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Sintija Čepanone

Vērienīgā Rīgas ielas 
rekonstrukcija tuvojas 
noslēgumam – nu at-
licis vien uzklāt asfalta 
virskārtu, un plānots, 
ka jau nākamās nedēļas 
pirmajā pusē posmā no 
Loka maģistrāles līdz 
pilsētas robežai pilnīgi 
tiks atjaunota arī satiks-
me. Tad varēs sākt Loka 
maģistrāles asfalta virs-
kārtas atjaunošanu. 

«Vairums darbu, kas bija pa-
redzēti projektā, jau paveikti, 
tostarp uzklāta asfalta apakš-
kārta – nu Rīgas ielas posmā no 
Loka maģistrāles līdz pilsētas 



Nākamnedēļ atjaunos 
satiksmi Rīgas ielā

robežai vien jāuzklāj virskārta 
un horizontālais marķējums, 
kā arī jāizvieto ceļa zīmes,» 
stāsta darbu veicēja SIA «Ceļu 
būves sabiedrība «Igate»» pro-
jektu vadītājs Jānis Alksnis. 
Viņš atgādina, ka Rīgas ielas 
rekonstrukcijas 3. posms sākās 
pērn jūlijā, ziemas periodā laika 
apstākļu dēļ bija tehnoloģiskais 
pārtraukums, un intensīvi darbi 
atsākās šī gada maijā.

Tas, kā noritēs rekonstruk-
cijas pēdējais posms, būtiski 
atkarīgs no laika apstākļiem. 
«Saprotams, ka lietus darbus 
var nedaudz aizkavēt, jo tad 
asfaltu nedrīkst klāt. Taču 
plānojam, ka nākamās nedē-
ļas sākumā, visticamāk, līdz 
trešdienai, tas noteikti jau būs 

izdarīts,» piesardzīgi prognozē 
J.Alksnis. 

Darbu pie asfalta virskārtas 
uzklāšanas «Igate» sāka jau 
vakar, 16. jūlijā, pirmām kārtām 
izveidojot nobrauktuves. Pāris 
nedēļu pēc asfalta virskārtas 
uzklāšanas, kad asfalts jau būs 
nedaudz «nobraukts», Rīgas iela 
tiks arī pie svaigi krāsota horizon-
tālā marķējuma. 

Kopējās Rīgas ielas būvnie-
cības izmaksas sākotnēji tika 
lēstas 2,6 miljonu latu apmērā, 
un finansējums piešķirts no 
Valsts autoceļu fonda līdzekļiem. 
Taču, precizējot veicamo darbu 
tehnoloģijas, līdzekļus – apmē-
ram 238 tūkstošus latu – izdevās 
ieekonomēt, un pašvaldība ar 
Satiksmes ministrijas atļauju tos 

novirzīja Loka maģistrāles posma 
no Aviācijas ielas līdz Rubeņu 
ceļam seguma remontam. Tā kā 
šis posms intensīvi izmantots kā 
oficiāli apstiprinātais apbrauca-
mais ceļš Rīgas ielas būvdarbu 
laikā, asfalta segums šajā posmā 
ir «sabrucis». Tieši tādēļ nolemts 
atjaunot asfalta virskārtu. To 
sāks, tiklīdz atsāksies transporta 
kustība Rīgas ielā.

Pašlaik vēl nav zināms, vai 
remonta laikā minētais Loka 
maģistrāles posms būs slēgts sa-
tiksmei – par to atbildīgie dienesti 
vienosies jau tuvākajā laikā. 

«Jelgavas Vēstnesis» jau raks-
tīja, ka remontēts tiks Loka ma-
ģistrāles posms no Aviācijas ielas 
līdz Rubeņu ceļam, sakārtojot arī 
gaisa tiltu un abus krustojumus.  

Ritma Gaidamoviča

Kultūras namā mēnesi 
apskatāms un vērtē-
jams estrādes dziedā-
tājai Norai Bumbierei 
veltītā pieminekļa ma-
kets, bet viesu grāmatā 
ikvienam dota iespēja 
izteikt savas domas par 
veltījumu dziedātājai 
un ierakstīt pamatotus 
papildinājumus.



Var izteikt viedokli par pieminekli Norai Bumbierei
Pieminekļa maketu veidojis 

tēlnieks Pauls Jaunzems. Viņš 
stāsta, ka skulptūru paredzēts 
veidot no akmens puķu buķetes 
formā. Pieminekļa pamats būtu 
trīs metrus augsts laukakmens, 
bet simboliskie ziedi tajā veidoti 
no Īrijas un citu zemju marmora 
– sarkanīgās un zaļganās krāsās. 
«Domāju, ka skulptūra varētu 
būt trīs metrus augsta, taču 
nedaudz citādākas struktūras 
kā tapusī miniatūra – katram 

akmenim ir sava struktūra, tā-
pēc darba procesā tā var ieviest 
korekcijas,» tā tēlnieks. 

Skulptūru, visticamāk, va-
rētu uzstādīt Pils parkā starp 
celiņiem, kas ved no tuneļa un 
Driksas tilta. Pilsētas galvenais 
mākslinieks Georgs Svikulis 
atzīst, ka šī vieta varētu būt vis-
piemērotākā. «Jo vairāk es uz to 
skatos un domāju par šo ideju, jo 
vairāk tā man patīk. Šobrīd jau 
sāk šķist, ka Pils parku bez tās 

vairs nevaru iedomāties.» 
Līdzās pieminekļa maketam 

kultūras namā apskatāma arī 
ideja par to, kāda varētu iz-
skatīties N.Bumbieres ceļojošā 
balva, ko saņemtu fonda rīkoto 
konkursu uzvarētāji. Šobrīd 
apskatāmā ceļojošās balvas 
versija ir lielāka nekā tā būs 
realitātē, taču pamatvilcienos 
tā veidota ļoti līdzīgi iecerei, pēc 
kuras taps piemiņas akmens 
dziedātājai.

Līdz augusta vidum 
ikviens var izteikt 

savu vērtējumu 
par tēlnieka Paula 
Jaunzema veidoto 
piemiņas akmens 

maketu Norai 
Bumbierei, lai jau 

drīzumā ar pilsētas 
uzņēmēju atbalstu 

šo ideja varētu 
īstenot un Jelga-

vā tiktu uzstādīta 
skulptūra dziedātā-

jas piemiņai. 

Zane Auziņa

Aizvadītās nedēļas 
nogalē Jelgavas pel-
dētājs Andrejs Dūda, 
kurš trenējas Ame-
rikā, izpildīja olim-
pisko B normatīvu 
divās peldēšanas dis-
ciplīnās, kas viņam 
nodrošināja dalību 
Pekinas Olimpiskajās 
spēlēs. 

Tomēr šonedēļ pēkšņi atklā-
jies, ka sacensības, kur nor-
matīvi uzrādīti, nav iekļautas 
FINA (Starptautiskās peldē-
šanas federācijas) akceptētajā 
sacensību sarakstā olimpisko 
normatīvu sasniegšanai, tā-
dējādi arī cerības braukt uz 



Dūda izņēmuma kārtā 
lūdz atļauju startēt 
Olimpiskajās spēlēs

Pekinu jelgavniekam gandrīz 
zuda. Tiesa, sperot izmisuma 
soļus, Latvijas Peldēšanas fe-
derācija, kā arī pats peldētājs 
FINA lūdza izņēmuma kārtā 
jelgavnieka uzrādītos rezultā-
tus tomēr ņemt vērā. Tā kā ir 
sportisti, kam šādā izņēmuma 
kārtā arī šogad ir ļauta iespēja 
startēt olimpiskajās spēlēs, vi-
sas cerības vēl nebija zaudējis 
arī A.Dūda. 

Vai mūsu sportists tomēr 
varēs startēt olimpiskajās 
spēlēs? – notikumu attīstībai 
sekojiet portālā www.jelga-
vasvestnesis.lv. 

Telefonakcija
31. jūlijā no pulksten 10 līdz 11  

«Jelgavas Vēstneša» redakcijā uz lasītāju 
jautājumiem atbildēs Jelgavas Pašvaldības policijas 

priekšnieks Viktors Vanags un Patruļdienesta 

nodaļas priekšniece Irēna Berkolde.
Telefonakcijas laikā pa tālruni 63048801 V.Vanags 
un I.Berkolde atbildēs uz jautājumiem par pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, satiksmes uzraudzību un 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu mūsu pilsētā.

Līdz 31. jūlijam lasītāji savus jautājumus var uzdot 
pa tālruni 63048805 vai iesūtīt elektroniski pa  

e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv  

Anna Afanasjeva

Līdz ar siltumtrašu 
nomaiņu, lai jauna-
jai gāzes katlumājai 
Aviācijas ielā pievadī-
tu jaunus tīklus, daļā 
Pārlielupes daudz-
dzīvokļu māju no šīs 
nedēļas apmēram uz 
pusotru mēnesi pār-
traukta karstā ūdens 
piegāde. 

Neērtības bez karstā ūdens 
būs jāpiecieš iedzīvotājiem 
Rīgas ielā no 53. līdz 57. na-
mam; Loka maģistrālē no 1. 
līdz 27.; Pērnavas ielā no 2. 
līdz 32. mājai, Vecā ceļa 32. un 
53. namā, P.Lejiņa ielā no 1. 
līdz 13. mājai, Helmaņa ielas 
7., kā arī Brīvības bulvāra 39. 
un 41. namā. Siltumapgādes 
uzņēmuma «Fortum Jelgava» 
valdes locekle Aina Bataraga sa-
prot, ka karstā ūdens trūkums 
iedzīvotājiem ir nepatīkams, 
tāpēc pasūtītājs centīsies, lai 
siltumtrases nomainītu pēc 
iespējas ātrāk. 

Novecojušo tīklu nomaiņu 
pa līdzšinējo trajektoriju pa-
sūtītāja izraudzītie uzņēmumi 
– SIA «Komunikāciju vadība» 

 un «SKH» – sāka jūnija pirmajā 
pusē. Tagad darbi nonākuši tādā 
stadijā, kad bez karstā ūdens 
atslēgšanas nav iespējams iztikt. 
Aplēses liecina, ka siltumener-
ģijas zudumi vecajās trasēs 
sasniedz 40 procentus. Nomai-
not tās ar jaunām izolētajām 
atbilstoša diametra caurulēm, 
enerģiju izdosies ietaupīt. Kopē-
jais ar jaunās katlumājas iedar-
bināšanu Pārlielupē būvējamo 
un rekonstruējamo siltumtīklu 
garums ir 1,661 kilometrs. 

Uz jautājumu, kā veicas katlu-
mājas būvniekiem, A.Bataraga 
klāsta, ka SIA «Filters» ie-
kļaujas plānotajā grafikā. Ir 
izbūvēti katlumājas pamati 
un nodrošinātas komunikāciju 
pieslēguma iespējas. Gāzes vada 
un elektrības pievada būvnie-
cībai pasūtīti nepieciešamie 
materiāli un iekārtas. Augustā 
pasūtītās katlumājas iekārtas 
piegādās Jelgavā un Aviācijas 
ielas katlumājā sāks to montā-
žu. Siltumenerģijas piegāde tai 
jānodrošina no oktobra, kad 
slēgs Jelgavas Cukurfabrikas 
termoelektrocentrāli. Savukārt 
karstā ūdens padevi atslēgtajam 
rajonam atjaunos pēc siltumtra-
ses renovācijas, taču ne vēlāk kā 
25. augustā.

Pārlielupē nebūs 
karstā ūdens

Ar pievedceļu sakārtošanu šonedēļ sākusies asfalta virskārtas uzklāšana Rīgas ielā posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas 
robežai. Ja nepievils laika apstākļi, tad jau nākamās nedēļas sākumā Rīgas ielā tiks atjaunota transporta kustība un remont-
darbi varēs sākties Loka maģistrālē. Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars Veiliņš
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kļūst grūtāk?
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Skaitļi runā Ekspluatācijā pieņemtās ēkas un izsniegtās būvatļaujas Jelgavā 2007. gadā

Jelgavas pašvaldības informācija

INterVIja

Individuālās mājas

Daudzdzīvokļu mājas

Rūpnīcas

Veikali (tirdzniecības objekti)

Citi pakalpojumu objekti

315

7

11

11

187

Zane Auziņa

Ik nedēļu izskan ziņas, 
ka Pārtikas un veteri-
nārā dienesta (PVD) 
speciālisti tirdzniecības 
uzņēmumos atklājuši 
higiēnas normu pār-
kāpumus, konstatējuši 
pārkāpumus saistībā 
ar pārtikas derīguma 
termiņiem, aukstuma 
vitrīnām un līdzīgām 
lietām. Tāpat kā jo
projām laiku pa laikam 
atklājas, ka pēc nekvali-
tatīvas pārtikas ēšanas 
cilvēki saindējušies, sa-
slimuši ar salmonelozi 
vai iedzīvojušies citās 
veselības problēmās. 
Turklāt īpaši aktuāli 
tas ir vasarā, kad siltajā 
laikā pārkāpumu kļūst 
vairāk. 

«Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu 
aicina PVD Jelgavas pārvaldes 
vadītāju Arnoldu Žilvinski, lai no-
skaidrotu, cik droši par pārtikas 
kvalitāti varam būt mūsu pilsētas 
veikalos un kafejnīcās.

Tieši Jelgavā notika pēdē-
jais Latvijā skaļais gadījums, 
kad pēc lielveikala kulināri-
jas cehā gatavotas pārtikas 
iedzīvotāji saslima ar sal-
monelozi. Cik šobrīd droši 
var justies cilvēki, pērkot 
lielveikalu kulinārijas cehu 
produkciju?

Tas, ka pēc nekvalitatīvas 
pārtikas lietošanas uzturā cilvēki 
saslimst ar salmonelozi vai citām 
slimībām, protams, ir satraucoši. 
Taču varu apstiprināt, ka mūsu 
inspektori higiēnas prasībām 
gan tirdzniecības, gan arī sabied-
riskās ēdināšanas uzņēmumos 
pievērš ļoti lielu uzmanību un 
risku esam samazinājuši līdz 
minimumam. Arī gadījumā ar 
lielveikala «Maxima» kulinārijas 
cehu joprojām nav skaidrs infek-
cijas avots, taču ir darīts viss, lai 
ko tādu nepieļautu nākotnē. Ir 
noskaidrots, ka neviens no vei-
kala darbiniekiem nav bijis slims 
vai infekcijas pārnēsātājs, arī liel-
veikalā nopietnus pārkāpumus 
nekonstatējām, tādēļ pieļaujam, 
ka gaļa tika iepirkta jau inficēta, 
par ko pirmām kārtām atbildīgs 
piegādātājs, nevis pārdevējs. Vei-
kalam gan piespriedām 500 latu 
naudas sodu, taču šajā gadījumā 
bija redzams, ka tas pats dara 
daudz, turklāt bez priekšā teikša-
nas, lai situāciju uzlabotu. Jāteic, 
Jelgavā lielākoties veikalniekiem 
rūp sava reputācija, tādēļ pār-
kāpumi, ja arī tādi tiek pieļauti, 
lielākoties saistīti ar nejaušību, 
nevis ļaunprātību. Katrā ziņā es 
pērku lielveikalu kulinārijas cehu 
produkciju un nevaru sacīt, ka 
tās dēļ būtu iedzīvojies veselības 
problēmās. 

Kā ir ar daudz diskutēta-
jiem jautājumiem par vecas 
pārtikas izmantošanu kuli-
nārijas produktu, piemēram, 
grilētās gaļas, arī salātu paga-



Risks būt pieķertam ir augsts

tavošanā? Turklāt daudziem 
cilvēkiem ir pārliecība, ka 
iepriekšējā dienā neiztirgo-
tie salāti tiek mazgāti, lai tos 
tomēr realizētu.

Arī es esmu šādus stāstus dzir-
dējis, taču man tam nav pierādī-
jumu. Neesam aiz rokas pieķēruši 
nevienu «salātu mazgātāju», un, 
ja godīgi, man nešķiet, ka šādas 
darbības patiesi ir iespējamas. Var-
būt eksperimenta nolūkos pašam 
jāpamēģina kādu salātu porciju 
izmazgāt, lai redzētu, kas no tā 
sanāk, taču šaubos, vai rezultāts 
būtu ēdams, tāpat kā šaubos, 
vai tas spētu iegūt pārdošanai 
piemērotu skatu. Mēs neesam 
pierādījuši, bet pieļaujam, ka kuli-
nārijas gatavotāji savai produkcijai 
var izmantot izejvielas, kurām 
šajā vai tuvākajās dienās beigsies 
derīguma termiņš. Zināms, ka 
gatavie salāti jārealizē 24 stundu 
laikā no to pagatavošanas brīža, 
bet desai, kurai šodien beidzas 
derīguma termiņš, no plauktiem 
ir jāpazūd. Tādēļ pieļauju, ka, 
sagriežot to salātos, veikalnieki 
mēģina šīs produkcijas realizācijas 
termiņu mākslīgi vēl uz dienu 
pagarināt. Taču daudzi tirgotāji 
produkcijai, kuras realizācijas 
termiņš tuvojas beigām, organi-
zē akciju, tādējādi to šādā veidā 
pārdod par zemāku cenu, nevis 
vēlāk šmaucas ar salātiem. Cilvē-
kiem, kas pārliecinoši stāsta, kā 

paši, strādājot kulinārijas cehos, 
ir salātos griezuši vecu desu vai 
citus produktus pēc to realizācijas 
termiņa beigām, vēlos jautāt, kur 
viņi bija brīdī, kad šos nopietnos 
pārkāpumus pieļāva? Kāpēc viņi 
nekavējoties nevērsās PVD, lai 
ziņotu par pārkāpumiem? Tas, 
ka šādi stāsti izskan lielākoties 
no atlaistiem darbiniekiem, manī 
rada zināmas aizdomas par to 
patiesumu. Katrā ziņā mēs veicam 
regulāras pārbaudes – turklāt arī 
brīvdienās.

PVD inspektori patiesi 
strādā arī brīvdienās? 

Jā, un ne viens vien tirgotājs, 
jo īpaši tie, kas darbojas Jelgavas 
tirgus teritorijā, tam ir liecinieks. 
Mēs esam valsts iestāde, bet 
vienlaikus esam arī kontrolējoša 
un uzraugoša institūcija, kas 
nevar atļauties nestrādāt brīv-
dienās. Savulaik novērojām, ka 
sestdienās, svētdienās atsevišķi 
tirgotāji, domājot, ka inspekcijai 
brīvdiena, patiesi plauktos izliek 
preci, kuras derīguma termiņš ir 
beidzies. Tagad nekas tāds vairs 
nenotiek – risks būt pieķertam 
un saņemt sodu ir pārāk augsts.

Kad Jelgavā pēdējo reizi 
atklāts vecas pārtikas tirdz-
niecības gadījums?

Pagājušajā mēnesī kādas deg-
vielas uzpildes stacijas veikalā 
Jelgavā atradām pārdošanā ro-
zīnes, kurām jau vairākas dienas 

bija beidzies derīguma termiņš. 
Tās bija iepakojumā, un pieļauju, 
ka pārkāpuma iemesls ir neuz-
manība, nevis ļaunprātība. Taču 
neatkarīgi no tā tirdzniecības 
uzņēmumam tika piemērots 
sods. Jūlija pirmajās divās ne-
dēļās veikto pārbaužu laikā no 
kāda tirdzniecības uzņēmuma 
izņēmām 2,74 kilogramus kūpi-
nājumu, kam nebija nosakāms 
derīguma termiņš. Tas gan vai-
rāk saistāms ar pārkāpumiem un 
neprecizitātēm dokumentācijā, 
nevis aizdomām, ka gaļa patiesi 
būtu veca. Taču, tā kā doku-
mentu nebija, nevarējām pieļaut 
risku un to izņēmām. Kopumā 
18 pārbaudēs, kas divu nedēļu 
laikā notikušas Jelgavā un rajo-
nā, tiešām kliedzošu pārkāpumu 
nav bijis. 

Kas ir biežākie pārkāpumi, 
ko Jelgavā atklājat?

Higiēnas normu neievērošana 
– piemēram, vienā aukstuma 
vitrīnā blakus izlikta svaiga 
gaļa un kūpinājumi vai tirgū uz 
aukstuma vitrīnām mēdz būt 
izlikta gaļa, speķis un kauli, kas 
ir rupjšs pārkāpums. Salīdzinoši 
bieži ir gadījumi, kad darbinieki 
nav izgājuši obligāto apmācību 
vai nespēj uzrādīt derīgas medi-
cīniskās grāmatiņas. Apmācības 
jautājums lielā mērā saistīts ar 
milzīgo kadru mainību tirdzniecī-
bas uzņēmumos, kā dēļ kāds dar-
binieks nav nosūtīts uz PVD vai 
Sabiedrības veselības aģentūras 
organizētajiem kursiem. Reizēm 
atklājam vēl kādu pārkāpumu, 
taču šie ir biežāk konstatētie. Par 
tiem tad arī visbiežāk sastādām 
administratīvā pārkāpuma proto-
kolu un uzliekam sodu. Protams, 
šobrīd – vasaras periodā – īpašu 
uzmanību pievēršam temperatū-
ras režīmu ievērošanai, taču arī 
te būtisku pārkāpumu tirdzniecī-
bas objektos nav. 
Tāpat tādu nav 
Jelgavas tirgū, 
par kuru lielai 
daļai sabiedrības 
izveidojies kļū-
dains priekšstats 
kā par vietu, kur 
kārtība nav lie-
la. 

Vai kontrolē-
jat ēdināšanu 
arī bērnu va-
saras nomet-
nēs? 

Šogad Jelgavā 
un rajonā mūsu 
pārraudzībā ir 
12 bērnu vasa-
ras nometnes, 
no tām pilsētā – viena. Un jāteic, 
ka pašlaik to pārbaužu rezultāti 
ir pat ļoti labi. Redzams, ka 
ēdināšanu nometnēs organizē 
pieredzējuši profesionāļi, kas ap-
zināti izvēlējušies šādu sezonas 
darba specifiku un pieiet tam 
ļoti nopietni. 

Tātad jelgavnieki uz vei-
kaliem un ēstuvēm var iet 
mierīgu sirdi un būt pārlie-
cināti, ka pārtika problēmas 
nesagādās?

Tā tam jābūt, un par 99 pro-
centiem garantēju, ka tā tas arī ir. 
Taču, ja kādam tomēr gadās pa-
manīt pārkāpumu, aicinu par to 
ziņot PVD. Tāpat aicinu cilvēkus 
saglabāt čekus par pirkumu, kas 
vēlāk sūdzības gadījumā ir ne-
pieciešami, lai veikalu sauktu pie 
atbildības, ja pārkāpums tomēr 
atklājies. Taisnības labad gan 
jāpiebilst, ka ne visos gadījumos, 
kad saņemam sūdzību, preces 
neatbilstošā kvalitātē vainojams 
veikals – nereti grēko arī paši 
pircēji. Piemēram, ja cilvēks pa 
dienu nopērk salātus, pēc tam vēl 
vairākas stundas staigā pa veika-
liem, bet salāti tikmēr atrodas sa-
karsušā mašīnā, tad nevajadzētu 
būt īpaši pārsteigtam, ka vakarā, 
kad tos izdomā ēst, izrādās, ka 
salāti jau saskābuši. Te vainot 
veikalu būtu nevietā – jāatceras, 
ka brīdī, kad pārtika ir nopirkta, 
atbildība par tās uzglabāšanu 
atbilstošā režīmā jāuzņemas 
pašam pircējam.

Kuriem produktiem karsta-
jā laikā iedzīvotājus aicināt 
pievērst īpašu uzmanību?

Uzmanība jāpievērš vienmēr, 
bet siltajos vasaras mēnešos vēl 
jo lielāka uzmanība jāpievērš 
svaigai gaļai, īpaši maltai. Te dro-
šākais risinājums ir lūgt veikal-
niekam jūsu acu priekšā samalt 
izvēlēto gaļu. Drošāk ir arī iegā-
dāties vakuumiepakojumā fasētu 
gaļu, kurai, glabātai atbilstošā 
temperatūras režīmā, derīguma 
termiņš ir pat par divām dienām 
ilgāks nekā vienkārši svaigi mal-
tai gaļai veikala vitrīnā – pēdējai 
jābūt pārdotai ne vēlāk kā 24 
stundu laikā. Protams, lielāka 
uzmanība jāpievērš arī citiem 
dzīvnieku izcelsmes produktiem, 
tostarp zivīm, pienam, piena 
produktiem. Tāpat jāskatās uz to, 
kādos apstākļos glabātas kūkas 

ar putukrējuma 
pildījumu, kas 
vasaras perio-
dā ir vēl viena 
riska produktu 
kategorija. Taču, 
kā jau teicu, lai 
arī kopš maija 
strādājam pa-
stiprinātā režī-
mā, kliedzošus 
p ā r k ā p u m u s 
tirdzniecības un 
sabiedriskās ēdi-
nāšanas uzņē-
mumos neesam 
konstatējuši . 
Bet jau minētais 
gadījums ar sal-
monelozi drīzāk 

ir izņēmums un varbūtība, no ku-
ras neviens nekad nav pasargāts, 
nevis loģisks ilgstošu pārkāpumu 
rezultāts. 

Tāpat būtiskus pārkāpumus 
neesam konstatējuši izbrauku-
ma tirdzniecības vietās. Tāpēc 
secinu, ka tirgotājiem rūp klients 
un sava reputācija – viņi apzinās, 
ka kā vienu, tā otru var viegli 
pazaudēt, bet atgūt būs jau 
krietni grūtāk, tādēļ strādā tā, 
lai uzticību nezaudētu. 

«Labi meklējot, pārkāpumu var atrast praktiski jebkurā tirdz-
niecības vietā, taču lielākoties Jelgavas veikalos un kafejnīcās 
atklātās novirzes no normatīviem nav būtiskas un pārtika mūsu 
veikalos ir droša, tāpat kā droša ir arī ielu tirdzniecība un ēdi-
nāšana bērnu vasaras nometnēs,» pārliecināti teic PVD Jelgavas 
pārvaldes vadītājs Arnolds Žilvinskis.  

Droši vien ne 
bez pamata 
ir stāsti par to, 
ka no rīta vēl 
derīga gaļa un 
desa tiek no-
slaucīta, lai iz-
skatītos pircēja 
acij tīkamāka, 
taču tas īsti nav 
pārkāpums 

Felikss 
Briedis, 
ķīmiķis:
– Protams, 
jūtu. Visvairāk 
palielinājusies 
samaksa par 
apkuri, un do-
māju, ka rude-

nī tā vēl varētu augt. Parādos vēl 
neieslīgšu, taču josta krietni būs 
jāpievelk, lai visu varētu nomak-
sāt. Šodien saņēmu rēķinu – arī 
apsaimniekošanas maksa krietni 
kāpusi, salīdzinājumā ar pērno 
gadu – divas reizes. 

Ausma, 
bezdarbniece:
– Vistrakāk ir ar 
samaksu par 
ūdeni un ap-
kuri, kas tagad 
ir ļoti dārgs 
«prieks», arī 
medikamentu 

cenas, manuprāt, ir neadekvātas. 
Dzīvojot viena, mēģinu taupīt uz 
visu, arī ūdeni cenšos patērēt tikai 
tik, cik nepieciešams.

Lita, 
pārdevēja:
– Vislielākās 
grūtības sagā-
dā maksājumi, 
kas saistīti ar 
bērnudārzu 
un skolu, jo 
visas nepiecie-

šamās skolas lietas ir ļoti dārgas. 
Manuprāt, valsts par bērniem 
maz domā. Komunālo maksājumu 
sadārdzinājums ir ierasta lieta, bet 
jānomaksā. 

Eduards, 
jaunsaim-
nieks:
– Maz ar šīm 
lietām esmu 
saist ī ts ,  to 
dara pārējie 
ģimenes lo-
cekļi, es tikai ik 

pa laikam dzirdu, ka tas dārgs, tas 
dārgs, ka nevar to un to atļauties... 
Cik zinu, komunālie maksājumi 
krietni paaugstinājušies. 

Žanna 
Kudrjavceva, 
bezdarbniece:
– Pagaidām ar 
visu tieku galā 
un nomaksā-
ju. Apzinos, ka 
iekrāt parādus 
nav vēlams, 

tāpēc to arī cenšos nedarīt, jo tik 
un tā nāksies atmaksāt. Man ir re-
āls piemērs – mans vīra tēvs iekrāja 
parādu, bet tagad viņam to atvelk 
no pensijas. 

Foto: Ivars Veiliņš
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Īsi
Jelgavas Pašvaldības po-

licijas Medicīniskajā atskur-
btuvē notiek vērienīgi re-
montdarbi, kas jau drīzumā 
uzlabos ne tikai tur strādā-
jošo darba apstākļus, bet 
arī nodrošinās patīkamāku 
uzturēšanos atskurbtuves 
klientiem. Proti, pašlaik tur 
tiek mainīta ventilācijas sis-
tēma. Remontdarbi atskurbtuvē 
norit jau nepilnu mēnesi, un tā lai-
kā nomainīti vairāk nekā 100 metri 
ventilācijas cauruļu. Nedaudz ma-
zāk vēl jānomaina. Darbus veic SIA 
«Amos.L.V.», to izpildes termiņš 
ir divi mēneši. Izremontēta un 
atbilstoši aprīkota tiks arī telpa, 
kas nodrošinās ventilācijas sistē-
mas darbību. Pārvilkta tiks arī visa 
elektroinstalācija. Kopumā Medicī-
niskās atskurbtuves remontdarbi 
izmaksās 54 000 latu. 

Lai Jelgavas vecpilsētas at-
jaunošanas projektam būtu 
lielākas izredzes saņemt Ei-
ropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) finansējumu, 
pilsētas dome ārkārtas sēdē 
pagājušajā nedēļā par des-
mit procentiem palielināja 
pašvaldības līdzfinansējuma 
daļu.  Saskaņā ar iepriekšējo 
lēmumu pašvaldība projektu kon-
kursā pretendētu uz ERAF atbalsta 
finansējumu 85 procentu apmērā, 
bet pašas līdzfinansējums būtu 15 
procenti jeb 122 914 lati. Līdzšinē-
jā pieredze liecina, ka maksimālo 
atbalsta apjomu izvēlēsies lielākā 
daļa no pašvaldībām, kas pieda-
līsies projektu konkursā. Tā kā 
vērtētājiem šī proporcija varētu 
būt nozīmīga, domes deputāti 
atbalstīja pašvaldības līdzfinansē-
juma daļas palielināšanu līdz 25 
procentiem jeb 193 650 latiem. 
Pārējo daļu veido ERAF atbalsta 
finansējums 580 950 latu apmērā. 
Projekta kopējās izmaksas būs 774 
600 latu. 

Apstiprināts Zemgales 
Olimpiskā centra (ZOC) logo. 

Pirmie ZOC nosaukuma burti, 
ceļš Latvijas karoga krāsās un 
olimpiskās lāpas liesma – tas 
viss apvienots apstiprināta-
jā multifunkcionālā sporta 
kompleksa atpazīšanas zīmē 
jeb logo. Nākamgad tas būs 
gan uz multifunkcionālā 
kompleksa ēkas, gan arī uz 
tā dokumentiem – līdz tam 
jaunais logo izmantots ne-
tiks. Idejas skice bija apstiprināta 
jau aprīlī, taču tās veidotājam SIA 
«Dizains un poligrāfija» māks-
liniekam Atim Luguzam tā bija 
nedaudz jāprecizē un jāpapildina. 
Izstrādāti divi logo varianti – ga-
rākais tiks piestiprināts pie ZOC 
ēku kompleksa, bet īsākais – iz-
mantots dokumentos. Atbilstoši 
konkursa nolikumam uzvarētājs 
A.Luguzs saņems prēmiju 670 latu 
apmērā. 

Atklāta jauna Nacionālās 
digitālās bibliotēkas kolekcija 
«Periodika», kas dod iespēju 
elektroniski meklēt informāciju 
vēsturisko laikrakstu pilnajos 
tekstos. Kolekcijā iekļauti 39 
laikraksti un žurnāli no 1895. 
līdz 1957. gadam latviešu, angļu, 
vācu un krievu valodā – kopā vai-
rāk nekā 38 000 numuru un 300 
000 lappušu. Jelgavas Zinātniskās 
bibliotēkas Informācijas nodaļas 
vadītāja Dagnija Avota informē, 
ka materiālus iespējams apskatīt 
tiešsaistē (www.periodika.lv). Šis 
esot pirmais posms vērienīgajam 
projektam pakāpeniski digitalizēt 
un padarīt pieejamus visus Latvijā 
un trimdā izdotos laikrakstus gan 
modernajā rakstībā, gan vecajā 
drukā. Plašāka informācija – Jelga-
vas Zinātniskās bibliotēkas mājas 
lapā (www.jzb.lv). 

Ritma Gaidamoviča









Ritma Gaidamoviča

Pirmdien, 21. jūlijā, 
sāksies uzņemšana 
studijām Latvijas Lauk-
saimniecības universi-
tātē (LLU). Jaunos stu-
dentus gaida deviņas 
fakultātes ar 79 studiju 
programmām Jelgavā 
un filiālēs. Reģistrēties 
studijām LLU varēs līdz 
1. augustam, kad pir-
mo reizi universitātes 
vēsturē reģistrēšanās 
norisināsies līdz pat 
pulksten 24. 

Dokumentu iesniegšana stu-
dijām deviņās universitātes 
fakultātēs sāksies 21. jūlijā no 
pulksten 9. Reģistrēties studi-
jām varēs katru darba dienu 
no pulksten 9 līdz 16 pils tel-
pās, bet sestdien, 26. jūlijā, no 
pulksten 9 līdz 14. Atsevišķām 
studiju programmām iespējams 
pieteikties arī filiālēs Laidzē, 
Kandavā, Limbažos, Smiltenē 
un Siguldā.

LLU Uzņemšanas komisijas 
atbildīgā sekretāre Vizma Valai-
ne informē, ka šogad par valsts 
finansējumu LLU pamatstudijās 
plānots uzņemt 750 studentus un 
255 maģistra studijās, bet pār-
simts studentu tiks uzņemti par 
daļēju finansējumu (pagājušajā 
gadā tās bija 274 vietas), savukārt 
pārējie – par maksu. V.Valaine 
atzīst, ka budžeta vietas noteikti 
būs nokomplektētas, taču neesot 
prognozējams, cik studentu pie-
teiksies studēt par maksu – ņe-
mot vērā kopējo situāciju valstī, 
studentu skaits samazinās. 

Tiesa gan – Atvērtajās durvju 
dienās skolēnu interese bijusi 
liela, arī tagad katru dienu vēr-
šas vairāki interesenti. Studiju 
daļas galvenā speciāliste Arnita 
Lejava–Lembere informē, ka 
jaunas studiju programmas 
šajā gadā nav, taču jaunākās, 



Nakts uzņemšana – 
pirmo reizi LLU

kas darbu sākušas pirms diviem 
trim gadiem, ir bakalaura prog-
ramma «Sabiedrības pārvalde» 
Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) 
un maģistra programmas «Pro-
jektu vadība» SZF un «Karje-
ras konsultants» Tehniskajā 
fakultātē.

Pirmo reizi LLU piedāvā 
iespēju pieteikuma veidlapas 
atrast universitātes mājas lapā, 
izdrukāt un uzņemšanas laikā 
ierasties ar jau daļēji aizpildītām 
– studiju programmas kodu, 
nosaukumu, kā arī atzīmes ie-
rakstīs fakultātes Uzņemšanas 
komisijas sekretārs. Iesniedzot 
dokumentus, pieteikuma veid-
lapas varēs saņemt un aizpildīt 
arī LLU. 

Īpaša šogad solās būt pēdējā 
jauno studentu uzņemšanas die-
na – 1. augusts jeb Uzņemšanas 
nakts Jelgavas pilī. Šāds uzņem-
šanas pasākums notiks par godu 
pils 270. dzimšanas dienai, kas 
atzīmēta nesen. Līdz pulksten 
16 reģistrācija ritēs, kā ierasts, 
taču tā atsāksies no pulksten 
18 un ilgs līdz pulksten 24. 
No pulksten 20 reflektantiem 
tiks dota iespēja paviesoties 
pils muzejā, parakstīties viesu 
grāmatā, noskatīties filmas par 
Jelgavas pili un fotografēties. 
Bet pulksten 21 tiks aizdegtas 
sveces pils pagalmā, savukārt 
no pulksten 21.30 norisināsies 
jauniešu dejas, rotaļas un muzi-
kāli priekšnesumi. Pēc tam – pils 
izgaismošana. 

Iestājpārbaudījumi, kuriem 
tie nepieciešami, notiks no 4. 
līdz 6. augustam, bet no 7. līdz 
9. augustam būs reģistrēšanās 
pamatstudijām un maģistra 
studijām fakultātēs.

Plašāka informācija par uz-
ņemšanu, studiju programmām, 
studiju maksu un noteikumiem, 
kā arī reģistrācijai nepiecieša-
majiem dokumentiem pieejama 
universitātes mājas lapā: www.
llu.lv. 

Sintija Čepanone

Šonedēļ sākusies apgais-
mojuma rekonstrukcija 
Lielajā ielā posmā no 
Mātera līdz Akadēmi-
jas ielai, un pēc tās vēl 
viena iela mūsu pilsētā 
iegūs mūsdienu prasī-
bām atbilstošu apgais-
mojumu, ko nodrošinās 
gan jauni elektriskie 
kabeļi, gan jauni stabi 
un armatūra.

«Ķibeles ar apgaismojumu šajā 
ielas posmā netrūkst – lampas 
savu laiku jau nokalpojušas un 
nespēj nodrošināt pietiekamu ap-
gaismojumu, arī elektrības piegā-
de nereti ir traucēta, un tas tomēr 
ir pats pilsētas centrs,» situāciju 
Lielās ielas posmā no Mātera līdz 
Akadēmijas ielai ieskicē pašvaldī-
bas aģentūras «Pilsētsaimniecība» 



Lielajā ielā jauns
apgaismojums

Ielu uzturēšanas – realizācijas 
nodaļas vadītājs Imants Auders. 
Un tieši tādēļ apgaismojuma re-
konstrukcijai izvēlēts šis posms.

Apgaismojuma rekonstrukcija 
konkursa kārtībā uzticēta SIA 
«AC/DC», līguma summa ir Ls 
68 558 – būvprojekta izstrādei 
atvēlēti 4838 lati, bet būvdarbiem 
(elektroapgāde, apgaismojums, 
vājstrāvas, optiskā kabeļa kanali-
zācija) – 63 720 lati. Darbiem jābūt 
pabeigtiem līdz 27. augustam.

Darbu uzņēmums sācis ar tran-
šeju rakšanu. «Tās nepieciešamas 
kabeļu ieguldīšanai,» paskaidro 
I.Auders, norādot, ka paralēli 
tiks izbūvēta arī sakaru līnijas 
kanalizācija – ieguldītas caurules, 
kas ļaus izvietot optisko kabeli. 
Pēc tam iebetonēs pamatnes 
jauniem apgaismojuma stabiem. 
SIA «AC/DC» direktors Eduards 
Leoho atklāj, ka kopumā tiks 
uzstādīti apmēram 20 jauni stabi, 

Vakar ar tranšeju rakšanu kabeļiem sākās apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Lielajā ielā. Tās 
laikā pilnībā tiks nomainīta ielu apgaismojuma armatūra, tostarp kvēlspuldžu vietā par gaismu 
gādās ekonomiskās nātrija spuldzes. Foto: Ivars Veiliņš

savukārt vecie – demontēti. «Taču 
tas nenozīmē, ka Lielā iela kādu 
laiku paliks vispār bez apgais-
mojuma – darbi organizēti tā, lai 
apgaismojums tiktu nodrošināts,» 
paskaidro E.Leoho. Līdz ar stabu 
un armatūru nomaiņu arī šajā 
ielas posmā turpmāk par ap-
gaismojumu gādās ekonomiskās 
nātrija spuldzes. 

Speciālisti spriež, ka pašlaik 
situācija ar ielu apgaismojumu 
pilsētā nav tā labākā, taču pa-
mazām tā mainās. Galvenokārt 
uz tā rēķina, ka, rekonstruējot 
kādu ielas posmu pilsētā, tur 
tiek atjaunots arī apgaismo-
jums. «Turklāt beidzot Jelgavā 
vairs nav arī kvēlspuldžu – tās 
pakāpeniski nomainītas,» teic 
SIA «AC/DC» direktors, un 
I.Auders papildina, ka šogad pil-
sētā apmēram 600 kvēlspuldzes 
nomainītas pret ekonomiskajām 
nātrija spuldzēm.  

Sintija Čepanone

«Tagad mūsu skolā būs 
vēl viena iespēja aktīvi 
atpūsties. Līdz šim brī-
vajā laikā pēc stundām 
mēs uzspēlējām bas-
ketbolu, futbolu, arī 
šūpojāmies, bet tagad 
varēsim arī kāpelēt pa 
klinšu sienu un rāpties 
pa virvi,» Jelgavas 1. 
sanatorijas internātpa-
matskolas 7. klases skol-
nieks Rinalds atzinīgi 
novērtē mācību iestādes 
pagalmā uzstādītās ne-
standarta ierīces.

Nestandarta daudzfunkcionālā 
ierīce, kas galvenokārt paredzēta 
jaunāko klašu skolēniem, uz-
stādīta Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas (BĢLM) finansētā 
un Jelgavas domes līdzfinansētā 
projekta «Jauniešu fizisko akti-
vitāšu nodrošināšana Jelgavas 1. 
sanatorijas internātpamatskolas 
sporta laukumā» gaitā, un jau 
pagājušajā nedēļā skolas pagalmā 
tās izvietotas. Jāpiebilst, ka tās 
varēs izmatot arī mikrorajona 
skolēni, kas nemācās šajā izglītības 
iestādē.

«Kad ministrija izsludināja šo 
konkursu, nešaubījos, ka mūsu 
skola tajā startēs, un pats apņē-



Gādās par bērnu fizisko sagatavotību

mos uzzīmēt, kādai vajadzētu 
būt šai daudzfunkcionālajai ne-
standarta ierīcei, paredzot vietu 
gan alpīnisma sienai, gan citiem 
elementiem, pa kuriem kāpelējot 
bērni varētu pilnveidot savu fizisko 
sagatavotību,» atklāj 1. sanatorijas 
internātpamatskolas skolotājs 
un projekta vadītājs Juris Žilko, 
vecākus aicinot pievērst lielāku 
uzmanību bērnu fiziskajai sagata-
votībai, kas ar katru gadu diemžēl 
kļūst aizvien vājāka.

«Nav noslēpums, ka mūsu skolā 
akcentēta ir obligāta ārstnieciskā 
vingrošana – manuprāt, tai būtu 
jāpievērš lielāka uzmanība arī 
citās skolās. Turklāt jāņem vērā, 
ka skolēnu garīgā slodze palielinās 

– diemžēl uz fiziskās slodzes rēķi-
na,» J.Žilko uzskata, ka tieši tādēļ 
nepieciešami apstākļi, kas veicina 
pozitīvas pārmaiņas. Viņaprāt, vis-
pirms bērnos nepieciešams radīt 
interesi, tad arī radīsies aizrautība, 
un nupat uzstādītā konstrukcija 
varētu būt viens no veidiem, kā 
to panākt.   

Nestandarta daudzfunkcionālās 
ierīces izgatavošana un uzstādīša-
na konkursa kārtībā bija uzticēta 
SIA «RAF metāls», savukārt spe-
ciālais inventārs iegādāts uzņēmu-
mā «Rantzows Sport». Kopumā 
tas izmaksāja 3750 latus, no ku-
riem lielāko daļu finansēja BĢLM 
ministrija, savukārt 750 lati bija 
pašvaldības līdzfinasējums.

Jaunajā mācī-
bu gadā Jelga-
vas 1. sanato-
rijas internāt-
pamatskolas 
audzēkņiem 
būs papildus 
iespēja piln-
veidot fizisko 
formu. Skolē-
ni, izmēģinot 
jauno iekārtu, 
to atzina par 
labu.
Foto: Ivars 
Veiliņš

Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Sociālajā mājā 
Pulkveža O.Kalpaka ielā 
9 un Jelgavas reģionā-
lajā Pieaugušo izglītī-
bas centrā (JRPIC) tiek 
uzstādītas videonovē-
rošanas kameras. Tās 
ļaus gan fiksēt nekārtī-
bas, gan pildīs uguns-
drošības uzraudzības 
funkciju. 

JRPIC direktore Sarmīte Vīks-
na stāsta, ka iestādē jau iepriekš 
par projekta līdzekļiem uzstādītas 
dažas videonovērošanas kameras, 
taču tās neaptver visu teritoriju. 
Šobrīd galvenokārt jaunās kame-
ras tiek izvietotas ēkas ārpusē, 
lai redzētu gan to, kas notiek 
pagalmā, gan ēkas aizmugurē, gan 
stāvlaukumos. 

«Videonovērošana kalpotu ne 
tikai tam, lai fiksētu kādu pārkā-
pumu, bet arī gādātu par drošī-
bu, piemēram, skolēnu brīvlaikā 
rotaļām tiek izmantots mūsu 
auto stāvlaukums, kas noteikti 
bērniem nav droša izklaides 
vieta. Tāpat bijuši gadījumi, ka 
teritorija tiek izdemolēta – izsisti 
logi, izraustīti apstādījumi, kā arī 
«savu talantu» parādīt nāk ēku 
apzīmētāji. Savulaik kāds pat 
pamanījies aiznest celiņa deko-
ratīvos akmeņus,» tā direktore. 



Uzstāda 
novērošanas kameras

Ņemot vērtā, ka iestāde ir liela 
un tai ir vairākas ieejas, dažas 
kameras drošībai un kārtībai tiks 
uzstādītas arī centra gaiteņos un 
pie ēkas ieejas durvīm. Pārrau-
dzīšana pagaidām notiks JRPIC, 
taču ar laiku iecerēts šo funkciju 
nodot Pašvaldības policijai, kas 
spētu uzreiz reaģēt, pamanot 
pārkāpumu. 

Šonedēļ videonovērošanas ka-
meras tiek izvietotas arī Sociālās 
mājas telpās un pie tās. Sociālo 
lietu pārvaldes vadītāja Rita Stū-
rāne atzīst, ka galvenais ieguvums 
no videonovērošanas sistēmas 
izveidošanas ir sociālās mājas 
iemītnieku – gan iedzīvotāju, gan 
šeit izvietoto iestāžu darbinieku 
– drošība. Dežurējošais policists 
kamerās varēs sekot arī uguns-
drošībai ēkā, jo uzstādītie dūmu 
detektori diezgan jutīgi reaģē uz 
piedūmojumu – tie iedarbojas kā 
smēķēšanas, tā ne pārāk prasmī-
gas ēdiena gatavošanas rezultātā. 
Videonovērošana ugunsnelaimes 
gadījumā ļaus noteikt tās cēloni, 
operatīvi organizēt evakuāciju 
un, iespējams, saukt pie atbildības 
vainīgo. Savukārt ārpusē kameras 
ļaus sekot līdzi kārtības nodroši-
nāšanai. 

Abās iestādēs kameras iegādā-
tas par pašvaldības līdzekļiem: 
JRPIC tās izmaksājušas aptuveni 
8000 latu, bet Sociālo lietu pārval-
dē – 9762,45 latus.
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JELGAVAS VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKI  TAUTAS  NOBALSOŠANĀ  PAR  LIKUMPROJEKTU  «GROZĪJUMI  LR  SATVERSMĒ»

Iecirknis 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 31.07. 01.07. 02.07.
189. 3.pamatskola 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
190. aģ. «Kultūra» 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
191. 1.ģimnāzija 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
192. 5.vidusskola 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
193. Vakara m.vsk. 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
194. 2.internātskola 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
195. J. Valsts ģimn. 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
196. SIA «Zemgaļi» 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
197. SIA «Alvima» 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
198. Miezītes bibl. 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
199. 4.vidusskola 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
200. 1.internātskola 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
201. Būvmateriālu k. 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
202. Jelg. p.slimnīca 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00
203. 6.vidusskola 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 15:00-19:00 8:00-12:00 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00 7:00-22:00

«Raiņa ielā posmā starp Pasta 
un Katoļu ielu ir plata un laba 
gājēju ietve, bet tās malā aug 
krūmi, kuru zari aizsedz pat 
pusi takas, tādējādi puse takas 
tiek padarīta par nelietoja-
mu, ja vien negrib saskrāpēt 
ar zariem seju,» laikrakstam 
pauda Drozdovas kundze, lū-
dzot gādāt par to, lai zari tiktu 
apgriezti un šajā ielas posmā 
būtu iespējams pārvietoties pa 
visu ietvi. Pašvaldības aģentū-
ras «Pilsētsaimniecība» atbildē 
«Jelgavas Vēstnesim» minēts: 
«Pārbaudot Raiņa ielas posmu 
no Pasta līdz Katoļu ielai, tika 
konstatēts, ka gar gājēju ietvi 
augošos košuma krūmus nepie-
ciešams apgriezt.» To aģentūra 
plānoja izdarīt līdz 21. jūlijam, 
taču «Jelgavas Vēstnesis» 
pārliecinājās, ka košumkrūmi 
apgriezti krietni agrāk nekā 
solīts un nu vairs nav šķēršļu, 
kas traucētu pārvietoties pa 
Raiņa ielu. 

Iedzīvotāji norāda, 
«Pilsētsaimniecība» reaģē

Foto: Ivars Veiliņš

«Jau kādu laiku mašīnā līdzi 
vadāju veco akumulatoru, jo 
izmest to vienkārši atkritumu 
konteinerā neļauj sirdsapziņa 
– tas galu galā ir videi bīstams 
atkritums. Taču, kad beidzot 
biju nolēmis no tā atbrīvoties, 
izrādījās, ka tas Jelgavā ir prob-
lemātiski. Apbraukāju vairākas 
tirdzniecības vietas, kur iespē-
jams iegādāties akumulatorus, 
taču visās saņēmu atteikumu,» 
jelgavnieks Kaspars pauž, ka 
izprot tirdzniecības vietu ne-
vēlēšanos «krāmēties ar šiem 
atkritumiem», taču «Jelgavas 
Vēstnesim» lūdz noskaidrot, kur 
to tomēr var izdarīt.

Arī «Jelgavas Vēstnesis» pār-
liecinājās, ka nedz automobiļu 
rezerves daļu veikalos, nedz 

degvielas uzpildes stacijās, kur 
var iegādāties arī akumulatorus, 
pretī vairs nederīgos nepieņem. 
Turklāt pat tad, ja turpat ie-
gādāts jauns akumulators. Arī 
kādā servisā apliecināja, ka «tā 
ir liela ķēpa». Savukārt izziņu 
dienesta 1188 operatore mūsu 
pilsētā nevarēja nosaukt nevie-
nu vietu, kur pieņemtu lietoša-
nai nederīgu akumulatoru. 

Taču pavisam bezcerīgi, izrā-
dās, šajā ziņā Jelgavā nav. SIA 
«Jelgavas Komunālo pakalpoju-
mu» ražošanas direktors Alvils 
Grīnfelds akcentē, ka šos videi 
kaitīgos atkritumus iespējams 
nodot atkritumu šķirošanas 
laukumos Paula Lejiņa ielā 6 un 
Salnas ielā 20. «Tiesa gan – par 
to iedzīvotājs nesaņems atlīdzī-
bu,» A.Grīnfelds iedzīvotājus, 

Jelgavā var nodot mašīnu akumulatorus
kas par nodoto akumulatoru 
vēlas saņemt samaksu, aicina 
sekot līdzi metāluzpircēju slu-
dinājumiem laikrakstos.

«Latvijas Zaļā punkta» (LZP) 
mājas lapas www.zalais.lv 
sadaļā «Videi kaitīgās pre-
ces» norādīts, ka automašīnu 
akumulatorus iedzīvotāji var 
nodot LZP sadarbības part-
neru speciālajos pieņemšanas 
punktos. Jelgavā tāds ir SIA 
«Dīlers metāls» Aviācijas ielā 
18f, savukārt rajonā – SIA «Ku-
usakoski» Ozolnieku novada 
Cenās, Akmeņu ielā 7a. 

«Akumulatorus jebkādā stā-
voklī pieņemam kā no fizis-
kām, tā juridiskām personām. 
Vienīgais, kas nepieciešams, 
cilvēkam jābūt līdzi pasei, lai 
būtu iespējams noformēt doku-

mentus atlīdzības saņemšanai,» 
norāda SIA «Dīlers metāls» 
pārstāvis Andrejs. Viņš atklāj, 
ka pašlaik maksa par kilogramu 
akumulatora ir 15 santīmi, un 
vienlaicīgi nodot iespējams kā 
vienu, tā vairākus akumulato-
rus. Tas izdarāms darba dienās 
no pulksten 9 līdz 17.

Savukārt SIA «Kuusakoski» 
pieņemšanas laukums darba 
dienās atvērts no pulksten 8 
līdz 17, savukārt sestdienās – no 
pulksten 8 līdz 15. Nododot aku-
mulatorus SIA «Kuusakoski», 
līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments (pase vai vadītāja 
apliecība), lai varētu noformēt 
nepieciešamos dokumentus 
par videi kaitīgās preces nodo-
šanu.

Sagatavoja Sintija Čepanone

«Nedēļas nogalē kaimiņmājas 
Pulkveža O.Kalpaka ielā 5 ve-
cākais sadomājis, ka jānozāģē 
ceriņkrūmi, kas kupli aug pie 
nama. Tie aizseguši viņam logu. 
Tas jau būtu pašsaprotami, 
ka cilvēki savā dzīvoklī vēlas 
gaismu, arī ceriņkrūmu tur vēl 
ir pietiekami, taču visi nozāģētie 
zari tika nolikti pie atkritumu 
konteineriem un jau nedēļu 
tos neviens nesavāc. Zinām, ka 
divas reizes mēnesī pie kontei-
neriem varam nolikt mēbeles 
un citus lielgabarīta atkritu-
mus, lai tos aizved, taču tagad 
katru dienu izved atkritumus 
no konteineriem, bet lielie zari 
ir izvazāti pa pagalmu. Gribu 
noskaidrot, vai šāda situācija 
ir normāla, ka zari tik ilgstoši 
netiek savākti. Mani arī interesē, 
vai vispār mājas iedzīvotāji paši 
šādā veidā drīkst zāģēt kokus un 
krūmus,» ar «Jelgavas Vēstne-
ša» palīdzību vēlas noskaidrot 
kāds pensionārs no Lielās ielas 
25. mājas.

«Jelgavas Vēstnesim» izde-
vās noskaidrot, ka tiešām šie 
mājas iedzīvotāji izmantojuši 
vieglāko ceļu – nozāģētos ko-
kus novietojuši pie atkritumu 
konteineriem. SIA «Jelgavas 
Komunālie pakalpojumi» ražo-
šanas direktors Alvils Grīnfelds 
paskaidroja, ka iedzīvotāji nav 

Neļaut izvēlēties 
vieglāko ceļu

sazinājušies ar uzņēmumu par 
zaru savākšanu. Lai arī zari 
nav uzskatāmi par lielgabarīta 
atkritumiem, SIA «Jelgavas 
Komunālie pakalpojumi» dar-
binieki, saprotot pilsētniekus, 
kuriem šādus atkritumus nav 
kur likt, tik un tā tos savāc. 
Taču ir jāievēro datumi, kuros 
lielgabarīta atkritumi tieši no 
šī pagalma tiek savākti, tad arī 
zarus var nolikt pie atkritumu 
konteineriem. Ražošanas direk-
tors stāsta, ka šādi atkritumi 
tiek savākti ik pa divām nedē-
ļām. Ja tomēr cilvēks kokus no-
lēmis zāģēt citā dienā, viņš var 
sazvanīties ar SIA «Jelgavas 
Komunālie pakalpojumi» un 
vienoties, ka savācēja mašīna 
atbrauc ārpus grafika un aizved 
zarus, taču par to būs nedaudz 
jāsamaksā. 

Saskaņā ar pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem krūmu 
un koku ciršana un zāģēšana ir 
jāsaskaņo ar pilsētas arhitektu, 
kas izvērtē, vai šie krūmi un 
koki nav īpaši aizsargājami un 
vai tiešām nepieciešams tos zā-
ģēt. Pilsētas arhitekts Andrejs 
Lomakins atzīst, ka šajā gadī-
jumā, ja cilvēkiem ceriņi trau-
cējuši un aizseguši skatu, viņi 
savā teritorijā šādu krūmu iz-
kopšanu drīkst veikt. Stingrāki 
noteikumi gan ir, ja vēlas kādu 
koku pilnībā likvidēt. 

Iedzīvotājiem nevajadzētu izvēlēties vieglāko ceļu – pagalmā 
izzāģētos zarus kaudzē novietot turpat pie konteineriem, 
skaidri zinot, ka atkritumu savācējiem nav pienākums tos 
aizvest ārpus kārtas. Pareizais risinājums šajā gadījumā būtu 
sazināties ar «Jelgavas Komunālajiem pakalpojumiem», lai viņi 
zarus aizved. Tas gan būs maksas pakalpojums, taču tādējādi 
varēs izvairīties no situācijas, ka zari, ilgstoši stāvot, tiks izmē-
tāti pa visu pagalmu. Foto: Ivars Veiliņš

«Katru dienu noraugos uz Lie-
lās ielas tirdziņu un novēroju, 
ka tirgotāji aiz sevis atstāj lielas 
nekārtības – dažādas kastes un 
citus atkritumus, bet sētniekam 
no rītiem jāvāc, lai arī tas ne-
ietilpst viņa pienākumos. Arī 
mazos atkritumu konteinerus 
turpat netālu tirgotāji piebāž tā, 
ka nav pat kur izsmēķi iemest. 
Kur tirgotājiem savi atkritumi 
ir jānovieto un vai viņi tos var 

Sods – līdz pat 50 latiem
izmest mazajos konteineros, vai 
viņus par šādu nekārtību radī-
šanu var sodīt?» to «Jelgavas 
Vēstnesim» jautā pensionārs 
Jānis.

«Jelgavas Vēstnesis» noskaid-
roja, ka šādas nekārtības tur 
tiek radītas jau gadiem un 
Pašvaldības policija tur brau-
kusi pat reidos. Aģentūrā «Pil-
sētsaimniecība» informē, ka 

atkritumi, kas radušies ielas 
tirdzniecības laikā, jāsavāc 
un uz lielajiem konteineriem 
jānogādā pašiem tirgotājiem. 
Šādam nolūkam nav paredzēti 
mazie konteineri, kas atrodas uz 
ietvēm, – lielos atkritumus tajos 
izmest aizliegts. Par pilsētas 
piegružošanu ar atkritumiem 
tirgotājus Pašvaldības polici-
ja var sodīt, pamatojoties uz 
pašvaldības saistošajiem notei-

kumiem – neievērojot tos, pare-
dzēts naudas sods līdz 10 latiem 
pārkāpuma izdarīšanas vietā 
bez protokola sastādīšanas, iz-
sniedzot kvīti pārkāpējam, un 
līdz 50 latiem, sastādot admi-
nistratīvā pārkāpuma protoko-
lu. Pārkāpuma konstatēšanas 
gadījumā jāzvana dežūrdaļai pa 
tālruni 63028550.

Sagatavoja 
Ritma Gaidamoviča
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Kristīne Langenfelde

«Varbūt vecākiem būs 
vajadzīgs ilgāks laiks, 
lai pierastu, bet bēr-
ni, padzirdējuši, ka, ie-
spējams, mācīsies citas 
skolas telpās, ir patiesi 
priecīgi. Viņiem mācī-
bas jau trīs gadus no-
tika vienā klašu telpā, 
tāpēc pārmaiņas viņus 
intriģē,» spriež Jelgavas 
3. pamatskolas filiāles 
speciālo klašu skolotāja 
Inga Segliņa, vērtējot 
plānotās izmaiņas, kas 
paredz viņas klasi pār-
celt uz mācību vidi 2. 
sanatorijas internātpa-
matskolā.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstī-
ja par šogad iecerētajām izmaiņām 
Jelgavas skolu tīklā – atbrīvot 3. 
pamatskolas filiāli Pulkveža Brie-
ža ielā, lai tur nākotnē ierīkotu 
bērnudārzu ar 250 vietām, bet 



Mainās tikai mācību vide
šīs skolas speciālās klases un sa-
gatavošanas grupas pārvietot uz 
2. sanatorijas internātpamatskolu, 
savukārt pārējie bērni mācības 
turpinātu 3. pamatskolā Uzvaras 
ielā.

Būtiskākie ieguvumi pēc šādas 
reorganizācijas – pilnvērtīgi iz-
mantoti izglītības iestāžu resursi 
un iespējas, jo gan 3. pamatskolas 
filiālē, gan 2. sanatorijas internāt-
pamatskolā būtiski samazinājies 
skolēnu skaits, kas abās izglītības 
iestādēs radījis brīvas telpas. Bet 
pilsēta pēc gada iegūtu jaunu 
pirmsskolas izglītības iestādi ar 
250 vietām.

Tomēr ne visi pilsētnieki šīs 
izmaiņas uztvēruši ar izpratni 
– šobrīd visvairāk pašvaldībai tiek 
pārmests tas, ka apsveicamā iece-
re ierīkot jaunu bērnudārzu tiek 
īstenota uz 3. pamatskolas filiāles 
rēķina. Jau izskanējis ne viens vien 
jautājums, kāpēc vispirms pašval-
dība nevar savest kārtībā kādu no 
pamestajām bērnudārzu ēkām 
pilsētā, īpaši minot ēkas Aspazijas 

un Ganību ielā. Izglītības pārval-
des vadītāja Gunta Auza neslēpj 
– ja būtu tāda iespēja, pašvaldība 
to noteikti izvērtētu. «Saprotu 
cilvēku iebildumus, taču ir bū-
tiski paskaidrot, ka šīs pamestās 
bērnudārzu ēkas 
jau sen kā nepie-
der pašvaldībai 
– tās iegādājušies 
privātīpašnieki, 
kuri vai nu ga-
tavi tās pārdot 
par nesamērīgi 
augstu cenu, vai 
arī viņiem ir citi 
plāni attiecībā uz 
šīm ēkām. Tāpēc 
pašvaldībai nav reālu iespēju ie-
gūt tās savā īpašumā un tādējādi 
veidot jaunus bērnudārzus pilsētā. 
Mēs meklējam citu risinājumu,» 
skaidro G.Auza.

Tomēr vienlaikus G.Auza atzīst, 
ka jau pēc pirmās informācijas 
par iespējamām pārmaiņām ļoti 
daudz vecāku izteikušies atzinīgi. 
«Uz Izglītības pārvaldi jau nākuši 

vecāki, kuri tūlīt pat vēlas savu 
bērnu pieteikt rindā uz jauno bēr-
nudārzu, kas varētu tapt 3. pamat-
skolas filiāles vietā. Mūs, protams, 
priecē, ka cilvēki izrāda interesi un 
izprot mūsu darbību, taču šobrīd 

būtiski uzsvērt, 
ka mazuļu vecā-
kiem nav nepie-
ciešams steigties 
pieteikties rindā 
uz plānoto jau-
no bērnudārzu 
– rinda pilsētā 
perspektīvā būs 
viena, un tās 
kārtībā bērni arī 
tiks uzņemti šajā 

pirmsskolas izglītības iestādē, 
priekšroku dodot tiem, kas rindā 
gaida ilgāk,» uzsver G.Auza.    

Taču ne tikai bērnudārza jau-
tājums ir aktuāls – šobrīd daudz 
būtiskāki ir tie jautājumi, kas 
saistīti ar pārmaiņām skolēniem, 
vecākiem un pedagogiem.

Pirmā neziņa pedagogu vidū 
ir kliedēta, un to klašu un grupu 

skolotāji, kas no 3. pamatskolas 
filiāles pārcelsies uz 2. sanatorijas 
internātpamatskolu, ar jauno vidi 
jau iepazinušies. «Nenoliedzami, 
tas bija šoks – es visus gadus esmu 
nostrādājusi vienā skolā un tagad 
dzirdu par šādām pārmaiņām. Tas 
satrauc – kā būs, kā sadzīvosim, kā 
viss izvērtīsies... Man būtu gribē-
jies, lai viss nenotiek tādā steigā. 
Protams, vieta ir cita, attālums 
līdz skolai – cits, un arī tas nav 
mazsvarīgi,» saka 3. pamatskolas 
filiāles speciālo grupu skolotāja 
Iveta Kviese, piebilstot gan, ka 
viņa dzīvē vadās pēc moto: «Visas 
pārmaiņas ir uz labu.» «Ceru, ka tā 
tas būs arī šoreiz,» viņa teic.

Optimistiskāk noskaņota ir sko-
lotāja I.Segliņa. «Jaunās telpas ir 
labas, mani priecē, ka mūsu klašu 
grupas būs nošķirtas no pārējās 
skolas – atsevišķā ēkas spārnā, tā 
kā principā mēs strādāsim paralēli 
un viens otram netraucēsim. Arī 
sporta laukums tur ir ļoti labs 
– līdz šim mēs pārdzīvojām, ka pie 
mūsu mazās skoliņas tāda nebija 

vispār,» saka I.Segliņa.
Viņa arī mierina tos satrauktos 

vecākus, kuri nobažījušies, vai 
tikai ar šīm pārmaiņām netiks 
noteiktas arī jaunas prasības mā-
cību līdzekļu iegādei. «Vecāki var 
būt mierīgi, jo tas saraksts, ko viņi 
saņēma šogad no 3. pamatskolas 
filiāles, paliek nemainīgs. Tieši ar 
šādiem mācību līdzekļiem – grā-
matām, darba burtnīcām – mēs 
arī strādāsim,» uzsver I.Segliņa. 

Vēlreiz jāatgādina 3. pamatsko-
las filiāles audzēkņu vecākiem, ka, 
īstenojot šīs pārmaiņas, skolēnam 
mainās tikai mācību vide. 

Šonedēļ jautājumu par izmai-
ņām Jelgavas izglītības iestāžu 
tīklā skatīja pašvaldības Kultūras, 
izglītības un sporta komiteja. 
Līdztekus minētajām pārmaiņām 
komiteja arī apstiprināja Jelgavas 
2. sanatorijas internātpamat-
skolas nosaukuma maiņu. Ja 
plānotās izmaiņas apstiprinās arī 
domes sēdē, tad turpmāk skolas 
nosaukums būs Jelgavas Speciālā 
internātpamatskola.

Kristīne Langenfelde

No 1. septembra valstī 
visiem pirmklasniekiem 
tiks nodrošinātas brīv-
pusdienas – to pare-
dzēts īstenot gan par 
pašvaldības, gan valsts 
līdzekļiem. Arī visi 1. 
klašu skolēni Jelgavā 
ik dienas skolā saņems 
siltas pusdienas bez 
maksas.

Bērnu un ģimenes lietu mi-
nistrija nākusi klajā ar datiem, 
kas apliecina – atbalsts ģimenēm 
ar bērniem līdz gada vecumam 
proporcionāli ienākumu līmenim 
mūsu valstī ir viens no labākajiem 
Eiropā, taču pēc tam, kad bērns 
sasniedz gada vecumu, atbalsts 
ģimenei radikāli mazinās un ir 
nepietiekams. Ministrija cer – kā 
viens no iespējamiem atbalsta 
veidiem varētu būt tieši brīvpus-
dienu nodrošināšana sākumskolas 
skolēniem.

No 1. septembra brīvpusdienas 
saņems visi pirmo klašu skolē-
ni, tādējādi pavisam konkrēts 
materiāls atbalsts valstī tiks no-
drošināts aptuveni 20 000 bērnu 
vecākiem, savukārt nākamajos 
gados atbilstoši budžeta iespējām 
brīvpusdienas plānots pakāpenis-
ki nodrošināt arī pārējiem sākum-
skolas klašu audzēkņiem.

Jāpiebilst, ka valsts sedz 80 san-

 tīmus par bērna vienu ēdienreizi 
skolā, taču, tā kā mūsu pilsētā 
pusdienas izglītības iestādē iz-
maksā 1,20 latus, tad starpība – 40 
santīmu par katra pirmklasnieka 
ēdināšanu dienā – būs jāapmaksā 
pašvaldībai.

Jelgavas Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Auza informē, ka 
no valsts nākamajā mācību gadā 
pirmklasnieku ēdināšanai tiks 
saņemti 93 296 lati, taču vēl puse 
no šīs summas būs jāapmaksā paš-
valdībai, lai segtu reālās pusdienas 
izmaksas skolā. Plānots, ka paš-
valdība šos līdzekļus novirzīs no 
sociālā budžeta. Jelgavā kopumā 
brīvpusdienas būs jāparedz 686 
pirmklasniekiem.

«Protams, tas ir liels ieguvums 
ģimenēm, kuru bērni šogad sāk iet 
skolā, jo ne katra var atļauties iztē-
rēt savam bērnam 1,20 latu skolas 
pusdienām,» spriež G.Auza.

Lai gan 1. klasēs lielākā daļa 
skolēnu jau līdz šim ēda siltas pus-
dienas, tie tomēr nebija visi bērni 
– procentuāli viņu skaits svārstījās 
līdz 60 procentiem.

Piemēram, 4. pamatskolas di-
rektores vietniece Daiga Grosgale 
atzīst, ka 1. klasēs vecāki rūpīgāk 
pieskata, lai bērns tomēr siltas 
pusdienas skolā paēstu, taču, 
skolēnam kļūstot vecākam, ēšanas 
paradumi strauji mainās. «Bieži 
vien, ja bērnam ir iespēja izvēlēties 
siltas pusdienas vai citas uzkodas, 
viņš izšķiras par labu uzkodām. 

Tāpēc noteikti pozitīvi vērtējama 
iecere brīvpusdienas pakāpeniski 
ieviest visās sākumskolas klasēs,» 
spriež D.Grosgale.

Vienlaikus šis lēmums stabi-
lākus darīs arī skolu ēdināšanas 
uzņēmumus, jo pēdējā laikā bijuši 
gadījumi, kad skolai pat grūti 
atrast ēdinātāju – firmām vien-
kārši šis uzņēmējdarbības veids 
nešķiet saistošs. «Protams, ja būs 
stabils garants, ka, piemēram, visi 
pirmklasnieki ēd siltas pusdienas, 
tas ļaus strādāt daudz prognozēja-
māk. Ja 4. pamatskolā pagājušajā 
mācību gadā līdz decembrim ik 
dienu ēdinājām ap 370 bērnu, tad 
pavasarī šis skaits jau par simtu 
samazinājās – ir grūti prognozēt 
darbu, ja nezini tā apjomus,» atzīst 
uzņēmuma «Ambrozija» vadītāja 
Daiga Tiltiņa, piebilstot, ka plā-
notās izmaiņas viņu patīkami 
pārsteidz. 

Taču tas, ka brīvpusdienas tiks 
nodrošinātas visiem pirmklasnie-
kiem, nenozīmē, ka piešķirto lī-
dzekļu izlietošana netiks nopietni 
uzraudzīta. G.Auza uzsver, ka par 
katra bērna ēdināšanu un izlietoto 
naudu būs jāatskaitās. «Ja bērns, 
piemēram, ilgāku laiku slimos, 
tad pirmām kārtām vecākiem 
laicīgi par to būs jāziņo skolai, 
savukārt tai jānodrošina, lai ne-
tiktu sagatavotas liekas pusdienu 
porcijas – katrs izlietotais lats tiks 
rūpīgi uzskaitīts,» vēlreiz uzsver 
G.Auza.

1. klašu bērni ēdīs par brīvu
Kristīne Langenfelde

Tāpat kā iepriekšējos 
gados, arī šogad skolē-
niem ir iespēja no paš-
valdības saņemt sociālo 
palīdzību – gan apmak-
sātas pusdienas skolā, 
gan arī pabalstu mācību 
piederumu iegādei. 

Lai pretendētu uz šiem pabal-
stiem, ģimenei jāatbilst trūcīgas 
ģimenes statusam. Sociālo lietu 
pārvaldes sociālās palīdzības or-
ganizatore Edīte Zvilna informē, 
ka trūcīgās ģimenes, kurā ir 
darbspējīgas personas, skolēns var 
pretendēt kā uz brīvpusdienām, tā 
uz pabalstu skolas piederumu ie-
gādei, ja ģimenē ienākumi mēnesī 
uz vienu personu nepārsniedz 80 
latus, pērn šis limits bija 60 lati. 

Tāpat uz pabalstiem var preten-
dēt ģimenes, kurās nav darbspējas 
vecuma personu un ienākumi 
ģimenē uz vienu cilvēku nepār-
sniedz 140 latus. Savukārt pirmo 
gadu šos pabalstus ir iespēja 
saņemt arī skolēniem, kas dzīvo 
aizbildņa ģimenē, ja tajā ienākumi 
uz vienu cilvēku mēnesī nepār-
sniedz 160 latus.

Lai pretendētu uz pabalstiem, 
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža 
O.Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesnie-
gums par pabalsta piešķiršanu, kā 
arī iztikas līdzekļu deklarācija un 
izziņa par ienākumiem: strādājo-



šajām personām ģimenē – algas 
izziņa par pēdējiem trīs mēne-
šiem, pensijas vecuma cilvēkiem 
– izziņa par pensijas apmēru, kā 
arī jānorāda valsts pabalsti, ko 
saņem ģimene.

Dokumentus var iesniegt So-
ciālo lietu pārvaldē, 104. un 106. 
kabinetā pirmdienās no pulksten 
9 līdz 12 un no 15 līdz 19, kā arī 
otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās no pulksten 9 līdz 12.

Jāpiebilst, ka tās ģimenes, kuras 
vēlas, lai viņu skolēns brīvpus-
dienas saņemtu jau no pirmās 
mācību dienas, aicinātas neatlikt 
dokumentu kārtošanu uz pēdējo 
brīdi – iesniegums Sociālo lietu 
pārvaldē būtu jāiesniedz ne vēlāk 
kā līdz 12. augustam. Taču vien-
laikus jāatgādina, ka pretendēt uz 
brīvpusdienām un dokumentus 

iesniegt var visa gada garumā.
Savukārt uz pabalstu mācību 

piederumu iegādei var pretendēt 
līdz 30. septembrim. Šogad pa-
balsts mācību piederumu iegādei 
audzis – ģimenes var saņemt 
dāvanu karti 40 latu apmērā, lai 
iegādātos bērnam skolai nepiecie-
šamās lietas grāmatnīcās un kan-
celejas preču veikalos «Kanclers» 
un «Arga». Savukārt to ģimeņu 
bērni, kas apgūst pirmsskolas 
sagatavošanu piecu un sešu gadu 
grupās, var pretendēt uz pabalstu 
jeb dāvanu karti 20 latu apmērā.

Pērn pašvaldība brīvpusdienas 
nodrošināja 637 skolēniem, tam 
tērējot aptuveni 65 tūkstošus latu, 
bet dāvanu kartes mācību piede-
rumu iegādei saņēma 520 skolēni, 
un tas pašvaldībai izmaksāja  
21 000 latu.

Palīdz sagatavoties skolai

Gatavošanās skolai rit pilnā sparā – to izjūt kā grāmatnīcas, tā 
kancelejas preču veikali. Foto: JV

Kāpēc jaunu 
b ē r n u d ā r z u 
nevar ierīkot 
tukšajās ēkās 
Aspazijas vai 
Ganību ielā?
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Anna Afanasjeva

Naudai, ja tās ceļiem 
neseko līdzi, ir tenden-
ce nemanot «izkust». 
Par to liecina parādnie-
ku īpatsvara un parādu 
apjoma kāpums, kas 
palielinās proporcionāli 
savulaik izsniegto lielāku 
un mazāku aizdevumu 
īpatsvaram. Aug arī pie-
prasījums pēc parādu 
piedzinējiem. Lai arī šis 
process vairs nelīdzinās 
kādreizējam «izsitēju 
biznesam», tas tomēr 
nevienam nav patīkams 
un jau tā smago maksā-
jumu nastu padara vēl 
lielāku.

Ekonomisti, komentējot patē-
rētāju finanšu disciplīnu, atzīst, 
ka saspringtā situācijā cilvēkam 
raksturīgi pavilkt garumā komu-
nālo maksājumu rēķinu vai kārtējo 
maksājumu par nomaksā pirktu 
preci, nevis nenorēķināties ar ban-
ku par hipotekāro kredītu, tādēļ 
nebanku sektorā parādu apjoms 
aug straujāk. Tā iemesls ir arī tas, 
ka bankas klientus izvērtē rūpīgāk. 
SEB Bankas galvenais ekonomists 
Andris Vilks aģentūrai LETA pau-
dis, ka cilvēku prioritāte pašlaik ir 
hipotēku maksājumi bankām un 
ikdienas tēriņi, bet «slikto» kredītu 
īpatsvars banku sektorā saglabājas 
pieņemamā līmenī.

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas statistikas, šā gada 
pirmajā ceturksnī ieņēmumu ne-
nesošo kredītu īpatsvars veidoja 
0,5 procentus no visiem izsnieg-
tajiem aizdevumiem. Pagājušā 
gada beigās šis rādītājs bija 0,4 
procenti. Arī kavēto maksājumu 
skaits pakāpeniski aug, taču starp 
mājsaimniecībām izsniegtajiem 
kredītiem lielāko daļu veido nelieli 
kavējumi līdz 30 dienām.

Nedaudz sliktāka aina ir ar 
uzņēmumiem piešķirtiem aizde-
vumiem. Pagājušā gada pēdējā 
ceturksnī kredīti bez kavējumiem 
šajā segmentā veidoja 95,2 procen-
tus, šogad pirmajā ceturksnī – vairs 
tikai 90,6 procentus. 

Aiz katras lietas savs stāsts
Aizņemties nelielas summas ir 

iespējams ātri un viegli, tomēr ne 
vienmēr tikpat vienkārši izdodas 
tās atdot. Statistika rāda, ka nau-
das ņēmēju un parādnieku skaitam 
ir tendence pieaugt proporcionāli. 
Atdošanas problēmas tiek skaid-
rotas dažādi. Bieži cilvēkiem nav 
pietiekamu zināšanu finanšu jomā 
un trūkst iemaņu personīgā bu-
džeta plānošanā. 
Citi aizņemoties 
nav aprēķinājuši 
savas iespējas un 
apzinājušies uz-
ņemtās saistības, 
tāpēc vēlāk nevar 
to atmaksāt. Daļa 
apzinās saistības, 
bet, paaugstino-
ties inflācijai, ne-
pārskata savus 
izdevumus un 
tērēšanas para-
dumus. Turpinot 
dzīvot tāpat kā 
agrāk, kredītu 
atmaksai naudas 
nepietiek. Vēl ci-
tiem atmaksas 
aizkavēšanās drī-
zāk saistīta ar ap-
zinātu vēlmi ilgāk nešķirties no 
saviem līdzekļiem.

Aiz katras parādu lietas slēpjas 
savs stāsts. Māris Stols 2004. gada 
novembrī saņēmis Unibankas 



(tagad SEB bankas) aktīvo karti 
ar 380 latu limitu preču iegādei 
un pakalpojumu apmaksai. Taču 
nav ievērojis kartes lietošanas 
noteikumus un veicis līdzekļu 
pārskaitīšanu kartes kontā. 2006. 
gada augustā banka parāda pie-
dziņu cedējusi «Julianus inkaso», 
kas to savukārt uzticējusi savai 
meitas firmai «Julianus finanses». 
Uz brīdinājumiem M.Stols nav 
reaģējis. Tāpat ne pirms, ne pēc 
prasības celšanas tiesā nav veicis 
nedz maksājumus, nedz sazinā-
jies, lai vienotos par iespējām segt 
saistības. 

Jelgavas tiesa no atbildētāja 
piedzen ne vien pamatparādu, bet 
arī soda procentus, par negatīvo 
atlikumu kontā aprēķina veselus 
60 procentus gadā, un tie aprēķi-
nāti kopš līguma laušanas datuma. 
Tāpat atbildētājam jāsedz tiesas 
izdevumi. Kopumā piedzenamā 
summa pārsniedz 750 latus, bet 
tiesas izdevumi – 125 latus.

Parādu piedziņas firmas «Lindo-
rff Oy» Latvijas filiāle uzņēmusies 
piedzīt parādu no Jāņa Veģa par 
2006. gada martā saņemto kre-
dītu preces iegādei. Tā kā vīrietis 
nav sedzis ikmēneša maksājumus 
nepilnu 28 latu apmērā, tiesas 
prasībā preces vērtība no sākot-
nējiem nepilniem 288 latiem kopā 
ar līgumsodu un tā procentiem 
izaugusi līdz vairāk nekā 859 
latiem. Tāpat atbildētājam jāsedz 
apmēram 150 latu lieli tiesas 
izdevumi. 

Neveicina atbildīgu 
aizņemšanos

Staņislavs Zolotuhins no akciju 
sabiedrības «Baltijas izaugsmes 

grupa» (BIG) pagājušā gada janvā-
rī uz gandrīz 25 procentiem gadā 
aizņēmies 300 latu. Bet maksāju-
mus paredzētajā grafikā nav veicis. 
Kredītdevējs saskaņā ar līgumu 

no atbildētāja vēlas piedzīt ne 
vien aizdevuma pamatsummu un 
procentus, bet arī trīs dažādus līgu-
mā fiksētus sodus – 0,5 procentus 
no neatgūtās summas par katru 
kavēto dienu, par līgumā fiksēto 
maksājumu termiņa neievēroša-
nu un vienpusēju atkāpšanos no 
līguma (maksājumu neveikšanu). 
Nauda jāatdod līdz nākamā gada 
janvārim, bet neviens maksājums 
nav veikts. Mēģinājumi sazināties 
ar parādnieku bijuši nesekmīgi. 
Kopumā no vīrieša tiesai bez tiesas 
izdevumiem prasīts piedzīt vairāk 
nekā 855 latus. 

Tā kā tiesas debatēs izraisās dis-
kusijas par līgumsodu pamatotību 
un tiesnese Dace Ruško vēlas pār-
liecināties, vai kredītdevējs ievēro-
jis Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra (PTAC) prasības, spriedums 
būs vēlāk. Lai gan soda apmērs 
var mazināties, līdz šim ignorētās 
saistības un soda procentus atbil-
dētājam tiesa piespriedīs segt. 

Par ātrajiem kredītiem PTAC 
līdz šim saņēmis dažas sūdzības, 
tomēr, pēc centra domām, tas ne-
nozīmē, ka šis tirgus ir sakārtots. 
Sabiedrisko attiecību un patērē-
tāju informēšanas daļas vadītāja 
Sanita Biksiniece pauž, ka šāda 
veida kredīti neveicina atbildīgu 
aizņemšanos, bet dažkārt maldīgi 
rada iespaidu par ātru un vieglu 
naudu. Diemžēl patērētāju finanšu 
izglītības līmenis ir pārāk zems, lai 
patiešām izprastu savas saistības 
vai procentu likmes. Pēc PTAC in-
formācijas, Igaunijā, kur īsziņu jeb 
SMS kredīti ir īpaši populāri, jau 
radušās problēmas, jo cilvēki, ne-
apzinoties saistības, ko uzņemas, 
pēc tam nevar tikt galā ar tām, jo 

jāmaksā ļoti augstas procentu lik-
mes. Iespēja kredītu saņemt stun-
das laikā vai pat ātrāk palielina 
risku, ka līguma nosacījumi netiek 
pietiekami rūpīgi izvērtēti.

Tāpat nereti 
nav saprotams, 
kāpēc ci lvēki 
apstākļos, kad 
netrūkst banku 
piedāvājuma, 
aizņemas t ik 
dārgo nebanku 
kreditētāju nau-
du. 

Atdošanas 
problēmas 
skaidro 
dažādi

Uzklausīt pa-
rādnieku viedok-
li neizdodas, jo 
ne uz vienu iz-
vēlēto tiesas sēdi 
viņi nav ieradu-
šies. Piedziņas 
firmas «Julianus 
finanses» pārstā-
vis Artūrs Vilciņš nepilna pusgada 
ikdienas praksē ievērojis, ka parād-
nieki pārsvarā par to neliekas zinis 
un neierodas uz tiesām. Tikai vien-
reiz atbildētājs uz tiesu ieradies, 
jo iedarbojusies saņemtā pavēste. 
Dažkārt parādnieki tiesas noteik-
tajā laikā saistības gan nokārtojot 
labprātīgi, kaut arī sēdē nav pieda-
lījušies, bet lielākā daļa spriedumu 
nonākot pie tiesu izpildītājiem, 
kas cilvēkam nozīmē vēl lielākus 
maksājumus, jo viņam jāsedz arī 
tā izdevumi. Pārsvarā «Julianus 
finansēm» saskarsme iznākot ar 
maksājumu karšu kredītlimitiem, 
parādiem kredītiestādēm un tele-
komunikāciju firmām.

Jānis Baldunčiks no BIG stās-
ta, ka kreditēšanas uzņēmums 
pārsvarā pats piedzen parādus. 

Arī viņš atzīst, ka ne-
maksātāji lielākoties 
nav sasniedzami. «Ir 
reizes, kad cilvēki no-
nāk sarežģītā situācijā, 
bet ir kategorija, kas 
«iziet» uz nemaksāšanu. 
Ir arī tādi, kas aizņemas 
naudu visās iespējamās 
vietās un ne vienmēr ar 
maksājumiem tiek galā, 
nespēj vairs izkalkulēt 
naudas plūsmu,» klāsta 
J.Baldunčiks.

Piedzinēji zina teikt, 
ka dažkārt cilvēki saistī-
bu jūgā nonāk, azartspē-
ļu zālēs atstājot ievēro-
jamas naudas summas. 
Kad lieta nonāk līdz 
parādu piedziņai, daļa 
izeju saskata, dodoties 

strādāt uz ārvalstīm. Lai atkal 
neaizietu uz spēļu zāli un tur neat-
stātu visu naudu, atturas atbraukt 
uz Latviju. 

Citi parādos nonāk pēc laulības 

šķiršanas. Gados jauniem cilvēkiem 
nereti gribas baudīt dzīvi šodien. 
Jauns puisis iemīlas, paņem divus 
tūkstošus latu lielu kredītu, bet ar 
atdošanu kavējas. Pēc telefonzvana 
no aizdevēju kantora it kā sāk do-
māt un sazinās ar kredītdevējiem, 
lūdzot piešķirt kredītbrīvdienas, 
bet pēc tam saistības atkal ignorē. 
Pierēķinot procentus, parāda sum-
ma gandrīz trīskāršojas, bet pēc 
tiesas, pierēķinot tiesas un tiesu 
izpildītāja izdevumus, pārsniedz 
desmit tūkstošus latu. Ir reizes, 
kad lietās kā galvotāji tiek iesais-
tīti radinieki. Kādā gadījumā pēc 
sprieduma izpildes piedziņa vērsta 
pret radinieka māju, kas novērtēja 
par ļoti zemu cenu. To uzzinājis, 
vīrs devies uz citu kredītfirmu, 
kas bija ar mieru pārpirkt parādu, 
lai glābtu savu māju. Tā parāda 
summa kredītņēmēja vieglprātības 
dēļ par vairākiem tūkstošiem latu 
palielinājusies.

Parādniekos nonāk arī nopietni 
un cienījami cilvēki. Izsekojot kāda 
klienta naudas plūsmai, parādu 
piedzinēji konstatējuši, ka pirms 
gada vīrietis aizņēmies tūkstoš 
latus no bankas, pēc diviem mēne-
šiem divus tūkstošus latu ziedojis 
savai partijai. Bet atdot parādu 
bankai nav bijis noskaņots. Tāpat 
novēroti kuriozi, kad pat ar banku 
darbiniekiem jāveic pārrunas par 
sabojātu kredītvēsturi un to, ka 
neatdot naudu nav godīgi.

Ir parādnieki, kas naivi domā, 
ka, neliekoties zinis, lietas pašas 
sakārtosies. Viņi neatbild uz tele-
fonzvaniem, nereaģē uz vēstulēm, 
savukārt ierašanās reizē atslēdz 
elektrību. Taču, kad lieta nonāk 
tiesā, parādnieka dzīves apstākļi 
tikai pasliktinās. SIA «Julianus 
Inkasso Latvija» valdes priekšsē-
dētājs Jānis Ozerskis atzīst, ka ap 

70 procenti parādnieku uz brīdi-
nājumiem apzināti vai neapzināti 
nereaģē. Atliek vienīgi tiesas ceļš. 
Tiem, kas saistības atzīst, saprātī-
gā termiņā tās ļauj nokārtot.

Parādu piedziņā daudz kas 
atkarīgs no konkrētā cilvēka at-
tieksmes, savukārt piedzinējiem 
darbā jāizmanto dažādas metodes 
un taktika. Uz vienu iedarbojas 
stingrība, citam vajadzīga saudzī-
ga attieksme, lai cilvēks saprastu, 
ka viņam neko sliktu nedara, bet 
palīdz risināt problēmas, lai tās 
nekļūtu vēl lielākas. Lai gan piedzi-
nēji sava darba efektivitātes rak-
sturošanas nolūkā zina teikt, ka 
pat it kā bezcerīgos gadījumos, kad 
cilvēks nakšņo patversmē, ja vien 
viņam ir gribasspēks, problēmu 
izdodas atrisināt. Tomēr skaidrs, 
ka šodien neviens ar labdarību 
nenodarbojas, un noteikumi ir 
drakoniski. 

Parādu piedzinēji ievērojuši, ka 
cilvēki veikalos jau pārtiku pērk 
ar kredītkarti «Ego» vai «Ameri-
can Express Blue». Viņi norāda, 
ka tas ir kredīts, aizdota nauda 
kādam īpašam pirkumam, nevis 
izdzīvošanai. Uz iebildi, ka «zilās» 
kartes nosacījumi, kad zināmu 
laiku par izmantoto naudu nav 
jāmaksā procenti, ja vien iztērēto 
savlaicīgi atmaksā, uzskatāmi par 
izdevīgiem arī ikdienas pirku-
miem, iebildumi mazinās. Tomēr 
vienalga naudai, kā zināms, ir 
tendence nemanot «izkust», ja tās 
ceļiem neseko līdzi.

Aug parādu skaits 
un apjoms 

Kā problēma tiek minēta iedzī-
votāju pārmērīgā aizņemšanās no 
vairākiem aizdevējiem vienlaikus, 
pirms tam neizvērtējot savas finan-
siālās iespējas un riskus. Saņemt 

vairākus aizdevumus dažādās 
finanšu iestādēs nebija grūti, jo 
kredīta pieteikuma ailītē «Citi 
aizņēmumi» parasti ierakstīts 
«nav». Finansētāji cer, ka tagad, 
kad Kredītu reģistrs pieejams pil-
nā apjomā, risku 
izdosies ierobe-
žot. 

Savukārt Jel-
gavas tiesas dar-
binieki ievēroju-
ši, ka kreditētāji 
paši ne reizi vien 
līdzekļus izsnie-
guši vienām un 
tām pašām per-
sonām, kam jau 
bijušas grūtības 
ar atmaksāšanu. 
Tiesas priekšsē-
dētāja palīdze 
Dace Sarkisjana 
kā stingrāko se-
kotāju maksā-
jumu grafikam 
raksturo «In-
serviss Group», 
kas veido savu 
statistiku, seko 
maksājumu ka-
vējumiem un 
pret tiem vēršas. 

Tomēr naudas aizdošana kla-
siski pieder pie biznesa veidiem, 
kur jārēķinās ar parādniekiem. 
Iesākumā parādus parasti mēģina 
atgūt pašu spēkiem. Saskaroties 
ar maksājumu kavējumu, aizdevēji 
vēršas pie aizņēmēja pa telefonu, 
sūta parastās un ierakstītās vēs-
tules. Ja šādā veidā parādu atgūt 
neizdodas, tad nākas vērsties tiesā 
vai pēc palīdzības pie parādu pie-
dzinējiem. 

J.Baldunčiks klāsta, ka BIG ar 
debitoriem nodarbojas uzņēmu-
ma juridiskais birojs, kas vēršas 

arī tiesā: «Parādus cenšamies ilgi 
neievilkt, sekojam maksājumiem, 
lai pēc iespējas ātrāk piedzītu. Ir 
reizes, kad cilvēks atsaucas pirms 
tiesas, noslēdzam izlīgumu un vie-
nojamies par maksājumu grafiku. 

Pēc tiesas rezultāts 
atkarīgs no tiesu 
izpildītāja. Tagad 
cilvēkam, kas strā-
dā nelegāli, šķiet, 
ka no viņa nav ko 
oficiāli paņemt, 
bet ne jau mūžī-
gi tā būs, gan jau 
pienāks laiks, kad 
būs, uz ko vērst 
piedziņu...»

Tomēr kopumā 
nenodrošināto aiz-
devumu izsniedzēji 
un nebanku kredi-
tēji veido lielāko 
parādu piedzinē-
ju klientu daļu, 
jo ātrie kredīti ir 
samērā jauns pa-
kalpojums. Parādu 
piedzinējkompāni-
jām finanšu nozarē 
darba netrūkst. 

Pēc M.Baide
kalna vārdiem, šā gada pirmajā 
pusgadā, salīdzinot ar to pašu 
periodu pērn, «Creditreform» pār-
ņemts par 47 procentiem vairāk fi-
zisko personu parādu lietu. Augusi 
arī vidējā kavētā maksājuma sum-
ma. «Creditreform» savā reģistrā 
iekļāvis datus par apmēram 300 
tūkstošiem personu. Nemaksātājs 
nenonāk reģistrā uzreiz, bet gan 
pēc tam, kad pirmie mēģinājumi 
vienoties ar viņu par parāda dzē-
šanu izrādās neveiksmīgi.

«Paus Konsults» parādnieku da-
tubāzē ir aptuveni 200 tūkstoši pa-
rādu lietu. SIA «Julianus Inkasso 

Ar labdarību neviens nenodarbojas – par savām saistībām jāatbild pašiem
Latvija» pēdējā 
pusgadā parādu 
skaits audzis 2,3 
reizes, bet parā-
du apjoms – 2,4 
reizes. Kāpums 
vērojams visos 
– komunālo, fi-
nanšu, sakaru 
un citu pakalpo-
jumu sniedzēju 
– segmentos. Vē-
rojami arī nodro-
šinātie kredīti. 
Pašlaik vidējais 
n e n o k ā r t o t o 
saistību apjoms 
ir 370 latu, pus-
gada laikā tas 
palielinājies par 
60 latiem. Kā-
pums saistīts 
ar ekonomiskās 
situācijas izmai-
ņām – saistības 
cilvēki uzņēmās 
labajos laikos, 
kad bija izaug-
sme. Tagad, kad 
ienākumi sama-
zinās, ne viens 
vien zaudē dar-
bu, atklājas grū-
tības. 

Kā piedziņai 
pateicīgākos pa-
rādus J.Ozerskis 
raksturo nelie-
los pakalpojumu 
parādus, grūtāk 
piedzīt aizdevu-
mus. Efektivi-
tāte atkarīga ne 
vien no parāda 
veida, bet arī no 
parādnieka un 
parāda vecuma. 
Jo ilgāk saistī-
bas nav kārto-
tas, jo mazāka 

piedziņas efektivitāte.
Tiesu spriedumi parasti parāda 

pieprasītājam ir labvēlīgi. Cita lie-
ta, kā pēc tam tiesas izpildītāji tiek 
ar to galā. Tas uztverams kā ilgter-
miņa ieguldījums, jo paiet divi trīs 
gadi, kad tas sāk atmaksāties. 

Piedzīt parādus 
kļūst grūtāk

Līdz ar parādu piedziņas piepra-
sījuma kāpumu palielinās nozarē 
iesaistīto firmu skaits, bet eso-
šās pilnveido savu piedāvājumu. 
M.Baidekalns klāsta, ka pie mums 
darbojas vairāki desmiti parādu 
piedziņas uzņēmumu, bet kādi 
pieci no tiem sasnieguši pieņema-
mu tehnoloģisko un pakalpojumu 
līmeni. Pēc nozares pārstāvju 
domām, pie lielākajiem pieder 
«Creditreform», «Paus Konsults», 
«Lindorff Latvia», «BaltRisk». 
Pērn vadošo firmu apgrozījums au-
dzis vidēji par 24 procentiem. Kaut 
arī pēdēja gada laikā nodibināts 
vairāk nekā desmit jaunu firmu, 
reāli uzsākt darbu šajā jomā ir visai 
sarežģīti, jo nepieciešamas inves-
tīcijas tehnoloģijās. Jaunatnācēji, 
kas, solot strādāt lētāk un labāk, 
parasti mānoties, lai piesaistītu 
klientus. Arī J.Ozerskis uzskata, 
ka jaunpienācēji lielo kompāniju 
konkurētspēju neietekmē. 

Saistošākie klienti parādu pie-
dziņas firmām ir lielie uzņēmumi 
– bankas, finanšu kompānijas, 
apdrošinātāji, telekomunikācijas. 
Šiem uzņēmumiem ir liels klientu 
skaits un līdz ar to arī liels skaits 
to, kas nepilda savas saistības. 
Tāpat tām interesē komunālo 
pakalpojumu sektors, kas veic 
siltumenerģijas, elektrības, ap-
saimniekošanas funkcijas plašam 
iedzīvotāju lokam.

Neraugoties uz augošo pie-

prasījumu, parādu piedzinēji šo 
nesauc par ražas laiku, jo cilvēku 
maksātspēja kļuvusi ievērojami 
sliktāka. «Lindorff Latvia» uzsver, 
ka piedzīt parādus ir grūtāk, daļa 
parādnieku vairs nav ļaunprātīgi 
nemaksātāji, bet cilvēki, kam 
inflācija «apēdusi» brīvos naudas 
līdzekļus un kārtējam maksāju-
mam tās nav pieticis.

Arī M.Baidekalns piebilst, ka 
cenu celšanās visiem produktiem 
un pakalpojumiem atstāj būtisku 
ietekmi uz katra cilvēka rocību un 
tas veicina garākas parādnieku rin-
das. Daudziem parādi ir pārejoša 
parādība, tomēr palielinās arī tā ie-
dzīvotāju daļa, kas faktiski kļuvusi 
maksātnespējīgas, un tas nākotnē 
var būt papildus slogs sociālajam 
un pašvaldību budžetam.

Papildina pakalpojumu 
klāstu

Līdztekus pirmstiesas parādu 
iekasēšanas pakalpojumam, kas 
ir draudzīgāks parādniekam, un 
parādu piedziņai tiesas ceļā pie-
dziņas firmas piedāvā arī citas 
iespējas. M.Baidekalns norāda, ka 
parādu piedziņa sākas daudz agrāk 
– ar kredīta piešķiršanu. Tāpēc 
«Creditreform» piedāvā klientiem 
vairākus kredītinformācijas pakal-
pojumus, kas ļauj riskantu klientu 
atpazīt agrāk. Savukārt «Julianus 
Inkasso Latvija» līdztekus sadar-
bības partneru informēšanai veic 
arī parādu pirkšanu. Tā kļuvusi 
aktuāla pēdējos divos trīs gados. 
Iegādājoties klienta debitoru pa-
rādus, kredītmenedžmenta kom-
pānija klientam samaksā naudu 
un tālāk nodrošina darbu sev, 
piedzenot parādu nu jau pret pašu 
kompāniju. Tādā veidā klientam 
tiek optimizēta naudas plūsma, 
kas mūsdienās ir svarīgi

Savukārt «Paus Konsults» vienu 
no risinājumiem, lai nākotnē sama-
zinātu parādnieku skaitu, saskata 
kredītreitinga veidošanā. Katra 
persona, kas nonākusi parādu 
piedziņas uzņēmumā, tiek iedalīta 
kādā no līmeņiem. Pavisam tiem ir 
pieci: A – laba atmaksas disciplīna, 
B – apmierinoša, C – persona atro-
das piedziņas procesā, D – slikta 
disciplīna, E – ļaunprātīgs neat-
maksātājs. Iespējams, nākotnē šī 
informācija palīdzēs, lemjot par 
to, vai konkrētai personai izsniegt 
aizdevumu vai ne. Apkopotie dati 
liecina, ka A un B līmenī atrodas 
23,6, C – 5,4, bet D un E – 71 
procents. Tas liecina, ka cilvēki, 
kas neatmaksā parādus, nemaz 
necenšas to darīt.

Parādu piedzinēji ir vienisprātis, 
ka valstī būtu lietderīgi pēc vieno-
tiem kritērijiem izveidot vienotu 
datu bāzi. Latvijas Bankas Kredītu 
reģistrs pieejams ierobežotam lieto-
tāju skaitam, turklāt tajā nav atspo-
guļotas visas saistības. Arī pārējās 
datu bāzes skar tikai noteiktu loku. 
Pilnīgas informācijas trūkst. 

Ar hipotēkām atmosfēra 
nav tik nomācoša

Parādu piedzinēji atklāj, ka 
pamazām spēkā pieņemas arī 
saistību piedziņa no hipotekāro 
kredītu ņēmējiem, jo celtniecības 
buma laikā ne viens vien mitekļa 
jautājumu risināja, daudz nedo-
mājot. Savukārt banku pārstāvji 
uzsver, ka vismaz Jelgavas pusē 
nekas ārkārtējs garantēto kredītu 
jomā nav noticis. Iespējams tāpēc, 
ka Jelgavas darba tirgu nekādi lieli 
satricinājumi līdz šim nav skāruši 
un pagaidām nekas par nepārvara-
mām grūtībām neliecina. 

Plašāk izskanējis viens gadījums, 
kad daļu privātmāju attīstītāja īpa-
šumā esošo jaunuzbūvēto ēku pie 
Lietuvas šosejas pārņēma banka. 

Latvijas Bankas Parādnieku reģistra pirmā pusgada dati būs zināmi augustā. Šā gada sākumā reģistrā bija uzkrāta informācija par 68 758 parādniekiem, no kuriem 93,9 
procenti ir fiziskās personas. Ar katru ceturksni parādnieku un saistību īpatsvars aug. Joprojām vislielākais īpatsvars ir kredītkaršu kredīta un kredīta patēriņa preču 
iegādei. Ar 67,5 procentiem turpina dominēt saistības ar apjomu līdz 1000 latiem. Saistības 1000 – 10 000 latu robežās ir 22 procenti, 10 000 – 50 000 latu robežās 
– 8,2, bet vairāk par 50 000 latu – 2,4 procenti.            Ilustrācija un foto: Ivars Veiliņš

Privātajiem hipotekāro kredītu 
ņēmējiem tik nopietnas problēmas 
nav bijušas.

Hansabankas Zemgales reģiona 
direktore Daiga Jakoviča akcentē, 
ka tagad finanšu iestādes daudz 
uzmanīgāk nekā agrāk seko līdzi 
klientu finanšu disciplīnai. Tiklīdz 
par kādu dienu maksājums aizka-
vējies, kredītmenedžeris vai viņa 
palīgs uzreiz zvana kredītņēmē-
jam, lai noskaidrotu – kavēšanās 
bijusi nejauša vai arī radušās kādas 
problēmas. «Uzreiz veicam akti-
vitātes, lai kaut ko nepalaistu ga-
rām,» tā bankas pārstāve, norādot, 
ka atmosfēra nav tik nomācoša, kā 
dažkārt tiek uzsvērts. Gluži otrādi, 
spēkā pieņemoties jauni darījumi 
– nekustamā īpašuma tirgus nav 
pavisam apstājies un cilvēki, kam 
vajadzīgs mājoklis, izmanto situā-
ciju, ka cenas ir samazinājušās. 

Nekustamā īpašuma tirgus 
pārstāvji gan zina teikt, ka atse-
višķos gadījumos iegādāto veco 
māju atjaunošana apstājusies vai 
mainīta apsaimniekošanas taktika. 
Savukārt daži nesenie pircēji, kas 
vēlējušies pārcelties no Jelgavas 
dzīvokļa uz savu namu, mainījuši 

Lai gan vairumu parādnieku nenokārtotās saistības uztrauc, tomēr nereti viņi uz 
tiesas sēdēm neierodas. Arī atsevišķi parādu piedzinēji standarta gadījumos praktizē 
lūgt tiesu prasību izskatīt bez viņu klātbūtnes.

plānus un ne tik sen pirkto īpa-
šumu piedāvā realizēt tālāk. Tā 
Svētes pagastā kāds īpašums jau 
vairākus gadus nespējot tikt pie 
galīgā īpašnieka, jo saimniekiem 
ik pa laikam rodoties finansiālas 
problēmas. Nule arī kādas buma 
laikā izveidotas būvfirmas darbu 
vadītājs izdomājis pirms diviem 
gadiem nopirktās ēkas un zemi 
pārdot kādam citam, jo mājas at-
jaunošanai ņemtais kredīts daļēji 
izmantots uzņēmuma vajadzībām, 
tāpēc mājas pilnīgai atjaunošanai 
naudas pietrūcis, bet ēka vēl nav 
tādā stadijā, lai tajā varētu dzīvot. 
Savulaik ģimene domājusi pār-
dot savu trīsistabu dzīvokli RAF 
masīvā, bet tirgus apsīkums visu 
nobremzējis. 

«Parex» bankas Jelgavas filiāles 
vadītājs Jurijs Strods ievērojis, ka 
pēdējā laikā maksājumu disciplīna 
nedaudz pasliktinās. Vienlaikus 
pieļaujams, ka pēc Jāņiem kredīt-
maksātāji izvēlējušies citas prio-
ritātes. Kā riskantākos viņš min 
ziedu laikos ņemtos kredītus, kad 
nevajadzēja rēķināties ar pirmo 
iemaksu un ienākumus apliecino-
šiem dokumentiem. 

«Julianus inkaso Latvija» 
valdes priekšsēdētājs Jānis 
Ozerskis atgādina, ka pirms 
jebkādu saistību uzņemšanās 
ikvienam jāizvērtē nākotnes 
izmaksas, ko tās sagādās, un 
jārēķinās, ka attīstības kāpu-
mam seko kritums.

Jelgavas tiesas apkopotie dati apliecina nozīmīgu parādu 
piedziņas lietu pieaugumu. Pērn pirmajā pusgadā reģis-
trētas 184 prasības, bet šogad – jau 468. Vairāk nekā 
desmit reizes, pārsniedzot 300 prasību robežu, audzis 
ātro preču kredītu, norēķinu karšu un tamlīdzīgu parādu 
skaits, ko vēlas atgūt tiesas ceļā. Pērn dominēja nenokār-
totās saistības par komunālajiem maksājumiem – siltumu 
un apsaimniekošanu. Šogad to īpatsvars palicis iepriek-
šējā līmenī – saņemts ap 120 prasību, – atklāj Jelgavas 
tiesas priekšsēdētāja palīdze Dace Sarkisjana. Ik pa laikam 
tiesa piedzen studijām izsniegtos kredītus. Palielinās arī 
strīdu izskatīšana juridisko personu starpā. 
Saistību izpildīšana brīdinājuma kārtībā ir lētāks process par 
tiesvedību, kas notiek bez tiesas sēdes un kam nodrošināta 
ātrāka izskatīšana bez darījuma pušu klātbūtnes. Prasītājs 
iesniedz parādzīmi un pievieno pielikuma dokumentus. 
Tiesa pēc tam sūta pieteicēja veidlapu parādniekam. Pērn 
pirmajā pusgadā šajā kārtībā saņemtas 340 lietas, šogad 
– ap 680. Šajā grupā dominē dažādas kredītsaistības.

Pēc sprieduma 
tiesa atbildētā-
jam jeb parād-
niekam vēl dod 
laiku parādsais-
tību labprātīgai 
nokārtošanai. 
Kad spriedums 
stājas spēkā 
un to pārņem 
tiesu izpildītājs, 
maksājumu 
ignorētājam 
jārēķinās, ka 
viņam nāksies 
segt papildus 
izdevumus  par 
sava parāda 
piedziņu un 
apmaksāt 
tiesu izpildītāja 
darbu.

Parādnieku un saistību skaita 
pieaugums Latvijā 
kopš 2003. gada 2. jūnija

Parādnieku un saistību skaita 
pieaugums Latvijā pa ceturkšņiem



Pirmdiena, 21.jûlijs
LTV 1
  7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 6.sçrija. 
  8.00 «Kas te? Es te!» 
  8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 568.sçrija. 
  9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas 

komçdijseriâls. 16.sçrija. 
  9.55 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4818.sçrija. 
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu». 

Vâcijas seriâls. 11. un 12.sçrija. 
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Norvçìija. 
11.50 «Top-Shop piedâvâ...» 
12.05 No LTV videofondiem. «Tâ esot bijis...» 

Saruna ar Londonas Karaliskâs operas 
gaismotâju Ç.Vîtiòu. 

12.20 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90». 
12.50 «Ielas garumâ».*
13.20 «Province».
13.50 «LTV portretu izlase». Aktrise O.Dreìe.*

14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Poem pa kulðen». Filmu studijas AB 

animâcijas filma. 
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 56.sçrija. 
15.40 «Laðu dzîvîbas ceïð». Filmu studijas 

Dauka animâcijas filma.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Tumsas puíe».  

LTV iestudçjums. 16.sçrija. 
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 568.sçrija. 
17.45 «Kopâ». 
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4819.sçrija. 
18.55 Ziòas. 
19.00 «Aculiecinieks». Latvieði Baðkîrijâ un Îrijâ. 
19.30 «Likteòa lîdumnieki».  

LTV videofilma. 17.sçrija. 
20.23 «Domâ, kâ runâ». 
20.30 «Panorâma». 
21.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga. 
21.50 «Viss notiek».
22.20 «Vakara intervija». Vada G.Grûbe. 
22.50 Nakts ziòas.
23.05 «Vienas vasaras zieds».  

LTV iestudçjums. 1. un 2.sçrija. 

LTV 7
  6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.  

Turcija – Èehija.* 
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop». 
  9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».* 
  9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 122.sçrija. 
10.25 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 12.sçrija. 
10.55 «Zveja» (krievu val.).* 
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).* 
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 316.sçrija. 
14.00 Roland Gaross tenisa turnîra 1/4 finâls. 

E.Gulbis – N.Dþokoviès.* 
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 122.sçrija. 
16.50 «SeMS».
17.35 GE Money streetball – ielu basketbols.
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 25. un 26.sçrija. 
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.). 
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 12.sçrija. 
20.05 «Manimalia». Dokumentâls seriâls.  

15. un 16.sçrija. 
21.00 «Pazuduðie 3».  

ASV seriâls. 3. un 4.sçrija. 
22.30 «Çnas zona».*
23.00 Vaidavas kausa izcîòa. Moto-mini-

retro kross. Vçsturiskais motokross 
Vaidavas kauss vçl joprojâm ir 
populârs un piesaista daudzu tûkstoðu 
motobraukðanas fanu interesi. Ðogad 
motokrosa skatîtâjus pârsteigs 
dinamiskâs Mini MX motociklu 
sacensîbas un iepriecçs nepârspçjams 
ðovs Zelta mopçds – sacensîbas ar 
antîkajiem mopçdiem.

23.55 «Zelta meitenes». Seriâls. 25. un 26.sçrija. 
  0.50 «112 hronika».*

LNT
  6.05 «Ticîgo uzvaras balss».  

Kristîgâ programma. 
  6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».  

ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija. 
  7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes». 
  8.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 
  9.05 «Ticçt un cerçt».  

ASV komçdijseriâls. 73.sçrija. 
  9.35 «Soli pa solim».  

ASV komçdijseriâls. 52.sçrija. 
10.05 «Melnâ bulta». Itâlijas seriâls. 1.sçrija. 
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 33.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 19.sçrija. 
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ». 
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas filma. 
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15.10 «Divarpus vîri 3». ASV komçdijseriâls. 
16.sçrija. 

15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ». 
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.

16.10 «Supervaroòu komanda».  
Animâcijas seriâls. 20.sçrija. 

16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 112.sçrija. 
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas 

seriâls. 183.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. 
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».  

LNT komçdijseriâls. 42.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas.
20.45 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru 

meistarsacîkðu Rojas posms».
21.50 «Skrçjiens pçc miljona 8». 
22.50 «Specvienîba nr.9». Seriâls. 6.sçrija. 
23.50 «Seðas pçdas zem zemes 3».  

ASV seriâls. 8.sçrija. 
  0.55 «Renegâts». ASV seriâls. 30.sçrija. 
  1.50 «Ârpus aizdomâm». ASV detektîvfilma. 
  4.15 «Pçdçjais leìions». ASV, Lielbritânijas, 

Francijas, Slovâkijas un Itâlijas 
vçsturiska piedzîvojumu filma. 2007.g. 

TV3
  5.50 «Marijas slepenâ mîla».  

Venecuçlas seriâls. 56.sçrija. 
  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. 
  8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 167.sçrija. 
  9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 74.sçrija. 
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».  

Seriâls. 103.sçrija. 
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 1.sçrija.
12.00 «Logi» (ar subt.). 
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 
14.00 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls. 

86.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 20.sçrija. 
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 198.sçrija. 
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 94.sçrija. 
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 109.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 19.sçrija. 
19.20 «Bez tabu». 
19.50 «TV3 ziòas». 
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6».  

ASV seriâls. 4.sçrija. 

21.20 «Meitene, kas uzveica trakumsçrgu». 
Dokumentâla filma.

22.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.). 
23.05 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 8.sçrija. 
  0.05 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 1.sçrija. 
  1.05 «SMS èats».
  4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 20.sçrija. 
  5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 94.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.
21.05 «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, 22.jûlijs
LTV 1
  7.30 «SIB Îrija». Dokumentâla filma. 7.sçrija. 
  8.00 «Kas te? Es te!» 
  8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 569.sçrija. 
  9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas 

komçdijseriâls. 17.sçrija. 
  9.55 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4819.sçrija. 

10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu». 
Vâcijas seriâls. 13. un 14.sçrija. 

11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Norvçìija. 
11.50 «Top-Shop piedâvâ...» 
12.05 No LTV videofondiem. Fragmenti no 

A.Þilinska operâm un operetçm. 
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».  

Animâcijas seriâls. 7.sçrija. 
15.25 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 57.sçrija. 
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Tumsas puíe».  

LTV iestudçjums. 17.sçrija. 
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 569.sçrija. 
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4820.sçrija. 
18.55 Ziòas. 
19.00 «Latvijas meþa stâsti».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma. 

18.sçrija. 
20.30 «Panorâma». 
21.10 Kinobaudîtâjiem. «Mana dzîve». ASV drâma. 
23.15 Nakts ziòas.
23.30 «Vienas vasaras zieds».  

LTV iestudçjums. 3. un 4.sçrija. 
  0.45 «Galva. Pils. Sçta».*

LTV 7
  6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.  

Austrija – Vâcija.* 
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop». 
  9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».* 
  9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top». 
  9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 123.sçrija. 
10.25 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 13.sçrija. 
10.55 «Laiks vîriem?»* 
11.25 Dokumentâlo filmu cikls Piemineklis. 

«Suvenîrs». Èehijas dokumentâla filma.  
11.55 GE Money streetball – ielu basketbols.* 
12.25 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 317.sçrija. 
14.00 Vimbldonas tenisa turnîrs.  

E.Gulbis – R.Nadals.* 
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 123.sçrija. 
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 27. un 28.sçrija. 
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika». 
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 13.sçrija. 
20.05 «Manimalia».  

Dokumentâls seriâls. 17. un 18.sçrija. 
21.05 «Adrenalîna mednieki».  

Dokumentâls seriâls. 19.sçrija. 
21.30 «Olimpieða portrets 2008». 
21.45 «Sporta studija». 
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Vieglatlçtikas sacensîbu apskats». 

Prezidenta balvas izcîòa. 
23.30 «Zelta meitenes». Seriâls. 27. un 28.sçrija. 
  0.25 «112 hronika».*

LNT
  6.05 «Ticîgo uzvaras balss».  

Kristîgâ programma. 
  6.35 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV 

animâcijas seriâls. 6.sçrija. 
  7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes». 
  8.40 «Policijas akadçmija». ASV serâls. 1.sçrija. 
  9.35 «Soli pa solim». ASV komçdijseriâls. 

53.sçrija. 
10.05 «Melnâ bulta». Itâlijas seriâls. 2.sçrija. 
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 34.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 20.sçrija. 
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ». 
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls. 
15.10 «Divarpus vîri 3».  

Komçdijseriâls. 17.sçrija. 
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ». 

Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».  

Animâcijas seriâls. 21.sçrija. 
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 113.sçrija. 
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas 

seriâls. 184.sçrija.

18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. 
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».  

LNT komçdijseriâls. 43.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas. 
20.45 «Zaudçtâ paradîze».  

Vâcijas melodrâma. 1.sçrija. 
22.45 «Mâkslîgais skaistums». Seriâls. 7.sçrija. 
23.45 «Bezvçsts pazuduðie».  

ASV seriâls. 7.sçrija. 
  0.45 «Renegâts». ASV seriâls. 31.sçrija. 
  1.40 «Medisonas apgabala tilti».  

ASV melodrâma. 

TV3
  5.50 «Marijas slepenâ mîla».  

Venecuçlas seriâls. 57.sçrija. 

  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. 
  8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 168.sçrija. 
  9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 75.sçrija. 
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».  

Seriâls. 104.sçrija. 
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 2.sçrija. 
12.00 «Logi» (ar subt.). 
13.00 «Meitene, ka uzveica trakumsçrgu». 

Dokumentâla filma. 
14.00 «Visvarenâ Kima». Animâcijas seriâls. 

87.sçrija.
14.20 «Septîtâs debesis 4».  

ASV seriâls. 21.sçrija. 
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 199.sçrija. 
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 95.sçrija. 
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.). Krievijas seriâls. 

110.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 20.sçrija. 
19.20 «Bez tabu». 
19.50 «TV3 ziòas». 
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».  

ASV detektîvseriâls. 6.sçrija. 
21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 1.sçrija. 
22.20 «Ne vârda». ASV trilleris. 
  0.35 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 2.sçrija. 
  1.40 «SMS èats».
  4.15 «Septîtâs debesis 4». ASV seriâls. 21.sçrija.
  5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 95.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.).  
Krievijas dokumentâls raidîjums. 

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.
21.05 «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, 23.jûlijs
LTV1
  7.30 «Teritorija 20+». 
  8.00 «Kas te? Es te!» 
  8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 570.sçrija. 
  9.25 «Kâ jums pakalpot?»  

Komçdijseriâls. 18.sçrija. 
  9.55 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4820.sçrija. 
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».  

Vâcijas seriâls. 15. un 16.sçrija. 
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Norvçìija. 
11.50 «Top-Shop piedâvâ...» 
12.05 No LTV videofondiem. «Tonis». J.Poruka 

atziòas un dzeja. 1998.g. 
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. 58.sçrija. 
15.40 «Èatiòð». Filmu studijas Dauka 

animâcijas filma. 
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Tumsas puíe».  

LTV iestudçjums. 18.sçrija. 
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 570.sçrija. 
17.45 «Zaïais îpaðums». 
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4821.sçrija. 
18.55 Ziòas. 
19.00 «Strâdâjam laukos».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».  

LTV videofilma. 19.sçrija. 
20.30 «Panorâma». 
21.07 Latloto izloze. 
21.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un 

XIV Deju svçtki. Veltîjums tautasdziesmai.*

  0.45 «Zebra».
  1.00 Nakts ziòas.

LTV 7
  6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. 

Nîderlande – Rumânija.* 
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop». 
  9.05 «Biznesa TV þurnâls».* 
  9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 124.sçrija. 
10.25 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 14.sçrija. 
10.55 «Autosporta programma nr.1».* 
11.25 «Automoto raidîjums nr.2». 
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 318.sçrija. 
14.00 Vimbldonas tenisa turnîrs. Pusfinâls. 

R.Federers – M.Safins.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 124.sçrija. 
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 29. un 30.sçrija. 
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 14.sçrija. 
20.05 «Daþas sekundes lîdz katastrofai». 

Dokumentâla filma. 9.sçrija. 
20.55 «Vçtra». Francijas drâma. 2005.g. 
22.30 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.00 «Zelta meitenes». Seriâls. 29. un 30.sçrija. 
23.55 «112 hronika».*

LNT
  6.05 «Ticîgo uzvaras balss».  

Kristîgâ programma. 
  6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».  

ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija. 
  7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes». 
  8.40 «Policijas akadçmija».  

ASV seriâls. 2.sçrija. 
  9.35 «Soli pa solim».  

ASV komçdijseriâls. 54.sçrija. 
10.05 «Melnâ bulta». Itâlijas seriâls. 3.sçrija. 
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 35.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 21.sçrija. 
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ». 
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls. 
15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 18.sçrija. 
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ». 

Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda». Animâcijas 

seriâls. 22.sçrija. 
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 114.sçrija. 
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas 

seriâls. 185.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. 
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».  

LNT komçdijseriâls. 44.sçrija. 
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas. 
20.45 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Atklâðanas koncerts. 
23.40 «Draugi 6». ASV komçdijseriâls.  

7. un 8.sçrija. 
  0.40 «Renegâts». ASV seriâls. 32.sçrija.
  1.40 «Pârsteigums». ASV kriminâlkomçdija. 
  3.30 «Lidmaðîna!» ASV parodiju komçdija.  
  5.20 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». 

TV3
  5.50 «Marijas slepenâ mîla».  

Venecuçlas seriâls. 58.sçrija. 
  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. 
  8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 169.sçrija. 
  9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 76.sçrija. 
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».  

Seriâls. 105.sçrija. 
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 3.sçrija. 
12.00 «Logi» (ar subt.). 
13.00 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Lilo un Stiès».  

Animâcijas seriâls. 1.sçrija.

14.20 «Septîtâs debesis 4».  
ASV seriâls. 22.sçrija. 

15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 200.sçrija. 
16.20 «Zorro: zobens un roze».  

Seriâls. 96.sçrija. 
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 111.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 21.sçrija. 
19.20 «Bez tabu». 
19.50 «TV3 ziòas». 
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta 

seriâls. 5.sçrija. 
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 4.sçrija. 
22.20 «Miruðo liecîba». Vâcijas detektîvfilma. 
  0.15 «Smukulîte Betija». ASV seriâls. 23.sçrija. 
  1.15 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
  1.50 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 3.sçrija. 
  2.45 «SMS èats».

  4.15 «Septîtâs debesis 4». Seriâls. 22.sçrija. 
  5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 96.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.). 
19.00 «Ziòu vakars» (krievu val.). 
19.30 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss. 
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).  

Krievijas dokumentâls seriâls. 
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
  0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS 

ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 24.jûlijs
LTV 1
  7.30 «Teritorija 20+». 
  8.00 «Kas te? Es te!» 
  8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 571.sçrija. 
  9.25 «Kâ jums pakalpot?»  

Komçdijseriâls. 19.sçrija. 
  

9.55 «Hameleonu rotaïas». 
ASV seriâls. 4821.sçrija. 

10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu». 
Vâcijas seriâls. 17. un 18.sçrija. 

11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Francija. 
11.50 «Top-Shop piedâvâ...» 
12.05 «Zebra».* 
12.20 Starptautiskais sporta deju festivâls GE 

Money Grand Prix Latvija. Prokapital 
kausa Rising Star izcîòa.

13.15 Starptautiskais sporta deju festivâls GE 
Money Grand Prix Latvija. Bang & Oluf-
sen Ziemeïeiropas meistarsacîkstes. 

14.10 No TV videofondiem. «Dubultportrets». 
A.Liedskalniòa, Z.Janèevska par 
Blanðas lomu T.Viljamsa Ilgu tramvajâ.  

14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 59.sçrija. 
15.40 «Mâkonis». Filmu studijas Dauka 

animâcijas filmas. 
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Tumsas puíe».  

LTV iestudçjums. 19.sçrija. 
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 571.sçrija. 
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4822.sçrija. 
18.55 Ziòas. 
19.00 «Teritorija 20+». 
19.30 «Likteòa lîdumnieki».  

LTV videofilma. 20.sçrija. 
20.30 «Panorâma». 
21.10 «Saldâ indes garða».  

LTV videofilma. 3. un 4.sçrija. 
22.50 Nakts ziòas. 
23.05 Discovery piedâvâ... «Ðokçjoðâkie pasau-

les noziegumi». Austrâlijas, Kanâdas, 
Lielbritânijas un ASV dokumentâla 
filma. 2006.g. 2.sçrija. 

23.55 «Paradainu lieta».  
ASV kriminâldrâma. 1947.g. 

LTV 7
  6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.  

Francija – Itâlija.* 
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop». 
  9.05 «Izglîtîba un karjera».* 
  9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 125.sçrija. 
10.25 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 15.sçrija. 
10.55 «Nâkotnes parks».* 
11.25 «Krçjums... saldais».* 
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 319.sçrija. 
14.00 Vimbldonas tenisa turnîrs. Finâls. 

R.Nadals – R.Federers.* 
16.00 «Mana mîïâ mâsîca».  

Seriâls. 125.sçrija. 
16.50 «SeMS».
18.05 «Zelta meitenes». Seriâls. 31. un 

32.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika». 
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 15.sçrija. 
20.05 «Zem viena mçness».  

Francijas dokumentâla filma. 
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21.00 «Laiks, ko sauc par dzîvi». Austrijas un 
Vâcijas melodrâma. 2008.g.

22.35 «Ar makðíeri».
23.05 «Âtruma cilts». Autosporta raidîjums. 
23.35 «Zelta meitenes». Seriâls. 31. un 

32.(noslçguma) sçrija.
  0.30 «112 hronika».* 

LNT
  6.05 «Ticîgo uzvaras balss».  

Kristîgâ programma. 
  6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».  

ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija. 
  7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes». 
  8.40 «Policijas akadçmija».  

ASV seriâls. 3.sçrija. 
  9.35 «Soli pa solim».  

ASV komçdijseriâls. 55.sçrija. 
10.05 «Melnâ bulta». Itâlijas seriâls. 4.sçrija. 
12.00 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Atklâðanas koncerts.* 
14.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 
15.10 «Divarpus vîri 3». Seriâls. 19.sçrija. 
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ». 

Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».  

Animâcijas seriâls. 23.sçrija. 
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 115.sçrija. 
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas 

seriâls. 186.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. 
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».  

LNT seriâls. 45.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas. 
20.45 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Konkursa 1.diena. 
23.40 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.). 

Krievijas seriâls. 20. un 21.sçrija. 
  1.50 «Atklâjums». ASV trilleris. 
  4.15 «Lidmaðîna 2». ASV parodiju komçdija. 

TV3
  5.50 «Marijas slepenâ mîla».  

Venecuçlas seriâls. 59.sçrija. 
  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. 
  8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 170.sçrija. 
  9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 77.sçrija. 
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».  

Seriâls. 106.sçrija. 
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 4.sçrija. 
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 1. un 2.sçrija. 
13.00 «Kobra 12». Seriâls. 5.sçrija. 
14.00 «Lilo un Stiès».  

Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2». 
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 201.sçrija. 
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 97.sçrija. 
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 112.sçrija.
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 22.sçrija. 
19.20 «Bez tabu». 
19.50 «TV3 ziòas». 
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 5.sçrija. 

21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.). 
22.20 «Pçdçjâ patiesîba». ASV detektîvfilma. 
  0.20 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 4.sçrija. 
  1.20 «SMS èats».
  4.15 «Mans necilais vecpuisis 2». 
  5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 97.sçrija. 

TV5
  6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» 

(krievu val.). Kristîgais raidîjums. 
  7.00 Animâcijas filmas. 
  8.15 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.). * 
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.). 
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.). 
19.00 «Ziòu vakars» (krievu val.). 
19.30 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.). 
22.30 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).  

Krievijas dokumentâls seriâls. 
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
  0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS 

ar iepazîðanos.

Piektdiena, 25.jûlijs
LTV 1
  7.30 «Teritorija 20+». 
  8.00 «Kas te? Es te!» 

  8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 572.sçrija. 
  9.25 «Kâ jums pakalpot?»  

Komçdijseriâls. 20.sçrija. 
  9.55 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4822.sçrija. 
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu». 

Vâcijas seriâls. 19. un 20.sçrija. 
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Francija. 
11.50 «Top-Shop piedâvâ...» 
12.05 Fragments no baleta Gulbju ezers.  

Dejo I.Dumpe un A.Rumjancevs. 
12.15 No LTV videofondiem.  

Koncerts Meþotnes pilî. 
12.55 «Meþa pîle». LTV iestudçjums. 1.daïa. 
13.50 Muzicç grupa Time after Time. 
14.20 «Dabas grâmata».
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 60.sçrija. 
15.40 «Plûdi». Filmu studijas  

Dauka animâcijas filma. 
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Tumsas puíe».  

LTV iestudçjums. 20.sçrija. 
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 572.sçrija. 
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»

18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».  

ASV seriâls. 4823.sçrija. 
18.55 Ziòas. 
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».  

LTV videofilma. 21.sçrija. 
20.30 «Panorâma». 
21.10 «Netîrâ dzîve». Seriâls. 2.sçrija. 
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Kegnija un Leisija. Pamatoti spriedumi». 

ASV kriminâldrâma.

LTV 7
  6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.  

Grieíija – Spânija.* 
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop». 
  9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi». 
  9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 126.sçrija. 
10.25 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 16.sçrija. 
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».* 
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 320.sçrija. 
14.00 Vimbldonas tenisa turnîrs. Finâls. 

R.Nadals - R.Federers.* 
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 126.sçrija. 
16.50 «SeMS».
18.05 «Laiks, telpa un citi». Francijas 

dokumentâls seriâls. 3. un 4.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».  

Dokumentâls seriâls. 16.sçrija.
20.05 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un 

Austrijas detektîvseriâls. 15.sçrija. 
20.55 «Kalnu mâjas atraitne».  

Kanâdas un ASV drâma. 
22.25 «Zveja» (krievu val.). 
22.55 «24 stundas 3». ASV seriâls. 23.sçrija. 
23.40 «Zootrops».*
  0.10 «112 hronika».* 

LNT
  6.05 «Ticîgo uzvaras balss».  

Kristîgâ programma. 
  6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».  

ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija. 
  7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes». 
  8.40 «Policijas akadçmija».  

ASV seriâls. 4.sçrija. 
  9.35 «Soli pa solim».  

ASV komçdijseriâls. 56.sçrija. 
10.05 «Melnâ bulta». Itâlijas seriâls. 5.sçrija. 
12.00 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Konkursa 1.diena.*
14.50 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». 
15.10 «Divarpus vîri 3».  

ASV komçdijseriâls. 20.sçrija. 
15.40 Bçrnu stunda. «Aitiòa lielpilsçtâ». 

Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».  

Animâcijas seriâls. 24.sçrija. 
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 116.sçrija. 
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas 

seriâls. 187.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. 
20.45 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Konkursa 2.diena.
23.40 S.Johansones vakars.  

«Labs darbs». ASV detektîvfilma. 
  1.45 «Koldkrîkas nams». ASV drâma. 
  4.00 «Bîstamie ûdeòi». ASV trilleris. 1999.g. 
  5.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». 

TV3
  5.50 «Marijas slepenâ mîla».  

Venecuçlas seriâls. 60.sçrija. 
  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. 
  8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 171.sçrija. 
  9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 78.sçrija. 
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».  

Seriâls. 107.sçrija. 
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 5.sçrija. 
12.00 «Izmeklçtâjs Kulagins» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 3. un 4.sçrija. 
13.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.). 
14.00 «Lilo un Stiès».  

Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2». 
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 202.sçrija. 
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 98.sçrija. 
17.20 «Pieviltâ» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 113.sçrija. 
18.20 «Ciema ragana» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 23.sçrija. 
19.20 «Bez tabu». 
19.50 «TV3 ziòas». 
20.20 «Krâpnieki». ASV un Vâcijas komçdija. 
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). 
  0.35 «Novokaîns». ASV komçdija. 
  2.15 «Niks Furijs: SHIELD aìents» 

. ASV spraiga siþeta filma. 
  3.50 «Smieklîgâkie videokuriozi».
  4.15 «Mans necilais vecpuisis 2». 
  5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 98.sçrija. 

TV5
  6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» 

(krievu val.). Kristîgais raidîjums. 
  7.00 Animâcijas filmas. 
  8.15 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss.* 
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.). 
19.00 «Ziòu vakars» (krievu val.). 
19.30 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss. 
22.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.). 

Krievijas seriâls. 
24.00 «Jaunais vilnis 2008. Disko» (krievu val.).

Sestdiena, 26.jûlijs
LTV 1
  8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
  8.15 «Andreja nav mâjâs».* 
  8.45 «Parlaments»; «Putnu bûris». Filmu 

studijas AB animâcijas filmas. 
  9.00 «Aprîïa pilieni». 
  9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 18.sçrija. 
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».  

Seriâls pusaudþiem. 41.sçrija. 
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?» 
11.00 «LTV zvaigznes ceïo. A.Bogustovs Çìiptç». 

1. un 2.daïa. 
12.00 «Leìendas un îstenîba. Greisa Kellija: 

aci pret aci ar likteni». Francijas 
dokumentâla filma. 2006.g. 

13.05 «Mçs esam!»* V.Vîíes-Freibergas 
autorprogramma. 

13.35 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki un XIV 
Deju svçtki. Sakrâlâs mûzikas koncerts.*

15.30 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
16.05 «Kâ mçs tagad dzîvojam». Lielbritânijas 

miniseriâls. 6.(noslçguma) sçrija. 
17.00 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts. 
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Labâkais Eiropâ. 

Rumâòu kinoreþisors K.Mungiu. 
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Domâ, kâ runâ».*
19.40 «Grejas anatomija 3».  

ASV seriâls. 55.sçrija. 
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas. 
21.00 Latloto izloze. 
21.05 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas 

detektîvseriâls. 13.sçrija. 
21.55 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki 

un XIV Deju svçtki. Noslçguma koncerts 
Latvija – Saules zeme.*

  1.00 Nakts ziòas. 

LTV 7
  7.45 «Âtruma cilts».* 
  8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât». 
  8.30 «Automoto raidîjums nr.2».* 
  9.00 «Brîvdienu ceïvedis». 
  9.30 Dokumentâlo filmu cikls Piemineklis. 

«Memoriâls, kura nebija». Slovâkijas 
dokumentâla filma. 

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 «Zem viena mçness». Dokumentâla filma.
14.55 «Manimalia». Dokumentâls seriâls. 

23.sçrija. 
15.25 «100 dienas dþungïos». Kanâdas drâma. 
17.00 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî». 
17.50 «Laiks, ko sauc par dzîvi». Austrijas un 

Vâcijas melodrâma. 2008.g.
19.25 «Olimpieða portrets 2008».  

Basketbola izlase.*
19.40 «Olimpieða portrets 2008». S.Olijars.*
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.). 
20.30 «Imanta – Babîte pietur...»*
21.00 «Mîlestîbas brîvdienas».  

Krievijas melodrâma. 
22.35 «Augstâkâ precizitâte».  

Lielbritânijas un ASV komçdija. 

LNT
  6.30 «Aiz riska robeþas». 
  7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 10.sçrija. 

  8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»  
ASV animâcijas filma. 5.sçrija. 

  8.30 «Dþima dçï 4».  
ASV komçdijseriâls. 10.sçrija. 

  8.55 «Autoziòas». 
  9.25 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs. 
10.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». 
10.30 «Trîs nindzjas».  

ASV piedzîvojumu filma ìimenei. 
12.15 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Konkursa 2.diena.*
15.05 «Vasaras guvums».  

ASV sporta komçdija. 
17.05 «Vecmeita 3». 
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas 

detektîvseriâls. 73.sçrija. 
19.00 «Baiïu faktors 5».  

ASV realitâtes ðovs. 15.sçrija. 
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas. 
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.  

Vada L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008.  
I.Nikolajeva radoðâ darba vakars. 

  0.05 «Lai notiek kas notikdams».  
ASV piedzîvojumu komçdija. 1995.g. 

  1.55 «Neatskaties!» ASV trilleris. 1999.g. 
Lomâs: P.Dafijs, P.Dobere, D.Râke. 

  3.45 «Labs darbs». ASV detektîvfilma. 
  5.45 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV 

izklaidçjoðs raidîjums. 109.sçrija. 

TV3
  5.50 «Noziegumam pa pçdâm 12».  

Seriâls. 5.sçrija. 
  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. 
  8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 22.sçrija. 
  9.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 9.sçrija. 
  9.30 «Glâbçjkomanda Cepums».  

Kulinârijas ðovs.
10.00 «Krâpnieki». ASV un Vâcijas komçdija. 
12.00 «Smieklîgâkie videokuriozi». 
12.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).  

Krievijas humora ðovs.
14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».  

ASV realitâtes ðovs. 5.sçrija.
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 5.sçrija. 
16.50 «Makleoda meitas».  

Austrâlijas seriâls. 177.sçrija. 
17.50 «Doktors Hauss 3». Seriâls. 9.sçrija. 
18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta 

seriâls. 7.sçrija. 
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi». 

Humora raidîjums. 
20.30 «Slepenâ nometne».  

ASV ìimenes komçdija. 
22.25 «Amerikâ». Lielbritânijas un Îrijas roman-

tiska drâma. 2002.g
  0.30 «Devîtais noziegums». Mâkslas filma. 
  2.00 «SMS èats».
  5.00 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriâls. 

43.sçrija. 

TV5
  8.00 Animâcijas filmas. 
  9.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).  

Krievijas sarunu ðovs. 
10.00 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss.*
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).  

Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).  

Kulinârijas raidîjums. 
14.00 «Jaunais vilnis 2008. Disko» (krievu val.). 

Koncerts.*
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).  

Informatîvs raidîjums.*
19.30 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss.

22.30 «Svîtraino reiss» (ar subt.). Krievijas 
komçdija. 1961.g. Lomâs: I.Dmitrijevs, 
M.Nazarova, J.Ïeonovs. 

24.00 «Jaunais vilnis 2008. Disko» (krievu val.).

Svçtdiena, 27.jûlijs
LTV 1
  8.15 «Garîgâ dimensija».
  8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».  

Animâcijas seriâls. 8.sçrija. 
  9.05 «Jauno lasîtâju konkursa noslçgums». 
10.00 «Meiteòu klubiòð 2».  

Seriâls pusaudþiem. 42.sçrija. 
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums. 
12.00 «Vides fakti».* 
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.25 «Princese uz ziròa».  

ASV muzikâla komçdija. 2005.g. 
15.00 «Kurp dodies?» TV  spçle jaunieðiem. 
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Sirdsbalsîba». 

Dokumentâla filma. 3. un 4.sçrija. 
17.30 «Etnosi». Raidîjums par mazâkumtautîbu 

kultûras mantojumu Latvijâ. 
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Sarkandaugavas, Tvaika, 

Ziemeïu, Hâpsalas ielas. 
19.00 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.30 «Krâsainâs pasaules». Dokumentâla filma. 
19.45 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...  

«Brâïi un mâsas». Seriâls. 11.sçrija. 
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 «Mçrnieku laiki». Rîgas kinostudijas 

drâma. 1968.g. Lomâs: V.Artmane, 
G.Cilinskis, E.Pâvuls, E.Radziòa, 
P.Cepurnieks, K.Sebris, H.Liepiòð u.c.

22.40 Nakts ziòas. 
22.45 «Projekts Cilvçks».  

Roþukrustieðu mâcîba. 
23.15 «Izmeklç Hetija Veintropa». 

Detektîvseriâls. 20.sçrija. 
  0.10 «Paradainu lieta». ASV kriminâldrâma. 

1947.g. Lomâs: G.Peks, E.Toda, 
È.Loutons, È.Koburns, E.Berimora, 
A.Valli, L.Dþordans.

LTV 7
  7.45 «Dabas taka».* 
  8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti». 
  8.30 «Nedçïas apskats». 
  9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka». 
  9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes». 
10.00 «Televeikala skatlogs».  

«Vârds uzòçmçjiem». 
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta». 
11.00 «Autosporta programma nr.1».* 
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop». 
11.45 «Pirts stâsti». 

12.15 «Ar makðíeri».* 
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «3: Deila Ernharda stâsts».  

ASV biogrâfiska drâma. 2004.g. 
14.55 «Ðampaòa». Dokumentâla filma. 
15.50 «Nâkotnes parks».*
16.20 «Mîlestîbas brîvdienas». Krievijas 

melodrâma. Lomâs: D.Haratjans, 
I.Griòova, A.Lobodskis, J.Saèuka, 
B.Romanovs. 

18.00 «Laiks, telpa un citi». Francijas 
dokumentâls seriâls. 5. un 6.sçrija. 

19.00 «Ceïâ ar kameru».  
Ekspedîcija Saules vârti. 3.daïa.

19.30 «Makss un sabiedrotie». Francijas 
miniseriâls. 2.sçrija. Lomâs: I.Lebloks, 
B.Bomonda, Þ.Nersesjans. 

20.25 «Lieliskie brâïi Beikeri». ASV melodrâma. 
1989.g. Lomâs: Dþ.Bridþess, M.Feifere, 
B.Bridþess.

22.15 «Krçjums... saldais».
22.45 «Çnu èuksti». ASV seriâls. 12.sçrija. 

Galvenajâ lomâ – Dþ.L.Hjûita. 
23.30 «TV motors».*

LNT
  6.30 «Aiz riska robeþas». ASV izklaidçjoðs 

raidîjums. 34. un 35.sçrija. 
  7.25 «Maska».  

ASV animâcijas filma. 11.sçrija. 
  7.55 «Kas jauns, Skubij Dû?»  

ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija. 
  8.25 «Dþima dçï 4».  

ASV komçdijseriâls. 11.sçrija. 
  8.55 «Ekstrçms tuvplânâ». ASV dokumentâls 

raidîjums. 26.sçrija. 
  9.55 «Sirmâ çdienkaratç».  

Raidîjumu vada M.Sirmais. 
10.30 «Krokodils Dandijs 2». Austrâlijas un ASV 

piedzîvojumu komçdija. 1988.g. Lomâs: 
P.Hogans, L.Kozlovski, Dþ.Meilons, 
Ç.Dingo. 

12.35 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 
Jaunais vilnis 2008. I.Nikolajeva radoðâ 
darba vakars.*

15.15 «Uzmetçji 2» (ar subt.). Krievijas 
piedzîvojumu komçdija. 2006.g. 
Lomâs: A.Gusjkovs, S.Duþòikovs, 
O.Sudzilovska, O.Veèkeïova, Ï.Durovs, 
V.Smiròickis, O.Ðklovskis. Uzmetçji 
dod izðíiroðo triecienu visspçcîgajai 
mafijai – izputinât brâïus Zamaraiki-
nus, kas valsti pârpludinâjuði ar lçtâm 
narkotikâm, viòi uzskata par savu goda 
pienâkumu! 

17.05 «Vecpuisis 7».  
ASV realitâtes ðovs. 1.sçrija. 

18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas 
detektîvseriâls. 74.sçrija. 

19.00 «Baiïu faktors 5». ASV realitâtes ðovs. 
16.sçrija. 

20.00 LNT ziòas; laika ziòas. 
20.17 Sporta ziòas. 
20.25 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru 

meistarsacîkðu Talsu posms».
21.20 Starptautiskais jauno izpildîtâju konkurss 

Jaunais vilnis 2008. Konkursa 3.diena 
– uzstâjas þûrija. 

  0.10 «Nikita». ASV seriâls. 7.sçrija. 
  1.05 «Zirnekïa tîklos». ASV, Vâcijas un 

Kanâdas detektîvfilma. 2001.g. Lomâs: 
M.Frîmens, M.Potere, M.Vinkots, 
D.Beikers, M.Bûrema, A.Jeïcins, 
P.E.Millere.

  3.00 «Raíeðvîrs». ASV piedzîvojumu filma. 
1991.g. Lomâs: B.Kempbels, A.Ârkins, 
Dþ.Konelija, P.Sorvino, T.O’Kvinns, 
T.Daltons.

  5.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV 
izklaidçjoðs raidîjums. 110. un 111.
sçrija. 

TV3
  5.50 «Zona» (ar subt.).  

Krievijas seriâls. 44.sçrija. 
  6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Bratz lellîtes 2». 

19.sçrija; «Trakais trusis un Vaukun-
dze». 31.sçrija; «Bruòurupuèi nindzjas 
3». 14.sçrija; «Jugio GX». 25.sçrija. 

  8.30 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 23.sçrija. 
  9.00 «Mâmiòu klubs». Raidîjums. 
  9.30 «Garðu laboratorija».  

Kulinârijas raidîjums. 
10.00 «Superbingo». TV spçle. 
11.00 «Bratz Kidz Sleep – Over Adventure». 

Animâcijas filma. 
12.30 «Smieklîgâkie videokuriozi».  

Humora raidîjums. 
13.50 «Detektîvs Spensers 2». Seriâls. 

12.sçrija. Lomâs: Dþ.Rodejs, D.Hils, 
T.Omundsons, K.Nelsone. 

14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2». ASV 
realitâtes ðovs. 6.sçrija. 

15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 6.sçrija. 
Lomâs: D.Breja, J.Bisons, R.Peterss, 
M.Gomess, E.Okuma u.c. 

16.50 «Makleoda meitas».  
Austrâlijas seriâls. 178.sçrija.

17.50 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 
10.sçrija. Lomâs: H.Lorijs,  
L.Edelðteina, O.Eps u.c.

18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta 
seriâls. 8.sçrija. 

19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi». 
Humora ðovs. 

20.30 «Misters Dîds». ASV romantiska 
komçdija. 2002.g. Lomâs: Â.Sandlers, 
V.Raidere, S.Buskemi u.c. 

22.25 «Dieva prombûtnç». ASV trilleris. 
1999.g. Lomâs: S.Boldvins, T.Deilijs, 
E.Barondesa u.c. 

  0.25 «Slepkavîba Beverlihilsâ». ASV drâma. 
1994.g. 2.sçrija. Lomâs: E.Dþ.Olmoss, 
B.d’Andþelo, D.Èapa u.c. 

  2.00 «SMS èats».
  4.15 «Detektîvs Spensers 2».  

Seriâls. 12.sçrija.
  5.00 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta 

seriâls. 8.sçrija. 

TV5
  7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»  

(krievu val.). Kristîgais raidîjums. 
  8.00 Animâcijas filmas. 
  9.00 «Ìimenes tiesa» (krievu val.).  

Krievijas sarunu ðovs. 
10.00 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss.*
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).  

Kristîgâ programma. 
13.30 «Gardi» (krievu val.).  

Kulinârijas raidîjums.
14.00 «Jaunais vilnis 2008. Disko» (krievu val.). 

Koncerts.*
18.30 «Medline info» (krievu val.).  

Raidîjums par medicînu.

19.00 «Autoziòas» (krievu val.).
19.30 «Jaunais vilnis 2008» (krievu val.).  

Jauno izpildîtâju konkurss.
22.30 «Trîs papeles Efeju ielâ» (ar subt.). 

Krievijas melodrâma. 1967.g. Lomâs: 
T.Doroòina, O.Jefremovs u.c. 

24.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).  
Krievijas dokumentâls seriâls. 

  1.05 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS 
ar iepazîðanos.
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Ja tā labi apskatās, pārmaiņas 
nāk par labu jebkuram dzīvoklim. 
Vieniem pietiek ar jaunām tapetēm, 
citiem vajadzīgi nopietnāki pasāku-
mi. Tam visam ir nepieciešama nau-
da, tāpēc būtiski, lai remonts būtu 
izdevīgs. Mēs jums piedāvāsim gan 
hipotekāro kredītu remontam, gan 
atlaides materiālu iegādei. 

Turklāt remonts ļaus jums ieeko-
nomēt arī nākotnē, jo samazināsies 
mājokļa siltuma zudumi. Aukstā 
laikā jums vairs nevajadzēs lietot 
sildītāju, dedzināt gāzi, liet vannā 
siltu ūdeni vai izmantot citas sentēvu 
metodes. Nu tā būs pagātne, jo jūsu 
mājās jau tāpat būs silti.

Kā tikt pie izdevīga 
remonta? 

Vispirms pārdomājiet, kuras vietas 
savā dzīvoklī vēlaties uzlabot, un 
uzziniet, kā padarīt mājokli siltāku. 
Pie tam izdevīgs remonts padarīs 
jūsu mājokli ne vien skaistāku, bet arī 
ekonomiskāku. Tādēļ būtu lietderīgi 
nomainīt vecos logus un radiatorus 
pret jaunākiem un modernākiem, 
nosiltināt ārsienas, grīdas vai veikt 
citus darbus, lai parūpētos par la-

bāku siltumizolāciju. 

Nākamais solis – aprēķiniet, cik nau-
das būs nepieciešams remontam. Kā 
palīgu varat izmanto tāmes kalkulato-
ru, kuru atradīsiet Hansabankas mājas 
lapā www.hansabanka.lv.  

Pēc tam varat doties uz jums tuvā-
ko Hansabankas filiāli, lai pieteiktos 
remonta kredītam. Aizdevuma no-
formēšana noritēs daudz ātrāk, ja uz 
sarunu ar kredītspeciālistu paņemsiet 
līdzi jau aizpildītu kredīta pieprasīju-
mu, remontdarbu tāmi, kā arī dzīvokļa 
tehniskās inventarizācijas lietu un 
zemesgrāmatu apliecību.      

Ja algu saņemat kontā Hansabankā 
un plānotās remonta izmaksas ne-
pārsniedz Ls 16 000, citi dokumenti 
nebūs vajadzīgi. Arī dzīvokļa vērtēšana 
nebūs vajadzīga, ja tas atrodas sērij-
veida mājā. 

Kad esat noslēdzis līgumu un nepie-
ciešamo summu saņēmis savā bankas 
kontā, atliek vien izlemt – remontēsiet 
pats vai uzticēsiet darbus meistariem. 
Izvēloties meistarus, noteikti apskatiet 
viņu iepriekšējos darbus un aprunājie-

ties ar cilvēkiem, kas ir izmantojuši 
viņu pakalpojumus. 

Lai remonts būt vēl izdevīgāks, esam 
jums sagatavojuši arī īpašu kuponu, 
kas ļaus iegādāties nepieciešamos 
materiālus pie Hansabankas sadar-
bības partneriem «K-rauta», «Nelss 
Logi» un «Accenta» virtuves iekārtas 
ar atlaidi līdz pat 30%! Atlaides spēkā 
līdz 2008. gada 31. decembrim.

Lai uzzinātu vairāk par remonta 
kredītu Hansabankā, ieskatieties 
www.hansabanka.lv, dodieties uz 
tuvāko filiāli vai zvaniet pa tālruni 
67 024 555. Ar kredītu Hansabankā 
jums ir visas iespējas drošai un sta-
bilai nākotnei. 

Konsultācijas a/s «Hansabanka» 
Jelgavas filiālē sniedz:  
• Aiga Mikīte , tālr. 67448771
• Irina Gudiļina, tālr. 67448772
• Ieva Jurkāne, tālr. 67448759
• Andra Dambīte, tālr. 67448758

Izdevīga remonta formula ir atrasta!

Laikā no 2006.gada 1.novembra līdz 2008.gada 31.jūlijam Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes Ķīmijas katedrā tiek realizēts ESF projekts Nr. 2006/0244/
VPD1/ESF/PIAA//06/APK/3.2.3.2./0033/0067 «Ķīmijas moduļu modernizācija 
LLU inženierzinātņu studiju programmās», kura vadītājs ir profesors Dr.chem. 
Viesturs Kreicbergs.
Projekta mērķis ir pilnveidot un modernizēt Ķīmijas moduļus, lai sekmētu un 
atvieglotu to apgūšanu gan pilna, gan nepilna laika studentiem.
Ķīmijas moduļi LLU ir iekļauti 7 augstāko profesionālo studiju programmu un 
3 inženierzinātņu akadēmisko studiju programmu studiju plānos. Kopumā 
katru gadu Ķīmijas moduļus apgūst vairāk nekā 300 pilna laika pirmo kursu 
inženierzinātņu studiju programmu studentu, vairāk nekā 50 pilna laika vecāko 
kursu studentu un vidēji 200 nepilna laika studentu. 
Projektā tika īstenoti vairāki virzieni: lekciju didaktikas modernizācija, Ķīmijas 
laboratoriju aprīkojuma pilnveidošana, tika izstrādāti un tipogrāfiski izdoti 
17 jauni mācību līdzekļi un laboratorijas darbu apraksti, izveidota katedras 
mājas lapa, kā arī sagatavoti tālmācības materiāli nepilna laika inženierzinātņu 
studiju programmu Ķīmijas moduļiem.  Projekta gaitā veiktās Ķīmijas moduļu 
modernizācijas rezultātā ieguvēji būs visi – gan studenti, gan pasniedzēji, gan 
visdažādāko tautsaimniecības nozaru speciālisti.

Ko sagaidām no mūžizglītības
No 2005.gada Zemgalē tiek īstenots projekts «Zemgales plānošanas 

reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprinā-
šana» (finansēšanas līgums Nr. 2005/0101/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.4.1/0
001/0001/0178).

Projekta ietvaros notikuši semināri un konferences par mūžizglītību, izstrā-
dāts Zemgales plānošanas reģiona Mūžizglītības attīstības plāns 2007. – 2010. 
gadam (http://www.zemgale.lv/). Patlaban uzsākta jauna projekta gatavošana, 
kurā tiks īstenoti dažādi mūžizglītības mācību kursi. Lai labāk izprastu iedzī-
votāju vēlmes un vajadzības, Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 
(JRPIC) intervēja jelgavniekus, kas viņiem šķiet svarīgi mūžizglītībā. 

• Kamēr prāts ņem pretī, vajag izglītoties. Nezini, kurā momentā kāds var 
uzaicināt uz kādu sfēru, kur tev ir izglītība un būs labāki apstākļi. 

• Vispirms tā ir pieejamība – lai mūžizglītība ir pieejama visiem cilvēkiem, 
ne tikai tiem, kuriem jau ir kāda izglītība.

• Praksi mums vajag vairāk, jo tā teorija ir laba, bet darbā vajag praktisko 
pusi. 

• Pirmām kārtām tas, kas man liekas svarīgi profesionāli. Jo dzīve jau ir 
darbošanās profesijā. Bet nenoliedzami vajadzīgs arī kaut kas dvēselei.

• Man kā jaunajai māmiņai gribētos, lai mūžizglītība man palīdz bērnu 
audzināšanā.

• Vajadzīgs piedāvājums. Lai nebūtu tā, ka cilvēks kaut ko grib, bet at-
duras, ka tā nav, tā nav. 

• Man ir svarīgi, lai būtu jaunākās informācijas tehnoloģijas, tas ir vispār 
pamatu pamats.

• Es gribētu, lai mūžizglītībā formas un metodes nav standartmetodes, kas 
ir augstskolā un skolā. Jo, ja tas notiek tāpat, tad vienkārši piegriežas. 

• Kas šodien ir svarīgi, tā ir iespēja mācīties, neesot klāt, neklātienē, no 
mājām sūtot kādus darbiņus, iespēja sazināties internetā. 

• Piedāvājumam jābūt aktuālam, kas atbilst laikam – nevienam jau nevajag 
vecas pastalas.

• Mūžizglītība vajadzīga, lai vecīši un dāmiņas neiesūno, mājās sēžot. Tā 
ir sabiedrība, iziešana pie cilvēkiem.

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs, izmantojot šos ieteiku-
mus, vasarā strādā pie mūžizglītības piedāvājuma veidošanas jaunajam 
mācību gadam. Ar to varēs iepazīties «Jelgavas Vēstnesī» un JRPIC mājas 
lapā http://www.jrpic.lv/. 

Ingrīda Muraškovska, Jelgavas reģionālā 
Pieaugušo izglītības centra direktores vietniece

Jelgavas  
Zinātniskajā bibliotēkā 

(Akadēmijas ielā 26) 
piedāvājam izmantot 
LURSOFT datu bāzes. 

Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

Pārdod vēja 
ģeneratoru, 10 kW.

Cena Ls 8500.
Piegāde, līzings, uzstādīšana.

Mob. tālr. 26390888.

Izvedam būvgružus. 
Piedāvājam visu veidu 

birstošās kravas 
(zeme, grants utt.). 

Tālrunis 29110661 (Mārtiņš).

Pārdod 
iekoptu dārzu ar nelielu vasarnī-
cu Jelgavā, pie Rīgas apvedceļa,  
624 m², Zemesgrāmata, Ls 11 500 
(iespējams atliktais maksājums). 
Tālrunis 26462902.

Tālrunis 63048801

Laikraksts katram 
jelgavniekam!

Sakarā ar veikala atvēršanu firmai 
vajadzīgas kārtīgas pārdevējas juve-
lierizstrādājumu veikalā Jelgavā ar 
darba pieredzi tirdzniecībā. Tālrunis 
7601402 (no plkst.10 līdz 14).
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Sintija Čepanone

«Sākumā cilvēku at-
tieksme bija, maigi 
izsakoties, dīvaina. 
Kad inspektori brauca, 
kājāmgājēji atskatījās, 
autovadītāji signalizē-
ja... Bet nu jau, šķiet, 
visi ir pieraduši, ka 
pašvaldības policisti 
pārvietojas ne tikai 
ar automašīnām, bet 
arī skūteriem,» teic 
Jelgavas Pašvaldības 
policijas Satiksmes 
uzraudzības nodaļas 
priekšnieces pienāku-
mu izpildītājs Māris 
Velve.

Kopš Pašvaldības policijas 
autoparku papildinājuši četri 
skūteri, apritējis mazliet vairāk 
nekā mēnesis. Divi šie trans-
portlīdzekļi atstāti iecirkņu 
inspektoru ziņā, savukārt ar 
otriem diviem pārvietojas sa-
tiksmes uzraudzības inspektori, 
gādājot, lai aizvien mazāk ir 
tādu autovadītāju, kas pilsētā 



Skūteri cerības attaisno

spēkratus novieto, kur un kā 
pagadās. Šoreiz «Jelgavas Vēst-
nesis» «astē iesēdās» satiksmes 
uzraudzības inspektoriem Ju-
rim Voitehovskim un Edgaram 

Vītolam un jau īsi pēc pulksten 
astoņiem uz autovadītājiem lū-
kojās no inspektoru viedokļa.

Jāpierod arī pie cilvēkiem
Diena, ko «Jelgavas Vēstne-

sis» pavada kopā ar viņiem, ir 
saulaina, tādēļ likumsakarīgi, 
ka inspektori izšķiras par labu 
skūteram, nevis automašīnai – ar 
to ir gan daudz vieglāk izlavierēt 
sastrēgumos, kas pēdējā laikā 
aktuāli arī Jelgavā, gan ērtāk 
to novietot, sastādot kārtējo 
protokolu.

Ik dienu satiksmi uzrauga divi 
inspektori – lielākoties patrulēt 
viņi dodas divatā, taču, ja pil-
sētā ir pārāk daudz satiksmes 
noteikumu neievērotāju, viņu 
ceļi šķiras, un katrs inspektors 
aizbrauc uz savu pusi. Viņi vērtē, 
ka divatā strādāt tomēr ir ērtāk, 
jo tādējādi iespējams ieekono-
mēt laiku, kas jāpavada, fiksējot 
pārkāpumu. Juris un Edgars pēc 
rīta instruktāžas ar skūteriem 
dodas ielās.

Jāpiebilst, ka E.Vītols Satik-
smes uzraudzības nodaļā strā-
dā jau gadu pusotru, savukārt 
J.Voitehovskim šeit rit tikai 
trešais mēnesis. Uz jautājumu, 
kā ir būt satiksmes uzraudzības 
inspektoram, Juris noteic: «Jā-
pierod. Gan pie pienākumiem, 
gan cilvēkiem – ne reizi vien ir 
gadījies, ka no rīta uz darbu at-
nāc labā garastāvoklī, bet jau pēc 
sarunas ar pirmo autovadītāju, 
kurš nav ievērojis noteikumus, 
oma sabojājas. Strādājot šeit, 
jābūt stiprai nervu sistēmai.»

«Plāksterus» nevis līmē, 
bet piestiprina

«Satiksmes uzraudzības in-
spektoru uzdevums nav tikai 
sodīt – ja ir tāda iespēja, vispirms 
autovadītājs tiek brīdināts,» 
atklāj M.Velve, piebilstot, ka vis-
biežākie šoferu pārkāpumi mūsu 
pilsētā ir ceļa zīmju «Apstāties 
aizliegts» un «Stāvēt aizliegts» 
ignorēšana, mašīnas novietošana 
nepietiekamā attālumā no gājēju 
pārejas, pie dzeltenās līnijas, 
taksometriem un invalīdiem pa-
redzētajās stāvvietās. Apzinātas 
arī vietas, kur situācija parasti ir 
viskritiskākā, un inspektori min 
Mātera, Akadēmijas, Driksas, 
Pasta, Satiksmes, Katoļu ielu, 
arī stāvvietu pie «Vivo centra» 
un bankām. Pārlielupē situācija 
nav tik kritiska, jo tur ir krietni 
mazāk ierobežojošu ceļa zīmju.

Tirgus teritorijā automašīnu, 
kā vienmēr, netrūkst, un netrūkst 
arī bezatbildīgo. Inspektori Laps
kalna ielā pamana kādu auto-
mašīnu, kas novietota tieši pie 
dzeltenās līnijas. Tās saimnieks 

grasās izkraut preci, taču policis-
ti, norādot uz pārkāpumu, lūdz 
automašīnu novietot atbilstoši 
noteikumiem. Inspektori viņu 
brīdina, nevis soda. «Visu mūžu 
šeit esmu stāvējis! Vēl nesen te 
nekādas dzeltenās līnijas nebija 
– tagad paši uzkrāsojāt, lai varētu 
nokāst naudu. Jūs vispār zināt, 
kā man jāstrādā, lai es jūs uz-
turētu?!» atskan neapmierinātā 
šofera pārmetumi, taču mašīnu 
viņš tomēr novieto atļautā vietā. 
Pašvaldības policijas darbinieki 
atklāj – tāda nu reiz ir ikdiena. 
Agresīvu satiksmes dalībnieku 
netrūkst, un bieži vien tieši in-
spektori ir tie, uz kuriem izgāž 
dusmas par visām nodarītajām 
«pasaules pārestībām». 

Izbraucot kārtējo apli pa pilsē-
tu, inspektori atkal piestāj tirgus 
teritorijā, kur pamana tieši pirms 
gājēju pārejas novietotu automa-
šīnu. Šoreiz brīdināt nav iespē-
jams, jo autovadītāja nav klāt, 
tādēļ likumsargi sāk ierasto pro-
cedūru: viens pa rāciju sazinās ar 
dežūrdaļu, 
lai noskaid-
rotu,  vai 
mašīna nav 
meklēšanā, 
otrs tikmēr 
pārkāpu -
mu nofoto-
grafē, ne-
pārprotami 
fiksējot gan 
automašī-
n u ,  g a n 
pārkāpu -
ma būtību. 
«Kaut arī 
nekur nav 
note ikts , 
ka jāfoto-
grafē, mēs 
to darām. 
Tas kalpo 
par uzska-
tes materiālu, ja nu gadījumā 
protokols tiek pārsūdzēts,» pa-
skaidro Edgars un sāk rakstīt 
protokolu. Pieredze šajā jomā bez 
minstināšanās ļauj piemērot pan-
tu: pēc Latvijas Administratīvā 
pārkāpuma kodeksa tas ir 149.10 
pants, 5. daļa, 6. punkts; pēc ceļu 
satiksmes noteikumiem – 135.5. 
punkts. Izrādās, to iegaumēt nav 
nemaz tik grūti, jo par līdzīgiem 
pārkāpumiem protokolus nākas 
rakstīt ik dienas, un tie vienkārši 
«iesēžas» galvā. Protams, katram 
inspektoram ir arī līdzi notei-
kumu krājums. Tiesa gan – tas 
vairāk noder, lai autovadītājiem 
varētu parādīt atbildi uz jautā-
jumu: «Kur tas rakstīts?!» Poli-
cisti gan spriež, ka šis jautājums 
parasti tiek uzdots atrunājoties 
– šoferis apzinās, ka noteikumus 

pārkāpis, taču spītīgi mēģina 
apgalvot pretējo. Kad protokols 
uzrakstīts, tas tiek aizlikts aiz 
«vainīgās» mašīnas logu tīrītāja. 
Un tas tad arī ir tas visiem labi 
zināmais «plāksteris». Izrādās, 
šādi protokolu sauc tāpēc, ka to, 
ievietotu īpašā «kabatiņā», kurai 
viena puse ir ar līmi, paredzēts 
automašīnas logam pielīmēt, taču 
to likumsargi nedara tā vien-
kāršā apsvēruma dēļ, lai vēlāk 
nenāktos klausīties pārmetumos 
par sabojātu stiklu. «Līme ir ļoti 
spēcīga, un šoferim būtu krietni 
jāpiepūlas, lai pēc tam to nokasī-
tu,» paskaidro inspektori.

Brīdina, nevis soda
Brīdināts tiek arī kāds šofe-

ris, kurš savu «Audi» tikko kā 
novietojis Mātera ielā pie nepār-
trauktās līnijas netālu no salona 
«Edīte». Kāpjot ārā no mašīnas, 
pie viņa piebrauc Pašvaldības 
policijas inspektori un izskaidro 
pārkāpuma būtību. Sākumā 
gan šoferis ir neizpratnē, taču 
tad likumsargiem atvainojas 
par pieļauto kļūdu un steidz to 
labot. Un šajā gadījumā atkal iz-
dodas pārliecināties par skūteru 
priekšrocībām. Proti, ja tā jau 
šaurajā ieliņā apstātos policijas 
automašīna, tas apgrūtinātu citu 
transportlīdzekļu pārvietošanos, 
savukārt nu inspektori skūterus 
novieto uz gājēju ietves.

Pēc tam satiksmes uzraudzī-

bas inspektoru maršruts ved uz 
autoostu. «Pagaidām situācija 
te ir normāla,» redzēto komentē 
M.Velve, taču, braucot otro apli, 
«acīs iekrīt» kāds folksvāgens, 
novietots tieši zem zīmes «Ap-
stāties aizliegts». Inspektori 
sāk sastādīt protokolu. «Šāda 
situācija šeit un arī Jelgavā 
kopumā nav retums. Piemē-
ram, tagad, visticamāk, šoferis 
aizgājis no bankomāta izņemt 
naudu,» stāsta inspektori. Un 
patiesi – pavisam drīz atnāk 
arī tā īpašnieks, un likumsargi 
protokolu viņam nodod tieši 
rokās. Šoferim iebildumu nav 
– savu vainu viņš atzīst, vienīgi 
samaksāt 10 latu sodu piedāvā 
uzreiz. «Tas gan nav iespējams,» 
nosaka inspektors E.Vītols, pie-
bilstot, ka vēlmi samaksāt uzreiz 

Autovadītājs Haralds atzīst, ka tikko saņemtais protokols par 
mašīnas novietošanu neatļautā vietā nav ne pirmais, ne pē-
dējais, taču laiks, ko vajadzētu pavadīt, meklējot stāvvietu, ir 
krietni dārgāks par piespriestajiem desmit latiem. Satiksmes uz-
raudzības inspektori atklāj, ka tādu autovadītāju, kas policistus 
cenšas piekukuļot, praktiski vairs nav, taču aizvien vairāk šoferu 
piedāvā sodu nomaksāt uzreiz, nevis bankā, kā tas ir jādara.

Satiksmes uzraudzības inspektori Edgars Vītols un Juris Voitehov-
skis atzīst, ka divatā strādāt ir ievērojami vieglāk – kamēr viens 
pārkāpumu fiksē ar fotoaparātu, otrs var sākt rakstīt protokolu.

«Pēc Administratīvā pārkāpumu kodeksa – 149.10 pants, 5. daļa, 
7. punkts, pēc ceļu satiksmes noteikumiem – 135.6. punkts,» 
nešaubīgi zina inspektori, rakstot protokolu par automašīnas 
novietošanu brauktuvju krustošanās vietā. Šoreiz – Dambja ielā.

izsaka ļoti daudz autovadītāju, 
taču to var izdarīt vienīgi, veicot 
pārskaitījumu. 

Saņēmis protokolu, autovadī-
tājs Haralds vien pasmaida. «Nav 
jau pirmais. Mašīnā par līdzīgu 
pārkāpumu vēl nenomaksāts 
viens stāv,» viņš nosaka, gan at-
taisnojoties, ka steidzies – braucis 
uz servisu un šeit apstājies, lai no 
bankomāta izņemtu naudu. «Ja 
tā godīgi – tāpat kā citi jaunieši, 
es tās aizlieguma zīmes daudz 
vērā neņemu, īpaši jau Rīgā. 
Dažkārt izdevīgāk ir samaksāt 
to desmit latu sodu nekā brau-
kāt, līdz atrodi vietu, kur drīkst 
apstāties,» atklāj Haralds, kuram 
autovadītāja apliecība ir divus 
gadus.

Protokolu skaits sarūk 
Formējot protokolu Ausekļa 

ielā, kur BMW novietots gandrīz 
uz gājēju pārejas, pie pašvaldības 
policistiem piestāj kāds auto un 
šoferis pieklājīgi apjautājas, vai 
ielas pretējā pusē, kur, iespējams, 
kaut kad agrāk bijusi zaļā zona, 
drīkst novietot mašīnu. Inspek-
tori atbild apstiprinoši. «Ar zaļa-
jām zonām ir traki, jo daudzviet 
pilsētā, īpaši pagalmos, to vietā 
ir vien izbraukāts laukums, kuru 
par zaļo zonu vis nenosauksi,» tā 
inspektori. 

Likumsargi vidēji dienā sastā-
da 10 – 15 protokolus. Ja ir kādi 
svētki, kad Jelgavā sabrauc arī 

viesi, protokolu 
skaits par pieciem, 
desmit palielinās. 
« A g r ā k  d i e n ā 
rakstījām pat 50 
protokolus,» at-
klāj Edgars. Un 
lielā mērā sastā-
dīto  protokolu 
skaits sarucis uz 
to mašīnu rēķi-
na, kas novietotas 
stāvvietā ar laika 
limitu. «Tagad au-
tovadītāji kļuvu-
ši apzinīgāki un 
mašīnā atstāj ja 
ne speciālo pulks-
teni, tad lapiņu ar 
laiku gan,» stāsta 
inspektori, atklā-
jot, ka pēdējā laikā 
tas tiek izdarīts 

nepārprotami. Taču gadās, ka 
kāds policistus cenšas «apvest 
ap stūri», proti, uz lapiņas 
norādot laiku uz priekšu – ja 
mašīnu novieto pulksten 10, 
tad uz lapiņas norāda, ka tas 
izdarīts, piemēram, 10.30 vai 
pat 11. «Laikam cerībā, ka mēs 
atbrauksim vēlāk,» nosmej 
likumsargi un dodas pārbaudīt 
mašīnas, kas atstātas Mātera 
ielā, kur atļauts stāvēt 30 mi-
nūtes. Stāvvieta ir gandrīz aiz-
ņemta, un inspektori pārbauda 
katru mašīnu. Tur tiek sastādīti 
divi protokoli – vienai auto-
mašīnai par to, ka laika limits 
pārsniegts, otrai par to, ka laiks 
vispār nav norādīts. Inspektori 
lēš, ka divas mašīnas – tas ir 
normāli. Agrāk tikai kādām 
divām viss bija kārtībā.

Mēneša laikā, kopš Pašvaldības policijas rīcībā ir arī četri skūteri, 
tie apstiprinājuši savas priekšrocības – gan ar skūteriem ērtāk 
piedalīties intensīvajā satiksmē, gan tie ir ekonomiskāki: uz 100 
kilometriem patērē apmēram trīs četrus litrus degvielas, un vidēji 
tieši tik tiek arī nobraukti vienā maiņā.  

Agrāk Jelgavas Pašvaldības policijas satiksmes uzraudzības inspektori ik dienas fiksēja ap 50 pārkā-
pēju, tagad to skaits sarucis līdz 10, 15. Foto: Ivars Veiliņš
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Kultūras pasākumi

Izstādes

Sporta pasākumi

18. jūlijā pulksten 19 – Pauls 
Putniņš «Ar būdu uz baznīcu», 
«Teātra apvienības» brīvdabas 
muzikālā izrāde jaunā iestudē-
jumā. 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 Jē-
kaba laukuma uz Uzvaras parku, 
pulksten 19 – 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 – Jel-
gavas ādolfa Alunāna teātra 
brīvdabas izrāde «Trīnes grēki» 
(Uzvaras parkā).

9. augustā pulksten 12 
– Daugavpils teātra viesizrāde 
bērniem «Pelēkais namiņš». 
Pasaku pašiem mazākajiem pēc 
Margaritas Stārastes darba ie-
studējis aktieris un režisors Ivars 
Brakovskis, krāsainus tērpus 
un scenogrāfiju veidojusi Ineta 
Auzāne, dziesmas rakstīja Valdis 
Zilveris. Pa skatuvi delverēsies 
nerātnais āzītis Baltēns (Egils 
Viļumovs), uztrauksies vista Tāta 
(Alda Krastiņa) un pīle Pēka (Kris-
tīne Veinšteina), laiski grozīsies 
kaķis Mudiķis (Agris Lielbārdis), 
šausmināsies pelīte Pīkstīte (Inese 
Ivulāne), pēc kāpostiem ies zaķu 
Zete (Maija Korkliša), sienāžu 
Sisiķa (Viesturs Rencis) koncer-
tu gaidīs varžu Kurkste (Anita 
Kužma), visur līdzdarbosies ežu 
Eidis (Ritvars Gailums), savas 
zaglīgās darīšanas būs arī lapsai 
Lišķei (Jūlija Ļaha) un žurku Žu-
kam (Māris Korsiets), notikumi 
risināsies gan vasarā, gan ziemā 
(Uzvaras parkā).

9. augustā pulksten 18 – Dau-
gavpils teātra viesizrāde F.Arabals 
«Pikniks», absurda drāma. Luga 
uzrakstīta 1952. gadā. Tā ir par 
karu, kas izposta cilvēka attiecī-
bas, komunikācijas tradicionālās 
formas. Lai izdzīvotu, kad notei-
kumus diktē nauda un neprāts, ir 
tikai viena iespēja – pašaizsardzī-
ba caur ignoranci, ironiju, cinismu 
un norobežošanos savā pasaulē. 
Veselīgs humors un pašironija ir 
atrisinājusi daudzus konfliktus 
un saspīlējumus cilvēces vēsturē. 
(Uzvaras parkā).

No 11. jūnija – brāļu lietu-
viešu Viktora un Aleksandra 
Ostašenkovu izstāde. Viktora 
gleznas, Aleksandra fotogrāfijas 
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā).

No 30. maija – muzeja pa-
stāvīgā ekspozīcija «Jelgava 19. 
– 20. gadsimtā» (Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejā).

19. jūlijā pulksten 15 – 1. 
līgas čempionāts futbolā FK «Jel-
gava» – «Zibens/Zemessardze» 
(Ozolnieku stadionā).

27. jūlijā pulksten 15 – 1. 
līgas čempionāts futbolā «Abuls» 
– FK «Jelgava» (Smiltenē).





















Ritma Gaidamoviča

Ja pilsētā uz ēku sienām 
pamanāt četrgadīgu 
bērnu zīmējumus liel-
formātā vai uz «Latte-
lekom» punktu ēkām 
grafiti, kuros lasāmi 
pusaudžu ierosinājumi 
un jautājumi vecākiem, 
tad ziniet – tas ir aicinā-
jums aizdomāties par 
savu bērnu sapņiem, 
sarunām ar viņiem un 
kopīgu laika pavadī-
šanu.   

Vislatvijas sabiedriskā projekta 
gaitā «Attiecības: bērni – vecāki» 
arī Jelgavā patlaban sešās vietās 
izvietoti plakāti un uzzīmēti četri 
grafiti, kuros bērni uzrunā savus 
vecākus. 

Projektu realizē SIA «Time 
Forward» organizētās komandas 
veidošanas un līderisma iemaņu 
attīstīšanas programmas «Vrem-
ja Rešeņij» dalībnieki, kuru vidū 
ir arī seši jelgavnieki – projekta 
organizators Andis Cjukša, Inese 
Kacēna, Zintis Johansons, Aivars 
Stupelis, Gatis Krūmiņš un Iveta 
Putniņa, kas nesen «Vivo centrā» 
jelgavniekiem rādīja savu fotoiz-
stādi par bērnu atpūtas vietām 
pilsētā.

Viņa stāsta, ka šī projekta 
galvenais mērķis bijis divarpus 
mēnešu laikā izgatavot 26 infor-
matīvus plakātus un 26 grafiti 
zīmējumus par tēmu «Attiecības: 



«Māmiņ! Tēti! Nāc ātrāk mājās!»

bērni – vecāki» un izvietot tos 
pilsētās, kurās dzīvo viņas kolēģi 
treniņa dalībnieki.

«Svarīgi pievērst vecāku uzma-
nību bērniem, lai mums visapkārt 
būtu stipras ģimenes. Tāpēc 
ikvienu uzrunājam ar bērnu 
zīmējumiem un bieži izteiktiem 
vārdiem saviem mīļajiem vecā-
kiem: «Māmiņ! Tēti! Nāciet ātrāk 
mājās! Es jūs ļoti gaidu...», «Tēti! 
Kad mēs brauksim makšķerēt?», 
«Māmiņ! Tēti! Vai tu zini manus 
sapņus?», «Māmiņ! Tēti! Es jūs 
ļoti, ļoti mīlu!», «Māmiņ! Tēti! 

Es mācos no jums!»,» stāsta 
I.Putniņa.

Tādējādi vecāki tiek aicināti ie-
klausīties savos bērnos, sadzirdēt 
viņus, sajust, kas bērniem ir sva-
rīgs, kas nepieciešams, kas viņus 
satrauc, par ko viņi priecājas vai 
no kā baidās, un izrādīt mīlestību, 
rūpes, atbalstu. «Cik daudz mēs 
zinām par savu bērnu ikdienas 
gaitām? Ar ko viņi tiekas? Kā 
viņi jūtas pēc skolas? Tas viss ir 
jāizrunā,» atzīst fotogrāfe. 

«Ikdienā mēs esam ļoti aiz-
ņemti ar sevi, savu darbu, sa-

viem jautājumiem, tādēļ ik pa 
laikam nepamanām, ka mums 
blakus mazais skatās uz mums 
no savas pasaules, bet mēs neie-
dziļināmies tajā. Cik bieži izau-
got mūsu bērni dažkārt nezina, 
ko viņi grib, kas viņus interesē, 
ar ko gribētu nodarboties nākot-
nē. Reizi pa reizei mēs nodarām 
viņiem pāri, aizkavējoties ilgāk 
darbā, atrunājoties ar noguru-
mu un nepadarītiem darbiem. 
Mūs pārāk bieži interesē savas 
problēmas, nevis mazā brīnu-
ma skumjas. Mēs skrienam, 

lai paspētu, lai nopelnītu, lai 
pagūtu, bet zaudējam tajā brīdī 
pašu dārgāko – savu bērnu,» ar 
skumjām pauž I.Putniņa. 

Pēc projekta dalībnieku domām, 
pietiek atnākt mājās un apskaut 
savu mazuli vai lielo pusaudzi. 
Pietiek izlasīt vienu pasaku vaka-
rā, nevis uzlikt audioierakstu, lai 
bērns to noklausās, un pajautāt: 
«Kā tu jūties?», «Ko tu domā?», 
«Par ko tu sapņo?». Pietiek mīlēt 
savu bērnu tūlīt un tagad, neat-
likt to uz vēlāku laiku.

Pašlaik visi plakāti, kurus 
zīmējuši četrgadīgi bērni un ku-
riem pievienoti bērnu bieži teik-
tie vārdi, izgatavoti un izvietoti 
Rīgas ielā uz reklāmas stendiem, 
Rūpniecības ielā 2, Tērvetes 
ielā pie degvielas uzpildes sta-
cijas «Astarte nafta», uz Rīgas 
apvedceļa pie «Astartes naftas» 
un Hercoga Jēkaba laukumā uz 
videoekrāna. Arī pusaudžu zī-
mētie grafiti jau ir gatavi, un tos 
var aplūkot pie Jelgavas Ledus 
halles uz skeita rampas un uz 
«Lattelekom» transformatoru 
punktu ēkām pie kultūras nama, 
pretī Jelgavas 4. pamatskolai un 
pie stacijas apļa. Šādi plakāti un 
grafiti ir arī citviet Latvijā – Rīgā, 
Liepājā, Cesvainē, Madonā un 
Daugavpilī.

Lielu paldies organizatori vēlas 
pateikt SIA galdniecībai «Vanga», 
aptiekai «Valdeka», sabiedriskai 
organizācijai «Vecāki Jelgavai» un 
Jelgavas pašvaldībai, kas šo pro-
jektu atbalstījuši mūsu pilsētā. 

Skeita parkā pie Jelgavas Ledus halles, kur ik dienu uzturas ļoti daudz jauniešu, 
tapis košs grafiti ar bērna ierosinājumu: «Tēti! Braucam makšķerēt!»

Foto: Ivars Veiliņš

Ritma Gaidamoviča

Ar šādu saukli 19. jū-
lijā no pulksten 15 uz 
piesātinātu pēcpusdie-
nu ar dažādiem deju 
priekšnesumiem aicina 
21 Latvijas senioru deju 
grupa no visas Latvijas. 
Seniores skatītājiem 
šajā dienā būs sagā-
dājušas iespēju redzēt 
gan ielu koncertu, gan 
gājienu, gan svētku va-
kara koncertu Uzvaras 
parkā. Visi pasākumi ir 
bez maksas.

Senioru deju grupu festivāls 
«Sveiks, vecais Ādolf! Lai top...» 
notiek teātra meistara Ādolfa 
Alunāna 160. dzimšanas dienas 
zīmē.

Aģentūras «Kultūra» kultūras 
darba speciāliste Santa Sīle infor-
mē, ka sestdien Jelgavā ieradīsies 
21 Latvijas senioru dāmu deju 
kolektīvs no Alūksnes, Dobeles, 
Valmieras, Rīgas, Limbažu, Sal-
dus, Valkas, Jelgavas un citiem 
rajoniem, kā arī vairākām pilsē-
tām, tostarp Ludzas, Alūksnes 
un Jelgavas. 

S.Sīle stāsta, ka šāda senioru 
deju kustība jau sen izplatīta pa-
saulē, bet pēdējos gados tā guvusi 
lielu atsaucību arī Latvijā. Lielāki 
un mazāki festivāli un konkursi 
šogad notikuši visā valstī un tajos 
piedalījies arī mūsu pilsētas senio-
ru dāmu deju kolektīvs «Rudens 
roze», taču Jelgavā šāds pasā-
kums izskanēs pirmo reizi.

Festivāla organizēšanā aktīvi 
piedalās Jelgavas Latviešu bied-
rības dāmu senioru deju grupa 
«Rudens roze» kopā ar vadītāju 
Ilgvaru Pauniņu, kas strādā ne 
tikai ar mūsu pilsētas dāmām, 



«Sveiks, vecais Ādolf! 
Lai top...»

bet vada arī Jelgavas rajona 
Vircavas tautas nama kolektīvu 
«Vakarvējš» un Glūdas pagasta 
kolektīvu «Sens, tik sens».

Plānots, ka kolektīvi Jelgavā 
ieradīsies jau no paša rīta, taču 
priekšnesumi sāksies pulksten 
15 ar ielu koncertu Driksas ielā, 
pretim bistro «Silva». Tur uzstā-
sies 16 deju kolektīvi, un katrs 
no tiem izdejos divas dejas – būs 
gan «Valsis», gan «Djačko – kolo» 
(horvātu deja), gan «Meksikāņu 
deja», gan «Mednieku maršs», 
gan «Dzīvīte, dzīvīte», gan «Nāc, 
Jānīti!» un citas. 

Pēc ielu koncerta pulksten 
17.10 norisināsies festivāla da-
lībnieču svētku gājiens. Tas vedīs 
no Hercoga Jēkaba laukuma uz 
K.Barona, Pasta, Lapskalna ielu 
un noslēgsies Uzvaras parkā, kur 
skatītāji tiek aicināti pievienoties 
lielajam festivāla koncertam. Par 
godu Ādolfa Alunāna dzimša-
nas dienai koncertā piedalīsies 
arī Ā.Alunāna Jelgavas teātra 
aktieri. 

Pasākumu vadīs un visu kū-
rēs teātra direktors Arvīds 
Matisons kopā ar aktieri Ivaru 
Pirvicu. Šajā brīvdabas koncertā 
sanākušajiem skatītājiem nebūs 
jānolūkojas tikai uz kundžu 
izdejotām dejām, bet patīkamu 

humora veldzi sniegs aktieru 
izpildītās dziesmas un kuplejas 
par dažādām dzīves situācijām 
– no nopietnības līdz pat kārtī-
giem jokiem, kas ne vienā vien 
raisīs smaidu.

Savukārt 21 dāmu deju kolek-
tīvs koncerta laikā, kas sāksies 
pulksten 17.30, kā pirmo kopīgi 
izdejos «Vīnes maršu». Tam se-
kos Zemgales novada kolektīvu 
kopīgā deja «Līgo, māmiņ, līgo-
dama». Bet tālākās dejas sadalītas 
septiņos blokos. Katrā no tiem 
uzstāsies pa četriem pieciem ko-
lektīviem no Vidzemes, Latgales, 
Zemgales, Kurzemes, izdejojot 
šajos novados iecienītākās dejas. 
Būs arī Modes deju daļa, kurā 
tango, rokenrols un lambetvoks 
mīsies ar bugibugi. 

Senioru dāmu deju sniegums 
noslēgsies ar mājinieku – Zemga-
les novada – kolektīvu deju «Kas 
kaitēja man dzīvot». 

S.Sīle informē, ka visi pasākumi 
– gan ielu koncerts, gan koncerts 
Uzvaras parkā – būs bez maksas, 
atliek vien uz mirkli malā atlikt 
ikdienas darbus un nākt uz kopī-
gu atpūtu brīvā dabā. 

Pasākumu atbalsta Jelgavas 
dome, aģentūra «Kultūra», Jelga-
vas Latviešu biedrība un Latvijas 
Senioru deju apvienība. 

Ritma Gaidamoviča

Pērnā gada nogalē 
kopā ar Jelgavas sa-
draudzības pilsētas 
Šauļu māksliniekiem 
veiksmīgi realizēts pro-
jekts scēniskā orato-
rija «Paldies, Saule!», 
līdz šim muzejā jau 
notikušas lietuviešu 
mākslinieku izstādes, 
bet mūsējie savus 
darbus veduši uz Šau-
ļiem. Sadarbība turpi-
nās – patlaban muzejā 
apskatāma lietuvie-
šu mākslinieku brāļu 
Ostašenkovu gleznu 
un fotogrāfiju izstāde. 
Viktors uz Jelgavu at-
vedis 30 eļļas gleznas, 
bet Aleksandrs – vairāk 
nekā 60 fotogrāfijas.

Šie Jelgavas sadraudzības pilsē-
tas Šauļu mākslinieki mūsu pilsētā 
savus darbus eksponējuši jau otro 
reizi – iepriekšējā izstāde notika 
pērn oktobrī kultūras namā un 
uz to gleznotājs Viktors Ostašen-
kovs bija atvedis nelielu akvareļu 
kolekciju, bet Aleksandrs – citu 
fotosēriju. Viktors stāsta, ka doma 
par jaunu izstādi Jelgavā radusies 
reizē, kad Jelgavas mākslinieki ar 



Muzejā brāļu Ostašenkovu 
gleznas un fotogrāfijas

saviem darbiem priecējuši lietuvie-
šus kādā no Šauļu izstāžu zālēm. 
Tad arī ar Jelgavas muzeja direk-
tori Gitu Grasi nolemts – šovasar 
Lietuvas mākslinieki ar saviem 
darbiem varētu atkal braukt uz 
Jelgavu, un mākslinieks atvedis 
kopumā 30 lielākas un mazākas 
košas eļļas gleznas. Viktors atzīst, 
ka viņam ļoti patīk spilgtas krāsas, 
tāpēc arī visas gleznas ir košas un 
uzmanību piesaistošas. Daudzās 
no tām redzama mākslinieka 
dzimtā pilsēta Šauļi, kā arī dažādi 
zodiaka zīmju atspoguļošanas 
risinājumi. 

Savukārt Aleksandrs ekspo-
nējis melnbaltas fotogrāfijas 
no divām sērijām jeb cikliem 
– «Nāves dārzs», kas ir jaunākā 
mākslinieka kolekcija, un «Cits 
krasts». Muzeja direktores viet-
niece Marija Kaupere komentē, 
ka vairāk nekā 60 fotogrāfijās 
vērojams, ka fotogrāfam aktuāli 
ir eksistenciāli un emocionāli 
jautājumi – daudzās bildēs re-
dzami kapi, risināts izdzīvošanas 
jautājums un līdzīgas tēmas. Arī 
darbu nosaukumi nav no «vieg-
lajiem» – «Vieta, kur nomiris 
cilvēks», «Vīrietis, kas atnācis uz 
tēva bērēm», «Atmiņu laiks».

Izstāde muzejā apskatāma līdz 
24. augustam katru dienu, izņe-
mot pirmdienas un otrdienas.

Izstādē 
apskatāmas 
gan lietuviešu 
mākslinieka 
Viktora Osta-
šenkova 30 
košas gleznas, 
gan brāļa 
Aleksandra 
vairāk nekā 60 
fotogrāfijas 
no sērijas «Nā-
ves dārzs» un 
«Cits krasts».Foto: Ivars Veiliņš

Foto: no kolektīva «Rudens roze» arhīva


