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No takšiem prasa
desmitkārtīgu nomu
 Kristīne Pētersone

Autoostas teritorijā
no Pasta ielas puses,
kur bija pierasts redzēt
rindā stāvam taksistu
auto, nedēļas sākumā
bija tukšs. Tas bija likumsakarīgi, jo zemes
īpašnieks 1 lata vietā nu
jau taksistiem pieprasa
maksāt 10 latus dienā
par stāvēšanu uz viņa
nekustamā īpašuma.
Situāciju sarežģījis zemes īpašnieks Zahars Vulfs – viņš šo nekustamo īpašumu mantojis un jau
kopš 1996. gada tiesības uz zemi
atguvis. Līdz šim, sadarbojoties ar
Jelgavas Autobusu parku (JAP),
Z.Vulfs iznomāja taksistu vietu
par latu dienā, pretī saņemot iespēju izīrēt telpas autoostā.
Taču no šī gada telpu nomas
līgums vairs nav spēkā, un Z.Vulfs
sapratis, ka ir neizdevīgi zemi
pilsētas centrā iznomāt par tik
zemu cenu – viņš autobusu parkam pieprasījis 1500 latu mēnesī,
taču uzņēmums atteicies maksāt,
jo JAP, ievērojot likumu, vairs
nenodarbojas ar taksometru pārvadājumiem – to dara individuālie
komersanti, kuri no JAP nomā
taksometrus.
Tāpēc Z.Vulfs nolēmis necīnīties, bet meklēt citu interesentu,
kas būtu gatavs maksāt augstāku
summu. Un tāds arī atradies – firma «19 auto» no Z.Vulfa zemesgabalu iznomājusi par 2200 latiem
mēnesī. Ievērojama summa, taču
Z.Vulfs gan neuzskata to par
pārmērīgu. «Ja mēs skatāmies,
cik šobrīd maksā zeme pilsētas
centrā, tad šī summa ir pilnībā
atbilstoša,» uzsver Z.Vulfs.
Tā nu «19 auto» no 1. janvāra

ieguva nomas tiesības uz taksistu stāvvietām aiz autoostas.
Protams, nomnieka mērķis ir
atpelnīt augsto nomas maksu.
«Lai to varētu izdarīt, mums,
protams, pamatīgi jāceļ nomas
maksa taksistiem. Esam aprēķinājuši, ka tagad šai summai jābūt
10 latu dienā par vienu mašīnu.
Jā, tā ir augsta maksa, bet man
kā nomniekam nav citu iespēju
– īpašnieks prasa tik, un es nevaru no taksistiem prasīt mazāk.
Šobrīd taksisti kategoriski atsakās
slēgt līgumus. Gribas jau cerēt, ka
situācija tomēr atrisināsies, jo arī
mēs esam ieinteresēti, lai zeme
tiktu izmantota. Ja tomēr nekas
nemainīsies, tad atliek cerēt, ka
īpašnieks nomas maksu pazeminās,» spriež «19 auto» pilnvarotā
persona Juris Paslauskis.
Savukārt pašvaldību šajā kontekstā šonedēļ satrauca tas, ka
jaunais nomnieks, lai cīnītos ar
taksistiem, kas nevēlas maksāt
10 latu dienā, nesaskaņojot izvietojis ceļa zīmes, kas tagad uz šīs
zemes dod iespēju iebraukt tikai
mašīnām ar «19 auto» atļaujām.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns skaidro, ka tā ir nelikumīga ceļa zīmju
izvietošana. «Lai izvietotu ceļa zīmes pilsētā, ar iesniegumu jāvēršas aģentūrā «Pilsētsaimniecība»,
lai pēc tam to izskatītu Satiksmes
kustības drošības komisijā un
dotu apstiprinājumu. Šajā gadījumā zīmes bija uzstādītas, pirms
šis jautājums ir skatīts komisijā,»
skaidro A.Baļčūns.
Satiksmes kustības drošības
komisijas sēde notika vakar. Tajā
tika skatīts jautājums arī par šo
«Caurbraukt aizliegts» ceļa zīmju un papildzīmes izvietošanu.
Komisija nolēma likt noņemt nelikumīgi uzstādītās papildzīmes.

Nomnieks desmitkāršo nomas maksu taksistiem, taksisti atsakās maksāt, parādās papildzīmes, kas «takšiem» aizliedz
iebraukt, policija jau dažus soda par zīmes neievērošanu,
vēlāk zīme izrādās nelikumīgi uzstādīta un dažu dienu tukšā
stāvvieta atkal piepildās ar taksistiem – tas viss šonedēļ notika
taksometru stāvvietā aiz autoostas. Foto: Ivars Veiliņš un JV
To reglamentē arī likums, kas
paredz – vietas, kas apzīmētas
kā taksistu stāvvietas, nevar ierobežot, ļaujot tur iebraukt tikai
atsevišķiem taksometriem. Līdz

ar to komisija rosinās domi lemt,
vai taksometru stāvvietas statusu
šai vietai nelikvidēt, jo īpašnieks
nepiekrīt, ka to izmanto ikviens
pilsētas «taksis».

Ar možu garu iesoļo 104. gadā
«Lai viņš
turas tikpat
žirgti, kā līdz
šim. Skaidru prātu
un labu
veselību arī
turpmāk,»
saskandinot
šampanieša glāzes
par godu
Ģederta
Voldemāra
Šauvas 103.
dzimšanas
dienai,
vecamtēvam
vēl mazmeita Inga Lagzdiņa.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Sintija Čepanone

«Visu mūžu esmu smagi strādājis. Nesmēķēju, bet šņabīti gan savu
reizi viesībās iedzēru.
Ar mēru, protams,»
smejot saka jelgavnieks
Ģederts Voldemārs
Šauva, kurš 7. janvārī atzīmēja savu 103.
dzimšanas dienu.
«Vecaistēvs ciemiņus ļoti gaidīja – lika pat nopirkt torti un šampanieti. Viņam ļoti patīk svētki,»
par jubilāru saka mazmeita Inga
Lagzdiņa, kas kopā ar Ģ.V.Šauvu
diendienā ir jau divdesmit vienu
gadu. Viņa atklāj, ka dzimtā ilgdzīvotāji nav retums, piemēram,
vecātēva mamma mundra bijusi
vēl 97 gados, savukārt māsai
līdz 100 pietrūkuši vien pieci

gadi. «Vecaistēvs ir pārliecināts,
ka nodzīvos līdz 105 gadiem,»
I.Lagzdiņa teic, ka viņa pārliecība allaž bijusi tāda, ka jādzīvo,
kamēr vien pats var tikt galā. Un
viņš tiek. «Man nav ne vainas!
Jūtos ļoti možs, un mazmeitiņa
man palīdz, apkopj,» paslavē sirmais kungs, kurš uz dzīvi raugās
optimistiski, vien dažkārt, kad
sirdi nomāc smagums, izraudas.
Viņš stāsta, ka ir kalpa dēls
un dzimis Ūziņos, bet Jelgavā
ieprecējies un kopš 1943. gada
te arī dzīvo. «Vecaistēvs apprecējās ļoti vēlu. Viņš esot teicis,
ka meklējot īpašu sievu,» piebilst I.Lagzdiņa. Viena meita,
divas mazmeitas, mazmazmeita
un mazmazdēls – tie ir viņa
vistuvākie cilvēki, taču plašākā
radu lokā dzimšanas diena tiks
atzīmēta šīs nedēļas nogalē.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Ar sniegu
un ledu galā tiek
 Sintija Čepanone

Kaut arī biezā sniega
sega un putenis šīs nedēļas sākumā braukšanu, īpaši rīta stundās,
apgrūtināja, speciālisti
vērtē, ka atbildīgo dienestu darbs noritējis
atbilstoši iespējām.
SIA «Kulk» ražošanas direktors Artūrs Ošenieks norāda, ka
tehnika gatavībā šķūrēt sniegu
un kaisīt ceļus bijusi jau kopš
novembra vidus, tādēļ uzsniegot brauktuvju atbrīvošana no
sniega ritējusi bez aizķeršanās.
«Jaunā gada pirmās nedēļas šoziem bija pirmās, kad vajadzēja
intensīvi strādāt,» A.Ošenieks
bilst, ka darbs organizēts visu
diennakti atbilstoši «Pilsētsaimniecības» izstrādātajiem maršrutiem un pasūtījumiem.
«Ņemot vērā snigšanas intensitāti, ceļu attīrīšana noritējusi normāli. Protams, tika
pieļautas arī dažas kļūdas, īpaši
mazākas nozīmes ielās, taču tās
nekavējoties tika novērstas,»
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Realizācijas daļas
vadītājs Imants Auders piebilst
– problēmas radījis arī fakts, ka
līdz ar sniegu uznāca stiprs sals,
tādējādi sāls nepaspēja atkausēt
apledojumu, kas izveidojās uz ielām. «Vēl aizvien ielu attīrīšanu
no sniega pilsētā apgrūtina to
malās novietotās automašīnas,»
tā I.Auders.

Kopumā kopš 31. decembra
tranzīta ielu brauktuvju attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar
pretslīdes materiāliem izlietoti
14 900 lati, savukārt pārējām
pilsētas ielām – 19 290 lati.
Par netīrītām gājēju ietvēm
līdz 9. janvāra rītam Pašvaldības policija sastādījusi 17
aktus, par pārkāpumu atstātas četras pavēstes, savukārt
mutiski brīdinātas astoņas
privātpersonas. «Līdz šim ar
naudassodu sodītas divas iestādes,» Pašvaldības policijas
Administratīvā patruļdienesta
priekšniece Irēna Berkolde
atklāj, ka likumsargi pastiprinātu kontroli sāka 5. janvārī.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem gājēju
celiņi jānotīra, tiklīdz beidz
snigt, un no rīta līdz pulksten 8
visām ietvēm jābūt atbrīvotām
no sniega un nokaisītām ar
pretslīdes materiāliem. «Taču
jāņem vērā, ka, sniegu tīrot
no gājēju ietvēm, aizliegts to
mest uz brauktuves,» norāda
I.Berkolde.
Pašlaik vēl neesot saņemtas
arī sūdzības par sētnieku darbu.
«Taču, ko līdz tādas saņemsim,
sazināsimies ar apsaimniekotāju, lai pārkāpums tiku novērsts,»
teic Administratīvā patruļdienesta priekšniece, piebilstot
– šajās dienās, kad, šķiet, ziema
atkāpjas, īpaša uzmanība tiks
pievērsta arī tam, vai ietves
pienācīgi nokaisītas ar pretslīdes
materiāliem – smiltīm vai sāli.

Bezpajumtniekus no
Bauskas uz Jelgavu
nevedīs
 Daiga Laukšteina

Ziemas salā Jelgavas nakts patversme
gatava iekārtot pat
papildvietas pilsētas
bezpajumtnieku izmitināšanai. Taču, kā uzsver iestādes direktors
Artis Āns, nevar būt ne
runas par bez mājām
palikušo atgādāšanu
no Bauskas, kā tas
pārpratuma dēļ bija
izskanējis medijos.
Jelgavas nakts patversmē ir
30 gultasvietas bezpajumtnieku izmitināšanai. Ja vasaras
mēnešos daļa no tām paliek
brīvas, tad ziemas aukstākajās
dienās vajadzētu vairāk. «Tā uz
vasaras rēķina ziemā varam atļauties iekārtot papildvietas, lai
cilvēki stindzinošā salā nebūtu
spiesti palikt ārā,» teic A.Āns.
Vēl pirms Ziemassvētkiem dažos
medijos parādījās informācija,
ka ziemas salā nepieciešamības
gadījumā bezpajumtniekus uz
Jelgavu nakšņot varētu vest

arī no Bauskas, kur attiecīgas
patversmes nav, un nekas cits
neatliek, kā dažiem tur esošajiem bezpajumtniekiem atļaut
pārlaist nakti policijas telpās.
A.Āns norāda, ka tas nav iespējams un tādas vienošanās
ar baušķeniekiem nav bijis, jo
ziemā ar 30 mūsu patversmes
vietām nepietiek pat jelgavniekiem.
Jau pagājušajā nedēļā, kad
kļuva ievērojami aukstāks,
patversmē nakšņoja 28 bezpajumtnieki. Ikvienam no viņiem
tur ir pieejama duša, pidžama,
gultasveļa, kā arī tiek pasniegtas vakariņas un arī brokastis.
Pa dienu gan katram jādodas
savās gaitās. Tikai laikā, kad
arī gaišajās stundās termometra stabiņš neuzkāpj augstāk
par mīnus astoņiem grādiem,
bezpajumtniekiem patversmē
atļauts palikt arī pa dienu.
Taču ir viens priekšnoteikums
– viņi nedrīkst ierasties alkohola reibumā. Jelgavas nakts
patversmē apmēram puse no
visiem ir pastāvīgie iemītnieki,
bet otra daļa mainās.
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Kolneja: «Gausties mēs mākam
visi, taču es aicinu domāt»
 Sintija Čepanone

Apritējuši teju divi
mēneši, kopš Jelgavas
Pensionāru biedrības
«vadības grožus» savās rokās pārņēmusi
Marija Kolneja. Pašlaik
viņai ir saspringts darba
cēliens, jo līdztekus dažādu formalitāšu kārtošanai, kas nākušas līdz
ar pārmaiņām biedrībā,
viņai jādomā, kā mūsu
pilsētas pensionāros
iedvest pārliecību, ka
pat cienījams gadskaitlis nav šķērslis tam, lai
dzīvotu pilnasinīgi.
Ideju, kā to panākt, M.Kolnejai
netrūkst. Tagad vien svarīgi, lai
tās sadzirdētu citi pensionāri, kas
ar līdzcilvēkiem gribētu dalīties
savos priekos un bēdās un kas,
gūstot pozitīvas emocijas, vēlētos
palīdzēt sev un citiem – tiem,
kam, iespējams, klājas vēl grūtāk.
Vai Jelgavas Pensionāru biedrība
šogad atdzims ar jaunu sparu – saruna ar tās vadītāju M.Kolneju.
Jelgavas Pensionāru biedrība pastāv jau vairāk nekā
desmit gadus, taču jūs tajā
esat salīdzinoši nesen. Kāpēc nolēmāt iesaistīties šajā
biedrībā?
Tas tiesa – mans «stāžs» šajā
biedrībā ir pavisam niecīgs, kaut
arī pensijā esmu kopš 2001. gada.
Jāatzīst, sākumā neizjutu nepieciešamību tajā iestāties – kaut biju
pensijā, turpināju strādāt, man arī
likās, ka mājās ir gana interesanti.
Turklāt biju iesaistījusies rajona
Pensionāru biedrībā. Šķita, ka
rajona pensionāri dzīvo pilnasinīgāk – organizē izglītojošas lekcijas,
nodarbības, atzīmē svētkus, dodas
ekskursijās... Dažkārt gan man
bija neomulīgi – jutos nepiederīga
rajona pensionāriem, jo es taču
dzīvoju pilsētā. Un 2006. gada
nogalē iestājos pilsētas biedrībā.
Jāatzīst, biju mazliet vīlusies
– protams, Ziemassvētkus, Mātes
dienu tur atzīmēja, taču citas
vērā ņemamas aktivitātes nebija
manāmas.
Vai centāties tam rast izskaidrojumu?
Viens no iemesliem, kāpēc pilsētas pensionāri salīdzinājumā ar
rajona šķita kūtrāki, manuprāt,
bija tas, ka Jelgavā biedrība bija
pulcējusi galvenokārt gados vecus cilvēkus – daudz bija tādu,
kuriem ir vairāk par septiņdesmit un pat astoņdesmit gadiem.
Likumsakarīgi, ka viņiem nav
tādas kapacitātes kā, piemēram,
sešdesmitgadniekiem. Turklāt
nereti gadījās novērot, ka cilvēks
uz pasākumu atnāca tikai pasēdēt
un paskatīties, kā nu tagad tiks
izklaidēts, kaut arī pats nekādu
ieinteresētību neizrādīja. Es nekādā gadījumā negribu teikt, ka
pensionāru pasivitātē bija vainoja-

«Tas, ka vari kādam izpalīdzēt, dažkārt sniedz daudz lielāku
gandarījumu nekā saņemtais lats. Ikvienam pensionāram ir
kas tāds, ar ko var dalīties – draudzīgs plecs, padoms, smaids.
Tas atmaksāsies. Desmitās tiesas likums darbojas,» pārliecināta
Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja Marija Kolneja.
Foto: Ivars Veiliņš
ma iepriekšējā vadība – galvenais
taču ir tas, cik cilvēks pats aktīvi
vēlas piedalīties un arī piedalās
notiekošajā. Tagad pilsētas pensionāriem mēģināšu piedāvāt ļoti
daudzpusīgas aktivitātes. Pēc tam
tad arī varēšu objektīvi spriest
– līdz šim pietrūka piedāvājuma
vai arī tiešām nevienam nekas
neinteresē.
Par spīti ne tik optimistiskai situācijai, jūs tomēr piekritāt uzņemties Pensionāru
biedrības vadību.
Kad pagājušā gada novembrī
vajadzēja lemt par jaunu vadītāju, lielākā daļa biedru nejutās
pietiekami stipri, lai uzņemtos
atbildību. Kad izvirzīja manu
kandidatūru, atteicos, taču tad
man palika kauns – redz, arī es
gribu aktivitātes, taču pati neesmu gatava lietas labā kaut ko
darīt. Tāpēc nolēmu pamēģināt.
Pagaidām šķiet, ka tas ir tikai uz
kādu pusgadu, taču pieļauju, ka
tas mazliet ievilkties. Protams,
ja es to varēšu pacelt un tas cilvēkiem radīs gandarījumu.
Kāda pašlaik ir situācija
Jelgavas Pensionāru biedrībā? Varbūt esat centusies «uzzīmēt» vidusmēra jelgavnieka
pensionāra portretu?
Pašlaik biedrībā ir 48 dalībnieki, taču starp tiem gan tādi, kas
darbojas regulāri, gan arī tādi,
kas tikai formāli skaitās, kaut
biedru naudas kādu laiku nav
maksājuši. Darba man netrūkst,
jo pašai nākas tikt galā ar visu,
kas saistās ar biedrības vadīšanu

– jāsāk viss no gala, patstāvīgi pētot dokumentus, izprotot sistēmu,
jo iepriekšējās vadītājas Valērijas
Lasmanes slimības dēļ nekādas
iestrādes man netika nodotas. Nu
esmu radusi apliecinājumu tam,
ka daudz vieglāk ir māju sākt celt
no jauna, nevis atjaunot.
Taču priecē fakts, ka par biedrību interesi izrāda arvien jauni un
jauni pensionāri. Tas vieš cerību,
ka mums izdosies paplašināties.
Apzinos – jo lielāka biedrība, jo
lielāka tās kapacitāte. Arī finansiāli izdevīgāk – piemēram, ir taču
atšķirība, vai projekts tiek rakstīts desmit vai simts cilvēkiem.
Jāatzīst, ka zināma pieredze
projektu rakstīšanā man ir. Ceru,
ka vismaz kaut kas no manām
zināšanām noderēs.
Runāt par vidusmēra pensionāru man ir ļoti grūti, jo manis
«zīmētais» portrets tapis, vien pamatojoties uz maniem loģiskajiem
aprēķiniem, un daudz kas man vēl
aizvien nav skaidrs. Piemēram,
par pensijām. Vairumam pensionāru Jelgavā pensija ir 100 – 140
latu robežās. Iztikt var, ja viņi ir
divi – par vienu pensiju nomaksā
dzīvokļa rēķinu, par otru – iegādājas pārtiku, zāles, atlicina kādai
grāmatai vai ekskursijai. Manā
rīcībā nav datu, cik pensionāru
Jelgavā dzīvo pa divi, nezinu arī,
cik mūsu pilsētā ir strādājošu
pensionāru.
Vai jums padomā ir konkrētas aktivitātes, kā mainīt pensionāru ikdienu Jelgavā?
Ir gan. Es vēlos panākt, lai

pensionāri saprastu, ka biedrība palīdzību. Ceru, ka šī sadarbība
nevar uzlabot katra finansiālo turpināsies, un viens no sociālās
stāvokli – mums nav tādu resursu, palīdzības grupas uzdevumiem
turklāt tas neietilpst mūsu funkci- būtu organizēt un sadalīt šāda veijās. Bet mēs kopīgiem spēkiem va- da palīdzību. Taču kādā sapulcē
ram censties rast risinājumu da- izskanēja ierosinājums uzņemties
žādām sadzīviskām problēmām. tādu kā šefību par vientuļajiem
Gausties jau mēs mākam visi, un nevarīgiem pensionāriem.
taču es aicinu pastudēt likumus, Mēs varētu palīdzēt apkopt viņus,
padomāt, kādas izmaiņas tajos morāli atbalstīt. Apsveram iespēju
mūsu biedrība var piedāvāt, lai sniegt atbalstu arī vientuļajām
situāciju uzlabotu. Galvenokārt mammām, piemēram, pāris stunvēlos vērst pensionāru skatu uz du dienā pieskatot bērniņus, ļaut
ikdienas iepriecinājumu. Sanākt viņām padarīt iekrājušos darbikopā, parunāties, padarboties.
ņus. Ir iecere par dažādām sporta
Vispirms plānoju organizēt da- aktivitātēm – kāpēc arī Jelgavā
žādas izglītojošas lekcijas. Pirmā nevarētu izvērst nūjošanu?!
noteikti būtu tāda, uz kuru aicināJāsaka gan godīgi – zinot, kādā
tu Sociālo lietu pārvaldes vadītāju bezcerībā pensionāri iegrimuši,
Ritu Stūrāni un Valsts sociālās rožainas cerības, ka iecerētais
apdrošināšanas aģentūras Jel- izdosies, neloloju, taču mans uzdegavas nodaļas vadītāju Daci Olti, vums ir piedāvāt. Turklāt Jelgavā
lai ikviens pensionārs varētu no- ir ļoti daudz citu biedrību, ceru, ka
skaidrot aktuālus jautājumus par mums izdosies sadarboties.
pensijām, pabalstiem. Tās būtu
Tomēr visām aktivitātēm
tikšanās arī ar ārstiem, psiholo- nepieciešams finansējums...
giem un citiem speciālistiem.
Tā ir, taču tie nav miljoniem
Taču ar to droši vien būs latu, kas nepieciešami. Galvepar maz, lai viņus ieintere- nokārt biedrības budžetu veido
sētu.
iestāšanās un biedra nauda. NolēLīdztekus svētku atzīmēšanai mām – lai iestātos mūsu biedrībā,
biedrībā arī ierosinu izveidot vai- pensionāram jāsamaksā lats,
rākas interešu grupas. Piemēram, savukārt 50 santīmi būs ikmēneša
veselības grupu. To vadīt piekri- biedra nauda. Zinot reālo situācitusi Ruta Kļaviņa. Viņa mums ju, nevar prasīt milzīgas summas,
mācītu pareizi kustēties, vingrot, turklāt pagaidām jau mēs vēl
jo arī vecumā fiziskās aktivitātes neesam parādījuši, kā strādājam.
ir ļoti svarīgas.
Vispirms mums
Mākslas terapijāpierāda.
Ka d i z v i r z ī ja seviRunājot
jas nodarbībās
par
Ingrīdas Lisovminētajām
inmanu kandidaskas vadībā uz
terešu grupām,
tūru, atteicos, jāteic, ka pagaipapīra mēs varētu uzlikt savas
cilvēki tās
taču tad man dām
emocijas, tādējādi
vadīt piekrituši,
atbrīvojoties no
palika kauns ja tā var teikt,
depresīva noskaabiedriskā
– redz, arī es skārtā,
ņojuma. Plānotaču, ja
jam piedāvāt arī
pensionāri
izrāgribu aktivitālīnijdejas – vardīs ieinteresētes, taču pati tību, meklēsim
būt pat humora
pēc mēs, pensikā pieneesmu gata- veidus,
onāres, varētu izsaistīt līdzekkustēties, dejojot
va neko darīt. ļus, startēsim
kantri mūzikas
projektiem.
Tāpēc nolēmu ar
pavadījumā. Mūs
Domāju, ka atpamācīt piekritubalstu neliegs
pamēģināt
si Siāra Vīgante.
arī pašvaldība.
Savukārt Regīna
Aicinu atsaukBrice no mūsu biedrības pensio- ties ikvienu, kas kaut ar nenārus varētu pulcināt rokdarbu lielu naudassummu, to pārgrupiņā. Ceru, ka saistošs šķitīs skaitot uz mūsu bankas kontu
grāmatu draugu klubiņš, kuru (LV47UNLA0050009728038),
vadīs Lonija Rokjāne. Tas agrāk var atbalstīt mūsu biedrību.
pats par sevi pulcināja cilvēkus,
Tās pagaidām ir tikai iekam tuva kultūra, literatūra, ceres. Kad šīm aktivitātēm
māksla, nu klubiņa dalībniekus varētu būt starta šāviens?
esmu uzaicinājusi iestāties PenTas izšķirsies 24. janvārī, kad
sionāru biedrībā, un tas nozīmē, pulksten 10 Pasta ielā 44 notiks
ka ikviens pensionārs varēs pie- biedrības kopsapulce. Tad arī
biedroties. Lielas cerības lieku izrunāsim biedrības plānus, staarī uz sociālās palīdzības grupu, tūtus, aktivitātes, spriedīsim, kā
kuru savās rokās ņemtu Jānis turpmāk darboties. Taču jau pašStabiņš un Rolands Priede. Tās laik ikvienu, kas vēlas iesaistīties
galvenās aktivitātes saistītas ar biedrībā, ceturtdienās no pulksten
palīdzības, atbalsta sniegšanu. 10 līdz 14 aicinu ierasties Jelgavas
Proti, Pensionāru biedrība sa- Pensionāru biedrībā Pasta ielā 44.
darbojas ar Aspazijas fondu, caur Kopā mēs varam paveikt daudz
kuru ir iespēja saņemt humāno vairāk!

Pierādītie nelegālās nodarbinātības gadījumi Jelgavā 2007. gadā
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Pilsētnieks vērtē

Kādu preču un
pakalpojumu
sadārdzinājumu
visvairāk izjūtat?
Zoja Putriņa,
literāte:
– Šķiet, tagad
vairāk jāmaksā par maizi
un pienu.
Friziera pakalpojumus izmantoju reti,
bet zinu, ka arī maksa par matu
griešanu kļuvusi augstāka. Vajadzēs ekonomēt, cilvēkiem vairāk
jārēķina līdzi saviem pirkumiem.
Krista
Bērziņa,
skolniece:
– Neesmu pētījusi, vai kādu
preču cena ir
augusi, taču
zinu, ka manikīra pakalpojumi tagad maksā daudz vairāk – ja
agrāk nagu pieaudzēšana maksāja
20 latus, tad tagad jāšķiras no 27
latiem. Lai arī cenas ir augstākas,
man šajā salonā patīk un negrasos
meklēt lētāku variantu.
Velga,
mājsaimniece:
– Tas noteikti
ir piens – vēl
nesen lielā ģimenes paka
– divi litri
– maksāja 75
santīmus, bet tagad – vairāk nekā
90. Pagaidām pērkam to, ko esam
iecienījuši, un cenu kāpuma dēļ
negrasāmies no tā atteikties.
Vija Kalēja,
skolotāja:
– Gabaliņam
sviesta cena
krietni augusi
– agrāk mans
iecienītais
sviests maksāja 62 santīmus, bet tagad jau 89 santīmus.
Tas ir pamatīgs lēciens. Pārējos
produktus iegādājas meita, tāpēc
ļoti maz zinu par to cenām. Lai
gan esmu pensionāre, strādāju,
tāpēc cenu izmaiņas izjūtu daudz
mazāk nekā tie, kuri pārtiek tikai
no pensijas.
Māris
Logins,
aprūpētājs
pansionātā:
– Tikko izjutu autobusu
biļešu cenu
sadārdzinājumu – pilsētas
autobusā jāmaksā par pieciem
santīmiem vairāk, bet par braucienu uz Bausku – par 15 santīmiem
vairāk. Arī piena produktiem un
maizei cenas augušas.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Svētes iela 33 – 211,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
Reklāma: tālr. 63048803; 29551363,
e-pasts: reklama@zi.jelgava.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr.: 63048800, fakss 63048807,
mob. tālr. 26355156
e-pasts:
linda.zvejniece@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un reklāmu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Par «Ābola» balvu
zīmēs plūdu karti
 Kristīne Pētersone

Jau tapis zināms, kur
Jelgavas pašvaldība
izlietos balvu «Ābols
2007» – 10 000 latu –,
ko pagājušā gada nogalē pasniedza Vides
ministrija.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šo balvu ik gadu ministrija
pasniedz pašvaldībām par ieguldījumu vides infrastruktūras attīstībā un dabas aizsardzībā. Jelgava
uzvaras laurus plūca, sekmīgi
realizējot vairākus vērienīgus projektus vides aizsardzības jomā.
Svarīgi gan piebilst, ka šo balvu
pašvaldība uzreiz neiegūst kā finanšu līdzekļus, kas tiek ieskaitīti
kopējā budžetā, – pašvaldībai ir
jāizstrādā projekta pieteikums, ko
izskata Vides fonds, un tikai tad,
kad tas atzīts par labu, pašvaldība
var šos līdzekļus iztērēt konkrētam mērķim.
Jelgavas pašvaldības galvenā
speciāliste vides politikas jautājumos Solvita Lūriņa skaidro,
ka šāds nosacījums galvenokārt
ieviests tāpēc, lai sekotu līdzi, vai
pašvaldība balvu izlieto tam paredzētam mērķim – vides problēmu
risināšanai.
Pašvaldība projekta pieteikumu Vides fondam jau iesniegusi,
un tas devis apstiprinošu atbildi
– tagad zināms, ka 10 000 latu tiks
iztērēti, lai izveidotu trīsdimensiju

plūdu karti pilsētas teritorijai.
Tā kā pavasara palu un ilgstošu lietavu laikā ūdens līmenis
Jelgavā sasniedz ap 2,5 metrus
virs jūras līmeņa, var uzskatīt, ka
34 procenti no pilsētas teritorijas
pakļauta augstam applūšanas riskam, nodarot zaudējumus pilsētai
un iedzīvotājiem. Atbilstoši šiem
rādītājiem Jelgava uzskatāma
par vienu no viskritiskākajām
apdzīvotajām vietām upes baseina
teritorijā.
Tāpēc tapa projekta pieteikums
Vides fondam «Plūdu draudu
modelēšana Jelgavas pilsētas
teritorijā». S.Lūriņa skaidro, ka
projekta mērķis ir izveidot pamatdatus plūdu situāciju riska zonu
modelēšanai pilsētas teritorijā,
lai pēc tam tos varētu izmantot
katastrofu prognozēšanai un
novēršanai, teritoriju attīstības
plānošanai, kā arī objektu būvniecības projektēšanai.
Tas nozīmē, ka līdz rudenim
jātop kartei, kurā trīsdimensiju
attēlā būs atspoguļotas plūdu apdraudētās vietas. Iegūtie dati ļaus
ne tikai apzināt applūstošās teritorijas, bet modelēt dažādus applūšanas variantus, tā prognozējot
risku – ūdens līmeņa svārstības
– un laicīgi ļaujot to novērst – apzināt, kur nepieciešams izveidot
caurtekas vai dambjus.
S.Lūriņa piebilst, ka pašvaldība
jau aizsākusi pāris projektu plūdu
situācijas novērtēšanā, taču šis
būs papildu ieguvums.

Cietumniekiem sūta
grāmatas uz Īriju

un mācītāju Tāli Rēdmani.
«Tie ir cilvēki, kuriem vecaistēvs saka lielu paldies,»
teic I.Lagzdiņa, atklājot, ka
T.R ēdmanis viņu mājās ir
gaidīts viesis un ne reizi vien
kopīgas lūgšanas palīdzējušas
atkal un atkal nostāties uz
kājām.
Pie jubilāra ieradās arī Sociālās un medicīniskās aprūpes
centra sociālā aprūpētāja Inita
Jurševska, kas, paužot prieku
par Ģ.V.Šauvas spirgtumu,
dzimšanas dienā viņam pasniedza pašvaldības dāvanu
– 100 latus. Jāpiebilst, ka šādu
dāvanu svētku reizē saņem
ikviens, kurš sasniedz 100 vai
vairāk gadu.

Bīskaps Antons Justs uzskata, ka latviešu cietumniekiem Īrijā lietderīgi būtu nosūtīt Bībeli. Viņš
parāda arī citus iespieddarbus, piemēram, «Nācarietim – 2000». Tās ir krāsainas atmiņas no ceļojuma pa svēto zemi Izraēlu. Vēl bīskapam tuvs ir darbs par viņa skolotāju «Upuris par brāļiem
– bīskaps Boļeslavs Sloskāns». Sūtāmi būtu arī daudzi citi iespieddarbi, tostarp kalendāri.
Foto: Ivars Veiliņš
 Daiga Laukšteina

Jelgavas katoļu katedrāle atsaukusies
Dublinas kapelānu
aicinājumam savākt
un nosūtīt latviešu
cietumniekiem tālajā
Īrijā literatūru kā latviešu, tā krievu valodā. Pievienoties labajā
darbā var ikviens.
Nepieciešama ir daiļliteratūra, vēstures grāmatas, tematiskie darbi par tehniku, garīgā,
izglītojošā literatūra, kā arī
avīzes un žurnāli. «Detektīvus
gan nevajag,» smaidot piebilst
bīskaps Antons Justs. Latviešiem Īrijas cietumā valodas
barjera liedz par jaunumiem
pasaulē uzzināt no vietējiem
medijiem, tālab arī izteikts
lūgums pēc latviešu un krievu

Vidusskolēni
uzskata, ka
harizma un
līderība savā
ziņā ir iedzimts
talants, taču
spēju sadarboties un prasmi
organizēt var
arī attīstīt un
pilnveidot.
Foto: Ivars
Veiliņš

Līderim jābūt precīzam, zinošam, mērķ
tiecīgam un ar vēsu
prātu. Tā šķiet Jelgavas
vidusskolēniem, kuri
par prioritāti brīvdienās izvēlējās piedalīties
Jauno līderu apmācībā
Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC).
Divu skološanās dienu mērķis
bija palīdzēt jauniešiem apzināties un pilnveidot savas līdera
prasmes. Apmācību kursa gaitā
teorija savijās ar praksi. Jaunieši
grupās iejutās pasākuma organizatoru lomās. Vieni gādāja par
saturu, otri sprieda, kā informācijai par sarīkojumu nonākt līdz
sabiedrībai, vēl citiem bija organizatoriskie jautājumi. Tā bija
iesildīšanās pirms īsta pasākuma
organizēšanas katram savā mācību iestādē. Jaunieši vēl nevarēja
droši apgalvot, kādu sarīkojumu
viņi vadīs, taču norādīja aptuveno

virzienu – tas varētu būt saistīts
ar karjeras izvēli. «Mācāmies
darot un savstarpēji diskutējot.
Tas ir interesanti, turklāt vēl
lietderīgi pavadīts laiks skolēnu
brīvdienās,» sacīja jaunie mācību
dalībnieki.
«Kopumā tā ir iespēja jau skolas vecumā kaut ko reāli ietekmēt un mainīt, būt aktīviem un
atbildīgiem. Divu dienu mācības
notika angļu valodā, jo mūsdienās līderim arī svešvalodu
prasme ir ļoti būtiska,» uzsver
JRPIC Skolu atbalsta nodaļas
vadītāja Skaidrīte Bukbārde.

 Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra bērni un audzinātāji otrdien saņēma
«Parex bankas» sarūpēto
svētku dāvanu – 70 brīvbiļetes uz kādu no pašu izvēlētiem kinoseansiem Rīgas
lielākajā daudzfunkcionālajā
kinoteātrī «Forum Cinemas».

 Sestdien Jelgavas rajona
Valgundes novadā, atceroties
Ziemassvētku kaujas Ložmetējkalna apkārtnē, pieminēti
latviešu strēlnieki. Pasākums
sākās ar piemiņas brīdi Antiņu
kapos Rīgas rajona Babītes
pagastā.

Mācās kļūt par līderiem
 Daiga Laukšteina

Īsi

Dāvātās biļetes ir 4,5 latu vērtībā
un jāizmanto līdz 31. martam. Bērnu aprūpes centra direktore Maija
Neilande stāsta, ka prieks ne tikai
par dāvanu bērniem, bet arī par to,
ka šoreiz padomāts par audzinātājiem, jo biļetes pietiks visiem. Viņa
teic, ka patlaban vēl nav izvēlētas
filmas, kuras tiks skatītas, taču
plānots, ka bērni uz kino brauks
grupās, jo aprūpes centrā dzīvo
gan pirmsskolas, gan sākumskolas
vecuma, gan arī vecāki bērni, tāpēc
katrai vecuma grupai jāizvēlas interesantākā un atbilstošākā filma.
«Parex bankas» Jelgavas nodaļas
vadītājs Jurijs Srods norāda, ka
tuvākajā laikā 20 brīvbiļetes uz kino
saņems arī daudzbērnu ģimeņu
biedrība «Spiets».

Iesoļo 104. gadā
(No 1.lpp.)
I.Lagzdiņa stāsta, ka vecaistēvs vienmēr spēku smēlies no
zemes – vēl 95 gadu vecumā
ar zirgu apstrādājis zemi, bet
līdz simtam pats ravējis un
kaplējis dārzu. Dzīvē viņai
lieti noder no vecātēva gūtās
«dārza» gudrības.
Ģ.V.Šauva arī cītīgi seko
līdzi norisēm pilsētā un valstī. Ārsts gan aizliedzis lasīt
un skatīties televizoru, un
šos norādījumus viņš ievēro,
taču par visu ir informēts
– tincina apkārtējos. Runājot
par cilvēkiem, kas vecajam
vīram palīdzējuši kā ikdienā,
tā grūtākos brīžos, mazmeita
min ārstu Sergeju Beketovu
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Ar atraktīvu programmu bija
ieradusies pasniedzēja Tatjana
Savicka no Dobeles Valsts ģimnāzijas. Viņa izgājusi apmācību
Lielbritānijas Padomes projekta
gaitā.
Taču līderu apmācība nav vienīgā JRPIC piedāvātā aktivitāte
jauniešiem. Lai veicinātu viņu
iniciatīvu, apzinātu karjeras
izvēli, izveidots vesels izglītojošu
pasākumu komplekss. Tādējādi
tiek iedarbināts mehānisms,
ka jaunieši piedalās ar izglītību
saistītu pilsētai aktuālu jautājumu risināšanā.

preses, grāmatām.
«Manuprāt, janvāra beigas
un februāra sākums būs īstais
laiks, kad pievērsties grāmatu
vākšanai. Aicināsim draudzes
locekļus nest dažādus iespieddarbus, arī paši pievienosim
savu artavu,» klāsta A.Justs.
Tādējādi viņš cer savākt ap
500 grāmatu, lai mūsu cietumniekiem Dublinā lielāka
izvēle. A.Justam nav zināms,
cik tieši latviešu nonākuši Īrijas
ieslodzījuma vietās, bet viņš
uzskata, ka problēma ir tā, ka
daudzi uz citām zemēm brauc
dēku meklējumos, kā arī cerībā
kārtīgi nopelnīt. «Taču nauda
no debesīm nekrīt. Cilvēki
nemāk saimniekot. Kad nauda
ir, tad notiek svinības, kad tās
nav, iestājas bads. Tad nu iedzer
grādīgo, izkaujas... Taču citās
zemēs likumi un kārtība ir vēl
stingrāka. Piemēram, alkohola

reibums ir nevis attaisnojums,
bet vainu pastiprinošs apstāklis,» uzsver bīskaps.
Tiesa, paciņu nogādāšana
uz ārzemēm nav lēta, tādēļ
lieti noderētu arī jelgavnieku
finansiāla palīdzība sūtīšanas
izmaksu segšanai.
Bīskaps teic, ka ikviens var
piedalīties un nosūtīt nedienās
nonākušajiem tautiešiem kādu
iespieddarbu. Ar norādi «For
Latvian’s prisoners» grāmatas
sūtāmas uz trim adresēm:
• Sr.Carmel Miley, Cloverhill
Remand Prison, Cloverhill Rd.,
Clondalkin, Dublin 22, Irija.
• Sr.Imelda Wickham, Wheatfield Place of Detention,
Cloverhill Remand Prison, Cloverhill Rd., Clondalkin, Dublin
22, Irija.
• Fr.Charlie Hoey, Mountjoy
Prison, North Circular Rd.,
Dublin 7, Irija.

Pēc tam atceres dienu apmeklētāji
devās ekskursijā uz Ziemassvētku
kauju muzeju «Mangaļos», kur
strēlnieku formās tērpušies gidi
interesentiem izrādīja atjaunotos
vācu karaspēka nocietinājumus
un citas saglabājušās cīņu vietas.
Strēlnieku pieminēšana tradicionāli
noslēdzās ar atmiņu ugunskuriem
Ložmetējkalnā, kur strēlnieku dziesmas dziedāja kori un Zemessardzes
52. bataljona vīru ansamblis. Ziemassvētku kaujas norisinājās no
1917. gada 5. līdz 11. janvārim (no
1916. gada 23. līdz 29. decembrim
pēc vecā kalendāra). Tā bija lielākā
Krievijas armijas militārā operācija
Rīgas frontē Pirmā pasaules kara
laikā. Aptuveni 5000 latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujās un aptuveni 4000 janvāra kaujās krita, tika
ievainoti vai pazuda bez vēsts.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
Foto: Ivars Veiliņš
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Jau desmito gadu Jelgavā
kronēs skaistākos
 Daiga Laukšteina

Šogad jau desmito reizi
uz skatuves kāps vieni
no simpātiskākajiem
mūsu pilsētas jauniešiem, lai cīnītos par tituliem Mis un Misters
Jelgava. Skaistumkonkursa nenogurstošie
organizatori ir gandarīti, jo gluži kā jubilejas dāvanu saņēmuši
spilgtus un disciplinētus dalībniekus, kā arī
pašvaldības atbalstu
– kultūras nama telpas
ģenerālmēģinājumam
un finālam.
Kopš pagājušā gada oktobra,
kad notika finālistu atlase, piecu mitnieks nejūtas kā zvaigznes. Ir
puišu un tikpat meiteņu ikdiena gandarījums par jauniešiem, kuri
sagriezusies kājām gaisā. Papildus šogad kāps uz skatuves lielajā
ierastajām gaitām klāt piepulcēju- konkursa izskaņā. «Var redzēt, ka
šās regulāras nodarbības trenažie- šajā gatavošanās laikā mainījusies
ru zālē, viņi apgūst horeogrāfiju, viņu attieksme. Sākumā, kamēr
defilē, kā arī runas mākslu, jo cits ar citu iepazinās un aprada,
lielajā dienā skatītāju priekšā nevarējām prasīt tūlītēju saliebūs jāatbild uz jautājumiem. Vēl dētību un kopdarbu. Taču tagad
jau arī skaistumkopšanas proce- gan jūtams komandas gars ceļā
dūras un jāpadomā par veselīgu uz kopīgu mērķi,» spriež A.Šimko.
uzturu... Darba daudz, taču visi Savukārt A.Brauere uzskata, ka
desmit jaunieši ar zināmas avan- finālistiem ļoti svarīga ir vēlme
tūras garšu uz lūpām metušies sevi kaut kādā ziņā lauzt, mācīties
konkursa virpulī un nebūt nežē- un mainīties. «Ja cilvēks atnāk
lojas par papildu slodzi. Gluži ot- ar domu: es esmu gatavs startēt,
rādi. Viņi, nezaudējot optimismu, visu māku, visu varu, tad, cik ātri
izbauda jauno piedzīvojumu, jo viņš atnācis, tikpat ātri arī aizies.
tā ir arī lieliska iespēja gūt nebi- Jaunietim jābūt vēlmei augt un
jušas izjūtas un
ņemt no pasnieiemaņas. Vismaz
dzēja maksimāli
Konkursa
«Mis
tāds priekšstats
– cik vien var.
un Misters Jel- Par laimi, šie
rodas, klātienē
vērojot vienu no
tādi ir.
gava 2007» fi- jaunieši
horeogrāfijas noProtams, katram
darbībām. «Ar šī
nāls notiks 19. ir savas «adatas»,
gada finālistiem
niķi un stiķi. Bet
janvārī pulksten tas ir normāli,
strādāt ir samērā viegli. Viņi ir
viņi taču ir
20 pilsētas kul- jo
disciplinēti, ar
personības. Viss
tūras namā.
atbildības izjūkārtībā.» Tomēr
tu. Ja netiek uz
vienmēr paliek
kādu nodarbību,
prātā, ka konpaziņo,» teic konkursa galvenais kurss ir zināma sāncensība. Nav
organizators Andrejs Šimko. Viņu mazums dzirdētu nostāstu par
papildina Agnese Brauere, kura konkurences vadītiem aizkulišu
gādā par režiju: «Šogad konkur- nedarbiem dalībnieku starpā.
santi ir ārkārtīgi spilgti. Viņi ir Tiesa, jelgavnieki allaž iztikuši
vienkāršāki, taču tajā pašā laikā bez kaušanās, toties iepriekšējo
personības. Ir lietas, ko piestrā- gadu gaitā zināmas intrigas gan
dājot viņos var atraisīt. Bet pats šad tad uzdzirksteļojušas. Taču
galvenais, ka viņi tam ļaujas.» organizatori zina teikt, ka šogad
Abi ir vienisprātis, ka fināla des- pat tādu neesot.

Vārds: Didzis Lindbergs
Vecums: 19
Nodarbošanās: studē informācijas
tehnoloģijas Latvijas Lauksaimniecības
universitātē
Vaļasprieks: vieglatlētika
Motivācija piedalīties konkursā:
«Mamma ļoti vēlējās. Bet arī iepriekš
televīzijā biju redzējis līdzīgus pasākumus, tāpēc radās interese pašam
uzzināt un izdzīvot konkursa gaitu.»

Vārds: Jana Litvinčuka
Vecums: 20
Nodarbošanās: studē socioloģiju Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Vaļasprieks: floristika, ūdens aerobika,
nodarbības trenažieru zālē
Motivācija piedalīties konkursā: «Jau
pirms gadiem četriem nācu pieteikties,
nezinot, ka jābūt vismaz 18 gadiem.
Vēlāk pabiju kādā aģentūrā, no kuras
aizgāju, tāpēc veiksmīgi pieteicos.»

Gatavojoties
finālam, jaunieši
apmeklē regulārus treniņus.
Konkursa organizators Andrejs
Šimko, kurš arī
ikdienā ir fitnesa
treneris, teic, ka
pāris mēnešu
laikā muskuļu
kalnu neuzaudzēsi, taču
nostiprināt stāju
un gūt zināmu
fizisko sagatavotību gan var.
Foto: Ivars
Veiliņš un no
organizatoru
arhīva

Vēlme mācīties nav vienīgais
priekšnoteikums, lai nokļūtu
skaistumkonkursa finālā. Svarīgi
kritēriji ir izskats un augums. Nav
noteikta svara ierobežojuma, jo
vērtēts tiek koptēls. Bet garumam
gan meitenēm jābūt virs 1,70 metriem, savukārt puišiem – ne mazākiem par 1,80. Tāpat dalībnieks
nedrīkst būt precējies, ar bērniem
un nepilngadīgs. Izņēmuma gadījumā var būt arī jaunāks, ja
vien līdz Latvijas finālam aprit
18 gadi. Šogad valsts konkursā
mūsu pilsētu pārstāvēs «Vicemis
Jelgava 2006» Evija Dišlere, kura,
starp citu, kļuva par «Mis Rīga
2007». Tā nu viņa konkursā «Mis
Latvija 2007» pārstāvēs gan Rīgu,
gan Jelgavu.
Vēl jāņem vērā, ka skaistumkonkursa pārstāvim jābūt Latvijas pilsonībai, taču ikviens var
izvēlēties, kuru pilsētu pārstāvēt,
neatkarīgi no dzīvesvietas.
«Mis un Misters Jelgava 2007»
atlase notika 27. oktobrī. Pēc tam
bija vēl viena tūre. Organizatori
nāca pretī tiem, kas bija nokavējuši pirmo, taču interesējās par
konkursu un izteica vēlēšanos
piedalīties. Kopumā pieteicās ap
20 cilvēkiem. «Izvēlējāmies piecas meitenes un tikpat puišu. Jā,
citkārt ir bijis vairāk pretendentu.
Katru gadu skaits atšķiras. Vienu
– puišu vairāk, citu – mazāk,» teic
A.Šimko. Nav pirmais gads, kad
viņš strādā skaistumkonkursa
organizēšanā, tāpēc, esot žūrijā un
izvēloties finālistus, viņam acs jau
trenēta. Taču ar visu to izšķirties
par labākajiem nemaz nav bijis

tik viegli.
Šis būs desmit gadu jubilejas
konkurss, tāpēc interesanti uzzināt, vai tas nesīs kādas jaunas
vēsmas. A.Brauere un A.Šimko
ir lakoniski: jaunumi būs, taču
tālāk fināla norisi ietin noslēpumainības plīvurā. Sak, atnāksiet
– redzēsiet. Kopumā tas būs
apmēram trīs stundu ilgs šovs,
kura laikā paredzēti apmēram
15 finālistu izgājieni. Deviņos no
tiem konkursanti atrādīs sagatavoto mājas darbu – priekšnesumu, kurā demonstrēs kādu savu
talantu. Tādu uzvedumu būs par
vienu mazāk nekā dalībnieku,
jo divi finālisti savas prasmes
publikai atklās tandēmā. Intrigai
Agnese un Andrejs pačukst, ka
sagatavoti skaisti priekšnesumi.
Interesantāki, profesionālāki un
daudzveidīgāki nekā iepriekš.
«Runājot par jaunumiem – bez
tiem neiztikt jau tāpēc vien, ka ir
mainījies režijas autors. Katram ir
savs rokraksts. 19. janvārī redzēsim, kā viss kopumā izskatīsies.
Tie nebūs vienkārši iznācieni, bet
visam pamatā būs kāds stāsts,»
tas gan ir vienīgais, ko par gaidāmo finālu atklāj A.Brauere. Un vēl
– kā gan bez kārtīgas dzimšanas
dienas tortes!
Protams, paliks arī dažas tradīcijas – dejas, iznācieni balles
tērpos un peldkostīmos. Par
attiecīgu apģērbu gādās kāzu
salons «Antonija», veikals «Jūsu
sportiskais stils», modes nams
«Tēma». Savukārt galveno balvu
uzvarētājiem – ceļojumu – dāvās
tūrisma aģentūra «Hot orange».

Vārds: Artūrs Romanovs
Vecums: 22
Nodarbošanās: studē informācijas
tehnoloģijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Vaļasprieks: sports, īpaši svarcelšana
Motivācija piedalīties konkursā:
«Man pazīstamas meitenes pierunāja piedalīties.»

Vārds: Alīna Rjabova
Vecums: 17
Nodarbošanās: mācās Jelgavas 4.
vidusskolā
Vaļasprieks: dejošana
Motivācija piedalīties konkursā:
«Mani ievilka pērnā gada Mis Jelgava
Anna Ivanova. Meitenēm taču ir tāds
sapnis piedalīties skaistumkonkursā!
Uzskatu, ka tā ir noderīga pieredze
un arī jaunas zināšanas.»

Vārds: Andis Everts
Vecums: 21
Nodarbošanās: studē informācijas
tehnoloģijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Vaļasprieks: ar studijām saistītas
lietas, kā arī pašlaik – gatavošanās
konkursam «Mis un Misters Jelgava
2007»
Motivācija piedalīties konkursā:
«Tas ir kaut kas jauns, vēl nebijis,
tāpēc arī, paziņu mudināts, nolēmu
pamēģināt.»

Vārds: Jekaterina Homiča
Vecums: 18
Nodarbošanās: mācās Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijā
Vaļasprieks: mūzika, ceļošana
Motivācija piedalīties konkursā:
«Jau sen vēlējos, taču biju par jaunu.
Iepriekš skatījos dažādus skaistumkonkursus arī televīzijā. Ar visu, kas
tagad notiek, esmu pilnībā apmierināta. Tās ir jaunas iespējas.»

Vārds: Sergejs Cudzanovskis
Vecums: 19
Nodarbošanās: studē enerģētiku
un elektrotehniku Rīgas Tehniskajā
universitātē
Vaļasprieks: sports, īpaši austrumcīņas
Motivācija piedalīties konkursā:
«Par iespējamo piedalīšanos runāju
ar draugiem. Tieši viņi atbalstīja un
rosināja pamēģināt, tostarp pagājušā gada Misters Jelgava Mihails
Kondratjuks.»

Vārds: Elīna Rune
Vecums: 19
Nodarbošanās: studē ēdināšanas
un viesnīcu uzņēmējdarbību Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloģijas fakultātē
Vaļasprieks: dejošana, peldēšana un
jāšanas sports
Motivācija piedalīties konkursā: «Par
to domāju jau iepriekš, taču dažādu
iemeslu dēļ nesanāca. Kad bija jābeidz
12. klase, neatlika laika, pirms tam biju
par jaunu. Šogad, par laimi, viss sakrita
tā, ka izdodas piepildīt vēlēšanos – izbaudīt skaistumkonkursa norisi.»

Vārds: Edgars Janovičs
Vecums: 17
Nodarbošanās: mācās Jelgavas 1.
ģimnāzijā
Vaļasprieks: sports – hokejs un
futbols
Motivācija piedalīties konkursā:
«Lai piedalos, vēlējās draudzene un
klasesbiedri. Pēc viņu ieteikumiem
arī pašam tāda doma likās laba.»

Vārds: Olga Dmitrijeva
Vecums: 19
Nodarbošanās: studē socioloģiju
Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Vaļasprieks: dejošana
Motivācija piedalīties konkursā:
«Vienkārši konkurss mani ieinteresēja. Gatavošanās laiks – visi treniņi
– šķiet aizraujošs.»
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Līdz ar jauno gadu cilvēkos vajadzētu parādīties
priekam par to, ka vecais aizvadīts un vērtas durvis
nākamajam, kas sola piepildīt jaunus sapņus, veikt
labus darbus. Taču, šķiet, šis gads daudziem sācies
ar bažām par arvien pieaugošo inflāciju. «Jelgavas
Vēstnesis» šoreiz apzināja vairākas pakalpojumu
jomas, lai uzzinātu, vai dārdzības vilnis skāris arī šos
uzņēmumus. Kas kļuvis dārgāks un kam vēl drīzumā
cenas paaugstināsies?

Nevis mēs uz Rīgu,
bet viņi pie mums

dārdzība

5

Svētkos pērk olas?
Laiks, kad cilvēki nežēlo naudu,
ir svētki. Vēl pirms gadu mijas un
Ziemassvētku laikā jelgavnieki
pirkuši pamatīgi, un tas noteikti
ietekmē veikalu un pakalpojumu
pieprasījumu gada sākumā – pēc
svētkiem vienmēr cilvēki var atļauties tērēt mazāk.
Taču, pirms noskaidrojam, par
ko dārgāk maksāsim šogad, «Jelgavas Vēstnesis» centās izzināt, ko
jelgavnieki cēluši svētku galdā un
kādām precēm lielveikalos bijusi
vislielākā piekrišana.
Jelgavas lielveikalu – «Rimi
Latvija» un «Maxima Latvija»
– apgrozījums svētku laikā pieaudzis par aptuveni vienu trešdaļu.
Protams, «topa» preces vēl aizvien
bija mandarīni un šampanietis
– 30. decembrī «maksimā» Rīgas
ielā pārdotas gandrīz trīs tonnas

mandarīnu un 691 pudele šampanieša. Gan māņticīgie zvīņu
(naudas) kārotāji, gan vienkārši
zivju cienītāji 30. decembrī turpat
izpirkuši 483 kilogramus foreļu un
334 kilogramu karpu – tik daudz,
ka 31. decembrī to pat pietrūcis.
Taču, ja šīs preces teju katram
latvietim saistās ar gada nogales
svētku laiku, tad kādas citas preces
pazušana no Jelgavas lielveikalu
plauktiem pārsteigusi pat pašus
tirgotājus. SIA «Maxima Latvija»
sabiedrisko attiecību speciālists
Ivars Andiņš stāsta, ka jelgavnieki
radījuši lielu izbrīnu – Ziemassvētkos pirktas olas tādos daudzumos, kā tas tiek darīts Lieldienās.
I.Andiņš gan var tikai izteikt
minējumu, kam jelgavniekiem bijis
nepieciešams tik daudz olu, – iespējams, tā bijusi kāda «topa» recepte,

kuras viena no galvenajām
sastāvdaļām bijusi ola.
Tiktāl par svētkiem, taču arī
lielveikalos pēc tiem sācies cenu
kāpums. «Mēs nepārtraukti saņemam vēstules no ražotājiem par
kādas preces cenu pieaugumu.
Pirms svētkiem cenas mainījās
konditorejai – ja iepriekš bulciņa
maksāja 20 santīmus, tad tagad
pat uz pusi dārgāk. Patlaban esam
saņēmuši vēstules no ražotājiem,
ka drīzumā par 17 procentiem
pieaugs auzu pārslu, par 20 procentiem miltu un dažu maizes
ražotāju produktu cena, bet par
17 – 20 procentiem atsevišķu piena produktu cena, kā arī maksa
gaļas izstrādājumiem,» stāsta SIA
«Rimi Latvija» mārketinga un
sabiedrisko attiecību vadītāja Zane
Eniņa. Viņa atzīst – lai kāds būtu

cenu kāpums, cilvēki no pārtikas
iegādes neatteiksies. «Vienu gan
varam teikt – vietējo sieru cena
jau tagad sasniegusi importa sieru
cenu. Cilvēki vēl to nav pamanījuši,
taču daži itāliešu un vācu sieri
maksā tikpat, cik Latvijā ražotais.
Kad viņi to pamanīs, iespējams,
daļa Latvijas piena pārstrādātāju
no tā cietīs,» uzsver I.Andiņš. «Ja
pirms gada cilvēki pirka visu, kas
nepieciešams un ko vēlas, tad pašlaik aizvien lielāka uzmanība tiek
pievērsta akcijas precēm, vairs nav
tik daudz impulsīvu pirkumu,»
piebilst Z.Eniņa.

Iespējams, maksa par braukšanas
apmācību var kristies
Daļa aptaujāto Jelgavas skaistumkopšanas salonu cenas par
sniegtajiem pakalpojumiem
paaugstinājuši jau pirms jaunā
gada, lai līdztekus citu pakalpojumu sadārdzinājumam cilvēkus vienlaikus nepārsteigtu
arī maksa par friziera, manikīra
vai kosmetologa pakalpojumiem.
Salonos atzīst, ka pakalpojuma
cena paaugstināta vidēji par
latu, dažviet vēl vairāk.
Taču citi vēl tikai gatavojas maksu mainīt, minot, ka
tas saistīts ar ūdens, siltuma,
elektrības un izejmateriālu
sadārdzinājumu, bez kuriem
salonu un meistaru darbs nav
iedomājams. «Cenu kāpums,
protams, ir neizbēgams arī pie
mums, jo sadārdzinās pilnīgi
viss. Mūs tas varētu skart martā,
kad pieaugs maksa par elektroenerģiju. Neapšaubāmi, mūsu
politika ir noteikt pēc iespējas
zemāku cenu, nevis aprēķināt
lielus procentus – galvenais ir
domāt par klientu un par to, lai
viņš pie mums atgrieztos. Vēl
gan nav zināms, cik liels cenu
pieaugums būs. Tas atkarīgs no
jaunā elektroenerģijas tarifa un
izejmateriālu izmaksām. Tad arī
skatīsimies,» stāsta salona «Re-

beka» vadītāja Dace Niparte.
Salonos «Jelgavas Vēstnesim»
atzīst, ka jelgavnieki šīm cenu
izmaiņām esot gatavi, jo sadārdzinās viss, un viņi ar to rēķinās.
Daži pat spriež, ka klientus
vairāk izbrīnītu, ja cenas paliktu nemainīgas. «Zaudētāji mēs
nebūsim, jo cilvēki visos laikos
vēlas būt skaisti. Vienmēr vajadzēs nogriezt matus, vienmēr
kāds vēlēsies masāžu vai citu
skaistumkopšanas procedūru.
Iespējams, ka tie, kas salonu
apmeklēja katru nedēļu, to
tagad darīs divās nedēļās reizi,
bet salona pakalpojumus viņi
izmantos,» uzskata salona «Burve M» tirdzniecības menedžere
Valentīna Lagzdiņa. «Cenas
Jelgavas salonos ir ļoti līdzīgas,
tāpēc, domājams, migrācija no
viena salona uz citu nenotiks.
Runājot par došanos uz Rīgu
– jelgavnieki cenu kāpuma dēļ
to noteikti nedarīs, taču, visticamāk, aizvien vairāk rīdzinieku
brauks pie mums, jo darbs un
pakalpojuma kvalitāte ir tāda
pati, bet Rīgā cenas – augstākas.
Izrēķinot izmaksas, rīdzinieki
atzīst, ka viņiem izdevīgāk šos
pakalpojumus saņemt, atbraucot
pie mums,» stāsta D.Niparte.

Autoservisi vēl nogaida
Šķiet, teju vienīgie, kas tieši
no jaunā gada vēl savam pakalpojumam cenas nav mainījuši,
ir autoservisi, taču klientiem
gan jārēķinās, ka daudz dārgāk
varētu izmaksāt konkrētas
rezerves daļas, kas, protams,
sadārdzina arī automašīnas remontu kopumā. Taču šie prieki
nebūs ilgi – servisi jau janvāra
beigās prognozē, ka augs arī
darba izmaksas.
«Cenu politikas jautājuma
izskatīšanu esam atstājuši uz
janvāra vidu vai beigām, kad
saņemsim siltuma, elektrības
un visus pārējos rēķinus. Tad
arī skatīsimies – būs jāpaaugstina pakalpojumu cenas
vai ne. Domāju, ka arī cilvēki
tam jau ir gatavi un rēķinās
ar to, ka drīzumā par auto
remontu var nākties maksāt
vairāk. Patlaban viņi noteikti
ir priecīgi,» stāsta autoservisa
«Auto fans» direktors Ziedonis Jasēvičs. Viņš prognozē,
ka klientu netrūks arī tad, ja
izmaksas paaugstināsies, jo
pašlaik noslēgti vairāk nekā
100 līgumi ar cilvēkiem un

uzņēmumiem, kuru auto viņi
aprūpē, un diez vai kāds pēkšņi
gribēs meklēt jaunu servisu.
«Lielāka problēma, runājot par
cenu pieaugumu, ir darbinieku
trūkums. Proti, nav mehāniķu,
kas automašīnas labotu. Servisi
aug kā sēnes, taču tikpat ātri
arī pazūd, jo trūkst stabilitātes
un cilvēki, kas tajos strādātu,»
stāsta Z.Jasēvičs. «Meiju autoservisa» direktors Gundars
Lumanis stāsta, ka arī viņi
patlaban vēl strādā pēc pērnā
gada cenām un par klientu trūkumu nesūdzas, jo savus auto
ved remontēt gan rajona iedzīvotāji, gan rīdzinieki. Rajona
iedzīvotājiem pilsēta ir vienīgā
iespēja, rīdziniekiem – lētāka.
Viņš gan stāsta, ka automašīnu
remontu sadārdzina rezerves
daļu cenas – tās kāpušas par
vidēji 10 procentiem, daudz
dārgāki kļuvuši tieši akumulatori. G.Lumanis norāda, ka,
neskatoties uz cenu izmaiņām,
cilvēki vairs nebrauc uz servisu
un nekaulējas par izmaksām,
bet gan atved savu auto – galvenais, lai tas būtu saremontēts.

Degvielas, auto rezerves daļu,
auto apkopes un remonta cenas palielinās laiku pa laikam.
Maksa par autoapmācību vēl
svārstās. Dažas autoskolas
palielinājušas maksu gan par
satiksmes noteikumu teorētisko, gan braukšanas apmācību,
bet daži vēl dzīvo pēc iepriekšējā
gada tarifa. «Ja pagājušajā gadā
maksa par pusotras stundas
braukšanu bija 12 lati, tad tagad
jau 15. Maksa par teorētisko apmācību gan palikusi nemainīga,
bet pieļauju, ka tā nākotnē varētu mainīties robežās no 75 līdz
100 latiem. Tas būs atkarīgs no

cilvēku skaita, kas vēlas saņemt
autovadītāja apliecību – jo vairāk cilvēku, jo augstāka maksa
par mācībām. Domāju, ka tā
klientus nezaudēsim, jo autovadītāja apliecības cilvēkiem
vajadzēs vienmēr – tā ir dzīves
sastāvdaļa,» uzskata autoskolas
«Stnig» īpašnieks Gints Jumiķis. Viņš arī stāsta, ka viens no
būtiskākajiem faktoriem cenu
pieaugumam bijis instruktoru
trūkums, taču nu jau viņu kļūst
arvien vairāk, parādās konkurence, kas nākotnē pat varētu
spiest samazināt maksu par
braukšanas apmācību.

«Taksis» pilsētā –
2,5 lati
Pilsētniekiem, kas šajā gadā
vēlēsies braukt ar pilsētas taksometru, pastāv divas iespējas:
vai nu braukt par iepriekšējā
gada cenām, vai maksāt par 50
santīmiem vairāk. Tas atkarīgs
no taksometru kompānijas, kas
šo pakalpojumu sniedz.
«Mūsu darba specifika ir ļoti
interesanta. Savā darbā augstās
inflācijas apstākļos atļaujamies
izmantot citu darba taktiku
– cenas atstājam nemainīgas,
bet strādājam tā, lai pārvadātu
pēc iespējas vairāk cilvēku. Apzināmies, ja skriesim līdzi cenu
kāpumam, varam zaudēt klientus. Varbūt, ka viņi labprātāk
izvēlēsies braukt ar autobusu
vai doties kājām, ja tas būs
iespējams,» stāsta Jelgavas Tak-

sometru servisa valdes priekšsēdētājs Laimonis Vecums. Viņš
arī atzīst, ka izdzīvot ir grūti, jo
nepārtraukti aug ne tikai benzīna, rezerves daļu, automašīnu
remonta un apkopes izmaksas,
pastāv arī konkurence – Jelgavā
ir ļoti daudz taksistu. «Jelgavas
Vēstnesis» noskaidroja, ka dažu
«takšu» brauciena maksu tomēr
ir skāris cenu pieaugums – iepriekšējo 2 latu vietā pilsētas
teritorijā tagad jāmaksā 2,5
lati. Uzņēmuma «Taksometru
pakalpojumi» vadītājs individuālais komersants Normunds
atzīst, ka šis cenu kāpums
pašlaik ir minimāls, lai cilvēki
aprod, norādot, ka pagaidām
neviens vēl nav sūdzējies par
jaunajām cenām.

Foto: Ivars Veiliņš

Zemes nodoklis
sadārdzina stāvvietas
Jelgavniekiem jārēķinās, ka
no šī gada vairāk līdzekļu nāksies tērēt arī par savu auto, ja
vien esat no tiem, kas spēkratus
novieto maksas stāvvietās. «Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka
pilsētā maksa par autostāvvietas
pakalpojumiem augusi vidēji par
10 procentiem jeb 10 santīmiem
diennaktī. SIA «Aleks» valdes
loceklis Vjačislavs Ļubins, kuram
pilsētā pieder trīs auto stāvlaukumi, atzīst, ka maksa par pakalpojumu augusi arī viņa stāvvietā, kas
atrodas pilsētas centrā. Nomalē
pagaidām tā palikusi nemainīga.
Izmaiņas tarifā veicinājis zemes
nodokļa sadārdzinājums, kas
šogad ir piecas reizes lielāks nekā
iepriekš. «Grūti pateikt, vai īres
maksa par automašīnas vietu
stāvlaukumā vēl augs, jo ir tikai

janvāra pirmās dienas. Šo jautājumu izskatīsim mēneša beigās,»
stāsta V.Ļubins. Viņš prognozē,
ka līdz ar pakalpojuma sadārdzināšanos varētu mazināties klientu
skaits, jo jau tagad daudzi savu
automašīnu izvēlas atstāt mājas
pagalmā, nevis novietot apsargātā
autostāvvietā. Tas gan neattiecoties uz stāvvietu pilsētas centrā,
Pasta ielā 65, – tur klientu pietiek
vienmēr. Autostāvvietas «Fortūna» vadītāja Jeļena Grinčuka
stāsta, ka viņas klientus stāvvietas
cenu kāpums nesatrauc, jo visi,
kas šeit savu braucamo novietojuši
līdz šim, to dara arī tagad. Viņa
prognozē, ka klientu skaits varētu
pat pieaugt, jo blakus stāvvietai
uzceltas divas jaunas dzīvojamās
mājas, arī blakus esošās stāvvietas
maksu kāpinājušas.

Aktīvās atpūtas cenu diktē pieprasījums
No aktīvās atpūtas šogad ne tikai
jelgavnieku garu, bet arī maciņus
iepriecinās boulings – šī izklaide
dārgāka nekļūs, taču slidotājiem
gan būs jārēķinās, ka izpriecas uz
ledus maksās vairāk.
«Boulinga cenas palikušas nemainīgas. Vienlaikus mēs turpinām pērn iesākto praksi un
strādājam, izmantojot savu atlaižu
sistēmu. Arī šogad darba dienās un
svētdienās celiņu īre ir lētāka nekā
piektdienās un sestdienās, mazāk
pieprasītās stundas esam nodēvējuši par «Laimīgajām stundām» ar
īpašām atlaidēm un pārsteiguma
balvām. Atlaides vienmēr ir arī
studentiem un skolēniem. Ņemot
vērā, ka pilsētā ir divas boulinga
zāles, konkurence pastāv, tādēļ
nepārtraukti jādomā, kā piesaistīt

klientus,» atzīst boulinga restorāna «Crash» Komercdaļas vadītāja
Antra Tomase-Pole.
Arī sporta un atpūtas kompleksa
«Zemgale» boulinga cenrādis nav
mainījies – maksa par 30 procentiem paaugstināta jau pērn rudenī.
«Nedaudz mainījušās slidošanas
izmaksas – nu iepriekšējo 1,40
latu vietā bērniem jāmaksā 2 lati,
bet pieaugušajiem 2,20 latu vietā
jāšķiras no 3 latiem. Cenā iekļauta
arī slidu īre. Šādu cenu izmaiņu
izraisījis komunālo maksājumu
kāpums. Lai arī cenas nedaudz
paaugstinājušās, mēs piedāvājam
dažādas atlaides gan slidotājiem,
gan tiem, kas vēlas spēlēt boulingu,» stāsta «Zemgales» grāmatvede Vita Kalviņa.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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Kā dzīvo Jelgavas lombardi
 Kristīne Pētersone
Tikai retajam lombardam ir
liela mantu
glabātuve,
tāpēc daudzi nemaz
nepieņem
apjomīgas
lietas – tās
vienkārši
nav kur
glabāt.

Augļotāju arodam jau ir
gadsimtu ilga vēsture,
un lombardi ir vien tā
turpinājums. Šī biznesa
īpašnieki viennozīmīgi
apgalvo – lombardi bija,
ir un būs. Cita lieta gan,
cik izdevīgs ir šis bizness
dažādos laikos.
Izrādās, ka šobrīd tikai ar vienu
lombardu vien īsti rentablu biznesu
uztaisīt esot pagrūti. Zinātāji saka
– par nopietnu peļņu var runāt
tikai tad, ja līdzās lombardam ir
arī veikals, kur neizņemtās preces
tirgot, un vēl ienesīgāk, ja ir arī savs
juvelieris, kurš brāķēto dārgmetālu
spēj pārvērst jaunā rotaslietā.

Zelta laiks –
deviņdesmitie gadi

Tāds īsts uzplaukuma laiks lombardiem mūsu pilsētā bijis tad,
kad šī lieta tikai sākusi attīstīties.
Ja kādam vēl šķiet, ka lombardu
aizsākumi bija vien tāds apšaubāms
biznesiņš – kaktu kantori, kur
šmugulēšanās notikta ik uz soļa
–, tad šīs lietas aizsācēji Jelgavā
uzsver pretējo – tolaik, lai iegūtu
atļauju atvērt lombardu, bijis jānokārto dokumentu kalni, kas prasījis
tam laikam astronomisku summu

– 1200 latu, un, tikai saņemot Repšes vai Rimševica parakstu, varēja
sākt strādāt.
Taču tas izrādījies tā vērts, jo
tie, kas labi atceras, zinās – tolaik
nebija ne īstas bankas kreditēšanas
sistēmas, ne citu iespēju tikt pie
aizdevuma. Lombards nāca īstajā
laikā!
Tāpēc nav brīnums, ka vēl šodien
tie, kas pirmie atvēra lombardus
Jelgavā, iztiek labi – taciņa pie
viņiem kārtīgi iestaigāta.

zinājis arī klientu skaitu lombardos,
tostarp Jelgavā. Taču nemainīgs
palicis fakts, ka kredītprocenti par
ieķīlāto mantu joprojām lombardos ir tie zemākie, tāpēc ir cilvēki,
kas joprojām priekšroku dod tieši
šādam variantam. Tikpat būtiski,
ka neba jau katra sīkuma dēļ uz
banku skriesi – lombardā var dabūt
tieši tos pārdesmit latus, kas tik
nepieciešami, lai iztiktu līdz algai,
avansam. Un jelgavnieki nāk.

Kredīti situāciju maina

Šī biznesa lietpratēji pat neņemas zīmēt vidusmēra lombarda
apmeklētāju. «To nav iespējams
izdarīt – tiklab tas ir pensionārs,
kā uzņēmējs, jaunietis un valsts
iestādes darbinieks – katram ir sava
reize, kad lombards noder,» saka
lombarda īpašniece.
Izrādās, ka attiecīgos datumos
lombardos pieplūdumu rada pensionāri – iemesls nav tas, ka naudiņas
nepietiek zālēm vai pārtikai, bet
gan nenomaksāti rēķini. «Jā, mūsu
komunālo pakalpojumu sniedzējiem jābūt pateicīgiem lombardiem,
jo tieši mēs veicinām to, ka pensionāri rēķinus samaksā laikus. Viņi ir
ļoti apzinīgi, un doma vien, ka kaut
ko nevar nokārtot laikus, mulsina,
tāpēc viņi nāk uz lombardu, ieķīlā
vecās rotaslietas un rēķinus samaksā, lai pensijas dienā atgrieztos un
izpirktu savu mantu,» tā lombarda
īpašniece.
Kāda pensionāre pat piecus
gadus tā par savu zelta ķēdīti
procentus maksājusi. «Žēl jau bija

Tas, kas situācijai licis mainīties,
ir strauji uzplaukušais kreditēšanas
tīkls – nu cilvēkam vairs nav liela
problēma saņemt kredītu bankā
vai kādā citā kreditēšanas iestādē.
Likumsakarīgi, ka tas nedaudz ma-

Zelts neapšaubāmi ir visizplatītākais dārgmetāls, ko ieķīlāt - gredzeni, ķēdītes, pulksteņi, aproces, kuloni, auskari.

Portretu uzzīmēt nevar

Policija: «Lombardi
ir likumpaklausīgi»

Rīgā ir vairāk nekā 140 lombardu, Jelgavā – pagaidām
seši, taču to īpašnieki prognozē, ka skaits augs. To
galvenokārt ietekmē kopējā situācija valstī, un aizvien
vairāk un vairāk cilvēku lombardu izmanto kā izdevīgu
kredītiestādi, kur aizdevumu atšķirībā no, piemēram,
bankas var saņemt piecu, desmit minūšu laikā. Protams, ja vien naudai pretī var dot ķīlu. Kas notiek
Jelgavas lombardos, to centās noskaidrot «Jelgavas
Vēstnesis».
skatīties – ieķīlāja, bet tā arī izpirkt
nespēja, taču nepieļāva domu, ka
dārgo piemiņu varētu pazaudēt.
Tos pārdesmit santīmus procentos
ik mēnesi nomaksāja, bet to latu,
lai izpirktu, pietrūka...» atceras
lombarda īpašniece.
Vēl viens stāsts – kāda rīdziniece vairākus gadus tiesājusies ar
Līvbērzes pašvaldību par zemes
tiesībām. Naudas, lai tiesātos, viņai
nav bijis, tāpēc visi līdzekļi advokātiem un tiesas izdevumiem iegūti,
lombardā regulāri ieķīlājot ģimenes
vērtslietas.
Ir arī klienti, kas par tādiem
kļūst varbūt tikai reizi mūžā, pat
tad uz pāris stundām. Piemēram,
reiz bijis gadījums, kad vīrietis no
tāluma atbraucis uz pilsētu, lai
CSDD pārrakstītu mašīnu, bet
viņam nav bijis līdzi vajadzīgās
naudas summas. Tad
nu lombards izrādījās
vienīgā iespēja. Kur
tad lai svešā pilsētā
citur ņem naudu?!
Tie ir tikai daži stāsti
– tādu ir tūkstošiem.

– vai tad zagļi tādi nav? Viņi jau arī
nav muļķi – ja pats būs narkomāns
un apšaubāma izskata, noteikti
nozagto nenesīs ieķīlāt: atradīs
solīdu cilvēku, kuru atsūtīt. Un
tad jau pat pēc izskata nepateiksi.
Cilvēks atnāk, parāda pasi, mēs
pieņemam preci, un viss. Tikai
vēlāk, ja iejaucas policija, uzzinām,
ka prece zagta,» tā viņi.
Taču lombardi nu strikti seko
līdzi šādām varbūtībām. «Tad
jau labāk preci vispār nepieņemt,
nekā pēc tam gaidīt, kad policija
to atnāks un atsavinās,» tā uzņēmēja.
Izrādās, ka dažs labs lombards
jau atteicies no telefonu ieķīlāšanas.
«Nu cik var – ja policija ik mēnesi
atsavina pat desmit telefonu! Un tie
ir mazie narkomāni, arī azartspēļu
atkarīgie: nosper, ieķīlā un pazūd

Skumjā puse –
mammas
dēliņš narkomāns

Viena lieta ir paša
mantas ieķīlāšana,
otra – zagtas. Lai arī
kā tincināti, lombardu īpašnieki tomēr
apgalvo, ka nu nekādi
nav iespējams noteikt:
grib ieķīlāt zagtu vai
paša mantu. «Protams, var jau teikt,
ka mēs esam profesionāļi, pieredzējuši, bet

Lombardi rūpīgi skatās uz dažādas aparatūras pieņemšanu – ja to vispār pieņem, tad
cerēt var uz aizdevumu, kas ir tikai piektā
daļa no mantas vērtības.

 Kristīne Pētersone

Lai arī lombardos policija
viesojas pat ne reizi vien
mēnesī, tā tomēr atzīst,
ka lombardu īpašnieki nav ieinteresēti savu
biznesu apdraudēt un
strādā, strikti ievērojot
likumu. Diemžēl tas gan
neizslēdz iespēju, ka likumpaklausīgajos lombardos pat ļoti bieži vēl
joprojām tiek atrastas
zagtas mantas.

Lombardā skaidri jūtams, kad cilvēkiem tuvojas algas vai pensijas diena. Mēneša pirmajās un pēdējās dienās, kā arī pirms un pēc
svētkiem (īpaši ziemā) parasti lombardā izveidojas rinda, jo daudzi steidz kaut ko ieķīlāt, lai iztiktu līdz algai. Pēc tam notiek pretējais
Foto: Ivars Veiliņš
process – cilvēki dodas atpakaļ uz lombardu un izpērk savas mantas.
ar galiem. Mums tas nav izdevīgi
– no vienas puses, aizdodam naudu
zaglim, no otras – telefonu neviens
neizpērk, procentus nemaksā, bet
mums ar to mobilo, kas ar katru
nedēļu zaudē vērtību, arī nav ko
iesākt,» viņa spriež.
Taču pats sāpīgākais ir redzēt
vecākus, kas uz lombardu ierodas
izstrēbt savu lolojumu muļķības.
«Ierodas mamma, kliedzot uz
mums, ka lombardā ir vai visa
viņas mantība. Izrādās, dēliņš
ieķīlājis. Ko tad mēs varam darīt,
ja dēliņam jau divdesmit, sen kā
no narkotikām atkarīgs un vecāki ar viņu netiek galā? Iznes vai
visu māju uz lombardu! Ātri vien
vecāki saprot, ka ar draudēšanu
vai kliegšanu lombardā neko nepanāks – vienojāmies, ka vecākiem
ir tiesības mantu izpirkt,» stāsta
uzņēmēja.

Neapmierināto netrūkst

Lombards ir bizness, un tā galvenais uzdevums – pelnīt, tāpēc itin
bieži strīdi un iebildumi izceļas par
summu, ko lombardā gatavi aizdot
par vienu vai otru preci. «Protams,
mēs neņemsim lietu, kas mums
nav izdevīga. Ja nu cilvēks neatnāk
tai pakaļ? Kur mēs to liksim? Vai
varēsim realizēt? Tie ir jautājumi,
kas ir svarīgi. Tāpat iespējams, ka
šobrīd precei ir vērtība, bet pēc kāda
laika tā var kristies – it sevišķi jau
dažādas jaunās tehnoloģijas. Tad
nu ir jāskaidro. Nekas cits neatliek.
Ja kādreiz šādas mantas varēja vēl
labi pārdot, tad tagad cilvēkam ir
tik daudz iespēju aiziet uz veikalu
un iegādāties līzingā to pašu, tikai
jaunu. Kāpēc pirkt lietotu lombardā? Atceros, reiz viena sieviete
atnesa savu nobružāto mēteli – mēs
to nepaņēmām. Viņa ilgi sēdēja un

raudāja, jo viņai nebija nekā cita,
ko ieķīlāt, lai izdzīvotu...» atceras
uzņēmēja.

Zelta zobi ar gaļu

Izrādās, ka ļoti «ejoši» lombardā
ir zelta zobi. Īpašnieki jau pat zina
teikt, ka tagad maz tādu, kas vēl nebūtu ieķīlāti. «Zelta zobi arī mums
ir ļoti vērtīgi, jo tiem ir visaugstākā
zelta prove, tāpēc juvelieri pēc tam
tos piemaisa pie zemākas proves un
iegūst ļoti kvalitatīvu dārgmetālu,»
atklāj uzņēmēja.
Pats šķebinošākais atgadījums,
ko stāsta lombardu saimnieki, ir
saistīts tieši ar zobiem. Reiz kāds
jelgavnieks atnācis uz lombardu
un gluži vai tieši no mutes izņēmis
zelta zobu protēzi, kurā vēl svaigi
saglabājušās ēdiena paliekas. Šķebinoši... Bet lombardam tie bija
jāpieņem.

Jelgavā jau vispār uz lombardiem
galvenokārt tiek nesti dažādi dārgmetāli, jo daudzas lietas kā neizdevīgas te vispār nepieņem.

Augļotāji arī tirgū

Spirt, vodka sigareti – tie ir zināmie saukļi no tirgus, arī Jelgavas.
Taču diezin vai daudzi zina, ka tirgū
šādā slepenā aizsegā darbojas arī
augļotāji jeb cilvēki, kas izsniedz
kredītu pret zināmu ķīlu. «Arī šādi
cilvēki bija, ir un būs... Viņi jau strādā pavisam citādāk – pieņem preci
tikai no pārbaudītiem, zināmiem
cilvēkiem, viņiem ir izstrādāts
arī pārdošanas tīkls, un tieši šajā
nelegālajā biznesā apgrozās tās
vērtīgākās dārglietas, antikvāri un
vēstures šedevri. Tie ir īstie cilvēki,
kas tiešām pelna vērienīgas summas. Viņus neviens nezina, bet viņi
zina visu,» atklāj uzņēmēja.

Jo sliktāk valstij – jo labāk mums
 Sintija Čepanone

Gan akciju sabiedrības «Orbīta» valdes
priekšsēdētājs Artūrs
Kravals, gan akciju sabiedrības «Zemgales
kredīts» valdes locekle
Oksana Eisāne atzīst,
ka vasaras mēnešos
lombardu apgrozījums
samazinās, turpretim
ziemā šis bizness iet
no rokas. Īpaši daudz
klientu ir mēneša sākumā un beigās, pirms
un pēc svētkiem, kad
vairumam klientu nepieciešama nauda, lai
varētu iztikt līdz avansam vai algai.
Kredīts pāris minūšu laikā

«Lombardu Jelgavā atklāju
1991. gadā, un tas bija pirmais komerclombards Latvijā,» A.Kravals
atzīst, ka tā pastāvēšanas laikā
pavisam skaidri var apjaust, kā
mainījusies situācija valstī. Viņš
neslēpj, ka šis ir nežēlīgs bizness
– jo sliktāk valstī, jo labāk lombardiem. Kaut arī, spriežot pēc
tā, ko klienti lombardā ieķīlā, par
cilvēku zemo labklājības līmeni
sūdzēties būtu grēks. «Nenoliedzami, Jelgavā vieniem dzīves
līmenis uzlabojas, citiem, gluži

«Zemgales
kredīta»
valdes locekle
Oksana Eisāne atzīst, ka
neizbēgt no
zagtām mantām lombardos, jo zelts
ir bez sejas
– nekad nevari būt drošs,
ka ieķīlātājs
ir arī mantas
īpašnieks.
pretēji, pasliktinās, taču lombardus izmanto kā vieni, tā otri,»
stāsta A.Kravals. Arī O.Eisāne,
kura lombardu Jelgavā izveidoja
1996. gadā, atzīst, ka par klientu
trūkumu žēloties nevar, turklāt
aizvien ir vairāk tādu, kas ieķīlāt
nes ļoti vērtīgas lietas.
Galvenokārt lombardā cilvēki
ieķīlā zelta izstrādājumus, taču
aizdevumu iespējams saņemt arī
pret audio, video tehniku, televizoriem, mobilajiem telefoniem.
«Mēs pieņemam tādas mantas,
kuras uzskatām par ķīlai atbilstošām. Tie noteikti nav veci mobilie
telefoni vai televizori – mums nepieciešama vismaz kaut kāda garantija, ka klients ķīlu izpirks vai
arī, sliktākajā gadījumā, ka mēs
to pēc tam varēsim realizēt tālāk

bez zaudējumiem,» paskaidro
O.Eisāne, norādot, ka jau pašlaik
aizdot naudu pret mobilo telefonu
kļūst nerentabli, jo modeļi mainās ļoti strauji. Latvijā ir tikai
pāris lombardu, kur iespējams
ieķīlāt apģērbu. «Mēs apģērbu
nepieņemam. Pat dārgus kažokus
ne. Pirmkārt, mums nav speciālista, kas varētu noteikt kažoka
vērtību, otrkārt, nav tik plašu
telpu, lai līdz izpirkšanai tos varētu uzglabāt,» teic A.Kravals. Arī
traukus lombardos ieķīlāt nevar,
izņemot, protams, zelta vai sudraba izstrādājumus. Taču jāņem
vērā, ka tad to vērtību nosaka
nevis pēc tā, cik antikvārs vai
citādi vērtīgs ir trauks, bet gan
pēc tā, cik tas sver.
Gluži tāpat ir arī ar rotaslietām

– tās pirmām kārtām ir dārgme- kā izveidojies savs klientu loks,
tāls. Jo smagāks un augstvērtī- un tie, kas uz manu lombardu
gāks, jo lielāku summu iespējams nāca pirms desmit, piecpadsmit
saņemt. Galvenokārt to nosaka gadiem, nāk arī pašlaik.» Un
fakts, ka ķīlas neizpirkšanas klientu lombardiem netrūkst.
gadījumā ne visas rotaslietas Arī pastāvīgo, kurus aizdevēji jau
iespējams arī realizēt kā rotas. pazīst vaigā.
Piemēram, laulības gredzenu ar
«Ir pat zināma cilvēku kaiegravētiem vārdiem pārdot var tegorija, kas dzīvo, kā saka,
vienīgi kā dārgmetālu. Turklāt, no lombarda līdz lombardam,»
lai rotaslietas varētu piedāvāt A.Kravals paskaidro, ka šādi
pārdošanā, tās jāslīpē, jāpulē, un cilvēki ieķīlā, maksā procentus,
tas ir piņķerīgs process. «Dārg- pēc tam ķīlu izpērk un atkal nāk
akmeņus gan mēs
ieķīlāt. Acīmrenepieņemam, jo Cik var dabūt par zelta
dzot tas viņiem
vajadzīgs ļoti labs un sudraba gramu
palīdz izdzīvot
speciālists, lai va- lombardā
no algas līdz alrētu noteikt reālo
gai. Savukārt
akmens vērtību,» Zelts
ne mazums esot
333.; 375.; 500. prove – Ls 2
teic A.Kravals, saarī tādu, kas
583.; 585. prove – Ls 6 – 6,50
vukārt O.Eisāne 750. prove – Ls 7
lombardā nodod
piebilst – ja rotas- 900.; 958. prove – Ls 8
zeltu un cerībā,
lieta ir ar briljan- Sudrabs
ka to reiz varēs
tiem, lombarda 875.; 925. prove – Ls 0,10
izpirkt, procenklientam par ķīlu
tus maksā pat
ir cerības saņemt mazliet lielāku gadu un ilgāk. «Loģiski to izskaidsummu.
rot nespēju – ja rēķina naudā,
Lombardu īpašnieki ir vienis- tad pavisam droši var teikt, ka
prātis – viņiem tomēr izdevīgāk, par summu, ko šādā gadījumā
ja klients ķīlu izpērk, līdz ar to cilvēks samaksājis procentos, jau
nauda nāk no procentiem.
sen būtu varējis iegādāties jaunu
zelta izstrādājumu.»
Savus klientus pazīst
Lombardu īpašnieki atzīst – apKaut arī mūsu pilsētā ir vai- lams ir uzskats, ka uz šo iestādi
rāki lombardi, A.Kravals teic, visbiežāk dodas bomži vai dzērāji
ka konkurence nav tik izteikta. – viņiem jau nav ko ieķīlāt. Lielā«Katrai šādai iestādei gadu lai- koties lombardu klienti ir cilvēki,

kuriem steidzami vajadzīga diezgan ievērojama naudas summa.
«Protams, es nerunāju par tiem,
kas ieķīlā auskariņus, lai dabūtu
trīs, piecus latus, bet par tiem,
kam pret ķīlu aizdodam 600 un pat
1000 latus,» A.Kravals pieļauj, ka
tādu ir apmēram 30 procenti. Bieži
vien – turīgi cilvēki, kas «iekrituši»
savā biznesā, piedzīvo īslaicīgas
finansiālas grūtības vai tādi, kuriem nauda vajadzīga šodien, bet
ienākumi gaidāmi pēc vienas divām dienām. «Pats dažkārt brīnos
par lietām, kuras šādos gadījumos
atnes ieķīlāt. Ir redzētas pat 120
Turēt tikai lombardu vien sen jau nav izdevīgi, tāpēc katram klāt ir
gramus smagas zelta ķēdes,» atklāj
arī veikals, kur neizņemtās mantas var iegādāties ikviens. Pircēju
lombarda saimnieks.
netrūkst – esot pat tādi, kam regulāri apstaigāt lombardu veikalus
Taču, runājot par klientiem,
ir sava veida izklaide.
lombardu īpašnieki atzīst, ka
neiztikt arī bez zināma riska. Neizpirktās ķīlas
virskārtas slēpjas metāls, uz kuru
Proti, nav nekādas garantijas, ka paliek lombardam
speciālais šķīdums pārbaudē nav
manta, kas atnesta kā ķīla, nav
Gadās, ka cilvēkiem nākas vil- reaģējis.
zagta. Gadījies, ka policija ķīlu kā ties. Proti, viņi atnes ieķīlāt zelta
Lielākoties ķīlas tiek izpirktas.
zagtu mantu izņem, un tas nozī- izstrādājumu, taču pēc pārbaudes A.Kravals rēķina, ka vidēji no 100
mē zaudējumus lombardam. Taču lombardā tiek atzīts, ka no zelta cilvēkiem ķīlai pakaļ neatnāk
no tā izvairīties nav iespējams, jo tam ir vien krāsa. Labākajā gadī- astoņi. O.Eisāne lēš, ka neizpirkti
naudu pret ķīlu Vidējā procentu likme lombardā jumā – tas ir ap- paliek 10 – 20 procenti ķīlu. Turlombardā iespē- – 0,5 – 0,7 procenti no kredīta zeltīts, un šādus klāt pieredze apliecina – ziemā
j a m s s a ņ e m t , summas par katru dienu (atseviš- izstrādājumus kā izpērk retāk, pakaļ neatnāk arī
uzrādot personu ķos lombardos – jo lielāka summa, ķīlu nepieņem. lietām, kas zaudējušas vērtību.
apliecinošu doku- jo zemāki procenti).
Kvalitatīvi zelta Turklāt – ne tikai materiālo.
mentu. Tādējādi,
Ja norādītajā termiņā cilvēks
izstrādājumu vilja vienreiz no krāpnieka ķīla, kas tojumi raizes sagādājuši ne tikai ķīlu nav izpircis, tā pāriet lomizrādījusies zagta, pieņemta, tad to īpašniekiem, bet arī lombardu barda īpašumā, kas ir tiesīgs
otrreiz aizdevums viņam netiks darbiniekiem, kas dažkārt kriet- lietu realizēt tālāk. Un izveidojas
izsniegts.
ni par vēlu uzzina, ka zem zelta nebeidzams aplis – ja cilvēks

augstvērtīgas zeltlietas neizpērk,
lombards tās pārdod, savukārt
iegūto naudu izmaksā par citām
zeltlietām, kas uz lombardu atnestas ieķīlāt.
«Viss, ko iespējams iegādāties
lombardā, maksā krietni lētāk
nekā veikalā, un cilvēki to novērtē. Pircēju netrūkst. Nereti ir
gadījumi, kad pērk uzreiz divus
un pat trīs zelta gredzenus, jo te
ir teju uz pusi lētāk nekā veikalā,» norāda O.Eisāne. A.Kravals
to skaidro ar faktu, ka cilvēki
zeltlietas iegādājas ne tikai kā
rotaslietas, bet uzskata to par izdevīgu investīciju. «Pirms dažiem
gadiem lombardā zeltu pieņēmām
par trijiem latiem gramā. Tagad
– jau par 6 – 6,50. Tendences
apliecina, ka zelta cena turpinās
augt,» viņš paskaidro.
Aptuvenās cenas, par kurām
tiek realizētas neizpirktās ķīlas, ir
šādas: zelta izstrādājums lombarda
veikalā maksā vidēji 15 – 25 lati,
bet par tā saucamajiem «lūžņiem»
jeb pārkausējamiem izstrādājumiem var saņemt 8 latus.
«Protams, lombards kā bizness
ir riskants, laika un naudas ietilpīgs. Arī apgrozījums, salīdzinot,
piemēram, ar pārtikas tirdzniecību, ir krietni lēnāks,» rezumē
O.Eisāne, gan piebilstot: «Taču
pat tik attīstītā zemē kā Amerika
lombardi nav retums.»

Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas
2. nodaļas 1. iecirkņa priekšnieks
Romans Dikovs gan uzsver, ka
lombardos netiek veiktas regulāras
pārbaudes – policija tur ierodas tikai
tad, ja ir pamatotas aizdomas par
zagtas mantas atrašanos lombardā. «Šādas situācijas var būt divas
– kāds apzagts, mums ir nozagto
mantu apraksts un aizdomas, ka
tās varētu tikt realizētas lombardā;
vai otrs – cilvēks, kuram kaut kas
ir nozagts, jau pats to pamanījis
vienā vai otrā lombardā piedāvātu
tirgošanā. Tad arī policija dodas uz
lombardu, lai atsavinātu nozagto
lietu,» skaidro R.Dikovs.
Tomēr policija uzsver, ka lombardi nav nedz atsaucīgi, nedz
ieinteresēti sadarboties ar policiju
šādos gadījumos. «Likuma robežās
lombards jau neko nav pārkāpis
– pie viņiem ir atnācis cilvēks ar
kādu mantu, ko vēlējies ieķīlāt.
Viņš parāda pasi, viņam izraksta
kvīti, un viss likumiski ir kārtībā.
Lombardam pat nav tiesību no
cilvēka kaut ko nepieņemt. Vienīgais izņēmums ir nepilngadīgas
personas – kaut ko ieķīlāt var tikai
pilngadīgie. Taču par to, kāda ir
mantas izcelsme, lombards nav
atbildīgs,» atzīst R.Dikovs.
Viņš arī neuzskata, ka pēdējo
desmit gadu laikā situācija šajā ziņā

Romans
Dikovs
atzīst, ka
lombardi
nav ieinteresēti
pārkāpt
likumu,
jo tas var
apdraudēt viņu
biznesa
drošību.
Foto: JV
pilsētā būtu mainījusies. «Mainījies
varbūt ir to preču klāsts, ko nes ieķīlāt, taču to, ka būtu samazinājusies
zagtu mantu ieķīlāšana, apgalvot
nevar,» piebilst R.Dikovs.
Policija arī nevar uzzīmēt tādu
vienotu portretu zagtu mantu ieķīlātājiem. «Tie, protams, nav pensionāri vai valsts iestāžu darbinieki,
bet visas pārējās kategorijas varētu
atbilst,» saka R.Dikovs, turpinot, ka
vieglāk būtu ieskicēt cilvēka portretu
no garnadžu aprindām. «Tie noteikti
nav, tā teikt, sava amata profesionāļi
– tie, kas zog profesionāli un lielos
apmēros, noteikti pēc tam nozagto
neieķīlās lombardos. Zagļi jau arī
nav muļķi – viņi neriskēs ar iespēju
tikt izskaitļotam un atklātam. Tā
saucamie profesionāļi savu guvumu
realizē pavisam citur. Savukārt lombardos visbiežāk nonāk sīko zaglēnu
guvums – tās ir, piemēram, zādzības
uz ielām, kad cilvēkam norauj pulksteni, atņem zeltlietas, telefonus. Lai
saņemtu kaut kādu naudu, manta
tiek nesta uz lombardu,» stāsta
R.Dikovs.
Lai cik arī tas šķistu dīvaini,
zaglis šajā gadījumā visbiežāk ir

vinnētājs – policija atrod zagto
mantu lombardā, to atpazīst īstais
īpašnieks, un manta viņam tiek
atdota. Savukārt lombards, kas
jau izmaksājis naudu par šo mantu tās nozadzējam, paliek gan bez
mantas, gan naudas, ko aizdevis
zaglim. «Lombardiem atliek tikai
viena iespēja – tiesāties ar zagli,
lai tas atgrieztu naudu, taču es pat
neesmu dzirdējis, ka kāda no šādām
prāvām Jelgavā būtu uzsākta vai
novesta līdz veiksmīgam iznākumam,» piebilst R.Dikovs.
Tās lietas, kas visbiežāk zagtas
nonāk lombardos, esot mobilie
telefoni un zeltlietas – pulksteņi,
gredzeni, auskari, ķēdītes. «Tas
laiks, kad lielākā vērtība šķita
japāņu magnetofoni, protams, ir
garām. Tagad tādi vairs nevienu
neinteresē,» tā R.Dikovs.
Viņš arī teic, ka vismaz Jelgavā
neatceras gadījumu, kad lombardos nonāktu preces, kas nozagtas
lielveikalos. «Jā, zādzības lielveikalos joprojām ir aktuālas, taču
tur visbiežāk tiek zagts alkohols
vai pārtikas preces, ko neieķīlāsi,»
saka R.Dikovs.

Klienti atklāj
Pārsla, 36 gadi, floriste
pārdevēja:
«Pirmo reizi uz lombardu
atnācu pirms trijiem gadiem,
jo bija nepieciešama nauda.
Izjūtas – nekas īpašs, jo es
taču vēlējos ieķīlāt savu, nevis
svešu mantu. Manuprāt, šī
ir ļoti laba iespēja pavisam
īsā laikā tikt pie naudas.
Piemēram, tikko es ieķīlāju
savus zelta auskarus, par
kuriem dabūju 16 latus. Un
man pietiks, lai izdzīvotu līdz
avansam. Pašlaik ar iztikšanu
ir pagrūtāk – ar algu ir «par
īsu», avansu maksā ap 15. datumu, turklāt nesen nosvinēts
Jaunais gads. Uzskatu, ka
lombarda pakalpojumi izdevīgi tiem cilvēkiem, kuriem
nepieciešama neliela naudas
summa – to var saņemt īsā
laikā un atdot pāris dienu vai
mēneša laikā. Procenti, kas
jāmaksā, salīdzinot ar aizņēmumu no bankas, ir mazi.
Domāju, ka arī turpmāk, ja
būs tāda nepieciešamība, izvēlēšos kādu zeltlietu ieķīlāt
lombardā.»
Jevgeņijs, 21 gads, celtnieks:
«Lombards nekas labs nav
– nu kāds labums ieķīlāt savu
mantu, maksāt procentus
un pēc tam to izpirkt?! Taču
naudu vajag. Piemēram, tagad

man ir ārkārtas situācija, tāpēc
atnācu ieķīlāt savu zelta ķēdīti
un krustiņu. Cik par to dabūšu,
tā jau ir mana problēma, taču
zinu, ka šo summu varēšu atdot
jau pēc vienas divām nedēļām.
Tad arī atgūšu ieķīlāto. Arī agrāk pāris reižu lombardā esmu
ieķīlājis zeltlietas un vienmēr
tās esmu izņēmis.»
Svetlana, 37 gadi, menedžere:
«Uz lombardu nāku tad, kad
man steidzami vajadzīga nauda,
un šajā laikā tas ir īpaši aktuāli,
ņemot vērā, ka bijuši svētki. Es
parasti ieķīlāju zeltlietas – galvenokārt tās, kas saglabājušās
no mammas un vecāsmātes. Šīs
rotas es nekad nelieku, taču arī
pārdot negribu – pirmkārt, tā
man ir dārga piemiņa, otrkārt,
tās man noliktas nebaltai dienai un ne vienu reizi vien man
palīdzējušas izķepuroties no
finansiālām grūtībām. Šoreiz
ieķīlāju zeltlietas par 180 latiem. Manuprāt, lombardam
atšķirībā no cita veida aizdevumiem ir vairāk priekšrocību,
piemēram, neviena banka kredītu neizsniegs piecu minūšu
laikā, arī ne uz nedēļu vai
divām. Taču lombardā tas ir iespējams, un procenti ir jāmaksā
nevis par mēnesi, bet par dienu
– jo ātrāk izpērku, jo lētāk tieku
cauri. Ieķīlājot es zinu, ka man

pēc nedēļas divām nauda būs,
tāpēc arī nebaidos to darīt.
Zinu – ja zeltlietas neizpirktu,
tās lombards varētu pārdot.
Es gan pati neko neesmu pirkusi lombardā un negrasos to
darīt. Uzskatu, ka zelts nes
informāciju par iepriekšējo
saimnieku, tādēļ priekšroku
dodu jaunām zeltlietām. Itin
bieži aizbraucu uz Poliju, kur
tās var nopirkt krietni lētāk
nekā pie mums. Tur tad arī
iegādājos jaunas rotas.»
Anna, 50 gadi, pašlaik
nestrādā:
«Reti, tomēr lombarda pakalpojumus izmantojusi esmu
– neuzskatu, ka ieķīlāt to, ko
savulaik pati esmu nopirkusi,
ir kas slikts. Turklāt tagad
nestrādāju, taču nauda ir vajadzīga, īpaši lieli tēriņi man
bija pirms Ziemassvētkiem,
atceros – pirms trijiem gadiem
pasaulē nāca mans mazdēls
un arī tad lombardā ieķīlāju
savas zeltlietas. Pašlaik izveidojusies tāda situācija, ka dabūt kredītu no bankas ir grūti.
Protams, ja cilvēks strādā, tad
cerības ir, bet ja nestrādā...
Nupat ieķīlāju zelta ķēdīti ar
kuloniņu un gredzenu. «Uz
rokas» par ķēdīti un kuloniņu
vien dabūju 20 latus. Savas
zeltlietas pēc kāda mēneša
noteikti izpirkšu.»
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LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Vâcijas seriâls. 461.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4683.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 230.sçrija.
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve».*
12.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.15 «Pârdomas par barikâþu laiku».
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».
13.45 «Eiropas ieòemðana».
14.20 «Ceïojums ar garðu».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Suòu íçrâji»; «Parlaments». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
9.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Vâcijas seriâls. 461.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4684.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Dzîvâ valoda».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 231.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.15 Laika ziòas.
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Vakara intervija». Raidîjumu vada G.Grûbe.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 113.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
3.sçrija.
10.50 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS topo».*
13.10 «Mîlas viesulis». Vâcijas seriâls. 188.sçrija.
14.00 ULEB kausa izcîòa basketbolâ. ASK/Rîga
– Artland Dragons.*
16.00 «Likteòa atraidîtâ». Venecuçlas seriâls.
113.sçrija.
16.50 «SeMS summç».
18.05 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 89.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
4.sçrija.
20.05 «Dzîvnieku ìimenes». Dokumentâla
filma. 3. un 4.sçrija.
21.00 «Noziedzîgie prâti 2». ASV seriâls.
21.45 «Tavs auto».*
22.15 Pasaules meistarsacîkstes F-1 uz ûdens.
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 89.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Ticçt un cerçt». ASV komçdijseriâls. 8.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîlestîbas lîkloèi». melodrâma. 2006.g.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 28.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 485.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 65.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 41.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 22.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 109.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 55.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 53.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.30 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dubultremonts». Pârvçrtîbu ðovs.
21.50 «Mâkslîgais skaistums». ASV seriâls.
10.sçrija.
22.55 «Skrçjiens pçc miljona 7». Realitâtes
ðovs. 2.sçrija.
23.55 «Seðas pçdas zem zemes». seriâls. 8.sçrija.
0.55 «Viòa spiego». ASV seriâls. 39.sçrija.
1.50 «Atomvilciens». ASV asa siþeta filma.
4.05 «Zivtiòa vârdâ Vanda». Lielbritânijas un
ASV komçdija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 44.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.

tv programma
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 109.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis». Seriâls. 45.sçrija.
10.15 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 79. un
80.sçrija.
12.05 «Ekstrasensu cîòas». Šovs. 4.sçrija.
13.00 «Mâmiòu klubs».
13.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 4.sçrija.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 8».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 22.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne». Seriâls. 9.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 4».
Animâcijas seriâls. 12.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 70.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Seriâls. 110.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 81. un 82.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV
detektîvseriâls. 2.sçrija.
21.20 «Izlauðanâs 2». ASV asa siþeta seriâls.
13.sçrija.
22.20 «Vaïsirdîga atzîðanâs»
22.55 «Krievu specvienîba» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 2.sçrija.
23.55 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.25 «Logi» (ar subt.).
1.20 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 8».
Lielbritânijas seriâls. 22.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne». Seriâls. 9.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).*
9.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Krievijas
sarunu ðovs.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Šovs.
17.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Šovs.
Speciâlizlaidums.
17.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
18.30 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ
loka» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Okðíeri 5» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
21.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
22.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Sarunu ðovs ar Dâvidu.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Otrdiena, 15.janvâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Vâcijas seriâls. 462.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4684.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 231.sçrija.
10.50 «Dzîvâ valoda».
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Gads manâ novadâ». Vidzeme.
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Vakara intervija».*
13.50 «Latvijas teâtru vçsture». Liepâjas
teâtris. 6.daïa.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Gulbis»; «Murrgi». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
10.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Vâcijas seriâls. 462.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4685.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 232.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.15 Laika ziòas.
21.20 «Prici ìimenes gods». ASV kriminâlkomçdija.
23.30 Nakts ziòas.
23.45 «Galva. Pils. Sçta».*
24.00 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Medicîna un mçs».*
9.35 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 114.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
5.sçrija.
10.50 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
10.55 «Japânas brîniðíîgâs ainavas».

Dokumentâla filma. 2.sçrija.
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS summç».*
13.10 «Mîlas viesulis». Vâcijas seriâls. 189.sçrija.
14.00 Eiropas lîgas spçle basketbolâ sievietçm.
TTT/Rîga – Fenerbache (Turcija).*
16.00 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 114.sçrija.
16.50 «SeMS un eksperti».
18.05 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 90.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
6.sçrija.
20.05 «Dzîvnieku ìimenes». Dokumentâla
filma. 5. un 6.sçrija.
21.00 «Adrenalîna mednieki». Dokumentâls
seriâls. 7.sçrija.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 90.sçrija.
23.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 26.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 53.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mûþa mîlestîba». Melodrâma. 2006.g.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 29.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 486.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 66.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 42.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 23.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 110.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 56.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 54.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Nodevîba». Vâcijas melodrâma.
22.55 «Precies ar mani». Romantiska komçdija.
0.50 «Viòa spiego». ASV seriâls. 40.sçrija.
1.45 «Zilâs asinis». Lielbritânijas komçdija.
3.30 «Cilvçks no Rio». Piedzîvojumu komçdija.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 22.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 45.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 110.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis». Seriâls. 46.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.).
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 81.
un 82.sçrija.
12.05 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Izlauðanâs 2». ASV seriâls. 13.sçrija.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 1.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne». Seriâls. 10.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 4».
Animâcijas seriâls. 13.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 71.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Seriâls. 111.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 83. un 84.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Òujorka 3». Detektîvseriâls. 5.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 3». ASV seriâls. 21.sçrija.
22.20 «Slaisti». ASV kriminâldrâma.
1.10 «Remonta skola» (ar subt.). 1.sçrija.
2.05 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas seriâls. 1.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne». Seriâls. 10.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
9.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Okðíeri 5» (ar subt.). Seriâls. 12.sçrija.
15.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). ðovs.
17.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
17.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
18.30 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ
loka» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).

20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
21.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
22.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Sarunu ðovs ar Dâvidu.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Treðdiena, 16. janvâris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 463.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». ASV seriâls. 4685.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 232.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «LTV portretu izlase». Reþisors A.Hermanis.
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Futûrðoks».
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
11.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 463.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4686.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 233.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.05 Laika ziòas.
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Biznesa TV þurnâls».
9.35 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 115.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
7.sçrija.
10.50 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS un eksperti».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 190.sçrija.
14.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle. BK
Barons – ASK/Rîga.*
16.00 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 115.sçrija.
16.50 «SeMS zupâ». Vada Estere un Mauriòð.
18.05 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 91.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Eiropas meistarsacîkðu atlases sacensîbas
rokasbumbâ. Latvija – Rumânija.
21.20 «Romija un Miðela. Sâkums». ASV komçdija.
22.50 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.20 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 91.sçrija.
0.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 27.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 54.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Negaidîtâ mîla». Melodrâma.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 30.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 487.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 67.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 43.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 23.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 24.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 111.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 57.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 55.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.
21.50 «Roma». Vçsturiska drâma. 1.sçrija.
22.55 «Âtrâ palîdzîba 9». ASV seriâls. 19.sçrija.
23.55 «Teksasas reindþers 7». Seriâls. 1.sçrija.
0.55 «Flûks». ASV ìimenes filma. 1995.g.

Ceturtdiena, 2008. gada 10. janvāris

2.50 «Terminators». ASV asa siþeta filma.
5.05 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 23. un 24.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 46.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 111.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 47.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.). 2.sçrija.
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Seriâls. 83.
un 84.sçrija.
12.05 «C.S.I. Òujorka 3». ASV seriâls. 5.sçrija.
13.00 «Doktors Hauss 3». Seriâls. 21.sçrija.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 2.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne». Seriâls. 11.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 72.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Seriâls. 112.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 85. un 86.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
21.20 «Izredzçtie: Pasauli glâbjot». Seriâls. 19.sçrija.
22.20 «Zibenslode». Piedzîvojumu filma.
0.55 «Remonta skola» (ar subt.). 2.sçrija.
1.50 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9». 2.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne». Seriâls. 11.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
9.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
15.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas sarunu ðovs.
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). ðovs.
17.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
17.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
18.30 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka»
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
21.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
22.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.).
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Sarunu ðovs ar Dâvidu.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Ceturtdiena, 17. janvâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2».Seriâls. 464.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4686.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 233.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 Muzikâlie LTV videofondi. «Eirodziesma
2001».
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas seriâls.
12.sçrija.
15.50 «Ðâvçjguríi».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 464.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4687.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 234.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.11 Sporta ziòas.
21.15 Laika ziòas.
21.20 «Abi labi».
22.00 «Diþie çìiptieði». Dokumentâla filma.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».*
9.35 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 116.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.

8.sçrija.
10.50 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS zupâ».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 191.sçrija.
14.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Kortînâ.
1. un 2.brauciens divnieku ekipâþâm.*
16.00 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 116.sçrija.
16.50 «SeMS asi prâtîgs».
18.00 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 92.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
9.sçrija.
20.05 «Lçnâ azbesta nâve». Francijas
dokumentâla filma.
21.00 «Tur, kur dzimtene». Melodrâma. 2003.g.
22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Zootrops».
23.40 «Pirts stâsti».*
0.10 «Muhtars atgrieþas 2» (krievu val.).
Krievijas detektîvseriâls. 92.sçrija.
0.55 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 28.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 55.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 «Mîlas vasara». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 31.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 488.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 68.sçrija.
15.05 «Reba». Seriâls. 44.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 24.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 25.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 112.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 58.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 56.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas kara drâma. 1. un 2.sçrija.
23.05 «Tîmeklis» (ar subt.). Seriâls. 1.sçrija.
0.10 «Grieíijas brîvdienas» (ar subt.). Krievijas melodrâma.
2.00 «Rokijs 4». ASV sporta drâma. 1985.g.
3.50 «Dzîvot un mirt Losandþelosâ». ASV
kriminâldrâma. 1985.g.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 47.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 112.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 48.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.). 3.sçrija.
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 85. un 86.sçrija.
12.05 «Izredzçtie: Pasauli glâbjot». Seriâls. 19.sçrija.
13.00 «Gribi bût miljonârs?» TV spçle.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 3.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne». Seriâls. 12.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 73.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Seriâls. 113.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 87. un 88.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «C.S.I. Maiami 5». Detektîvseriâls. 16.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Rîtausma». ASV katastrofu filma.
0.35 «Remonta skola» (ar subt.). 3.sçrija.
1.35 «SMS èats».
4.15 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 3.sçrija.
5.00 «Snovborda nometne». Seriâls. 12.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
9.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
15.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.*
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). ðovs.
17.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
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17.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
18.30 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ
loka» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
21.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.
22.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
23.00 «Nakts ziòas» (krievu val.). Informatîvs
vakara raidîjums.
23.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Sarunu ðovs ar Dâvidu.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Piektdiena, 18. janvâris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 465.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4687.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 234.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.50 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 5.sçrija.
13.45 «Kurp dodies?»
14.15 «Baltijas jauno mûziíu tops».*
14.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».
15.20 «Gulivera ceïojumi». Animâcijas filma.
13.sçrija.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 465.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4688.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andrejs nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 235.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.05 Laika ziòas.
21.10 «Bîstamâs mâjsaimnieces 3». ASV
seriâls. 1.sçrija.
22.00 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Grejas anatomija». Seriâls. 23.sçrija.
24.00 «Baltijas jauno mûziíu tops».

LTV 7
7.00 «Rîts ar draugiem» (krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Likteòa atraidîtâ». Seriâls. 117.sçrija.
10.25 «Slavenîbu mâjas». Dokumentâls seriâls.
10.sçrija.
10.50 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS asi prâtîgs».*
13.10 «Mîlas viesulis». Seriâls. 192.sçrija.
14.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
Kortînâ. 1. un 2.brauciens èetrinieku
ekipâþâm.*
16.50 «SeMS topo». Vada Lîva un Kârlis.
17.25 «Ceïo brîvi Ðengenâ» (krievu val.).
17.30 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Èezânâ.
1. brauciens divnieku ekipâþâm. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.15 «112 hronika».
19.30 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Èezânâ.
2. brauciens divnieku ekipâþâm. Tieðraide.
20.30 Eiropas meistarsacîkstes ðorttrekâ.
23.20 «Zveja» (krievu val.). Vada E.Zveja.
23.50 «24 stundas 3». ASV seriâls. 2.sçrija.
0.35 «NBA apskats».
1.05 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss». Kristîgâ programma.
6.35 «Maska». Animâcijas seriâls. 29.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 56.sçrija.
9.35 «Tautas balss».*
10.05 R.Pilèeres românu ekranizçjumi. «Cerîbu
spârni». Vâcijas melodrâma. 2007.g.
12.00 «Sasisto lukturu ielas 6» (ar subt.).
Krievijas detektîvseriâls. 32.sçrija.
13.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 489.sçrija.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». Izklaidçjoðs
raidîjums. 69.sçrija.
15.05 «Reba». ASV seriâls. 45.sçrija.
15.35 Bçrnu stunda. «Detektîvmeitenes».
Animâcijas seriâls. 25.sçrija.
16.05 «Supervaroòu komanda». Animâcijas
seriâls. 26.sçrija.
16.35 «Tesa». Seriâls. 113.sçrija.
17.35 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 59.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.05 «Tatjanas diena» (ar subt.). Krievijas
seriâls. Turpinâjums.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Saldais pârîtis». Komçdijseriâls. 9.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Zelta ìimene». Ìimenes spçle.

21.50 «Mîts». Íînas un Honkongas
piedzîvojumu komçdija.
0.15 «Bîstamie ûdeòi». ASV trilleris. 1999.g.
2.10 «Spâre». ASV psiholoìisks trilleris.
4.10 «Ceïð uz Arlingtonu». ASV trilleris.
6.10 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 25.sçrija.

TV3
5.50 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 48.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Makleoda meitas». Seriâls. 113.sçrija.
9.20 «Sargeòìelis» (ar subt.). Seriâls. 49.sçrija.
10.15 «Remonta skola» (ar subt.). 4.sçrija.
11.10 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 87. un 88.sçrija.
12.05 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriâls. 16.sçrija.
13.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidîjumu vada S.Druþko.
13.55 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 4.sçrija.
14.50 «Snovborda nometne». Seriâls. 13.sçrija.
15.45 «Dþekija Èana piedzîvojumi 5».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija; «Kaspers». Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.35 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 74.sçrija.
17.30 «Makleoda meitas». Seriâls. 114.sçrija.
18.25 «Laimîgi kopâ» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 89. un 90.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas». Vada A.Vârpiòa un Ç.Niedra.
20.20 «Dziesmu duelis». Muzikâls ðovs.
21.30 «Lîgavas tçvs 2». ASV komçdija.
23.35 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas
humora ðovs.
2.10 «Snovborda nometne». Seriâls. 13.sçrija.
3.00 «SMS èats».
5.00 «Noziegumam pa pçdâm 9».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 4.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Bçrnurîts». Animâcijas filmas.
8.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
8.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
9.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
10.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Realitâtes ðovs.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.*
13.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Dienas kopsavilkums.*
14.00 «Kriminâlâ Pçterburga 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
15.00 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs.
16.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). ðovs.
17.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Speciâlizlaidums.
17.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
18.30 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ
loka» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Koncerts. Tieðraide.
23.00 «Ekspedîcija 1000 jûdzes aiz Polârâ loka».
24.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Sarunu ðovs ar Dâvidu.
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Sestdiena, 19. janvâris
LTV 1
8.15 «Andrejs nav mâjâs».
8.45 «Spageti»; «Putnu dienas». Filmu studijas
AB animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas animâcijas
seriâls. 18.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Ceïojums ar garðu».
11.00 «Kâ jums pakalpot?» Komçdijseriâls. 25.
un 26.sçrija.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Þans Març
– pusdievs». Dokumentâla filma.
13.00 LNO Vecgada svçtku koncerts. 1. un
2.daïa.
14.30 «Projekts Vizuâlâ Latvija. Cikls Latvijas
pagasti». Skrîveru pagasts.
14.45 «Tusiòð ar Dereku». Kanâdas
komçdijseriâls pusaudþiem. 30.sçrija.
15.10 «Zini vai mini!» TV spçle.*
15.45 «Futûrðoks».
16.15 «Cerîbu upe». Francijas seriâls. 11.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Eiropas ieòemðana».
19.00 «Vides fakti».
19.35 «Grejas anatomija». Daudzsçriju mâkslas
filma. 24.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kegnija un Leisija. Caur stikla griestiem». ASV kriminâldrâma. 1995.g.
22.55 Nakts ziòas.
23.00 «Par dzîvi un nâvi». Lielbritânijas drâma.

LTV 7
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Televeikala skatlogs». «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Spârni, kâjas,
astes» (krievu val.).
9.45 «Par tîru vidi un Daugavu» (krievu val.).

10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «NBA spçïu apskats».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 SeMS piedâvâ... Gvena Stefanî.
12.40 «Tur, kur dzimtene». Vâcijas melodrâma.
14.15 Eiropas meistarsacîkstes ðorttrekâ
Ventspilî. Tieðraide.
15.30 «Tavs auto».
16.00 SEB Baltijas Basketbola lîgas spçle.
Lietuvos Rytas – ASK/Rîga. Tieðraide.
18.00 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Èezânâ.
1. brauciens èetrinieku ekipâþâm.
18.45 Eiropas meistarsacîkstes ðorttrekâ
Ventspilî.
19.30 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ Èezânâ.
2. brauciens èetrinieku ekipâþâm. Tieðraide.
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga 9» (krievu val.).
Krievijas seriâls. 5.sçrija.
21.50 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
22.20 «Vasaras karstumâ». ASV komçdija.
23.55 «Sniega zeme». Vâcijas drâma. 2005.g.

LNT
6.35 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 233.sçrija.
7.35 «Mâjokïa jautâjums». Realitâtes ðovs.*
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 29.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs. Vada I.Roíis.
10.05 «Harijs Poters un filozofu akmens». ASV
un Lielbritânijas pasaku filma. 2001.g.
13.00 «Amulets 7». ASV seriâls. 1.sçrija.
14.00 «Sveðâ dzîve». LNT seriâls. 53.–56.sçrija.
16.00 «Lohness». ASV un Lielbritânijas ìimenes
piedzîvojumu filma.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 19.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Elizabete I». Lielbritânijas un ASV
vçsturiska drâma. 2.daïa.
23.20 «Ârpus laika». ASV kriminâldrâma.
1.25 «Striptîza klubs». Erotiska filma.
2.30 «Aviators». ASV biogrâfiska drâma.
5.30 «Dakteris T un sievietes». ASV romantiska komçdija. 2000.g.

TV3
5.50 «Remonta skola» (ar subt.). 4.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 5.sçrija.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». Komçdijseriâls.
5.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 13.sçrija.
10.00 «Glâbçjkomanda Cepums».
Kulinârijas ðovs.
10.35 «Lîgavas tçvs 2». ASV komçdija. 1995.g.
12.35 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties». ASV un
Kolumbijas seriâls. 5. un 6.sçrija.
14.20 «Nevainojama bilde». ASV romantiska
komçdija. 1997.g.
16.15 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs. 5.sçrija.
17.05 «Mans necilais vecpuisis». Seriâls. 5.sçrija.
18.00 «Detektîvs Spensers». Seriâls. 5.sçrija.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 5.sçrija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
20.50 «Mazais câlis». ASV animâcijas filma.
22.35 «Sestais vîrs». ASV komçdija.
0.40 «Laipni lûgti Mûzportâ». ASV romantiska
komçdija.
2.40 «SMS èats».
5.00 «Matriks briesmâs». ASV seriâls. 15.sçrija.

TV5
8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
8.20 «Varvara skaistâ, mati pînç laistâs» (ar
subt.). Krievijas pasaku filma.
10.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «Gardi» (krievu val.). Kulinârijas raidîjums.
11.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.). Raidîjums
par medicînu.*
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.). Kristîgâ
programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.). Raidîjums par
kulinâriju.
14.00 «Ìimenes tiesa» (ar subt.). Sarunu ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val.). Realitâtes
ðovs. Nedçïas kopsavilkums.
18.00 Latvijas rallijs. 2007. gada apskats.
19.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.). Raidîjums par
kulinâriju.
19.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.
20.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.). Krievijas dokumentâls raidîjums.
21.30 «Lavîna» (krievu val.). Informatîvi
izklaidçjoðs raidîjums par slçpoðanu.
22.00 «Triecienspçks 6» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 3. un 4.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Krievijas sarunu
ðovs. Vada J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 20. janvâris
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija».

8.45 «Caurums»; «Kaíi». Filmu studijas AB
animâcijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Spicâs meitenes 3». Francijas animâcijas
seriâls. 19.sçrija.
10.00 «Ðâvçjguríi».
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
13.30 «Zonnenfeldu ìimene. Noslçpumi».
Vâcijas ìimenes filma. 2006.g.
15.00 «Dabas grâmata». Bebri Íemeros. Ciemos
pie pçrtiíçniem Nînas un Bartolomeo.
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Mûsu barikâþu laiks».
J.Podnieka studijas dokumentâla filma.
17.05 «Barikâþu laiks Rîgâ un LTV».
17.30 «Ielas garumâ». Tallinas iela.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Latvijas teâtru vçsture». Liepâjas
teâtris. 7.daïa.
19.00 «Province».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
4.daïa Mantinieki. 41.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Cîrulîði». Rîgas kinostudijas melodrâma.
22.45 «Projekts Cilvçks». I.Daksis – filozofs,
dzejnieks, mûziíis un ceïotâjs.
23.15 Nakts ziòas.
23.20 «Rozmarija un Timiâna». Detektîvseriâls.
20.sçrija.

LTV 7
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TV3
5.50 «Matriks briesmâs».
ASV seriâls. 16.sçrija.
6.50 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.30 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.00 «Neparastâ ìimenîte». 6.sçrija.
9.30 «H2O 2». Seriâls. 14.sçrija.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
Vada L.Bçrziòa un A.Veldre.
10.55 «Auklîðu klubs». ASV ìimenes komçdija.
12.40 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»*
TV spçle. Vada M.Olte.
13.40 «Pelnruðíîtes noslçpums». Kanâdas un
Luksemburgas romantiska komçdija.
15.25 «Smieklîgâkie videokuriozi 17». 5.sçrija.
16.10 «Ekstrasensu cîòas» (ar subt.).
Realitâtes ðovs. 6.sçrija.
17.05 «Mans necilais vecpuisis». ASV seriâls.
6.sçrija.
18.00 «Detektîvs Spensers». ASV seriâls.
18.55 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 6.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 «Droðsirdis». ASV vçsturiska filma.
23.50 «Pusnakts skrçjiens».
ASV piedzîvojumu filma.
2.10 «Bonda leìendârais kokteilis».
Dokumentâla filma.
3.15 «SMS èats».
5.00 «Kobra 10». Vâcijas seriâls. 6.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru» (krievu
val.). Kristîgais raidîjums.

8.00 «Bçrnurîts» (animâcijas filmas).
9.00 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
10.00 «Ciemos pie Tofika» (krievu val.).
Raidîjums ìimenei.
10.30 «Lavîna» (krievu val.). Informatîvi
izklaidçjoðs raidîjums par slçpoðanu.
11.00 Animâcjas filmas.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Defilç» (krievu val.). Vada M.Silova.
12.30 «Medline info» (krievu val.). Raidîjums
par medicînu.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.). Kristîgâ
programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.). Kulinârijas
raidîjums.*
14.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.). Krievijas
realitâtes ðovs.
15.00 «Hallo, Jûrmala!» (krievu val). Realitâtes
ðovs. Koncerts.*
18.00 Pasaules meistarsacîkstes autorallijâ.
2007. gada apskats.
19.00 «Pilsçta» (krievu val.). Informatîvs
raidîjums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums. Vada
V.Andrejevs.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentâls raidîjums.
22.00 «Mentu kari 3» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 7. un 8.sçrija.
24.00 «Par to» (ar subt.). Sarunu ðovs. Vada
J.Hanga.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls. SMS
ar iepazîðanos.

8.15 «Televeikala skatlogs». «Nedçïas apskats».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Izglîtîba un karjera».
9.00 «Televeikala skatlogs». «Arguments». Par
paðvaldîbu lietâm. www.tv.lv
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Ar makðíeri».*
12.45 Eiropas meistarsacîkstes ðorttrekâ Ventspilî.
16.40 «Nâkotnes parks».* Vada R.Zitmanis.
17.10 «SeMS summina».*
18.00 «Jûras zîdîtâji». Dokumentâla filma. 1.
un 2.sçrija.
19.00 «Ceïojumâ».
19.30 «Pazuduðie 3». ASV piedzîvojumu seriâls.
2.sçrija.
20.20 «Silkvûda». ASV biogrâfiska drâma.
22.25 «Krçjums... saldais».
22.55 «Nakts stalkers». ASV seriâls. 2.sçrija.
23.40 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.40 «Logi» (ar subt.). Sarunu ðovs. 234.sçrija.
7.35 «Dubultremonts».* Pârvçrtîbu ðovs.
8.30 «Gïçvais suns Drosminieks». ASV
animâcijas seriâls. 30.sçrija.
9.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10». Izklaidçjoðs
raidîjums visai ìimenei. 20.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.35 «Mîts». Íînas un Honkongas
piedzîvojumu komçdija.
13.00 Dziesmu aptaujas Latvijas Muzikâlâ lîga
2007 finâls.*
15.15 «Latvieði Dakarâ». Rallijreida Lisabona
– Dakara 2008 3.nedçïas apskats.
16.15 «Gepards». ASV ìimenes piedzîvojumu
filma. 1989.g.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 20.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.10 LNT ziòu Top 10; sporta ziòas.
21.00 «Lidojoðo dunèu nams». Íînas un
Honkongas piedzîvojumu drâma.
23.15 «Dþonijs Mnemoniks». ASV un Kanâdas
trilleris. 1995.g.
1.15 «Miesassargs» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 1.sçrija.
2.20 «Kriminâlizmeklçðanas nodaïa» (ar
subt.). Krievijas seriâls. 10.sçrija.
3.25 «Nauda uz diviem». ASV kriminâldrâma.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 26.sçrija.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra lēmumiem Nr.17/14
un Nr. 17/15 ir uzsākta detālplānojuma izstrādāšana teritorijām Dambja ielā 2A (Nr.09000030282, platība 3790 m²) un Kalnciema ceļā
31A (Nr.09000130209, platība 26 707 m²). Sabiedriskās apspriešanas
1.posma termiņš - no 28.01.2008. līdz 18.02.2008. Interesenti (fiziskās
un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13.30 līdz 14.30. Detālplānojumu
izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
G.Osīte, tālr.3005569.

DETĀLPLĀNOJUMS TERITORIJAI DAMBJA IELĀ 2A

Teritorija ir neapbūvēta un saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu
laika posmam līdz 2010.gadam minētais zemesgabals atrodas sabiedrisko un darījumu teritoriju apbūves zonā.
Detālplānojuma mērķis - teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot
sabiedrisko un darījumu objektu perspektīvās izvietošanas iespējas.

DETĀLPLĀNOJUMS TERITORIJAI KALNCIEMA CEĻĀ 31A

Teritorija ir neapbūvēta un saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu
laika posmam līdz 2010.gadam minētais zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves zonā (platība ~17 627 m²) un dabas pamatnes zonā.
Teritorija ir applūstoša, daļa teritorijas atrodas Lielupes aizsargjoslā
(platība ~18 822 m²).
Detālplānojuma mērķis - teritorijas infrastruktūras sakārtošana, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un
transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.
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Reklāma

Ceturtdiena, 2008. gada 10. janvāris

IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!

Skatīt sarkanos iezīmētos rāmīšus

Iespējama noma ar izpirkšanas tiesībām.
Pirmā iemaksa 10% un gada atliktais maksājums

1. 2-stāvu jaunbūve Ozolniekos, Vēja
ceļā, platība 172 kv.m. (5-istabas), pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi, mēbelēts.
Garāža. Visas pilsētas komunikācijas, t.sk.
gāze. Zeme 1300 kv.m. Ls 174 000.-

2. 1/2 mājas (ēkas 2.stāvs), Zemgales prospektā 13, «Ulmaņa laika», platība 145,3 kv.m.
(ieskaitot garāžu divām a/m), 4-ist., pabeigti
mājas iekšdarbi, saimniecības ēka, pagrabs,
garāža divām a/m. Ls 159 000.-

3. 2-stāvu māja Sprīdīšu ielā, platība
170 kv.m. 5-ist., (ieskaitot garāžu divām a/m, saimniecības ēku). Pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, kanalizācija
(vietējā), pilsētas ūdens un gāze. Zeme
720 kv.m. Ls 155 000.-

4. 2-stāvu jaunbūve Stadiona ielā,
platība 163 kv.m. Pilna iekšējā apdare.
Visas pilsētas komunikācijas. Žogs,
bruģis. Garāža. Zeme 1000 kv.m. Ls
150 000.-

6. Jelgavā, 6. līnijā, platība 210 kv.m.,
pilnībā pabeigti mājas iekšdarbi. Labiekārtota piemājas teritorija, bruģis.
Elektrība, ūdens un kanalizācija vietējā,
gāze. Zeme sākot no 1000 - 2000 kv.m.
Sākumcena Ls 138 000.-

7. Aveņu ielā. Pabeigti mājas iekšdarbi,
4 ist., 2 sanmezgli. Iekopta piemājas teritorija, žogs. Visas pilsētas komunikācijas
t.sk. gāze. Zeme 600 kv.m. Ls 119 000.-

8. Jaunbūve, Jelgavā, D/s «Atpūta»,
platība 180 kv.m., 5 istabas, pabeigti
mājas iekšdarbi. Elektrība, ūdens un
kanalizācija vietējā. Centrālā malkas
apkure. Zeme 600 kv.m. Ls 93 000.-

14. Ķieģeļu māja, Jelgavas rajonā, Jaunsvirlaukas pagastā, (23 kv.m. no Jelgavas centra)
platība 56 kv.m; (3-istabas), krāsns apkure.
Uz teritorijas saimniecības ēka un pirts. Zeme
2 ha. Asfaltēts piebraucamais ceļš līdz pašai
mājai. Ls 46 000.-

Jaunbūves jaunajā privātmāju rajonā, Vītoliņos. Platība 135 kv.m.
Pilsētas ūdens, kanalizācija (vietējā),
elektrība, centrālā apkure (siltuma
sūknis). Cenā iekļauts: pilna ārējā
apdare, žogs, iekopta piemājas
teritorija, iekšā-baltā apdare, signalizācija. Zemes 1500 kv.m. Objekta
nodošanas termiņš - 2007.gada
oktobris (uzsākta rezervācija). Ls
115 000.-

5. 1.5-stāvu māja Pionieru ielā, platība
115 kv.m., 3-istabas. Elektrība, kanalizācija un ūdens. Saimniecības ēka un
garāža ar kopējo platību 25.3 kv.m.
Zeme 605 kv.m. Ls 145 000.-

9. Māja Bebru ceļš, platība 105 kv.m.,
3-istabas, veranda. Uz teritorijas ir
garāža un saimniecības ēka. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 600 kv.m.
Ls 88 000.-

10. 1-stāvi māja Saulītes ielā, platība 80
kv.m. (3-ist.). Pabeigti mājas iekšdarbi,
iebūvēta virtuves iekārta iebūvēti skapji.
Iekopta piemājas teritorija. Zeme 632
kv.m. Ls 83 000.- vai maina pret dzīvokli

11. 2-stāvu māja, Vīgriežu ielā 20, ar
kopējo platību 217 kv.m; Visas pilsētas
komunikācijas, t.sk. gāze. Zeme 700
kv.m. Ls 79 000.-*/PIRMĀ IEMAKSA VAR
BŪT JŪSU DZĪVOKLIS/

12. Jaunbūve Jelgavā D/s «Atpūta», platība 155.7
kv.m. 5-istabas, iekšdarbi-pelēkā apdare. Komunikācijas: kanalizācija vietējā, elektrība. dens un
apkure jāievelk. Zeme 724 kv.m. Ls 79 000.-

13. 1-stāvu māja, Romas ielā, platība
60.2 kv.m. 3-istabas, pabeigti mājas
iekšdarbi. Visas komunikācijas. Zeme
600 kv.m. Ls 53 000.-

15. 1-stāvu ķieģeļu māja (1/2 pusi), Zaļeniekos
(centrs), 23 km no Jelgavas centra, platība 60
kv.m.(3-ist.,) Uz teritorijas divas saimniecības
ēkas un pamati pirts izbūvei. Pilsētas ūdens,
centrālā apkure (katls), gāze pie mājas žoga.
Asfaltēts piebraucamais ceļš. Zeme 8000
kv.m. Ls 43 000.-

16. 2-stāvu māja Filozofu ielā, platība
59.8 kv.m. (3-ist.). Uz teritorijas saimniecības ēka. Komunikācijas: elektrība,
krāsns apkure. Zemes platība 600 kv.m.
Ls 37 000.-

17. Tiek pārdota ziemas vasarnīca, Zvanu
ielā, platība 35.8 kv.m. 3-istabas, PVC logi.
Komunikācijas: elektrība, wc un ūdens iekšā, centrālā malkas apkure. Zemes platība
807 kv.m. Sākumcena Ls 32 000.-

18. Ziemas vasarnīca D/s «Mežvidi», platība
66.8 kv.m. 4-ist., nosiltinātas ārsienas, centrālā apkure (malkas), kamīns, parketa grīdas
(priežu). Uz teritorijas pirts, wc un ūdens
iekšā. Garāža. Blakus a/b pietura. Zeme 1100
kv.m. Ls 58 000.

19. 2-stāvu dārza māju Rudzu ielā,
platība 60.8 kv.m., 3-istabas, veranda
un virtuve. Pirts. Labiekārtota piemājas
teritorija, dīķītis. Blakus autoceļš uz
Rīgu. Zeme 883 kv. m. Ls 33 000.-

20. Vasarnīca, D/s “Viesturi RAF”, platība 57.3 kv.m. (3-istabas), kamīns. Pirts,
siltumnīca un saimniecības ēka. Zemes
platība 640 kv.m. Cena 25 000 Ls

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

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

23. Izīrē noliktavu telpas Jelgavas centrā, Elektrības 6A. Platība no 60 kv.m.
līdz 85 kv.m. Ls 2.00+ PVN Izīrē ofisa
vai tirdzniecības telpas Jelgavas centrā,
Elektrības ielā 6A. Platība 150 kv.m.
Ls 3.00+ PVN

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

25. Tiek pārdoti dzīvokļi un telpas komercdarbībai ATMODAS IELĀ 86, platība sākot
no 30-170 kv.m. visās telpās pabeigti iekšdarbi. Cena no 36 000 Ls - 113 000 Ls

26. Jelgavas raj., Staļģenes pag.,centrā, „Veldzes”, platībau 304.7 kv.m. tirdzniecības telpas
(1-stāvs, 158 kv.m), un dzīvojamās platības
(2-stāvs, 146 kv.m.). asfaltēts piebraucamais
ceļš. Zeme 1643 kv.m. Ls 30 000.-

27. 3500 kv.m. zeme Atmodas ielā
102A. Saņemti APU 5-stāvu mājas būvniecībai, pabeigts skiču projekts -mājai. Ir
pasūtīts tehniskais projekts, cenā iekļauti
projektēšanas izdevumi. Ls 80.-/kv.m.

28. 2190 kv.m., zeme Kazarmes ielā,
ir paredzēts daudzdzīvokļu māju apbūvei ar kopējo platību 1500 kv.m.,
Eur 400 000.-

29. 2-stāvu māja, Jelgavas centrā, Dobeles
ielā, platība 282 kv.m. Visas pilsētas komunikācijas. Zeme 598 kv.m. Ir saskaņots projekts uz 3
stāvu ēkas pārbūvi. Laba vieta komercdarbībai.
Ls 255 000.-

30. 1206 kv.m. Priežu ielā (Pārlielupe). Ir
iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ir
atļauja no JP par zemes izmantošanas veidusavrupmāju apbūvei. Ls 27 000.-

31. 1400 kv.m. un 2038 kv.m; zeme
jaunajā privātmāju ciematā 6.līnijā.
Elektrība uz zemes gabala, gāzes pieslēgums uz zemes gabala ir apmaksāts.
Asfaltēts Ls 25.-/kv.m.

32. 5 300 kv.m; zeme Savienības ielā 6,
ražošanas zona. Visas pilsētas komunikācijas uz pārdodamā zemes gabala.

Pārlielupe, Loka maģistrāle;
platība no 1100 līdz 2100
kv.m. Uz katra gabala kv.m.
teritorijas ir (individuāls pievads): gāze, pilsētas ūdens,
pilsētas kanalizācija, elektrība,
«Lattelecom» pieslēgums. Asfaltēts koplietošanas piebraucamais ceļš. Visam ciematam
pieslēgta lietus kanalizācija;
drenāža. Ielas apgaismojums.
IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANAS TIESĪBĀM.

1. 1000 līdz 1100 kv.m. 1.līnija.Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 32.-/kv.m.
2. 1347 līdz 1822 kv.m; Ganību ielā/1.
līnijā. Ls 17.50.-/kv.m līdz Ls 25.-/kv.m.
+ par komunikāciju pieslēgšana.
3. 1200 līdz 1600 kv.m. 2.līnija. Visas
pilsētas komunikācijas. Ls 32.-/kv.m.
4. 1375 kv.m. 2.līnijā. Ir iespēja
pievilkt visas pilsētas komunikācijas.
Ls 23.-/kv.m.
5. 1418 kv.m.-1752 kv.m. 4.līnijā. Elektrība (būs uz zemes gabala), pilsētas
ūdens. Ls 25.-/kv.m.
6. 1400 kv.m. jaunajā, strauji augošajā
privātmāju ciematā 6.līnijā. Elektrība
uz zemes gabala, gāzes pieslēgums uz
zemes gabala ir apmaksāts. Asfaltēts
piebraucamais ceļš, blakus autobusa
pietura. Ls 22.-/kv.m.
7. 1466 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība
uz zemes gabala un topogrāfija. Ls
25.-/kv.m.
8. 2038 kv.m; 6.līnijā. Gāze, elektrība
uz zemes gabala un topogrāfija. Ls
25.-/kv.m.
9. 3000 kv.m. 6.līnija. Elektrība (uz
zemes gabala), pilsētas ūdens, labs
piebraucamais ceļš. Ls 15.-/kv.m.

1000-1500 kv.m. zeme
Rogu ceļā (Pārlielupe).
Blakus «Veselības» takai
RAFa masīvā. 10 minūtes
līdz 6.skolai. Dziļurbums;
kanalizācija - bioloģiskās
attīrīšanas sistēma, elektrība (elektriskais skapis).
Piebraucamais ceļš. Uzsākta
6-dzīvojamo māju būvniecība. Ls 20.-/kv.m.

1000 kv.m. zemes
gabals Filozofu
ielā, zemes lietošanas mērķis ir gan
sabiedrisko un darījumu apbūves zona.
Ir saņemti APU , un
topogrāfija. Ir iespēja pievilkt visas pilsētas komunikācijas. Ls
58 000.-

Zeme KOMERCDARBĪBAI:

• 4077 kv.m., Ganību iela 55. Saņemti APU 5-stāvu dzīvojamās mājas vai komercobjekta būvniecībai. Ls 75.-/kv.m.

Tiek pārdota zeme:
10.

7. 8. 9.

• 2000 kv.m. Rīgas raj., Mārupē. Elektrība, ūdensvads, gāze. Ir topogrāfija. Eur 48.-/kv.m.
• 600 kv.m. zeme Jelgavas raj., „Viesturi RAF”. Ls 6 000.• 850 kv.m. zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., Ūzas. Ls 9 500.• 610 kv.m. zeme Jelgavas raj, Brankās. Lapu ceļš. Elektrība. Ls 3 000.• 700 kv.m. zeme, Skolas ielā. Ls 35.-/kv.m
• 2 300 kv.m; zemeJelgavas raj., Valgundes novads. Ls 10.-/kv.m
• 0.27 Ha/0.26 Ha zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., Nākotnē. Elektrība. Ls 6.00 kv.m.
• 1.3 Ha zeme Jelgavas raj., Glūdas pag., „Maigas” Elektrība. Ls 1.40 /kv.m.
• 2.093 Ha Līvberzes pag., 7 km no Jelgavas, atļauja apbūvei un dalīšanai. Ls 2.85 kv.m
• 3.64 Ha Vircavas pag., Gotiņas”, nedzīvojama ēka, ferma. Elektrība. Ls 23 000. • 4.53 Ha zeme Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils 2”. Ls 1.60.-/kv.m.
• 5.81 Ha zeme Jelgavas raj., Līvbērzes pag., „Meža pils”. Ls 1.30.-/kv.m.
• 10.92 Ha Jelgavas raj., Līvbērzes pag., “Dīķīši”.
Atļauja nobrauktuvei no lielā ceļa. Ls 0.50.-/ kv.m.

Ceturtdiena, 2008. gada 10. janvāris
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•IESPĒJAMA NOMA AR IZPIRKŠANĀS TIESĪBĀM!
Dzīvokļi

AUGSTIE GRIESTI:
• 2-ist, Svētes ielā 7; 3/4; 62 kv.m., (3.5 m), PVC logi, labā stāvoklī. Ls 65 000.• 1-ist, Katoļu ielā 19; 3/4; 42 kv.m. gāzes apkure, Eiro remonts. Ls 39 500.• 2-ist, Svētes ielā 5; 3/4; 61.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Lodžija. Ls 63 000.• 2-ist., Lielā ielā 7; 4/4; 67 kv.m. Gāzes apkure (Junker). Ls 75 000.• 2-ist., Svētes ielā 27; 4/4; 54 kv.m. PVC logi. Gāzes apkure. Ls 47 000.• 3-ist, Zemgales prospektā 5; 2/4; 74 kv.m., baltā apdare. Ls 60 000.• 3-ist, Zvejnieku ielā 15; 3/6; 115.5 kv.m. pabeigti iekšdarbi. Ls 115 000.• 3-ist, Ozolniekos, jaunajā mājā, „Zaļais nams”, 4/4; 124 kv.m. Ls 133 000.1.istabas:
• Kārkļu ielā 4; 2/5; 31.8 kv.m. eiro remonts, a/m stāvvieta. Ls 36 000.• Pētera ielā 9; 1/5; 30 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 31 000.• Raiņa ielā 10; 2/4; 29 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 30 000.• Raiņa ielā 19; 2/2; 29.3 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 31 000.• Lielā ielā 24; 3/5; 30 kv.m. labā stāvoklī. Ls 30 000.• Uzvaras ielā 6; 5/5; 30 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 28 000.• Puķu ielā 3; 1/9; 35.5 kv.m., PVC logi. Lodžija. Ls 34 000.• Ganību ielā 58; 5/9; 31 kv.m. dzelzs durvis. Ls 30 000.• Ganību ielā 60; 3/9; 32.2 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Ganību ielā 60; 9/9; 33 kv.m. labā stāvoklī. Ls 30 000.• Ganību ielā 62; 9/9; 32.2 kv.m. Labā stāvoklī. Ls 31 000.• Ganību ielā 63; 3/5; 38.4 kv.m. PVC logi, istabā divi logi. Ls 30 000.• Pērnavas ielā 18; 1/5; 28.9 kv.m labā stāvoklī. Ls 30 000.• P.Lejiņa ielā 13; 5/5; 35 kv.m. PVC logi, kosmētiskais remonts. Ls 31 000.• Vecais ceļš 53, 4/5; 30.7 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Balkons. Ls 28 000.• Helmaņa ielā 2a, 5/5; 31.9 kv.m. liela lodžija. Ls 30 000.• 1.5-ist., Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m., izolētas istabas. Ls 29 000.2-istabas
• Ozolniekos, Aizupes iela 4; 2/2; 43 kv.m. eiro remonts. Ls 46 000.• Ozolniekos; Parka iela; 1/4; 52 kv.m. Ls 51 000.• Jelgavā, Kalnciema ceļš 105; 1/4; 47.8 kv.m. lodžija. Ls 39 000.• Pētera ielā 11, 5/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 41 000.• Pētera ielā 9; 1/5; 42 kv.m. ķieģeļu māja, labā stāvoklī. Ls 41 000.• Raiņa ielā 3, 1/5; 44.4 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 43 000.• Raiņa ielā 24, 1/5; 42 kv.m. PVC logi, dzelzs durvis. Ls 39 000.• Lielā ielā 32; 5/5; 40 kv.m; ķieģeļu māja. Ls 44 000.• Lielā ielā 27; 3/5; 42 kv.m. Kvalitatīvs remonts. Ls 45 000.• Lielā ielā 24; 4/4; 42 kv.m. Iesākts remonts. Ls 42 000.• Jāņa Čakstes bulvārī 11; 2/5; 42 kv.m; labā stāvoklī, balkons. Ls 39 000.• Mātera ielā 28; 4/5; 41 kv.m., eiro remonts. Ls 47 000.• Kr. Barona ielā 48; 4/5; 42 k.m. Kosmētiskais remonts. Ls 43 000.• Zirgu ielā 9a, 4/5; 46.4 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena Ls 42 000.• Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. eiro remonts, daļēji mēbelēts. Ls 46 000.• Pasta ielā 61, 2/5; 47.7 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 44 000.• Pasta ielā 61; 4/5; 51 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 44 000.• Pasta ielā 34; 3/12; 57 kv.m. izolētas istabas, eiro remonts, lodžija. Ls 56 000.-

Lietus ūdens integrētas
vadības sistēmas izveide
Lielupes baseina pilsētās
2007. gada 12. decembrī Bauskas pilsētas viesu namā «Bērzkalni» tika
organizēts projekta noslēguma pasākums, kura laikā tika prezentēti visu
iesaistīto partneru – Jelgavas, Šauļu, Jūrmalas un Bauskas – izstrādātais
«Tehniski ekonomiskais pamatojums ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas
un attīrīšanas iekārtu sistēmas izveidei Lielupes baseina pilsētās – Jelgavā». Jelgavas pilsētai tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājusi SIA
«FIRMA L4».
Tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir aplūkota Jelgavas lietus ūdens
kanalizācijas esošā sistēma un situācija tajā. Veicot mērījumus un izpētes,
uzskaitītas galvenās tehniskās problēmas esošajā lietus ūdens kanalizācijas sistēmā: ietver arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas
aprakstu un izvērtējumu no institucionālā un juridiskā aspekta. Ņemot
vērā, ka šobrīd lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai
(uzturēšanai un attīstībai) nav noteikts ilgtermiņa finanšu plāns, kurš
paredzētu liela apjoma ieguldījumus, konsultants sniedz ieskatu par
pašlaik piešķirto finanšu apjomu lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
apsaimniekošanai.
Izvērtējot esošo situāciju Jelgavā gan no lietus ūdens kanalizācijas tehniskā viedokļa, gan finanšu, juridiskā un institucionālā aspekta, tehniski
ekonomiskajā pamatojumā ir aprakstītas un salīdzinātas vairākas lietus
ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas alternatīvas. Izpētes rezultātā
Jelgavas pašvaldībai tiek piedāvāts gan īstermiņa, gan ilgtermiņa lietus
ūdens kanalizācijas attīstības modelis.
Projekta «Lietus ūdens integrētas vadības sistēmas izveide Lielupes baseina pilsētās» aktivitātes uzsāktas 2007. gada 1. janvārī un turpināsies
līdz 2008. gada 28. februārim.
Šis ir INTERREG III A Dienvidu prioritātes programmas projekts, kas vērsts
uz vides aizsardzību pierobežas reģionos, plānojot pārrobežu vides
aizsardzības infrastruktūru. Projekta partneri ir Šauļu pilsēta, Bauska un
Jūrmala. Jelgavas pilsētas sadaļas aktivitāšu kopējās izmaksas plānotas
86 400,00 EUR apjomā, no kurām 75% (64 800,00 EUR) finansē ERAF,
15% (12 960,00 EUR) – Jelgavas dome, 10% jeb 8 640,00 EUR ir valsts
līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas ir 252 350,00 EUR.
Projekta galvenie mērķi ir izvērtēt esošās lietus ūdens savākšanas un
attīrīšanas sistēmas Lielupes upes baseinā; izstrādāt pilsētu lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu attīstības perspektīvas; stiprināt pašvaldības iestāžu
tehnisko kapacitāti; veikt publicitātes aktivitātes vides aizsardzības jomā,
uzsverot aktivitātes Lielupes upes baseinā.

• Pasta ielā 38; 7/12, 59.7 kv.m.izolētas istabas, labā stāvoklī. Ls 48 000.• Sudrabu Edžus ielā 15; 5/5; 50 kv.m. labā stāvoklī, lodžija. Ls 49 000.• Asteru ielā; 5/5; 52 kv.m. izolētas istabas. Ls 42 000.• Meiju ceļš 16; 4/5; 49.1 kv.m. izolētas istabas, izremontēts. Ls 46 000,• Meiju ceļš 32; 1/5; 56.2 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 52 000.• Satiksmes ielā 43, 5/5; 51 kv.m. izolētas istabas, labs remonts. Lodžija.
Ls 44 000.-/VAI MAINA PRET 4-IST., DZĪVOKLI/
• Satiksmes ielā 35A; renovētā māja, 1/9; 53 kv.m. gāzes apkure. Ls 51 000.• Ganību ielā 65; 1/5; 38.4 kv.m. izolētas istabas. Ls 29 000.• Ganību ielā 65; 5/5; 54.8 kv.m. izolētas istabas. Ls 43 000.• Atmodas ielā 68; 2/5; 54 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 45 000.• Atmodas ielā 88; 4/5; 52.7 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 48 000.• Vīgriežu ielā 28; 1/5; 50.6 kv.m. kosmētiskais remonts. Ls 49 000.• Vīgriežu ielā 39; 3/5; 45.5 kv.m. izolētas istabas. Labā stāvoklī. Ls 38 000.• Pērnavas ielā 2; 7/9; 48.1 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 41 000.• Paula Lejiņa ielā 7; 3/5; 54 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 45 000.3-istabas
• Ozolniekos, Aizupes ielā 5; 1/2; 72 kv.m. Lodžija. Garāža. Ls 71 000.• Kastaņu ielā 1; 3/4; 72.8, izolētas istabas, Labā stāvoklī. Lodžija. Ls 56 000.• Lielā ielā 36: 3/5; 55.2 kv.m. pārplānojums, eiro remonts. Ls 55 000.• Lielā ielā 21; 3/5; 53.9 kv.m. kosmētiskais remonts, dz/durvis. Ls 56 000.• Mātera ielā 61; 1/5; 60 kv.m. izolētas istabas, mēbelēts, dz/durvis. Ls 53 000.• Pasta ielā 38; 12/12; 73.7 kv.m. izolētas istabas, liela lodžija. Ls 63 000.• Māras ielā 8; 5/5; 66.2 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 52 000.• Māras ielā 4; 1/5, 70 kv.m. izolētas istabas, labs remonts. Lodžija. Ls 72 000.• Ganību ielā 60, 7/9; 68 kv.m. lodžija. Ls 46 000.• Satiksmes ielā 35A; 6/9; 62 kv.m. izremontēts, lodžija. Ls 60 000.• Satiksmes ielā 35A, 5/9; 62 kv.m. gāzes apkure. Lodžija. Ls 61 000.• Satiksmes ielā 39; 1/5; 69.9 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 47 000.• Satiksmes ielā 39; 2/5; 67 kv.m. izolētas istabas, lodžija. Ls 51 000.• Satiksmes ielā 51; 1/5; 63.8 kv.m. izolētas istabas. Lodžija. Ls 57 000.• Meiju ceļš 30; 1/5; 68 kv.m. izolētas istabas, labā stāvoklī. Lodžija.
Ls 51 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST, DZĪVOKLI/
• Loka maģistrālē 11; 2/9; 61.8 kv.m. lodžija. Ls 49 000.• Loka maģistrāle 5; 4/9; labā stāvoklī. Lodžija.
Ls 49 000.-/VAI MAINA PRET 2-IST., DZĪVOKLI RAFā/
• Vecais ceļš 32, 3/12, 62.6 kv.m. labs remonts. Balkons. Ls 53 000.4-istabas
• Atmodas ielā 80; 2/5; 78 kv.m. liela lodžija. Ls 55 000.• Satiksmes ielā 51, 2/5; 85.1 kv.m. izolētas istabas. Sākumcena 57 000 Ls
• Tērvetes ielā 90; 3/5; 79 kv.m. liela lodžija. Ls 55 000.• Loka maģistrālē 21; 3/9; 75 kv.m. Lodžija. Ls 50 000.-

DZĪVOKĻI AR ALTERNATĪVO APKURI:

1.istabas:
• 6.līnijā 72, 1/2; 29.7 kv.m. atsevišķa ieeja, wc laukā, ūdens ārā. Ls 7 000.• Elejā, Gaismas ielā 3; 2/3; 39 kv.m. labā stāvoklī. Ls 9 800.-

• Liepu ielā 4, 2/2; 22 kv.m; pilsētas ūdens un kanalizācija. Ls 20 000.• Zirgu ielā 13; 1/2; 22.6 kv.m. ķieģeļu māja. Wc, ūdens un kamīns.
Baltā apdare. Ls 18 000.• Dambja ielā 94; 2/2; 29.2 kv.m, kvalitatīvs remonts, wc un ūdens.
Ls 17 500.• Filozofu ielā 74; 2/2; 29.9 kv.m. boilers. Wc un ūdens iekšā. Ls 23 000.• Tērvetes ielā 96; 1/1; 30 kv.m. PVC logi, ūdens un wc dzīvoklī. Ls 13 000.2-istabas:
• Elejā, Bauskas ielā; 2/4; 38 kv.m. ķieģeļu māja. Ls 9 000.• Lapskalnes ielā 14; 1/2; 32 kv.m. izremontēts, boilers.
Wc un ūdens iekšā. Ls 26 000.• Zirgu ielā 11, 2/3; 43.6 kv.m. malkas apkure, wc un ūdens iekšā. Ls 16 000.• Dobeles šoseja 39; 1/2; 40.2 kv.m. ķieģeļu māja, Ūdens, wc .Ls 29 000.• Vecpilsētas ielā 9; 1/2; 53.7 kv.m. wc un ūdens ir dzīvoklī. Boilers.
Atsevišķa ieeja. Ls 35 000.-/VAI MAINA PRET 1 VAI 2-IST., DZĪVOKLI/
• Filozofu ielā 74; 1/2; 48.4 kv.m. boilers. Wc un pilsētas ūdens dzīvoklī.
Ls 33 000.-/VAI MAINA PRET 2-ISTABU DZĪVOKLI AR ĒRTĪBĀM/
3-istabas:
• Dobeles raj., Vītiņu pag., Dailes ielā 3; 1/3; 74.4 kv.m. Lodžija.
Zeme (noma) ar dārziņu. Ls 6 000.-

IZĪRĒ:

• 1-ist, Ganību ielā 62; 9/9; 32 kv.m. Ls 150.-/mēn.+kom., maksājumi/.
• 2-ist., Kungu ielā 25; 1/4; 46.3 kv.m. Ls 220.- /mēn.+kom., maksājumi/
• jaunbūve Stadiona ielā, 163 kv.m.
Ls 500.-/mēn.+kom. maks.,/UZ ILGU LAIKU/

Vasarnīcas:

• D/s “Viesturi RAF”, platība 57.3 kv.m. kamīns. Pirts, siltumnīca un
saimniecības ēka. Zeme 640 kv.m. Cena 25 000 Ls
• Jelgavas rajons, D/s „Straume”, platība 33.3 kv.m.. Zeme 650 kv.m.
Ls 25 000.• Zemgaļu ielā, platība 20.5 kv.m., PVC logi, remonts. Zeme 622 kv.m.
Ls 17 000.• D/s „Viesturi RAF”, iesākta celtniecība. Zeme 660 kv.m. Ls 16 000.• Bērzaines ielā, platība 29.4 kv.m. Aka. Zeme 608 kv.m. Ls 16 000.• D/s „Atpūta”, platība 20 kv.m.. Elektrība. Zeme 600 kv.m. Ls 13 000.-

Mājas:

• Jaunbūve (iesākta) D/s „Atpūta”, platība 240 kv.m. 5-ist., Elektrība.
Zeme 739 kv.m. Ls 36 000.• 1/2 mājas, Dobeles raj., platība 76 kv.m; labā stāvolī. Zeme 760 kv.m.
Ls 26 000.-

Komercobjekti:

• Izīrē Pērnavas ielā 4a. Platība 200 kv.m. Cena: 4 Ls/ kv.m.
• Pārdod kluba telpas Jelgavas raj., 311 m2, 12 km no Jelgavas. Ls 35 000.-
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Kultūras pasākumi
 12. janvārī pulksten 13 – pareizticīgo Ziemassvētku
koncerts. Ieeja – bez maksas.
 13. janvārī pulksten 14 – veco jelgavnieku klubiņa «Sendienas» sarīkojums (kultūras namā «Rota»).
 17. janvārī pulksten 19 – Jelgavas pilsētas un rajona
koru kopmēģinājums.
 17. janvārī pulksten 19 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu
kopmēģinājums (LLU aulā).
 18. janvārī – Rīgas Doma zēnu kora koncerts.
 19. janvārī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 19. janvārī pulksten 20 – «Mis un Misters Jelgava 2007»
finālsarīkojums.
 22. janvārī pulksten 19 – teātra «Kabata» viesizrāde
«Elpas pauze». Muzikāla melodrāma. Lomās V.Šoriņš,
L.Kugrēna, A.Ozoliņa.
 23. janvārī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas bērnu un
jauniešu deju kolektīvu koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās «Jundēns», «Jundaliņš», «Jundari», «Vēja zirdziņš»,
«Ieviņa», «Dālderis», Spīdolas ģimnāzijas deju kolektīvs, 2.
pamatskolas deju kolektīvs, 3. pamatskolas deju kolektīvs,
4. pamatskolas deju kolektīvs, 5. vidusskolas deju kolektīvs,
6. vidusskolas deju kolektīvs. Biļetes cena – Ls 0,50.
 25. janvārī pulksten 17 – Jelgavas sportistu godināšanas
sarīkojums «Jelgavas Sporta laureāts 2007».
 No 26. janvāra līdz 3. februārim – Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra režisores Lūcijas Ņefedovas jubilejas nedēļa.
 26. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra
izrāde J.Švarcs «Parastais brīnums». Režisore L.Ņefedova.
Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50.
 3. februārī pulksten 16 – L.Ņefedovas sumināšana 75.
dzimšanas dienā.
 No 4. līdz 10. februārim – 10. Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls.
 9. un 10. februārī – Skulptūru parks un amatnieku tirdziņš.

Izstādes
 No 4. janvāra – izstāde «Spilgts. Sens. Silts». Fotogrāfiju
autoru Alises Raupes un Sandra Žeivota atmiņas no Grieķijas
un Kipras (kultūras nama 1. stāvā).
 No 7. janvāra – Ivara Klapera vadītās Tautas gleznošanas
studijas dalībnieku jaunāko darbu izstāde (kultūras nama
2. stāva foajē).
 No 9. janvāra – fotokluba «Rīga» dalībnieku darbu izstāde
(kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Janvārī – pussimts bērnu zīmējumi par tēmu «Ziemassvētki manā pilsētā» aizceļojuši uz Jelgavas sadraudzības pilsētu
Brazīlijā Novu Odesu. Jelgavas skolas pretim saņēmušas Novu
Odesas mazo mākslinieku zīmējumus. To bērnu darbi, kuri
uz Brazīliju neceļoja, apskatāmi Jelgavas kultūras nama 2.
stāva foajē.
 Līdz 13. janvārim – bijušās jelgavnieces Vitas Mercas
gleznu personālizstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10).
 Līdz 15. janvārim – Edites Zarekienes darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Sporta pasākumi
 10. janvārī pulksten 13 – LLU darbinieku sporta diena
(LLU sporta namā).
 12. un 13. janvārī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts
biljardā, 1. kārta (6. vidusskolā).
 14. janvārī pulksten 19.30 – amatieru Basketbola līgas
čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Dārtija» (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 16. janvārī pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK «Zemgale» – «Saldus» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 19. janvārī pulksten 9 – skolu jaunatnes sacensības galda
spēlēs – triāde «NO – DO – MO» (novuss, domino, monopols)
– priekšsacīkstes novusā (1. ģimnāzijā).
 No 19. janvāra līdz 8. martam (sestdienās) pulksten
11 – Jelgavas skolēnu čempionāti šahā (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 20. janvārī pulksten 10 – skolu jaunatnes sacensības
galda spēlēs – triāde «NO – DO – MO» (novuss, domino,
monopols) – pusfināls novusā (1. ģimnāzijā).
 20. janvārī pulksten 12 – Latvijas ziemas peldētāju čempionāta 1. posms (ūdenskrātuvē Pārlielupē).
 23. janvārī pulksten 16.15 – Jelgavas 2008. gada čempionāts peldēšanā garajās distancēs (LLU baseinā).
 24. janvārī pulksten 16 – Jelgavas 2008. gada čempionāts
peldēšanā garajās distancēs (LLU baseinā).
 25. janvārī – «Sporta laureāts 2007» – Jelgavas labāko
sportistu, komandu, treneru, sporta skolotāju, sporta darbinieku, sporta veterānu apbalvošana par sasniegumiem
2007. gadā (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 10 – skolu jaunatnes sacensības
galda spēlēs – triāde «NO – DO – MO» (novuss, domino,
monopols) – fināls novusā (1. ģimnāzijā).
 26. un 27. janvārī – mākslas vingrošanas turnīrs «Baltijas
puķe» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 27. janvārī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas čempionāts
šaha ātrspēlē (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 Janvārī – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības vieglatlētikā «Sprinta diena» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 30. janvārī pulksten 19 – LBL LR čempionāts BK
«Zemgale» – «Ventspils Augstskola» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 No janvāra līdz aprīlim – Jelgavas pilsētas čempionāts/
Hansabankas kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).

kultūra
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Jelgavas Jaunais teātris
gaida jaunus aktierus
 Ritma Gaidamoviča

Jaunais gads Jelgavas
Jaunajā teātrī (JJT)
atnācis ar lielām pārmaiņām – teātrim pievienojies jauns mākslinieciskais vadītājs
režisors Ģirts Šolis,
piekrišanu darbam
ar aktieriem devusi
arī runas pedagoģe
Elīna Apsīte, bet 14.
janvārī teātris gaida
15 – 25 gadus vecus
jauniešus, kas gatavi
pārbaudīt savas spējas
un darboties teātra
studijā.
JJT projektu vadītāja Indra
Soika stāsta, ka līdz ar jaunā
režisora un runas pedagoģes
pievienošanos teātrim nepieciešami arī aktieri, kas tajā darbotos. Tāpēc uz JJT tiek aicināti
jaunieši – visi, kas vēlas darboties teātrī, 14. janvārī pulksten
18 tiek gaidīti Jelgavas kultūras
namā, kur notiks jauno aktieru
uzņemšana. Katram jāsagatavo
dzejolis vai proza, ar ko sevi
prezentēt, lai saprastu, kā viņš
runā, kā spēj sevi pasniegt.
Sagatavotais darbs var būt par
jebkuru tēmu. I.Soika piebilst
– ja nu tomēr ir kāds, kurš ļoti
vēlas darboties teātrī, bet viņam
ir vairāk nekā 25 vai mazāk
nekā 15 gadi, arī viņš var sagatavot runājamo gabalu un droši
nākt izmēģināt savas spējas, jo
žūrija uzklausīs visus.
Jaunais režisors Ģ.Šolis atzīst, ka izaicinājums kļūt par
JJT režisoru bijis ļoti interesants. «Patlaban darbojos radošajā apvienībā «umka.LV», kuru
izveidojām kopā ar četriem
kursabiedriem pēc Kultūras
akadēmijas beigšanas. Šī apvienība, kuru izveidoja akadēmiski
izglītoti aktieri, ir pirmā Latvijā
un pielīdzināma amatieru teātrim,» stāsta režisors.
«Indra man piedāvāja šādu
līdzīgu apvienību izveidot Jelgavā, un tas mani ieinteresēja.
Tā šķiet lieliska iespēja pa-

Jelgavas Jaunā teātra režisors Ģirts Šolis teic, ka galvenais ir katrā cilvēkā, kas interesējas par teātri,
pamodināt mazu režisoriņu, lai viņa domas raisītos un būtu vēlme kaut ko pateikt. Tieši tāpēc visi,
Foto: Ivars Veiliņš
kas vēlas kaut ko pateikt, 14. janvārī tiek gaidīti Jelgavas kultūras namā.
strādāt ar cilvēkiem, kas nav
sagatavoti teātrim un kuri nav
aktiermākslu mācījušies akadēmijā. Protams, nedomāju,
ka savāksim cilvēkus un uzreiz
taisīsim baigo revolūciju – galvenā doma ir krietni pastrādāt,
izcīnīt savu vietu zem saules un
paskatīties, kas notiks. Katrā
gadījumā – mums ir kur augt
un tiekties. Iespējams, ka, kvalitatīvi strādājot, būsim iecienīti
ne tikai draugu, radu un paziņu
lokā, bet iemantosim plašākas
sabiedrības uzmanību un, iespējams, nokļūsim arī uz ārzemju
skatuves,» stāsta režisors.
«Esmu specializējies netradicionālās teātra formās – caur
priekšmetiem, objektiem, darbību, kustību – lietas, kas ir
interesantas, bet Latvijā nav tik
ļoti populāras. Gribētos, lai man
ar JJT izveidotos kopīga laboratorija, kurā mēs pamēģinātu
visu iespējamo – ne tikai iestu-

dētu kārtējo izrādi, bet vairāk.
Nākotnē ir iecere padarboties ar
priekšmetu animāciju un video
lietām, jo šodienas teātris bez
tehnoloģijām nav iedomājams,»
uzskata Ģ.Šolis.
I.Soika min, ka nodarbību
grafiku nevarēs pielīdzināt profesionālajam teātrim, kur aktieri
saņem atalgojumu, bet darbs
notiks pēc brīvas gribas un iespējām. Tāpēc nodarbības kultūras
namā «Rota» norisināsies divas
reizes nedēļā pa divām trim
stundām, nākamais mēģinājums
paredzēts 16. janvārī.
«Ikvienam jaunietim teātris
sniedz lielisku iespēju apgūt
runas mākslu, kustību, teātra
plastiku, jo šie aktiermeistarības pamati noder jebkurā
nozarē, kurā cilvēks strādā.
Piemēram, uzņēmējdarbībā
– prezentējot preci vai pakalpojumu, studijās – aizstāvot
diplomdarbu. Skatuve dara

cilvēku pašpārliecinātāku, jo
ir daudz citādāk runāt draugu
pulkā vai no skatuves pilnīgi
svešiem cilvēkiem, kas sēž zālē
un klausās,» teic I.Soika.
Jaunais režisors stāsta, ka
vispirms viņam ir iecere iestudēt kaut ko ar jau esošajiem
aktieriem, varbūt ne tik ļoti
grandiozu, vien lai iekustinātu
sistēmu, pēc kuras teātris turpmāk strādās.
«Konkrēti mērķi pa datumiem mums vēl nav izplānoti,
taču mēs strādāsim, lai mums
būtu ko parādīt, bet cilvēkiem
– ko skatīties,» stāsta Ģ.Šolis.
«Šajā sezonā, iespējams,
mums tas vēl neizdosies, taču
uz priekšdienām esam domājuši pieaicināt arī vokālo un
kustību pedagogu. Galvenais
pašlaik ir šo riteni palaist un
redzēt, cik liela ir atsaucība un
interese par teātri Jelgavā,»
stāsta režisors.

Atmiņas no Grieķijas un Kipras
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras
namā, skanot grieķu mūzikas ritmiem,
rībot grieķu tautas
deju soļiem un baudot grieķiem raksturīgus gardumus, gada
sākumā atklāta fotoizstāde «Spilgts. Sens.
Silts». Savu skatījumu
uz Grieķiju un Kipru fotogrāfijās līdz
janvāra beigām piedāvā jelgavnieki Alise Raupe un Sandris
Žeivots.
Fotogrāfiju autore A.Raupe
stāsta, ka šīs bildes izstādei
tapušas laikā, kad abi autori
bijuši brīvprātīgajā darbā: Alise
– gadu Grieķijā, Sandris – trīs
mēnešus Kiprā. «Mēs ar Sandri dzīvojām dažādās valstīs,
taču bieži sazinājāmies. Mums
radās doma, ka abās valstīs redzamais skaistums, krāšņums
un tā burvība būtu jāparāda

«Visas bildes ir piepildītas ar īpaši silti sakarsētu enerģiju, kas
noteikti uzlādēs tos, kam gada pirmajā mēnesī nepieciešams
spēcīgs enerģijas lādiņš un pozitīvas emocijas,» stāsta izstādes
Foto: Ivars Veiliņš
autori Alise Raupe un Sandris Žeivots.
arī pārējiem latviešiem. Vienojāmies – lai realizētu savu
ideju par fotoizstādi, jāraksta
projekts. Mūsu fotoizstāde
tapa Eiropas Savienības programmas «Jaunatne darbībā»
gaitā,» stāsta A.Raupe.

«Par spīti tumšajam laikam,
mūsu fotoizstāde ir Grieķijas
un Kipras krāsainajās un spilgtajās noskaņās. Visas bildes ir
ar īpaši silti sakarsētu enerģiju
tiem, kam gada pirmajā mēnesī
nepieciešams spēcīgs enerģijas

lādiņš un pozitīvas emocijas,
lai veiktu jaunus darbus un
realizētu savas ieceres,» stāsta
izstādes autori.
Par spēcīgākajām abu valstu
iezīmēm fotogrāfiju autori min
spilgtās un raibās krāsas, antīko un vēsturisko gaisotni, kas
virmo ik uz soļa, kā arī saulaino
dabu, ko centušies šajā izstādē
iekļaut. Autori atzīst, ka grūtākā bijusi izstādes iekārtošana
– bilžu atlasīšana bijis ļoti grūts
process, jo to ir daudz, taču izstādē eksponējamo fotogrāfiju
skaits ierobežots. «Galvenokārt
vēlējāmies parādīt pēc iespējas
daudzpusīgākus un dažādākus
skatus – gan ainavas, gan
vietas, gan cilvēkus, kas raksturo šīs abas valstis,» stāsta
A.Raupe. Kopā apmeklētājiem
redzamas 29 krāsainas un
saules pielietas fotogrāfijas
un tās būs eksponētas līdz pat
janvāra beigām. Izstāde ir bez
maksas. Alise min, ka aģentūra
«Kultūra» izteikusi piedāvājumu izstādi eksponēt arī kādā
citā pilsētā.

