai tērē 80 latus:
«Tā manas ģimenes budžetam ir pietiekami nopietna
nauda, kas būtiski augusi, kaut
arī braucienu skaits samazināts līdz minimumam. Agrāk
sēdos mašīnā un braucu, tagad,
pirms braucu, padomāju, vai
tiešām vajag, bet, kad saprotu,
ka jāizvēlas starp maizi un benzīnu, mašīnu vienkārši neaiztieku
un eju kājām vai braucu ar riteni – to pēdējā laikā izmantoju īpaši
daudz. Fakts gan ir arī tas, ka mašīnu nopirku tādu, kas sniedz
komfortu un ir ērta, nevis ekonomiska. Visticamāk, ja degvielas
cenas turpinās augt, mainīšu auto pret mazāku un ekonomiskāku.
Šobrīd braucu ar ērtu, bet dārgu «Audi» markas mašīnu, kurai ir
2,6 litru benzīna dzinējs.»
Ivita Streķe, dzīvo rajonā
un katru dienu ar mašīnu
brauc uz Jelgavu strādāt:
«Braukt ar autobusu būtu
daudz izdevīgāk, lai gan, ja
ņem vērā, ka arī laiks ir nauda un manā gadījumā – pat
vērtīgāka nekā tā, kas atrodas
makā, joprojām braucu ar
personīgo mašīnu. Man ir bail
rēķināt, cik daudz iztērēju nedēļā vai mēnesī tikai degvielai, to
patiesi nezinu, bet pagaidām vēl spēju samaksāt un, sakožot zobus,
arī maksāju. Ja godīgi, nespēju iedomāties, ka atteiktos no mašīnas
arī vēlāk, kad degviela litrā maksātu vairāk nekā latu.»
Sagatavoja Zane Auziņa, foto: Ivars Veiliņš
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Pirmdiena, 14.jûlijs
LTV 1
7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 1.sçrija.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 563.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 11.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4813.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 1. un 2.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 J.Mediòð. Ârija.
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province». Bûs aitas, un bûs cirpçji.
13.45 «LTV portretu izlase». Diriìents M.Sirmais.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Spageti»; «Putnu dienas».
Filmu studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 51.sçrija.
15.40 «Laimes lâcis». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Aprîïa pilieni».

16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 11.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 563.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4814.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Aculiecinieks». Ukraina.
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 12.sçrija.
20.23 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe.
22.45 Nakts ziòas.
23.00 «Aktrise Ragârçs».
LTV iestudçjums. 1. un 2.sçrija.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Horvâtija – Vâcija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 117.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 7.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 311.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ Pusfinâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 117.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 15. un 16.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 7.sçrija.
20.05 «Manimalia».
Dokumentâls seriâls. 11. un 12.sçrija.
21.00 «Pazuduðie 3». ASV seriâls. 1. un 2.sçrija.
22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Zelta meitenes». Seriâls. 15. un 16.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

tv programma
23.10 «Specvienîba nr.9». Seriâls. 5.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 6.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 27.sçrija.
2.10 «Íermeòa drudzis». ASV kriminâldrâma.
4.20 «Pûía gredzens». Lielbritânijas pasaku filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 51.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 162.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 98.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 18.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 11».
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 81.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 15.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 193.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 89.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Krievijas seriâls.
104.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 14.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6».
ASV seriâls. 3.sçrija.
21.20 «Pirms laika dzimuðie».
Dokumentâla filma.
22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
23.05 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 6.sçrija.
0.05 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 18.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 89.sçrija.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Itâlija – Rumânija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Pasaule Latvijâ, Latvija pasaulç».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 118.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 8.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Divi uz tilta». Lietuvas dokumentâla filma.
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 312.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Pusfinâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 118.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.35 Pludmales volejbola sacensîbu apskats.
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 17. un 18.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 8.sçrija.
20.05 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
13. un 14.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 15.jûlijs
LTV 1
7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 2.sçrija.
8.00 «Kas te? Es te!»

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Govs un Câlçns».
ASV animâcijas seriâls. 51.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 68.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 48.sçrija.
10.05 «Kaíi pret suòiem». ASV komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 28.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 14.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas filma.
15.10 «Divarpus vîri 3».
ASV komçdijseriâls. 11.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 15.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 107.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 178.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 38.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru
meistarsacîkðu Jçkabpils posms».
22.10 «Skrçjiens pçc miljona 8».

19.00 «Latvijas meþa stâsti».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 13.sçrija.
20.23 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma».
21.10 Kinobaudîtâjiem. «Uzvilktais loks».
Dienvidkorejas un Japânas drâma.
22.45 Nakts ziòas.
23.00 «Aktrise Ragârçs».
LTV iestudçjums. 3.sçrija.
23.30 «Klçts». Folkloras programma.
Lielvârdes josta. 2.daïa.
24.00 «Galva. Pils. Sçta».*

8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 564.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakapot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 12.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4814.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 3. un 4.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem.
«Skan Liepâjas çrìeles».
12.50 «Viss notiek».
13.20 «Vakara intervija».
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.25 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 12.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 564.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4815.sçrija.
18.55 Ziòas.

21.05 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 18.sçrija.
21.30 «Olimpieða portrets 2008».
Basketbola komanda.
21.45 Sporta studija.
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Zelta meitenes». Seriâls. 17. un 18.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 1.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 69.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 49.sçrija.
10.05 «Felicita: Amerikâòu meitenes piedzîvojumi».
ASV piedzîvojumu filma ìimenei. 2005.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 29.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 15.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3».
Komçdijseriâls. 12.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 16.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 108.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 179.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 39.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Es tevi mîlu!» Maltas, Francijas un
Itâlijas melodrâma. 2000.g.
23.00 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 6.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie». ASV seriâls. 6.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 28.sçrija.
1.55 «Neiedomâjamâ cietsirdîba».
ASV romantiska komçdija.
3.50 «Lielceïð». ASV kriminâldrâma.

15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 194.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 90.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 105.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 5.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks». ASV seriâls. 22.sçrija.
22.20 «Pietiek!» ASV trilleris.
0.45 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 19.sçrija.
1.40 «SMS èats».
4.15 «Pats savas dzîves reþisors» (ar subt.).
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 90.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Treðdiena, 16.jûlijs
LTV1
7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 3.sçrija.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 565.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 13.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4815.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 M.Zariòð. Partita baroka stilâ.
12.20 «Projekts Cilvçks».
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Kurzemes baznîcas».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 53.sçrija.
15.40 «Zaíîðu pirtiòa». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Pie Otto».
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 13.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 565.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4816.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 14.sçrija.
20.23 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un
XIV Deju svçtki. Deju svçtkiem – 60.*

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 52.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 163.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 70.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos». Seriâls. 99.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 19.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 6». ASV seriâls. 3.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 82.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 16.sçrija.

23.30 «Zebra».
23.45 Nakts ziòas.
24.00 «Zaïais îpaðums».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Nîderlande – Francija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 119.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 9.sçrija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 Pludmales volejbola sacensîbu apskats.*
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12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 313.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Finâls.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 119.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 19. un 20.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 9.sçrija.
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 8.sçrija.
20.55 «Ledus pasaule». Kanâdas un ASV drâma.
22.25 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.55 «Zelta meitenes». Seriâls. 19. un 20.sçrija.
23.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 2.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 70.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 49.sçrija.
10.05 «Trakie Tûòi. Piedzîvojumi turpinâs».
ASV un Vâcijas piedzîvojumu komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 30.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 16.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 13.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 17.sçrija.

16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 109.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 180.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 40.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 5.sçrija.
22.00 «Zvaigþòu lietus spoþâkie mirkïi».
24.00 «Draugi 6». ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
0.30 «Renegâts». ASV seriâls. 29.sçrija.
1.30 «Íermeòa iznîcinâtâji». ASV trilleris.
3.15 «Asmens 2». ASV un Vâcijas trilleris.
5.30 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 53.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 164.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 71.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 100.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 20.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Òujorka 4». ASV seriâls. 5.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls.
83.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 17.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 195.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 91.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 106.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 16.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 4.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Ellîgâ skaistule». Vâcijas trilleris.
0.15 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 22.sçrija.
1.15 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.50 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 20.sçrija.
2.45 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 17.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 91.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 17.jûlijs
LTV 1
7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 4.sçrija.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 566.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 14.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4816.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «Zebra».*
12.20 «Rebeka». ASV trilleris. 1940.g.
14.30 R.Vâgners. Uvertîra operai Rienci.
Diriìç M.Jansons.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 54.sçrija.
15.40 «Ðunelîtis». Filmu studijas Dauka
animâcijas filmas.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Tumsas puíe». LTV iestudçjums. 14.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 566.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4817.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Teritorija 20+».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 15.sçrija.
20.23 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Saldâ indes garða».
LTV videofilma. 1. un 2.sçrija.
23.05 Nakts ziòas.
23.20 «Ðokçjoðâkie pasaules noziegumi».
Austrâlijas, Kanâdas, Lielbritânijas un
ASV dokumentâla filma. 1.sçrija.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Zviedrija – Spânija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Dziedâtâju tauta».
Igaunijas dokumentâla filma.
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 120.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 10.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».* Vada R.Zitmanis.
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 314.sçrija.
14.00 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. Latvija – Japâna.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 120.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 21. un 22.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 10.sçrija.
20.05 «Íîna mostas». Francijas dokumentâla
filma. 4.sçrija

21.00 «Skaistâkie gadi». Vâcijas drâma.
22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums.
23.35 «Zelta meitenes». Seriâls. 21. un 22.sçrija.
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 71.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 50.sçrija.
10.05 «Kliforda patieðâm lielâ filma».
ASV animâcijas filma.
11.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 31.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 10. jūlijs
13.05 «Renegâts». ASV seriâls. 17.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.

15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 14.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 18.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 110.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 181.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT seriâls. 41.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7.sçrija.
22.05 «Samta revolûcija» (ar subt.). Krievijas,
ASV, Kenijas un Èehijas spraiga siþeta
filma. 2005.g.
0.15 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 18. un 19.sçrija.
2.20 «Netieðs bojâjums». ASV trilleris.
4.20 «Laika apstâdinâtâji».
ASV piedzîvojumu filma.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 54.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 165.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 72.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 101.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 21.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 5». Seriâls. 9.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 84.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4». ASV seriâls.
18.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 196.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 92.sçrija.
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Krievijas seriâls.
107.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 17.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Þokïi 4». ASV ðausmu filma.
0.10 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 21.sçrija.
1.10 «SMS èats».
4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 18.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 92.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.05 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 18.jûlijs
LTV 1
7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 5.sçrija.
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 567.sçrija.

9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 15.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4817.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Itâlija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem. Dzied J.Sproìis.
12.15 «Klçts». Lielvârdes josta. 2.daïa.
12.50 «Melnais obelisks».
LTV iestudçjums. 2.daïa.
13.55 Dzied Agnese & Gustavs.
14.20 «Kurp dodies?»
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 55.sçrija.
15.40 «Baltâ». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Tumsas puíe».
LTV iestudçjums. 15.sçrija.
16.50 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 567.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4818.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 16.sçrija.
20.23 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 1.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Kegnija un Leisija. Caur stikla griestiem». ASV kriminâldrâma. 1995.g.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Grieíija – Krievija.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 121.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 11.sçrija.
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 315.sçrija.
14.00 Olimpiskais atlases turnîrs basketbolâ
sievietçm. Latvija – Angola.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 121.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 23. un 24.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 11.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 14.sçrija.

20.55 «Noziedzîgie sakari». Francijas trilleris.
22.25 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
22.55 «24 stundas 3». ASV seriâls. 22.sçrija.
23.40 «Zootrops».*
0.10 «Zelta meitenes». Seriâls. 23. un 24.sçrija.
1.05 «112 hronika».*

LNT

6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 166.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 102.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 22.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.).
13.00 «C.S.I. Lasvegasa 5».
ASV seriâls. 10.sçrija.
14.00 «Visvarenâ Kima».
Animâcijas seriâls. 85.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».
ASV seriâls. 19.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 197.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 93.sçrija.

17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Seriâls. 108.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 18.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Pârvçrtîbu meistars».
ASV ìimenes komçdija.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
24.00 «Trîspadsmitgadnieces». ASV drâma.
1.55 «Kenediju lâsts». ASV vçsturiska drâma.
3.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».
4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 19.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 93.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Salmu cepurîte» (ar subt.).
Krievijas muzikâla komçdija. 1974.g.
1.05 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena, 19.jûlijs
LTV 1

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt».
ASV komçdijseriâls. 72.sçrija.
9.35 «Soli pa solim». Komçdijseriâls. 51.sçrija.
10.05 «Pistole Betijas Lû somiòâ».
ASV kriminâlkomçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 32.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 18.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Divarpus vîri 3». Komçdijseriâls. 15.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 19.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 111.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 182.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Slçptâ kamera». Mçmais ðovs piedâvâ...
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Miesassargs». ASV melodrâma. 1992.g.
23.30 S.Johansones vakars. «Melnâ Dâlija».
ASV un Vâcijas detektîvtrilleris.
1.50 «Jackass – filma». ASV komçdija. 2002.g.
3.40 «Samta revolûcija» (ar subt.). Krievijas,
ASV, Kenijas un Èehijas spraiga siþeta filma.
5.50 «Dzîvnieku instinktu Top 10».

8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Poem pa kulðen».
Filmu studijas AB animâcijas filma.
9.00 «Aprîïa pilieni».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 16.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 39.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «LTV zvaigznes ceïo. L.Puriòa Taizemç».
1. un 2.daïa.
12.00 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki. Atklâðanas koncerts
Dziedot dzimu, dziedot augu.*
15.00 «Tusiòð ar Dereku». Seriâls. 52.sçrija.
15.25 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.05 «Kâ mçs tagad dzîvojam». Lielbritânijas
miniseriâls. 5.sçrija.
17.00 Daudz laimes! piedâvâ... Dârza dziesmas.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Aktrise O.Dreìe.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Domâ, kâ runâ».*
19.40 «Grejas anatomija 3». ASV seriâls. 54.sçrija.
20.23 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latloto izloze.
21.10 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 12.sçrija.
22.00 «Mçs esam!» V.Vîíes-Freibergas
autorprogramma.
22.30 Nakts ziòas.
22.35 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki. Deju lieluzvedums
Izdejot laiku.*

TV3

LTV 7

5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 55.sçrija.

7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».

8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Spârni, kâjas,
astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «TV motors».
13.30 «Dabas taka».
14.00 «Íîna mostas». Dokumentâla filma.
4.sçrija.
14.55 «Japânas nacionâlie dârgumi».
Dokumentâla filma.
6.(noslçguma) sçrija.
15.25 «Ledus pasaule».
Kanâdas un ASV drâma.
16.55 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.
29. un 30.(noslçguma) sçrija.
17.50 «Skaistâkie gadi». Vâcijas drâma.
19.25 «Olimpieða portrets 2008». D.Miïkeviès.*
19.40 «Olimpieða portrets 2008». V.Zeïonijs.*
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Neparastâs lietas».*
21.00 «Slepkavîba vasarnîcâ».
Krievijas kriminâlmelodrâma.
22.35 «Precîbas». Francijas romantiska
komçdija.

LNT
6.45 «Aiz riska robeþas».
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 3.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 8.sçrija.
8.55 «Autoziòas».
9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
10.30 «Nindzjas sçrfotâji».
ASV piedzîvojumu filma.
12.20 «Amulets 8». ASV seriâls. 2.sçrija.
13.15 «Vçtrasputni». ASV, Lielbritânijas un
Francijas piedzîvojumu filma ìimenei.
15.00 F-1 Vâcijas Grand Prix izcîòa.
Atlases brauciens. Tieðraide.
16.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
17.00 «Vecmeita 3».
ASV realitâtes ðovs. 9.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 71.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Policijas akadçmija 3». ASV komçdija.
23.00 «Divas nedçïas, lai iemîlçtos». ASV un
Austrâlijas romantiska komçdija.
1.00 «Selçna». ASV biogrâfiska drâma.
3.25 «Miesassargs». ASV melodrâma. 1992.g.
5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Noziegumam pa pçdâm 11».
Seriâls. 22.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 20.sçrija.
9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 8.sçrija.
9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.00 «Beisbola laukums 2».
ASV ìimenes komçdija.
12.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
12.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 3.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 175.sçrija.
17.50 «Doktors Hauss 3». Seriâls. 7.sçrija.

18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 5.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.30 «Ducis ir lçtâk». ASV komçdija.
22.30 «Dieva rokâs». ASV piedzîvojumu filma.
0.30 «Dvçseles muzikanti».
Dokumentâla filma.
1.55 «SMS èats».
5.00 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 41.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.30 «Medline info» (krievu val.).
12.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
14.55 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

9
18.00 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
19.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
20.55 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kazaòas bârene». Krievijas komçdija.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Dokumentâls seriâls.
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 20.jûlijs
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija».
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
9.05 «Brîvâ laika pavçlnieki».
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 17.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».
Seriâls pusaudþiem. 40.sçrija.

10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.*
12.00 «Vides fakti».
12.30 «Latvijas ðlâgeraptuaja 2008».
13.25 «Sniegs». ASV un Kanâdas ìimenes filma.
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Sirdsbalsîba».
Dokumentâla filma. 1. un 2.sçrija.
17.30 «Etnosi». Raidîjums par mazâkumtautîbu
kultûras mantojumu Latvijâ.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ».
19.00 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.30 «Aizezere». Muzikâla skatu filma.
19.45 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 10.sçrija.
20.27 «Domâ, kâ runâ».
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 «Pût, vçjòi!» Rîgas kinostudijas drâma.
22.40 Nakts ziòas.
22.45 «Projekts Cilvçks».
23.15 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 19.sçrija.

LTV 7
7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Nedçïas apskats».
8.30 «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
Par paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Pirts stâsti».
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nâkotnes parks».*
13.55 LMT virslîgas spçle futbolâ. FK Daugava
– FK Rîga. Tieðraide. Daugavpilî ir
jauns futbola stadions, un arî visâdi
citâdi ðî spçle izraisa visai lielu interesi
futbola cienîtâju vidû – tiekas spçkos
lîdzîgas komandas.
16.05 «Likteòa pagrieziens». ASV melodrâma.
1994.g. Lomâs: S.Mârtins, G.Bernss,
L.Linneja, S.Boldvins.
18.00 «Laiks, telpa un citi». Francijas
dokumentâls seriâls.
2006.g. 1. un 2.sçrija.
19.00 «Ceïâ ar kameru».
Ekspedîcija Saules vârti. 2.daïa.
19.30 «Makss un sabiedrotie». Francijas
miniseriâls. 1997.g. 1.sçrija. Lomâs:
I.Leboloks, B.Bomonda, Þ.Nersesjans.
20.25 «Uzticçðanâs». ASV, Kanâdas un
Vâcijas kriminâldrâma. 2003.g.
Lomâs: E.Bernss, L.Orzers, R.Veisa,
D.Hofmans.
22.05 «Krçjums... saldais».
22.35 Pasaules kausa izcîòas posms jâtnieku
sportâ Kleistos. Kâ katru gadu, arî
ðoreiz jûlijâ Kleistos notiks Pasaules
kausa izcîòas reìionâlâs sacensîbas
jâðanas konkûrâ jeb ðíçrðïu
pârvarçðanâ. Piedalîsies labâkie
paðmâju, kâ arî Centrâleiropas jâtnieki
un zirgi.
0.05 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 11.sçrija.
Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita.
0.50 «TV motors».*

LNT
6.30 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs
raidîjums. 30. un 31.sçrija.
7.30 «Maska». ASV animâcijas filma. 9.sçrija.
8.00 «Sliktais suns».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 9.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 25.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
Raidîjumu vada M.Sirmais.

10.40 «Krokodils Dandijs». Austrâlijas
piedzîvojumu komçdija. 1986.g. Lomâs:
P.Hogans, L.Kozlovska, M.Blûms,
Dþ.Meilons.
12.40 R.Pauls un L.Vaikule piedâvâ...
Jaunâ viïòa laureâtu koncerts.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
14.45 F-1 Vâcijas Grand Prix izcîòa. Tieðraide.
17.05 «Vecmeita 3».
ASV realitâtes ðovs. 10.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 72.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 14.sçrija.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Inspektors Grauds». LNT detektîvseriâls.
3.sçrija. Lomâs: A.Keiðs, Z.Vaïicka u.c.
21.40 «Pçdçjais leìions». ASV, Lielbritânijas,
Francijas, Slovâkijas un Itâlijas
vçsturiska piedzîvojumu filma. 2007.g.
23.35 «Nikita». ASV seriâls. 6.sçrija.
0.30 «Visu baiïu summa». ASV un Vâcijas
trilleris. 2002.g. Lomâs: B.Afleks,
M.Frîmens, Dþ.Kromvels, B.Makgils.
2.40 «Traucçjoðâ sabiedrîba». ASV
kriminâldrâma. 1993.g. Lomâs:
S.L.Dþeksons, T.Tçrners, L.Teits.
4.30 «Policijas akadçmija 3».
ASV komçdija. 1986.g.

TV3
5.50 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 42.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes 2».
12.sçrija; «Trakais trusis un Vaukundze». 29.sçrija; «Bruòurupuèi nindzjas
3». 12.sçrija; «Jugio GX». 23.sçrija.
8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 21.sçrija.
9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.30 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bratz lellîðu nakts pasaka».
Animâcijas filma.
12.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».
Humora raidîjums.
13.50 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls.
11.sçrija. Lomâs: Dþ.Rodejs, D.Hils,
T.Omundsons, K.Nelsone.
14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2». ASV
realitâtes ðovs. 4.sçrija.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 4.sçrija.
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss,
M.Gomess, E.Okuma u.c.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 176.sçrija.
17.50 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 8.sçrija.
Lomâs: H.Lorijs, L.Edelðteina,
O.Eps u.c.
18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 6.sçrija.

19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
Humora ðovs.
20.30 «Dzîvais slazds». ASV, Lielbritânijas un
Vâcijas trilleris.
22.45 «Labâkâ iespçja nomirt». ASV trilleris.
0.45 «Slepkavîba Beverlihilsâ». ASV drâma.
2.20 «SMS èats».
4.15 «Detektîvs Spensers 2».
Seriâls. 11.sçrija.
5.00 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 6.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Ìimenes tiesa» (krievu val.).
Krievijas sarunu ðovs.
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.*
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.). *
14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.00 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.00 «12 mçneði» (krievu val.).
Krievijas pasaku filma. 2.sçrija.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Saldâ sieviete» (ar subt.).
Krievijas drâma. 1976.g.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentâls seriâls.
0.45 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.
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Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Jelgava, Vītoliņi. Ar kopējo platību 151,1
kv.m; Komunikācijas: pilsētas
ūdens, kanalizācija(vietējā),
elektrība, centrālā apkure
(siltuma sūknis). Bruģis,
žogs, ja, iekšā-baltā apdare,
(iespēja iegādāties ar pilnu
iekšējo apdari), signalizācija.
Zeme 1500 kv.m. Cena sākot
no Ls 98 000.-

2. Jaunbūve Stadiona ielā 36a (Pārlielupe),
platība 163 kv.m. Pilna iekšējā apdare.
Visas pilsētas komunikācijas. Žogs, bruģis.
Garāža. Zeme 1000 kv.m. Ls 138 000.-

3. Jaunbūve Bērzu ceļš , platība 200 kv.m.
5-istabas, pabeigti mājas iekšdarbi, virtuves
iekārta. Visas pilsētas komunikācijas. Bruģis,
žogs. Zeme 1000 kv.m. Ls 140 000.-

6. 1.5 stāvu māja Pionieru ielā 28, platība 115 kv.m. 3-ist., elektrība, kanalizācija
un ūdens. Saimniecības ēka un garāža ar
kopējo platību 25.3 kv.m. Zeme 605 kv.m.
Ls 115 000.-

7. Aveņu ielā 38. Pabeigti mājas
iekšdarbi, 4 ist., 2 sanmezgli. Iekopta
piemājas teritorija, žogs. Visas pilsētas komunikācijas t.sk. gāze. Zeme
600 kv.m.

8. Māja, Pumpura ielā 35, platība 80
kv.m. 3-ist., veikts remonts, garāža un
saimniecības ēka (25 kv.m.). Zeme 600
kv.m. Ls 97 000.-

9. Vīgriežu ielā 20; platība 217 kv.m.
7 istabas, Visas pilsētas komunikācijas,
t.sk. gāzes apkure. Zeme 700 kv.m.
Ls 79 000.-

12. Māja/jaunbūve Plostu ielā 2: 1938.gadā
celta māja, ar platību 52.2 kv.m. (3-ist.), krāsns
apkure. Pie mājas piecelta jaunbūve, ar platību
167 kv.m.,ar izeju uz Svētes upi. Zeme 946 kv.m.
Ls 55 000.- iespējams iegādāties pa daļām

13. D/s „Mežvidi”, platība 66.8 kv.m. 4-ist.,
centrālā apkure, kamīns, parketa grīdas. Uz teritorijas pirts, wc un ūdens iekšā. Garāža. Blakus
a/b pietura. Zeme 1100 kv.m. Ls 52 000.-

14. Māja vasarnīcu rajonā D/s „Viesturi RAF”,
platība 54 kv.m., baltā apdare, akas ūdens, wc
iekša, kanalizācija, „Jotul” krāsniņa. Šķūnis.
Žogs. Zeme 680 kv.m. Ls 22 000.-

18. 2-stāvu ķieģeļu māja Vizbuļu ielā 16,
platība 293 kv.m. 5-istabas, veikts remonts.
Komnikācijas: pilsētas ūdens, apkure un kanalizācija vietējā. Uz teritorijas garāža divām
automašīnām. Zeme 604 kv.m. Ls 145 000.-

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

20. 3500 kv.m. zeme Atmodas ielā 102A.
Daudzstāvu māju mikrorajona centrā, paredzēts ierīkot 57 dzīvokļus. Saņemti APU 5-stāvu
mājas būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti
projektēšanas izdevumi. Ls 75.-/kv.m./

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS
TIESĪBĀM. PIRMĀ IEMAKSA 10%.

Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist., Svētes iela 7; 3/4; 52 kv.m. Ls 57 000.• 2-ist., Zemgales prospektā 6, 1/2; 44.9 kv.m. Mēbelēts. Ls 56 000.• 2-ist., Zvejnieku ielā 15; 4/6; 93.3 kv.m. gāzes apkure. Ls 65 000.• 3-ist, Ozolniekos, , „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 124 000.1.istabas:
• Stacijas ielā 5b; 2/4; 12 kv.m. Ls 9 000.• Lielā iela 34; 4/5; 30 kv.m.. Ls 23 500.• Aspazijas ielā 29; 3/5; 33.1 kv.m. Ls 29 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. labā stāvoklī. Ls 29 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. Ls 28 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 22 500.• Vecais ceļš 53, 4/5; 30.7 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 24 000.2-istabas
• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. PVC logi, dz/durvis;
lodžija. Ls 35 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.2 kv.m.
PVC logi, veikts remonts, daļēji mēbelēts, lodžija. Ls 34 500.• Brankas, Saules ielā 9; 1/3; 50.7 kv.m. izolētas istabas. Ls 29 000.• Kr.Barona 3; 4/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 34 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m. Ls 39 000.• Raiņa ielā 24, 1/5; 42 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 35 000.• Lielā ielā 25; 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 31 500.• Lielā ielā 26, 4/5; 42 kv.m. Ls 35 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Ls 34 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m. eiro remonts. Ls 39 000.• Mātera ielā 19; 3/5; 47 kv.m., izolētas istabas. Ls 36 000.• Asteru ielā 6; 5/5; 53.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 40 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. izolētas istabas, dz/durvis. Balkons. Ls 37 000.• Pasta ielā 34; 11/12; 56.6 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 42 000.• Pasta ielā 61, 4/5; 47 kv.m. PVC logi, dz/durvis. Liela lodžija. Ls 38 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas. Ls 39 000.• Satiksmes ielā 41; 5/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 28 500.VAI MAINA PRET 1-IST., VAI 1.5-IST. DZĪVOKLI AR PIEMAKSU/.
• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 38 000./VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 35A; 1/9; 53 kv.m., gāzes apkure. Ls 51 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 41 000./VAI MAINA PRET 2-IST. ŽUKOVKAS RAJONĀ/
• Pērnavas ielā 18, 3/5; 36.8 kv.m. izolētas istabas. Balkons. Ls 33 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 34 500.• Garozas ielā 30; 3/4; 46.4 kv.m. Liela lodžija. Ls 36 000.• Tērvetes ielā 90; 3/5; 53.3 kv.m. izolētas istabas, PVC logi, lodžija. Ls 33 800.3-istabas
• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, izolētas istabas, dz/durvis. Lodžija. Ls 45 000.• 100% kredīts!! Lielā ielā 30; 3/5; 55 kv.m., pilnībā(kapitāli) izremontēta
vannas istaba, wc un koridors. (izņemot divas istabas). Ls 36 000.• Lielā ielā 39; 2/2; specprojekts, 71.1 kv.m. eiro remonts.
Mēbelēts, aizkari utt. Ls 70 000.• Lielā ielā 30; 4/5; 51.7 kv.m. izolētas istabas-pārplānojums. Ls 43 000.• Lielā ielā 37; 6/9; 60 kv.m. lodžija. Ls 45 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 50 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 55 000.-

4. Jaunbūve Stadiona ielā 45, platību 173 kv.m.
4 istabas pilnībā pabeigti iekšdarbi ar iebūvētām
mēbelēm Aizskari, žalūzijas, ūdens filtri utt.
Bruģis, ielas apgaismojums, šlakbaums. Visas
pilsētas komunikācijas, t.sk. gāzes apkure. Zeme
800 kv.m. (pie šīs mājas). Ls 135 000.-

5. Māja Augstkalnes ielā 18, 120 kv.m.
5-istabas, pabeigti iekšdarbi, virtuves iekārta, kamīnzāle ar pirti ar kopējo platību
20 kv.m. Zeme 600 kv.m. Ls 125 000.-

10. Jaunbūve 6.līnijā 52b, platība 80 kv.m.
(3-ist), pabeigti iekšdarbi. Ūdens-urbums,
bio kanalizācija, gāzes apkure. Internets.
žogs. Zeme 1500 kv.m. Ls 74 000.-

11. Jaunbūve Sieramuižas ielā, platība 80 kv.m. (3-ist), pabeigti iekšdarbi. Visas komunikācijas vietējās.
Zeme 600 kv.m. Ls 72 000.-

15. 1/2 mājas Meiju ceļš 22, 1/1, platība 52.1
kv.m. 2 istabas. Labā stāvokli, atsevišķa ieeja,
pilsētas ūdens, vietējā apkure, vietējā kanalizācija. Blakus mājai pilsētas kanalizācija, gāze.
Asfaltēts piebraucamais ceļš, blakus b/dārziņš,
skola. Zeme 1032 kv.m. Ls 27 000.-

16. 1/2 mājas Zirgu ielā 22, 2/2, platība 55.3
kv.m. atsevišķa ieeja, pilsētas ūdens, vietējā
apkure, vietējā kanalizācija. Blakus mājai pilsētas
kanalizācija, gāze. Asfaltēts piebraucamais ceļš,
blakus b/dārziņš, skola. Zeme 1032 kv.m. ( koplietošanas līgums ar kaimiņiem) Ls 20 000.-

17. Māja Filozofu ielā 30, platība 59.8
kv.m. 3-istabas. Uz teritorijas saimniecības eka. Komunikācijas: elektrība,
krāsns apkure. Zeme 600 kv.m. Sākumcena Ls 27 000.-

21. 1.5 Ha zeme Jelgavā, Zīles ceļš 1a, zemes
pielietošanas mērķis:
1.)darījumu iestāžu teritorijas zona, mazum/vairumtirdzniecība, kā arī a/m stāvvietu nodrošināšanai.
2.)savrupmāju teritoriju apbūvei, rindu ēku unto
palīgēku apbūvei. Ls 8.-/kv.m./

22. Pārdod divus zemes gabalus (1.5 Ha un
1.9 Ha) komercapbūvei Jelgavā, Ziediņu ceļš,
ar kopējo platību 3.4 Ha, Asfaltēts piebraucamais ceļš. Blakus apvedceļš Rīga-Jelgava. Laba
vieta komercapbūvei. Cena Ls 10./-kv.m./

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

• Satiksmes ielā 43; 1/5; 72.7 kv.m. izolētas istabas, mēbelēts.
Lodžija. Ls 53 000.• Pērnavas ielā 6 (103.sērija), 3/5; 70.6 kv. m. izolētas istabas.
Lodžija. Ls 45 000.–
• Pērnavas ielā 10; 4/5; 64 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 42 000./VAI MAINA PRET 1-IST., RAFA MASĪVĀ VAI CENTRĀ/
• Pērnavas ielā 12; 1/5; 67 kv. m. izolētas istabas, eiroremonts,
mēbeles, lodžija, Ls 49 500. –
• Rīgas ielā 55 (RAFa masīvs), 2/9, 62.4 kv.m. labs remonts. Balkons.
Ls 44 000/VAI MAINA PRET 3-IST., DZĪVOKLI „ŽUKOVKA” 103-SERIJAS,
AR PIEMAKSU/
• Loka maģistrāle 15, 8/9; 62.4 kv.m. Lodžija. Ls 51 500.• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• Vecais ceļš 32, 3/9, 62.6 kv.m.. Balkons. Ls 50 000.• Helmaņa ielā 5; 4/5; 68.5 kv.m. izolētas istabas. Divas lodžijas. Ls 48 000.• Cukuru iela 24; 1/3; 64.6 kv.m. izolētas istabas. Ls 46 000.-

Dzīvokļu īpašumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

• 3-ist., Atmodas ielā 86; 1/6, 67.6 kv.m. pabeigti iekšdarbi. Ls 45 000.• 3-ist., Atmodas ielā 86; 1/6, 67.8 kv.m. pabeigti iekšdarbi. Ls 45 000.*šie dzīvokļi ir ar atsevišķu ieeju, uzbrauktuvi(ratiņkrēsliem un bērnu
ratiem) no ēkas fasādes puses!!! Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā kā aprīkots ar plašām durvju ailēm!
4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas.
Sākumcena 46 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 46 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Lodžija. Ls 41 000.• Loka maģistrāle 15; 7/9; 75.2 kv. Divas lodžijas. Ls 45 000.• Ganību ielā 62; 5/9, 75 kv.m. lodžija. Ls 50 000.-

Divstāvu dzīvokļi:

• Atmodas ielā 86; 5 un 6 stāvs, 121.4 kv.m. pabeigti iekšdarbi. Ls 61 000.• Atmodas ielā 86; 5 un 6 stāvs, 125.8 kv.m. pabeigti iekšdarbi. Ls 61 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. mūra māja. Ls 5 000.• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m, renovētā mājā, izremontēts, PVC logi,
malkas apkure, pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 13 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Mēbelēts. Ls 15 000.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. Ls 16 000.2-istabas:
• Mājas “Baloži”, 1/2, 62. 9 kv.m. Ls 16 000.• Zirgu ielā 22, 2/2, 44.5 kv.m. Zeme 1032 kv.m. Ls 20 000.• Liepu ielā 4, 1/2; 36 kv.m. centrālā malkas apkure. Ls 26 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. Ls 11 000.• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. Atsevišķa ieeja. Ls 26 000.• Brankas, Saules ielā 9; 1/3; 50.7 kv.m. izolētas istabas. Ls 29 000.• Meiju ceļš 22, 1/1, platība 52.1 kv.m. atsevišķa ieeja, pilsētas ūdens.
Zeme 1032 kv.m. Ls 27 000.• Zirgu ielā 22, 2/2, platība 55.3 kv.m. atsevišķa ieeja, pilsētas ūdens. Blakus
mājai pilsētas kanalizācija, gāze. Zeme 1032 kv.m. Ls 20 000.-

3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. lauku projekts.
Lodžija. Ir zemes gabals (noma) ar dārziņu. Ls 6 000.-

MĀJAS:

• Jelgavas raj., Vilces pag., „Būrīši”, platība 160 kv.m. (6-ist.). Zeme 1.15 Ha Ls 43 000.• Zaļeniekos (centrs), platība 60 kv.m. 3-istabas. Zeme 8000 kv.m. Ls 43 000.

Vasarnīcas:

• Sieramuižas ielā 32, platība 60.6 kv.m. 3-ist. Zeme 626 kv.m. Ls 13 000• Zemgaļu ielā, platība 20.5 kv.m., Zeme 622 kv.m. Ls 17 500.• Vīksnas ielā 4; platība 20 kv.m. 1-ist.. Zeme 600 kv.m. Ls 15 000.• Bērzaines ielā, platību 29.4 kv.m. Zeme 608 kv.m. Sākumcena Ls 14 000.• Vaivaru ielā 31, platība 22.3 kv.m. 2-ist. Zeme 616 kv.m. Ls 13 000.• D/s „Atpūta”, platība 20 kv.m.. Elektrība. Zeme 600 kv.m. Ls 13 000.• Sakarnieku ielā, platība 20 kv.m. Zeme 633 kv.m. Ls 10 000,-

Komercobjektu izīrēšana:

• Noliktavas/ražošanas telpas Elektrības iela 6a, platības no 140 kv.m.
līdz 300 kv.m. Cenas no 1.50.-/kv.m. līdz 30.-/kv.m.+PVN/
• Ofisa telpas Elektrības ielā 6a, platības: 57.9 kv.m. Cena: Ls 3.-/kv.m.+PVN

KOMERCOBJEKTI:

1. Jelgavā, Rubeņi, Meža ceļš 4, darbnīca ar kopējo platību 781 kv.m.
kokzāģētava 662.3 kv.m. noliktava 451.2 kv.m. Ls 355 000.2. Jelgavā, Dobeles ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas.
Zeme 598 kv.m. Ls 132 000.- /vai izīrē Ls 2.60.-/mēnesī
3. Bijuša kluba telpas komercdarbībai Jelgavas rajonā, 2 stāvi, 311 m²
pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.4. ATMODAS IELA 86, platības no 67.8 kv.m. līdz 171 kv.m. Visi īpašumi
piedāvājumā ar pilnīgi pabeigtu iekšējo apdari. Cenas no: Ls 16 500
līdz Ls 80 000.-

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 4077 kv.m., Ganību iela 55. APU 5-stāvu dzīvojamās mājas/komercobjekta
būvniecībai. Visas pilsētas komunikācijas. Ls 60.-/kv.m. VAI IZĪRĒ LS 1000.• 5 300 kv.m; Savienības ielā 6, visas pilsētas komunikācija. Ls 35./kv.m./

ZEME:

• 1000-1500 kv.m. zeme Rogu ceļš (Pārlielupe). Dziļurbums,
kanalizācija-bioloģiskās attīrīšanas sistēma, elektrība (elektriskais skapis).
Ls 18.-/kv.m.
• Zīles ceļš 1A, platības 1083 kv.m./ l1003 kv.m./1018 kv.m./1634 kv.m./1290
kv.m./1139 kv.m./2808 kv.m./2503 kv.m./1194 kv.m./1185 kv.m./1130
kv.m. Cena: Ls 12.-/kv.m./
• 600 kv.m. „Viesturi RAF”. Blakus ezers. Ls 5 000.• 610 kv.m. Jelgavas raj., Brankās, Lapu ceļā. Ls 1 200.• 1450 kv.m. Malkas ceļš 7e. Ls 26 000.• 1043 kv.m. 5.līnija. Ls 11.-/kv.m.
• 1400 kv.m./ 1466 kv.m;/1500 kv.m./2038 kv.m./3000 kv.m. privātmāju
ciematā 6.līnijā. Elektrība/gāze uz zemes gabala.Cenas: no Ls 15.-/kv.m.
līdz Ls 25.-/kv.m.
• 2 300 kv.m; Jelgava, Kalnciema ceļš, „Jaunziedi”.Ls 7.00-/kv.m./
• 2 300 kv.m; Jelgava, Kalnciema ceļš, „Saulziedi”.Ls 7.00.-/kv.m./
• 1.10 ha Dobeles raj., Bērzes pag., „Ķepiņas”. Ls 6 500.• 1.3 Ha Jelgavas raj., Glūdas pag., saimniecības „Maigas”. Ls 0.70.- /kv.m.
• 4.53/5.81 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.05.-/kv.m.
• 2.1 Ha, Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Bērzītes”. Ls 1.50.-/kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”. Ls 28 000.• 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē, „Kalna Avoti”. Eur 48.-/kv.m.
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Aicina neatlikt uz pēdējo
brīdi īpašuma kārtošanu
 Sintija Čepanone

Kopš 2007. gada 1. augusta spēkā stājušies
grozījumi likumā «Par
zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās» un
Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, kas regulē zemes
reformas pabeigšanu
pilsētā un zemes iegūšanu īpašumā par
maksu.
Jelgavas dome paziņo, ka atkārtoti tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli apbūvēts zemesgabals ar kadastra Nr.090000100016 (platība 638 m2) un uz tā esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 090000100016001
(kopējā telpu platība 464,60 m2) Jelgavā, Mātera ielā 35A:
1. Objekta nosacītā cena – Ls 140 000.
2. Izsoles solis – Ls 1000.
3. Izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam.
4. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
5. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 14 000.
6. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
7. Izsole notiks 2008.gada 13.septembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207.telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes
Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas
domē, 302.kabinetā līdz 2008.gada 9.septembrim plkst.16, pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās
no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Pieteikšanās objekta apskatei un
uzziņām pa tālruņiem 63005514, 22020014.

Grozījumi paredzēja, ka tikai
līdz 2007. gada 30. novembrim
pilsētas Zemes komisijā varēja
iesniegt pieteikumus zemesgabala
izpirkšanai. Jelgavas pašvaldības
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Aigars Rublis informē, ka šie
pieteikumi apkopoti un reģistrēti pilsētas Zemes izpirkšanas
reģistrā un tālāk nodoti Valsts
zemes dienesta rīcībā. «Šobrīd
pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā iekļautas 184 zemes vienības
vai 220 fiziskas personas, kurām

saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma
24. panta 1. daļu ir iespēja izpirkt
zemi,» tā A.Rublis.
Nākamais termiņš, ko regulē
likums, ir 2008. gada 1. septembris, līdz kuram jāiesniedz Valsts
zemes dienesta reģionālai nodaļai
reģistrācijai Nekustamā īpašuma
valsts kadastra sistēmā zemes robežu plāns vai Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā apliecinājums
par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms
zemes izpirkšanas (pirkšanas)
līguma slēgšanas. Ja līdz noteiktajam datumam tas nav veikts,
tad zemes lietošanas tiesības
beidzas.
Persona, kurai zemes lietošanas tiesības ir beigušās, iegūst
zemes nomas tiesības uz lietošanā esošo zemi. Par šo zemi ar
pašvaldību būs jānoslēdz zemes
nomas līgums. Dzīvojamās ēkas
īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar
apbūves tiesībām, turpmāk zemi
varēs iegūt īpašumā Valsts un
pašvaldību mantas atsavināša-

SIA «WALDBRUDER» iepērk
Jelgavas rajonā par augstām cenām

briestaudzes un ciršanas vecumu sasniegušas
audzes īpašumā.

Nodrošinām dokumentu formēšanu un garantējam likumdošanas
normu ievērošanu. Izskatīsim visus piedāvājumus.
Tālr. 26526687 vai 29421164.

Foto: Ivars Veiliņš
nas likumā noteiktajā kārtībā.
Zemes nomas līgumu varēs slēgt
uz desmit gadiem, ja vien zemes
lietotājs negrib to slēgt uz īsāku
laiku. Persona nevarēs atteikties
noslēgt zemes nomas līgumu, un
zemes nomnieks varēs nomas
līgumu ierakstīt Zemesgrāmatā.
Turpmāk noslēgtā līguma ietvaros
zemes nomnieks maksās nomas
maksu, kura būs vienāda ar Valsts
zemes dienesta noteikto konkrētā
apbūvēta zemesgabala vērtību
privatizācijas vajadzībām, izņemot gadījumu, kad zemesgabala
vērtība privatizācijas vajadzībām
ir zemāka par zemes kadastrālo
vērtību. Šajā gadījumā zemesgabala cena ir vienāda ar zemes
kadastrālo vērtību.

Nomas attiecības iestāsies arī
tādos gadījumos, ja līdz 2009.
gada 31. augustam pilsētas Zemes
komisijā nav iesniegts reģistrētais
zemes robežu plāns ar iesniegumu
par lēmumu pieņemšanu par
zemes piešķiršanu īpašumā par
maksu vai iesniegumu par lēmuma pieņemšanu par zemesgabala
robežām, platību un samaksas
apmēru, savukārt līdz 2009. gada
30. decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar
valsts akciju sabiedrību «Latvijas
Hipotēku un zemes banka», kā
arī tādā gadījumā, ja līdz zemes
kadastrālajai uzmērīšanai un
izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai veikta priekšapmaksa.
Tādēļ iedzīvotāji aicināti ievērot
iepriekš nosauktos datumus un
neatlikt uz pēdējo brīdi īpašuma
kārtošanas jautājumus.

Izvedam būvgružus.
Piedāvājam visu veidu
birstošās kravas

(zeme, grants utt.).

Tālrunis 29110661 (Mārtiņš).

Pārdod vēja
ģeneratoru 10 kW.

Cena Ls 8500.
Piegāde, līzings, uzstādīšana.
Mob. tālr. 26390888.
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Kultūras pasākumi
 18. jūlijā pulksten 19 –
Pauls Putniņš «Ar būdu uz
baznīcu», «Teātra apvienības»
brīvdabas muzikālā izrāde jaunā iestudējumā. Režisors Juris
Rijnieks. Lomās Olga Dreģe,
Varis Vētra vai Uldis Dumpis,
Sarmīte Rubule, dziedātāja
Candy, Anita Gavare (grupa
«Latgales dāmu pops»), Dainis Porgants, Jānis Krūmiņš
(grupas «Apvedceļš» solists),
Guntis Veits (grupa «Credo»),
Jakovs Rafalsons (Krievu Drāmas teātra labākais aktieris).
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē un stundu
pirms izrādes. Biļešu cena –
Ls 4 – 7 (Uzvaras parkā).
 19. jūlijā – Latvijas senioru
deju grupu festivāls. Pulksten
15 – ielu koncerts pie bistro
«Silva» (Driksas ielā), pulksten
17.10 – svētku gājiens no
Hercoga Jēkaba laukuma uz
Uzvaras parku, pulksten 17.30
– Latvijas senioru deju grupu
festivāla koncerts «Sveiks,
vecais Ādolf! Lai top...». Ieeja
– bez maksas (Uzvaras parkā).
 24. jūlijā pulksten 20.30
– grupas «Prāta vētra» koncerts. Ieeja – no pulksten 18.30
(pļavā pretim Jelgavas pilij).
 27. jūlijā pulksten 18 – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra
brīvdabas izrāde «Trīnes grēki»
(Uzvaras parkā).

Jelgavas pašdarbnieku
kolektīvi Rīgā, XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu
un XIV Deju svētkos

 10. jūlijā pulksten 22 – Deju
svētku lieluzvedums «Izdejo
laiku». Piedalās deju kolektīvi
«Kalve», «Diždancis», «Lielupe»
(jaunieši), «Lielupe» (vidējā
paaudze), «Laipa», «Jaunība»,
«Vēja zirdziņš», «Skalbe», «Ritums», «Rota», «Dālderis»,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
deju kolektīvs, «Jundari», «Vēja
zirdziņš» (bērni), «Jundēns»
(bērni) (Daugavas stadionā).
 11. jūlijā pulksten 12 – pūtēju orķestru dižkoncerts, piedalās pūtēju orķestris «Jelgava»
(Doma laukumā).
 12. jūlijā no pulksten 11
līdz 15 – Folkloras dienas, piedalās folkloras kopa «Dimzēns»
(Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā).
 12. jūlijā pulksten 17 – tautas tērpu skates laureātu apbalvošana. Piedalās tautas deju
ansamblis «Lielupe», folkloras
kopa «Dimzēns» (Rīgas Latviešu biedrībā).

Izstādes
 Līdz 14. jūlijam – izstāde
«Knipelētās mežģīnes latviešu
etnogrāfijā». Apskatāma katru
dienu no pulksten 10 līdz 17
(Jelgavas Latviešu biedrībā
Lielajā ielā 13 – 15, ieeja no
sētas puses).
 Līdz 15. jūlijam – tirdzniecības centra «Vivo centrs» 1.
stāvā fotoizstāde «Kā bērni
var aktīvi atpūsties vasarā
Jelgavā». Izstādē skatāmas
fotogrāfes Ivetas Putniņas fotogrāfijas, kurās iemūžinātas
Jelgavas aktīvās atpūtas vietas
bērniem un jauniešiem.

Sporta pasākumi
 12. jūlijā pulksten 18 – 1.
līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – JFC «Kauguri/Multibanka» (Ozolnieku stadionā).
 19. jūlijā pulksten 15 – 1.
līgas čempionāts futbolā FK
«Jelgava» – «Zibens/Zemessardze» (Ozolnieku stadionā).
 27. jūlijā pulksten 15 – 1. līgas čempionāts futbolā «Abuls»
– FK «Jelgava» (Smiltenē).

filmas
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Kā mainās ārvalstu jauniešu
domas par Latviju
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas laikā tapušas
desmit filmiņas, kurās
jaunieši no piecām valstīm rāda savu redzējumu par Latviju. Filmiņas
jaunieši sākuši veidot
jau mājās, kur izzinājuši, ko viņu tautieši zina
par mūsu valsti, taču
tās pabeigtas šonedēļ
«Jundas» starptautiskās nometnes laikā.
Projekta koordinators Latvijā Andris Tomašūns stāsta,
ka nometnē, ko rīkoja bērnu
un jauniešu centrs «Junda»,
projekta «Pasaule caur fotoobjektīvu» gaitā nedēļas garumā
strādāja teju 60 jaunieši no piecām valstīm – Čehijas, Lietuvas,
Dānijas, Slovēnijas un Latvijas.
No katras valsts pa desmit jauniešiem un diviem pedagogiem.
«Šis nometnes nosaukums jau
vien vēsta, ka jaunieši filmēja un
fotografēja teju visu, ko redz. No
visiem nedēļas laikā tapušajiem
materiāliem katra grupiņa piecu
cilvēku sastāvā veidoja prezentāciju septiņu minūšu garumā, kurā
atspoguļots ielās sastapto tūristu
un nometnes dalībnieku viedoklis
par Latviju.
Taču pirms nometnes un filmas
veidošanas visiem jauniešiem
bija jāizpilda mājas darbs – savā
valstī jāsagatavo sižets par to,

ko viņu tautieši domā par mūsu
zemi. Viens no grupas vadītājiem
Jānis Tomašūns stāsta, ka atbildes filmās bijušas visdažādākās
– sākot ar to, ka vārdu «Latvija»
dzird pirmo reizi, turpinot ar to,
ka mēs joprojām esam Padomju
Savienībā, ka mūsu naudas vienība ir rublis un esam nabadzīga
tauta, visbeidzot ar pareizākām
variācijām par skaistu dabu un
mežiem. «Ļoti interesanti bija
dzirdēt to, ka cilvēki nezina ne
to, kas ir mūsu galvaspilsēta, ne
to, kādā valodā mēs runājam,
ne citas lietas. Tas nozīmē, ka
mēs vēl joprojām nepietiekami
runājam par sevi pasaulē,» spriež
A.Tomašūns.
Savukārt pagājušajā nedēļā
jaunieši devās ielās šeit pat Latvijā – Jelgavā, Dobelē, Saldū, Rīgā
un citās pilsētās, lai ārzemniekiem un arī saviem grupas biedriem jautātu, ko viņi šeit redz un
kāda viņiem šķiet Latvija, vērojot
to klātienē.
Un tad jau tapa filmas par viņu
izjūtām, atrodoties Latvijā un redzot, kā šeit cilvēki dzīvo, tādējādi
apgāžot mītus, kas bija redzami
mājās veidotajās filmās. Jaunieši
jaunajās filmās atklājuši, ka mūsu
lielākā vērtība esot dabiskums,
brīnišķīga daba, kas šeit ir visur,
kur vien brauc. Tāpat viņi apgāzuši savu stereotipu par to, ka
Latvija ir daļa no Krievijas.
Jāteic, ka filmas tapšanas procesu saistošāku darīja tas, ka

Galvenā projekta doma bija filmās atspoguļot to, ko par Latviju zina cilvēki katrā no dalībvalstīm
– Čehijā, Dānijā, Slovēnijā, Lietuvā – un kā mainījušās viņu domas pēc mūsu valsts apmeklējuma.
Foto: Ivars Veiliņš
darbs grupās vairs nenotika
kopā ar savas valsts pārstāvjiem.
Šoreiz bija izveidotas internacionālas komandas, kurās strādāja
dažādu tautību pārstāvji.
Viena no projekta aizsācējām
Monika Stradalova no Čehijas
stāsta, ka projekta galvenā doma
ir ļaut tikties jauniešiem no
dažādām valstīm, skatīties, kā
viņi sastrādājas un saprotas, kā
komunicē un realizē savas kopī-

gās idejas.
Katru gadu nometne norisinās
kādā no dalībvalstīm. Ņemot
vērā to, ka šogad pievienojusies
jauna dalībvalsts – Slovēnija –,
nākamvasar visi dalībnieki dosies
uz turieni, lai gatavotu kādu materiālu par kopīgi izdomātu tēmu,
bet, iespējams, jau 2012. gadā visi
jaunieši atkal tiksies Jelgavā.
Tapušās filmas nu aizvestas uz
katru dalībvalsti un drīzumā tiks

prezentētas tur, lai vietējie iedzīvotāji gūtu lielāku priekšstatu par
reālo situāciju Latvijā. «Galvenais
ir parādīt gan to, ko mēs domājām
pirms atbraukšanas, gan to, kā
tad te ir patiesībā, un redzēto salikt kopā,» atzīst M.Stradalova.
Jelgavā interesentiem ar šīm
filmiņām ir iespēja iepazīties
bērnu un jauniešu centrā «Junda» pie projekta koordinatora
A.Tomašūna.

Ko nometnes dalībnieki par Latviju domāja pirms viesošanās mūsu zemē un ko domā tagad
Mihaels
Kubiks
no Čehijas:
«Pirms biju
atbraucis uz
Latviju un
iepazinies ar
reālo situāciju, domāju,
ka jūsu valsts
vēl ir Krievijas sastāvā un ka tā
varētu būt ļoti līdzīga mūsu valstij. Bet, izrādās, Latvija Krievijai
nepieder, šeit ir brīnišķīga daba,
meži, purvi... Secināju, ka daļa cilvēku jūsu valstī ir ļoti atvērti, taču
vairums noslēgušies sevī. Protams,
sarunājoties var panākt, ka viņi atveras. Par laimi, man ir sava kamera

– safilmējis esmu ļoti daudz ko un to
visu vedīšu uz mājām parādīt savējiem. Vēl noteikti nopirkšu «Laimas»
šokolādes, kurām uz iepakojuma
redzama Rīga, un gan jau vēl kādas
lietas, kas vēstīs par jūsu valsti.»
Monika Stradalova, projekta aizsācēja
no Čehijas:
«Latvijā esmu
pirmo reizi.
Pirms atbraucu, tiešām
neko daudz
nezināju, tiesa
gan – es pat neko necentos uzzināt,
jo vēlējos pārsteigumu – redzēt un

sajust visu pati. Tagad zinu, ka šī
ir jauka valsts ar brīnišķīgu dabu,
pretimnākošiem cilvēkiem. Patīkami, ka par jūsu valsti arvien vairāk
var dzirdēt un jūs nesat savu vārdu
pasaulē. Man interesanti bija redzēt
un dzirdēt arī to, kā latvieši sadzīvo
ar krievu tautības pārstāvjiem, jo
šī tēma lielā mērā skar arī mūsu
valsti.»
Linda Rodkjera no Dānijas:
«Par Latviju,
pirms braucu
šurp, zināju tikai dažas detaļas, taču nebiju
pārliecināta,

vai tā ir taisnība, tāpēc ļoti gribēju
visu redzēt savām acīm. Šeit es guvu
apstiprinājumu jau dzirdētajam,
ka Latvijā ir ļoti skaisti, īpaši meži.
Ļoti pārsteigta biju par skaistajiem
dabas skatiem. Ievēroju arī atšķirības kultūrā un ēdienā. Starp citu
– jums no vienas pilsētas līdz otrai ir
jāmēro paliels attālums, mums tās
atrodas tuvu cita citai, turklāt Latvijā
ir ļoti daudz vecu māju, bet mums
lielākoties tikai jaunās, nav tik daudz
vēsturisku liecību.»
Anita Grdina no Slovēnijas:
«Es jau biju dzirdējusi, ka pie jums
ir ļoti skaisti, bet neko vairāk. Tagad
guvu tam apstiprinājumu. Pārliecinājos, ka man ļoti garšo jūsu ēdiens

– kartupeļi,
mērces, dažādi cūkgaļas
ēdieni un vista. Protams,
patika jūra –
tā ir dievīga.
Ja man būtu
tāda iespēja,
es to noteikti
paņemtu līdzi uz mājām, īpaši jau
jūras smiltis, kādu pie mums nav.
Jā, pamanīju arī laika apstākļu
maiņu – pie mums, kad izbraucām,
bija 32 grādi silts, bet, atbraucot
šeit, pat nebija 20, turklāt vēl lija.
Taču tas darbam netraucēja, jo
mums Slovēnijā arī ir aukstākas
dienas.»

Taps filma par Jelgavas romiem
 Ritma Gaidamoviča

Vienlaicīgi ar jauniešu
biedrības «Cepums»
veidoto filmu par etnisko minoritāšu un
brīvprātīgā darba veicēju kultūras vērtībām
un tradīcijām Zemgalē
jau augustā mūsu pilsētā sāksies darbs pie
vēl vienas jaunas filmas
veidošanas par čigānu
tautības pārstāvjiem
Kurzemē un Zemgalē,
kurā būs akcentēti arī
Jelgavas romi – viņu
dzīve, kultūra un problēmas. Plānots, ka filma
gatava prezentēšanai
būs oktobra beigās.

Filmas režisore Kristīne Jākabsone stāsta, ka filmā akcentēs Jelgavas, Ventspils un
Tukuma čigānus, jo tieši šajās
pilsētās esot visaktīvākās čigānu kopienas, kolorītākās
personības, bet kultūras dzīve
Šo projektu realizē nevalstiskā – izteiktākā. Foto: Ivars Veiliņš
organizācija «Liepājas baltvācu tapusi Jelgavā. «Ņemot vērā, ka
kino fonds «Libavas filma»», kas Latvijā ar īpatnēju dzīves filosojau iepriekš uzņēmusi filmas par fiju, dzīvesveidu un interesantu
baltvācu mantojumu Kurzemē, kultūru ir čigānu tauta, mēs
par ebreju minoritātes vēsturi nonācām pie secinājuma, ka taLatvijā, kā arī filmu par bilingvālo gad pienākusi kārta arī Latvijas
izglītību. Zīmīgi, ka arī šī filma romiem,» stāsta filmas režisore

Liepājas baltvācu kino fonda
«Libavas filma» pārstāve Kristīne
Jākabsone, kas pagājušajā nedēļā
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
birojā tikās ar Jelgavas pilsētas un
rajona čigānu biedrības «Romani
čačipen» priekšsēdētāju Haraldu Didžus, lai pārrunātu filmas
nianses.
H.Didžus atzīst, ka sākumā
negribējis piekrist šim piedāvājumam, taču, visu pārdomājot,
tomēr nolēmis iesaistīties. «Ir
liels prieks, ka kāds vēlas atkārtot
mūsu senču vēsturi un iepazīties
ar mūsu tautu. Tas noteikti būs
interesanti. Jau tagad rosāmies un
esam atjaunojuši pirtiņu, kurā tiek
ievērotas mūsu senču tradīcijas,
un noteikti to iekļausim arī filmā,»
tā priekšsēdētājs. Saskaņā ar vienošanos filmā varētu piedalīties
desmit Jelgavas romi, taču vēl
nav precizēts, kuri tie būs. Zināms
vien, ka tā būs kāda ģimene.
Patlaban filmai tiek apkopoti
materiāli, bet augustā tiks sākta
filmēšana, un tā iecerēta par divu
novadu romiem – Kurzemes un
Zemgales. Režisore filmā vēlas

meklēt atbildes uz jautājumiem,
kas tad ir integrācija un vai mums
ir vajadzīgs par katru cenu kādu
integrēt. Pēc viņas domām, iespējams, pareizāks vārds ir sadarbība. «Īsti nav saprotams, ko šī
integrācija nozīmē – vai mēs visus
pielīdzinām kādam vienotam
standartam, vai mēģinām ieviest
vienu kultūru? Manuprāt, tieši
ar šo dažādību mēs esam unikāli,
tādēļ vārda «integrācija» vietā
pareizāks jēdziens būtu «sadarbība», lai respektētu katras tautības
īpatnējo vēsturiskumu. Taču,
protams, nedrīkstam aizmirst arī
to, ka dzīvojam vienā valstī, tāpēc
mums visiem jāmeklē sadarbības forma, kompromiss,» atzīst
K.Jākabsone.
Filmas režisore stāsta, ka vēlas
atspoguļot čigānu tradicionālo
kultūru, viņu problēmas un ikdienas dzīvi. «Centīsimies rādīt to,
kas čigānu dzīvē ir pozitīvs, taču
nelaidīsim garām arī problēmas,
bet nekādā gadījumā filma nebūs
stāsts par čigāniem no sabiedrībā
valdošo aizspriedumu pozīcijām,
ka čigāni ir tikai krimināli «ele-

menti»,» tā K.Jākabsone. Režisore
vēlas filmas varoņiem dot iniciatīvu un pašiem ļaut veidot scenāriju.
«Nevēlamies to ne ļoti negatīvu,
ne pozitīvu, ne arī «dzeltenu» vai
skandalozu. Mēs ļausimies pašu
romu iniciatīvai – filma taču tiek
veidota par viņiem un viņi taču
sevi pazīst vislabāk!» skaidro
K.Jākabsone.
Plānots, ka filma jau oktobra
beigās tiks prezentēta Kurzemes
un Zemgales novadu lielākajās pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā,
Jelgavā, Tukumā, Talsos, Saldū,
Jēkabpilī, Dobelē un citur. Vēlāk
filmas kopijas tiks dāvātas arī abu
novadu sociālo zinību skolotājiem
un metodiskajām apvienībām. Tā
kalpos kā mācību palīglīdzeklis
sociālo zinību kursā, lai skolēniem
būtu uzskates līdzekļi, cik dažāda
ir Latvijas sabiedrība. Pašlaik gan
nav plānots, ka šo filmu varēs vērot televīzijā, tāpēc visiem interesentiem, kas gribēs to redzēt, būs
iespēja pašiem pasūtīt un saņemt
filmas kopiju.
Projektu atbalsta Eiropas Savienības Informācijas aģentūra.

