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Gāzes cena sadārdzinās
siltumu

«Jaunās katlumājas būvniecība Aviācijas ielā papildus raizes mums vairs nesagādā, jo būvniecības darbi rit atbilstoši plānotajam
grafikam. Arī apkures katli un citas katlumājas iekārtas jau piegādātas Jelgavā,» stāsta SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle
Foto: JV
Aina Bataraga, piebilstot, ka uzņēmuma pārstāvji objektu aprauga katru dienu.
 Anna Afanasjeva

Līdz ar būtisko dabasgāzes tarifa kāpumu
šajā apkures sezonā arī
Jelgavā palielināsies siltumenerģijas cena. Savukārt elektroenerģijas
tarifu pieaugums šajā
gadā nav plānots.
Siltumapgādes uzņēmuma
«Fortum Jelgava» valdes locekle
Aina Bataraga apliecina, ka jaunais dabasgāzes tarifs noteikti
iespaidos siltumenerģijas cenu.
Tarifi jāmaina, jo siltumenerģijas
ražošanā gāzes komponente veido
ap 80 procentus no visām izmaksām. Pašlaik «Fortum Jelgava»
turpina aprēķinus par tā ietekmi
uz siltumenerģijas izmaksām
Jelgavā. Konkrēti dati varētu būt

zināmi pēc divām nedēļām.
SIA «Fortum Jelgava» ietilpst
septītajā akciju sabiedrības
«Latvijas gāze» lietotāju grupā,
kas gadā patērē no 20 000 līdz
100 000 kubikmetriem dabasgāzes. Tagad uzņēmumam par
gāzi jāmaksā 192 lati par 1000
kubikmetriem. Atbilstoši jaunajiem tarifiem dabasgāzes cena
siltumenerģijas ražošanai Jelgavā
pašlaik palielinātos līdz 244,85
latiem par 1000 kubikmetriem
bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pagaidām «Fortum Jelgava» neņemas prognozēt, par cik procentiem varētu augt siltumenerģijas
cena. Arī citu pilsētu uzņēmumi
pagaidām nav izteikuši konkrētas
prognozes. Vienīgi «Rīgas siltums» paudis, ka siltumenerģijas
cenas kāpums nebūs tik straujš
kā dabasgāzes tarifam un pieaugs

apmēram par 30 procentiem.
Mūsu pilsētas uzņēmums jauno
siltumenerģijas tarifu Jelgavas
reģionālajam Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram varētu
iesniegt līdz augusta beigām.
Tā kā dabasgāzes cena elektroenerģijas gala tarifus neietekmē
tiešā veidā, tad elektroenerģijas
izmaksas šogad nepalielināsies.
Tā skaidro «Latvenergo» ārējās
komunikācijas vadītājs Andris
Siksnis. Taču nākamgad tarifu
izmaiņas noteiks gan gāzes, gan
importa enerģijas cenas izmaiņas,
kā arī infrastruktūras pakalpojumu izmaiņas.
Kā zināms, pagājušajā nedēļā Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padome
apstiprināja a/s «Latvijas gāze»
iesniegto dabasgāzes apgādes
tarifu projektu. Salīdzinājumā ar

 Sintija Čepanone

«Pašlaik peldūdens
kvalitāte Jelgavā atbilst visām prasībām
un, tāpat kā iepriekš,
cilvēki bez bažām var
peldēties kā Lielupē,
tā arī Svētes upē,»
teic Sabiedrības veselības aģentūras (SVA)
Jelgavas filiāles Vides
veselības daļas vadītājs Genādijs Krizskis,
atpūtniekus tomēr aicinot arī pašiem uzņemties atbildību par
savu veselību.

«Kā pilsētas, tā rajona peldvietās
šajā peldsezonā ne reizi ūdens kvalitātes neatbilstība normām nav
konstatēta,» norāda G.Krizskis.
Ūdens paraugus SVA speciālisti
ņem reizi divās nedēļās noteiktās
ūdenstilpēs, lai pārliecinātos, vai
tas atbilst visiem mikrobioloģiskajiem rādītājiem un nav kaitīgs
atpūtnieku veselībai. Jelgavā jau
četrus piecus gadus tas tiek darīts
divās vietās – Lielupē pie airētāju
bāzes un Svētes upē Vītolu ielas
tuvumā. «Tās izvēlētas, ņemot
vērā faktu, ka tās pilsētā ir iedzīvotāju iecienītākās peldvietas,»
paskaidro G.Krizskis.
(Turpinājums 3.lpp.)

Atbalstīts 4. vidusskolas
piebūves projekts
 Anna Afanasjeva

«Jelgavas pašvaldība
plāno intensīvi strādāt, lai līdz nākamā
gada valsts budžeta
apstiprināšanai valsts
mērķdotācijas saņemtu vairāk nekā viens
ar pilsētas izglītības
iestāžu infrastruktūras
atjaunošanu un attīstību saistītais projekta
pieteikums. Tāpat ir
svarīgi, lai augtu kopējais pašvaldībām
piešķirto investīciju
apjoms,» uzsver domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne.
Valsts reģionālās attīstības
aģentūra (VRAA) publiskojusi
informāciju par pabeigto projektu vērtēšanu mērķdotāciju
piešķiršanai pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai nākamajā gadā.
No pieciem ar izglītības iestāžu
energoefektivitātes paaugstināšanu un renovāciju saistītajiem Jelgavas iesniegtajiem
pieteikumiem pēc pašreizējā
vērtējuma atbalstu 960 828 latu
apmērā saņems 4. vidusskolas
piebūves projekts. Pārējo izglītības iestāžu – 3. pamatskolas,
6. vidusskolas, 1. sanatorijas
internātpamatskolas un 4. pamatskolas – energoefektivitātes
paaugstināšanas un renovācijas
projekti saņēmuši zemāku vērtējumu un atbalstāmo klāstā
nav iekļauti. Šo izglītības iestāžu sakārtošanai pašvaldība
nākamgad vēlējās saņemt 989
100 latu atbalstu. Finansiāli

pašreizējo no 1. oktobra gāzes tarifs kāps vidēji par 38 procentiem.
Mājsaimniecībām, kas dabasgāzi
izmanto tikai ēdiena gatavošanai
un kam mēneša patēriņš ir ap
četriem kubikmetriem, faktiskie
maksājumi par gāzi palielināsies
no 1,57 līdz 2,08 latiem mēnesī
jeb par 51 santīmu. Tiem, kas
dabasgāzi izmanto apkurei un
mēneša patēriņš ir ap 250 kubikmetru, maksājumi augs no
50 līdz 85 latiem mēnesī jeb 35
latiem. Rūpnieciskajiem lietotājiem tarifs palielināsies no 32
līdz 40 procentiem atkarībā no
patēriņa apjoma. Jāpiebilst, ka
katrai patērētāju grupai noteikts
atšķirīgs tarifs. Taču vienlaikus
visām grupām ir atcelta abonē-  Anna Afanasjeva
šanas maksa un turpmāk lietotāji
maksās tikai par faktiski patērēto
No septembra par atdabasgāzi.
kritumu izvešanu un
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ietilpīgāka ir 1. sanatorijas internātpamatskolas renovācija
– divos gados tās sakārtošanā
paredzēts ieguldīt vairāk nekā
600 000 latu.
Lai gan publiskotie dati ir
tikai sākotnējā informācija un
līdz valsts budžeta apstiprināšanai situācija var mainīties,
tomēr tas ir nopietns signāls par
iespējamo gala lēmumu. Mūsu
pašvaldība, kā stāsta domes
priekšsēdētāja vietniece, jau
pārrunājusi nepieciešamību noskaidrot situāciju par atbalstīto
sarakstā neiekļauto projektu
vērtēšanas rezultātiem. Šajā
nolūkā plānots tikties ar VRAA,
kā arī Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministriju un
Izglītības un zinātnes ministriju, kuru vērtējums ietekmējis
ieceru turpmāko virzību.
Tāpat jelgavnieki sadarbībā ar
citām pašvaldībām un Latvijas
Pašvaldību savienību centīšoties
ietekmēt vispārējo situāciju,
lai līdz valsts budžeta apstiprināšanai valdība pašvaldību
investīcijām atvēlētu lielāku
līdzekļu apjomu.
Valstī kopumā VRAA no saņemtajiem 327 pašvaldību projektu pieteikumiem investīciju
saņemšanai pašlaik apstiprināti 75. Pašvaldības vēlējušās
saņemt mērķdotācijas vairāk
nekā 91,5 miljonu latu apmērā,
bet pašlaik atbalstīto projektu
apjoms nedaudz pārsniedz 20,8
miljonus latu. No saņemtajiem pieteikumiem 70 procenti
saistīti ar izglītības iestāžu
infrastruktūras atjaunošanu
vai attīstību. Pēc tam aktuāla ir
kultūras iestāžu infrastruktūras
sakārtošana un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšana.

Par ūdeni un
atkritumu izvešanu
maksāsim vairāk
dzeramā ūdens piegādi jelgavniekiem būs
jāmaksā vairāk.

Jelgavas reģionālais Sabiedrisko pakalpojumu regulators
apstiprinājis SIA «Jelgavas
ūdens» vienoto komplekso tarifu un SIA «Jelgavas Komunālie

pakalpojumi» diferencēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kas būs atkarīgs
no dīzeļdegvielas cenas. No
septembra ūdens tarifs visām
patērētāju grupām būs vienāds
– kubikmetrs maksās 1,24 latus
bez pievienotās vērtības nodokļa. No šīs summas ūdenspiegādes tarifs veido 0,52 latus, bet
kanalizācijas pakalpojumi – 0,72
latus par kubikmetru.
(Turpinājums 3.lpp.)

Telefonakcija

Ceturtdien, 31. jūlijā, no pulksten 10 līdz 11
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā uz lasītāju jautājumiem atbildēs
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors

Mazā Santa zina – viena vai ar draugiem peldēties iet nedrīkst – to var darīt tikai tad, ja
pieskata vecmāmiņa.
Foto: JV

Vanags un

Patruļdienesta nodaļas priekšniece Irēna Berkolde.
Telefonakcijas laikā pa tālruni 63048801 V.Vanags un I.Berkolde atbildēs uz jautājumiem par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, satiksmes
uzraudzību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu mūsu pilsētā.
Līdz 31. jūlijam lasītāji savus jautājumus var uzdot pa tālruni
63048805 vai iesūtīt elektroniski pa
e-pastu: redakcija@zi.jelgava.lv
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Ar 25 tulznām līdz Aglonai
 Kristīne Langenfelde

Šodien vairāki desmiti
cilvēku no Jelgavas dodas ikgadējā svētceļojumā uz Aglonu – starp
viņiem arī māmiņa Iveta
Šaicāne kopā ar savu
deviņus gadus veco
dēlu Aivaru un četrus
gadus veco Rihardu.
Viņi ir apņēmības pilni
divu nedēļu laikā mērot
garo ceļu. Kā nu ne –
pieredze krāta gadiem,
turklāt arī mazajiem šis
nebūs pirmais svētceļojums.

Gan mamma Iveta
Šaicāne,
gan viņas
dēli Aivars
un Rihards
jau šodien,
bruņojušies
tikai ar pašu
nepieciešamāko,
dosies svētceļojumā uz
Aglonu.
Foto: JV

Ceļa somas tiek kārtotas pēdējās dienās – šoreiz var atļauties
paņemt arī kādu lieku apavu pāri
un drēbes, jo somas pašiem nebūs
jānes: tās līdzi tiks vestas autobusā. Taču tik un tā pārcensties
nedrīkst. Iveta stāsta, ka parasti
svētceļojumos ņem līdzi tikai
pašu nepieciešamāko – līdztekus
drēbēm un maiņas apavu pāra vēl
šo to no medikamentiem, lietus
mēteli, lūgšanu grāmatu, Bībeli un
rožu kroni. Tas, kas pašam tomēr
visu ceļu jānes līdzi, ir sava bļodiņa
pusdienām. «To nevar likt lielajās
somās, jo citādi katrā ēdienreizē
viss autobuss būs jāpārkrāmē, kamēr katrs atradīs savu bļodiņu,»
piebilst Iveta.

Tīri praktiski svētceļojums notiek tā: cilvēki savas līdzpaņemtās
mantas saliek busiņā, kas dodas
līdzi ceļā, bet paši attālumu mēro
kājām. Ik pa laikam ir atpūtas
pauzes, tad garāka, kad pienāk
ēdienreize (maltīti līdzbraucošās
pavārītes gatavo autobusā – red.),
un tad atkal ceļā. Bet vakarā
apmešanās vietā kādā skolā vai
Lūzuma punkts –
citur – vakara sarunas, lūgšanas
trešā diena
un nakts miers... Un tā divas
Iespējams, ka šoreiz līdz ar Ivetu nedēļas.
un viņas puikām kāds uz Aglonu
dosies pirmo reizi. Iveta neslēpj, ka Ceļā bez ticības
pārbaudījums ir liels un savus spēNav noslēpums, ka ne viens
kus ne vienmēr izdodas novērtēt. vien svētceļojumu uztver kā sava
«Atceros, ka mēs agrāk gājām no veida izaicinājumu, izklaidi. Arī no
Balviem. Tad arī pirmajā reizē no Jelgavas gadu no gada uz Aglonu
Jelgavas šķita: kas tad tur – viens dodas ne tikai katoļi, bet arī citu
divi aiziesim... Bet attālums tomēr ticību cilvēki. Pat tādi, kam ticība
cits, viegli nav. Pareizi jau bīskaps varbūt ir pilnīgi sveša. Iveta saka
saka – tas lūzuma punkts ir trešajā – tas netraucē. «Lai dotos svētcedienā. Ja sākumā varbūt kādam ļojumā, cilvēkam nav jābūt tādam,
tāpat kā man šķiet – kas tur ko kas savā dzīvē strikti vadās pēc
neaiziet –, trešajā dienā pagurst. sakramenta. Iespējams, viņam
Un pagurt arī var dažādi – vienam vienkārši vajag atpūsties, izrauties
iet kļūst fiziski grūti, citam morā- no ikdienas. Svētceļojums ir sava
li, bet smagi ir abējādi,» neslēpj veida meditācija – tu dodies ceļā,
Iveta, kura gan pēc pieredzes lai pārbaudītu sevi, padomātu.
zina, ka tajā brīdī vienkārši tas Šobrīd tas, kas cilvēkiem trūkst
grūtums jāpārvar, tad arī atnāk visvairāk, ir brīdis sev – visi skrien,
otrā elpa. «Dievs katram uzliek cenšas, strādā, bet laika pašam
savu pārbaudījumu. Man ir ga- neatliek. Un te tad arī rodas tas
dījies uzberzt pat 25 tulznas, lai laiks sev. Ne velti iesaka: ja vien
gan apavi ērti. Citam savukārt ir tāda iespēja, svētceļojuma laikā
sakrājušās dažādas problēmas, kas jāizslēdz pat mobilais telefons, lai
tādā gājienā sāk lauzties uz āru, tiešām neviens netraucē. Protams,
un tas jau ir morāls pagurums,» cilvēki ir dažādi. Jā, arī tādi, kas
nosaka Iveta.
dodas svētceļojumā tikai tāpēc,

P.S.

Vai es esmu
slikta mamma?

Mazajam Aivaram un Rihardam šis būs trešais svētceļojums
– pirmo reizi tas lielas grūtības
nav sagādājis, taču šopavasar,
kad ģimene devusies svētceļojumā uz Skaistkalni, pārbaudījums
Klusēšanas laiks
Izrādās, ka svētceļojuma laikā bijis milzīgs. «Mazais ratos, visu

ceļu tos stūmu, otrs dēls pie rokas... Grūti, tiešām grūti... Aivaram pēc kāda laika tā nogura kājiņas, ka es tiešām sāku mocīties
sirdsapziņas pārmetumos. Vai
es esmu slikta mamma? Vai es
pārmēru nomoku savus bērnus?
Toreiz pat autobusa nebija, kurā
bērnu varētu ielikt un kādu gabaliņu pavest... Labi, ka gājiens
nebija tik garš, mēs izturējām,
bet nopietnas pārdomas tas manī
raisīja gan,» saka Iveta.
Tāpēc arī gatavošanās šim svētceļojumam bijusi smagāka nekā
citus gadus. «Ar dēliem izrunājāmies, viņi vēlas doties, apgalvo,
ka ir gatavi. Sava veida drošības
sajūta ir autobuss – ja puikas nevarēs izturēt, kāps tajā un pabrauks
kādu gabalu,» spriež mamma,
taču Aivars uzreiz piebilst: «Es
izturēšu līdz galam.»
Arī mammai tas ir dubults
pārbaudījums ceļā doties vienai
ar dēliem. «Tētis diemžēl šoreiz
netiek – viņam tāds darba grafiks. Viņš mums varēs pievienoties tikai Aglonā. Taču puikas
nu jau arī paaugušies. Atceros,
ka pirmajā reizē, kad Rihards
gulēja ratiņos, es visu ceļu stūmu
ratiņus, bet tad, kad visi atpūtās,
Rihards, protams, gribēja kāpt
ārā un kārtīgi izkustēties. Tā
kā man bija dubulta slodze,»
pasmaida mamma, taču viņa
vēlreiz piebilst: «Dievs katram
uzliek tādus pārbaudījumus,
kādus cilvēks spēj izturēt.»

«Jelgava ir mans izmērs»
Lai arī saruna ar Šaicānu ģimeni
šoreiz ir par svētceļojumu, nevar
nepajautāt, kā jaunā ģimene no
Balviem nonākusi Jelgavā.
«Nē, nē – šis nav tik ierastais stāsts par
studentiem, kuri pēc mācībām LLU
paliek uz dzīvi Jelgavā. Mēs patiesi
esam balvēnieši. No savas dzimtās
puses vispirms nonācām Rīgā, taču,
kad sapratām: beidzot būtu jāiegādājas pašiem savs mājoklis, Rīgā tas
izrādījās pārāk dārgi. Tad nu sākām

2000. gads

18 000

2004. gads

2001. gads

18 000

2005. gads

2003. gads

vēl viena obligāta lieta ir klusēšanas laiks – minūtes, pusstunda
vai stunda, kad strikti jāievēro
klusums. «Iedomājieties – vesels
bars plecu pie pleca, dienu no dienas... Tas arī nogurdina, jo katram
sava problēma, savs dzīves stāsts,
savs mērķis, bet klusēšana ir tas
papildus laiks sev. Sevī padomāt,»
saka Iveta.
Jautāta, kas tad tiek pārdomāts
klusēšanas laikā, Iveta atbild, ka
parasti jau tiek dota sava tēma,
virzītas domas, par ko piedomāt,
taču ne vienmēr tas izdodas.
«Spriediet paši – karsta saule, kājas tulznās, un vienīgais, ko tu tajā
brīdī spēj domāt, ir: nepadodies,
nepadodies... Jā, gadās arī tā!»
neslēpj Iveta.
Taču viņa piebilst, ka neatceras
gadījumu, kad vienkāršu grūtību
priekšā kāds būtu svētceļojumu
pārtraucis un devies mājās. «Protams, ir gadījies, ka cilvēks ceļu
turpināt nevar – tā ir pēkšņa slimība, kāda kaite. Tad ir saprotams:
jādodas mājās. Taču noguruma
priekšā neviens nav padevies,» pēc
pieredzes saka Iveta.

meklēt ap 50 kilometru rādiusā kaut
ko, kas mums būtu pa kabatai. Nemaz tik viegli nebija – te vīram kaut
kas iepatīkas, bet man ne, te atkal
man kaut kas šķiet pieņemams, bet
vīru neapmierina. Pamazām, pamazām, līdz nonācām Jelgavā. Tā nu sanāca, ka Jelgava šķita pievilcīga visai
mūsu ģimenei. Un ir arī – paskatieties:
te ir viss, kas ģimenei vajadzīgs!
Citviet galvenā problēma bija tā, ka
viss neatradās vienuviet – skola ir,

bet dievnama nav, bērnudārzs tālu
vai bērniem pēc skolas nav nekādu
nodarbību, ko apmeklēt, kaut kur
jāved, jāmeklē. Bet Jelgavā ir viss, kas
mums vajadzīgs! Infrastruktūra te tiešām labi attīstīta. Un tā jau trīs gadus
Jelgavu saucam par savām mājām. Es
vēl saku tā: Jelgava ir mans izmērs.
Tā arī ir – lai arī Balvi ir mana dzimtā
puse, kas vienmēr man būs sirdij ļoti
tuva, tomēr man tur bija par šauru.
Savukārt Rīga – par plašu. Jelgava?

Īsti mans izmērs, jo tā nav tik maza,
lai te valdītu provinciālisms, bet
nav tik liela, lai neizstaigātu kājām.
Un galvenais, ka tas neieviesa lielas
korekcijas mūsu dzīvē – vīrs joprojām var turpināt darbu Rīgā, bet
šeit mēs kopā varam baudīt mājas
sajūtu. Patiesībā jau tie bija praktiski
apsvērumi, kas mūs atveda uz pilnīgi
svešu pilsētu, bet es tagad skatos no
malas un redzu – nu ir taču tā Jelgava
skaista!» atzīst Iveta Šaicāne.

Jelgavas pilsētas kultūras pasākumu finansējums 2000. – 2007.gadā, Ls

Skaitļi runā

2002. gads

ka nav ko darīt. Ticiet vai ne
– ar katru noieto dienu var just,
kā cilvēks mainās, un, nonākot
galamērķī, viņā noteikti kaut kas
iekšēji notiek – vienaldzīgo tiešām
nav. Tas nav viegli, pārbaudījumu
ceļā netrūkst, un tas pat negribot
cilvēkam liek domāt un pārvērtēt
sevi, savus uzskatus, nereti pat
dzīves veidu,» spriež Iveta.
Iveta gan uzskata, ka neticīgu
cilvēku būtu grūti atrast – katrs
no mums kaut kam tic. Nav tik būtiski – kam. Iespējams, ka tas, kas
varētu mulsināt šādus līdznācējus
svētceļojuma laikā, ir obligātās
lūgšanas. «Tajās jāpiedalās. Tas
ir noteikums, taču ar varu jau,
protams, neviens dzīts netiek.
Galvenais, lai netiek traucēts
lūgšanu laiks. Ja cilvēks vienkārši
no malas to vēro, viss ir kārtībā,»
saka Iveta.
Iveta atklāj, ka viņai lūgšana
ir jebkas, kas nāk no sirds. «Nav
jālūdz, turot priekšā rakstus
– manuprāt, svarīgāk ir būt patiesam pret sevi un Dievu. Jā, arī
man ir bijis tā, ka es pēc kārtējās
svētceļojuma dienas vakarā jūtos
tā pārgurusi, ka vienkārši vairs
nespēju piedalīties vakara lūgšanā. Un tad es Dievam vienkārši
saku: «Dievs, es drusciņ pagulēšu
tepat pie tevis...» Un tā ir mana tā
vakara lūgšana – es esmu patiesa,»
piebilst Iveta.

20 043
22 800

2006. gads
2007. gads

60 101
113 313
125 407
227 378
Avots: Jelgavas pašvaldības informācija

Pilsētnieks vērtē

Vai nākotnē
varētu būt
pieprasījums pēc
mazdārziņiem?
Marija
Hmeļicka,
apkopēja:
– Domāju, ka
tie, kuriem ir
mazdārziņi,
tos paturēs
un turpinās
audzēt ogas,
bumbierus, ābolus, ķiršus, bet
īsteni pilsētnieki nekāros iegūt
savu dārzu. Viņi nelabprāt vēlas
strādāt dārza darbus, tāpēc labāk
izvēlēsies visu nopirkt veikalā.
Arnolds,
horeogrāfs:
– Vecākiem
savulaik bija
mazdārziņš,
bet man tā nav
un arī nejūtu
pēc tā vajadzību. Domāju,
ka cilvēkiem, kas aiziet pensijā,
vajadzētu vietu, kur pavadīt laiku
un parušināties, taču šaubos, vai
jaunie ir ieinteresēti uzturēt dārzu.
Mans brālis dārzā uzcēla vasaras
māju, bet ziemā viņš mīt dzīvoklī
pilsētas centrā.
Biruta, noliktavas pārzine:
– Drīzāk jau
cilvēks aizies
uz veikalu un
nopirks dārzeņus un augļus,
nevis pats tos
audzēs mazdārziņā. Lielākoties tagad neviens
neko nemarinē un nekonservē, jo
nav kur pilsētā glabāt. Man ir lauki,
kur visu atstāt, bet dzīvoklī ir karsts,
viss ātri sabojājas.
Mirdza,
pensionāre:
– Manuprāt,
mazdārziņi
kļūs aizvien
aktuālāki, jo
viss sadārdzinās, līdz ar
to cilvēkiem
var rasties vēlme pašiem kaut
ko audzēt, lai veikalā nebūtu
tik daudz jāmaksā. Protams,
tas attiecas uz cilvēkiem, kuri
nav slinki.
Kristīne,
medmāsa:
– Manuprāt,
mazdārziņi ir
tāda «izmirstoša suga».
Darbā no vairākām kolēģēm jau sen
klausos, ka dārzi apnikuši un
vēlas tos likvidēt, jo izdevīgāk
esot visu nopirkt veikalā. Man
patīk strādāt dārzā, tāpēc savu
dārziņu gan vēl paturēšu.
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Palielinās
tarifi

(No 1.lpp.)
Salīdzinājumā ar pašreizējo
tarifu (1,04 lati par kubikmetru)
ūdens sadārdzināsies par 19,2
procentiem. SIA «Jelgavas ūdens»
valdes loceklis Jānis Laizāns norāda, ka tarifa izmaiņas saistītas
ar degvielas un elektroenerģijas
cenas palielinājumu, kā arī ar
pakalpojumu sniegšanu saistīto
iekārtu, mehānismu un tīklu uzturēšanas izdevumu pieaugumu.
Tāpat sadārdzinājums saistīts
ar darba samaksas un valsts
sociālās apdrošināšanas maksājumu palielināšanos ūdensapgādes nodrošināšanā iesaistītajiem
darbiniekiem. Tarifu ietekmējusi
arī ūdens apjoma patēriņa samazināšanās.
Savukārt atkritumu izvešana
no septembra, ja dīzeļdegvielas
cena saglabāsies pašreizējā līmenī,
Jelgavā sadārdzināsies nedaudz
vairāk kā par 6 procentiem, bet ārpus pilsētas tarifs augs par desmit
procentiem. SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds skaidro, ka
būtiskā degvielas cenas kāpuma
dēļ atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums nolēma ieviest diferencēto tarifu, kas mainīsies atkarībā
no dīzeļdegvielas cenām.
Pašlaik vienotais tarifs par
sadzīves atkritumu kubikmetra
savākšanu un apglabāšanu ir
5,83 lati. No septembra, ja dīzeļdegvielas cena uzpildes stacijās
noturēsies 80 santīmu robežās,
pilsētniekiem vienotais kubikmetra atkritumu apsaimniekošanas
tarifs būs 6,42 lati bez 18 procentu
PVN. Ja degvielas cena būs līdz 87
santīmiem litrā, par atkritumu
kubikmetra savākšanu un izvešanu iedzīvotājiem būs jāmaksā 6,50
lati bez PVN. Ja degvielas cena
pārsniegs 93 santīmus, samaksa
par atkritumiem augs līdz 6,57
latiem bez PVN. Dīzeļdegvielas
cenai pārkāpjot lata robežu, par
atkritumu kubikmetru tarifs būs
6,65 lati bez PVN.
Bez degvielas sadārdzināšanās
atkritumu apsaimniekošanas
tarifā iekļautas arī pilsētā izveidoto dalīto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošanas
izmaksas.

ZIŅAS

Pagaidām interese maza
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine
stāsta, ka kopš 23. jūlija, kad vēlētāji visos vēlēšanu iecirkņos var
iepazīties ar tautas nobalsošanai
nodotā likumprojekta «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
tekstu un balsošanas kārtību, kā
arī pieteikt balsošanu dzīvesvietā, cilvēku aktivitāte bijusi visai
maza, taču katru dienu pa kādam
ienākot. Viņa gan min, ka par šādu
balsošanu interesējušās arī ieslodzījuma vietas, tāpēc pēdējā brīdī
skaits varot palielināties. Ziņu vēl
nav devis arī pansionāts.
Balsošanu dzīvesvietā līdz vakardienai Jelgavas vēlēšanu komisijai bija pieteikuši vairāk nekā
10 cilvēki. Taču pieteikties balsot
savā dzīvesvietā un iepazīties ar
grozījumu tekstu iecirkņos vēl
var šodien no pulksten 14 līdz 18
un rīt no pulksten 9 līdz 13, kā arī
referenduma dienā līdz pulksten
12. V.Valaine atgādina, ka lūgt
organizēt balsošanu mājās drīkst
vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar ierasties vēlēšanu iecirknī,

Jelgavas pilsētas slimnīcas vēlēšanu iecirknī Mairita Lutere neslēpj, ka pagaidām cilvēku interese ir neliela – pa dienu šeit ienākot labi ja viens interesents. Līdz vakardienai tur vēl nebija
pieteikta arī neviena balsošana mājās, bet M.Lutere min, ka rīt darbinieki staigās pa slimnīcas
Foto: JV
nodaļām un aptaujās gulošos pacientus.
šo vēlētāju aprūpētāji, kā arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis
piemērots apcietinājums.
Referendums notiks sestdien,
2. augustā, no pulksten 7 līdz 22.
Jelgavā balsot iespējams 15 tautas
nobalsošanas iecirkņos: Jelgavas
3. pamatskolā, Jelgavas Valsts un
1. ģimnāzijā, 4., 5., 6. vidusskolā,
Vakara (maiņu) vidusskolā, 1.
un 2. internātpamatskolā, kā arī
aģentūrā «Kultūra», Miezītes bibliotēkā, Jelgavas pilsētas slimnīcā,

SIA «Zemgaļi» teritorijā (Tērvetes
ielā 91D), SIA «Alvima» teritorijā
(Lietuvas šosejā 2) un a/s «Jelgavas Būvmateriālu kombināts»
teritorijā (Rubeņu ceļā 2).
Balsot drīkst jebkurā vēlēšanu
iecirknī neatkarīgi no dzīvesvietas. Lai nobalsotu, nepieciešama
derīga Latvijas pilsoņa pase.
Balsošanas zīmēs būs rakstīts:
«Vai jūs esat par likumprojekta
«Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» pieņemšanu?», un vēlētājiem vajadzēs izvēlēties starp

atbildēm «par» un «pret».
Satversmes grozījumu projekts
paredz mainīt Satversmes 78. un
79. pantu, nosakot, ka ne mazāk
kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas
atlaišanu.
Lai vēlētāju rosinātais Satversmes grozījumu projekts iegūtu likuma spēku, tas jāatbalsta vismaz
pusei no visiem balsstiesīgajiem
pilsoņiem, kuru skaits šā gada februārī bija 1 508 783, tātad – vismaz
750 000 vēlētāju.

Pašvaldības īres namā – striktāki noteikumi
 Kristīne Langenfelde

Īsi
 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas 1. stāva foajē tiek veikts
remonts. Plānots, ka pēc tā
telpa kļūs arī nedaudz plašāka. Foajē nebija remontēts kopš

1984. gada – laika, kad bibliotēka
pārcēlās uz šo ēku. Šo gadu laikā tā
bija krietni nolietojusies, īpaši sliktā
stāvoklī bija sienas. Foajē remonts
ir vēl viens solis pretī skaistākām
telpām – remontdarbus atkarībā no
piešķirtajiem līdzekļiem veic pakāpeniski – piemēram, pagājušajā gadā
izremontēts Informācijas centrs, kā
arī lielā lasītava bibliotēkas 2. stāvā.
Savukārt šogad pašvaldība līdzekļus
piešķīrusi bibliotēkas 1. stāva foajē
remontam. Bibliotēka nav slēgta,
tomēr apmeklētājiem jārēķinās ar
pagaidu neērtībām. Remontdarbiem
kopumā atvēlēti apmēram 38 000
lati, un tos veic SIA «Konstants».

Līdz tautas nobalsošanai par grozījumiem
Satversmē atlikušas vēl
divas dienas. Jelgavas
15 vēlēšanu iecirkņos
no 23. jūlija, kad tika
atvērti visi iecirkņi, balsošanai savā dzīvesvietā
pieteikušies tikai padsmits iedzīvotāju. Pieteikšanās turpinās vēl
šodien, rīt un sestdien.

ka ar esošajiem noteikumiem
acīmredzot bijis par maz, tāpēc
Nedeklarētu personu
pašvaldībai nācies pieņemt stinapmešanās uz pastāgrākus mērus, lai ieviestu kārtību
vīgu dzīvi, nebeidzami
īres namā. «Šeit uzreiz jāuzsver
jandāliņi, kautiņi, alko– māja ir pašvaldības īpašums, kas
hola lietošana, trokšir tikai izīrēts šiem cilvēkiem, tāņošana, inventāra bopēc pašvaldībai kā vienīgajam ēkas
jāšana – tā ir ikdiena
īpašniekam ir tiesības tajā ieviest
pašvaldības īres namā
savus noteikumus un kontrolēt,
Stacijas ielā 13. Tur nelai tie tiktu ievēroti.»
līdz ne videonovēroGalvenās atšķirības, kas sagaida
šana, ne Pašvaldības
īres nama iemītniekus, ir stinpolicijas dežūras, tāpēc
gra kontrole katram, kas ienāks
pagājušajā domes sēdē
mājā. Tā pieņemtie noteikumi
deputāti apstiprināja
paredz, ka katram iedzīvotājam
vēl stingrākus noteitiks izsniegta apliecība ar personas
kumus, kas jau no 1.
datiem, kas kalpos par caurlaidi
oktobra būs jāievēro kā
ieejai ēkā, uzrādot to dežurējošam
īres nama iedzīvotājiem,
pašvaldības policistam. Tas izslēgs
(No 1.lpp.)
tā apmeklētājiem.
iespēju, ka īres namā regulāri
Taujāts, vai ūdens kvalitātei
uzturas un uzdzīvo, kā arī pat uz
peldsezonas laikā ir tendence
Jelgavas domes priekšsēdētāja pastāvīgu dzīvi pārceļas personas,
mainīties, viņš norāda, ka svārstī- vietniece Irēna Škutāne neslēpj, kas šeit nav deklarētas. Tāpat
bas manāmas, taču to lielākoties
ietekmē nevis lielais cilvēku pieplūdums, bet gan meteoroloģiskie
apstākļi. «Taču cilvēkiem jāapzimiem valstī, kas martā pieteicās
nās risks, ja izvēlas peldvietu, kurā  Anna Afanasjeva
tiesiskās aizsardzības procesam.
nav veikts ūdens monitorings.
Jelgavas tiesa vakar pieJūnija beigās Jelgavas tiesa šo
Pirmām kārtām tā jānovērtē viņēma lēmumu par SIA
procesu izbeidza, jo «JLM grupa»
zuāli – vai ūdens un tā apkārtne
«JLM grupa» maksātnebija varējusi saskaņot tiesiskās
nav piesārņota ar atkritumiem,
nespēju, jo kredītsaistīaizsardzības plānu ar nodrošināto
aļģēm, naftas produktiem,» atgābas pārsniedz uzņēmukreditoru – Hansabanku.
dina G.Krizskis.
ma aktīvus. Maksātne
Šī mēneša otrajā pusē uzņēPagaidām mierīgi peldsezona
spēju pēc tam, kad tiesa
mums tiesā pats pieprasīja savu
aizrit arī Jelgavas mediķiem – pilizbeidza uzņēmuma
maksātnespēju. SIA «JLM grupa»
sētas slimnīcas Uzņemšanas nodatiesiskās aizsardzības
valdes priekšsēdētājs Arvis Rove
ļā reģistrēts tikai viens peldētājs,
procesu, pieprasīja pati
no plašākiem komentāriem par
kas ar stiklu bija sagriezis kāju.
«JLM grupa». Nerausituāciju atturējās, vien norādīja,
«Par laimi, nopietnākas traumas
goties uz to, pagaidām
ka uzņēmums turpina un tuvācilvēki nav guvuši,» Uzņemšanas
uzņēmumā turpinās
kajā laikā arī turpinās ražošanu.
nodaļas ķirurgs Eugenijs Vaivods
maizes un citu izstrādāSavukārt tālākā darbība atkarīga
vērtē, ka kopumā situācija pēdējos
jumu ražošana.
no administratora Guntara Birgados ir uzlabojusies. «Iespējasāna taktikas un maksātnespējas
mas, cilvēki kļuvuši apzinīgāki
«JLM grupa», kas ar «Sono» procesa risinājuma. Arī G.Birsāns
un peldas viņiem labi zināmās
vietās. Tas ir ļoti būtisks aspekts, preču zīmi izplata produkciju, lai vakar no komentāriem atturējās.
jo tieši nepazīstamās peldvietās ir saglabātu ražošanu un atrisinātu Trīs mēnešu laikā no dienas, kad
vislielākais risks gūt traumas,» tā īslaicīgās finansiālās problēmas, uzņēmuma maksātnespēja būs iebija viens no pirmajiem uzņēmu- rakstīta maksātnespējas reģistrā,
E.Vaivods.

Peldoties
traumējas
mazāk
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stingrāk tiks kontrolēti mājas viesi
– ciemiņus ēkā drīkstēs ievest,
tikai iepriekš piesakot dežurējošam pašvaldības policistam. Viesi
īres namā drīkstēs uzturēties līdz
pulksten 23. Tikai izņēmuma
gadījumā un ar dežuranta atļauju
šis laiks varētu tikt pagarināts.
Tas ļaus izvairīties no uzdzīves un
trokšņošanas nakts laikā, kad citi
īres nama iedzīvotāji jau devušies
pie miera.
Tāpat īres namā būs aizliegts ievest personas, kas atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu
toksisko vielu reibuma stāvoklī.
Jāpiebilst, ka noteikumos iekļauti
arī punkti, kas citviet iedzīvotājiem varētu šķist pašsaprotami,
bet pieredze liecina, ka šajā īres
namā šo normu ievērošana sagādā
problēmas – piemēram, neizbērt
atkritumu maisu saturu koplietošanas telpās; nenovietot uz ārējām

palodzēm sadzīves priekšmetus
un pārtikas produktus, neizmest
tos pa logu; nesmēķēt koplietošanas telpās; nebojāt dzīvojamās
un koplietošanas telpas, durvis,
logus un īres nama aprīkojumu,
inventāru.
I.Škutāne cer, ka pieņemtie noteikumi būs pietiekami strikti, lai
ieviestu kārtību īres namā un atsevišķi indivīdi, kompānijas ar savu
dzīves veidu netraucētu citus. «Ir
jāsaprot, ka šie dzīvokļi nav īrnieku īpašums – tas ir pašvaldības
atbalsts cilvēkiem, kas nonākuši
grūtā situācijā un vai nu nespēj,
vai negrib paši par sevi parūpēties.
Taču, redzot lielas daļas īrnieku
attieksmi pret šo palīdzības veidu,
pašvaldībai rodas bažas par īres
nama ļoti ātru nolietošanos – tas
arī ir viens no iemesliem, kāpēc
bija nepieciešams ieviest striktākus noteikums.»

«JLM grupu» atzīst par maksātnespējīgu
administrators gaidīs uzņēmuma
kreditoru pieteikumus. To skaits
svārstās ap 300.
Naudas izteiksmē uzņēmuma
saistību apmērs pret kreditoriem
ir 2 912 388 lati. Parādsaistības
par 89 932 latiem pārsniedz SIA
«JLM grupa» aktīvus. Tā kā
Hansabanka kā nodrošinātais
kreditors bloķējusi uzņēmuma
kontus šajā bankā, uzņēmuma
saimnieciskā darbība ir daļēji
bremzēta. Taču tajā veiktas zināmas iestrādes sanācijas variantu
meklējumos. A.Rove pieļauj, ka arī
gadījumā, ja kreditori nepieņems
sanācijas risinājumu, ražotni
pārņems kāds no lielajiem maizes ražošanas uzņēmumiem un
tajā turpināsies maizes cepšana.
Tādējādi uzņēmumā strādājošie
(Jelgavā vairāk nekā 100 cilvēku)
bez darba nepalikšot.

Latvijas Maiznieku biedrības
(LMB) valdes priekšsēdētājs Valdis Circenis «Dienas Biznesam»
atzinis, ka situāciju komentēt grūti. Viņš pieļauj, ka «JLM grupas»
parādu slogs bija pārāk liels un
galvenais kreditors (Hansabanka)
nav pieļāvis kompromisus. Biedrības vadītājs skeptiski raugās uz
uzņēmuma iespēju turpināt darbu.
Kā kļūdu viņš min apvienošanos
vienā uzņēmumā. Nostiprināt tirgus pozīcijas nav izdevies, jo nedz
Liepājas un Jelgavas maiznieka,
nedz «JLM grupa» preču zīme
tirgū īsti labi neaizgāja.
LMB vadītājs pieļauj, ka uz
Liepājas ražotnes bāzes pašreizējais uzņēmuma īpašnieks
A.Rove varētu mēģināt turpināt darbu, izmantojot preču
zīmi «Sono» un nomājot «JLM
grupa» iekārtas.

 Valdība nolēmusi Latvijas
Lauksaimniecības universitātei (LLU) valdījumā nodot
Zemesgrāmatā uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas (ZM)
personā ierakstītās 45 zemes
vienības ar kopējo platību
1164,24 hektāri un studentu
dienesta viesnīcu Dobeles
rajona Auces pilsētas lauku
teritorijā. SIA «LLU mācību un
pētījumu saimniecība «Vecauce»»
rīcībā esošajās zemes vienībās iekārtoti stacionāri izmēģinājumu lauki,
tostarp sertificēts lauks pētījumiem
bioloģiskajā lauksaimniecībā. Šīs
platības izmanto zinātnisko tēmu
risināšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Turpmākā
«Vecauces» attīstība orientēta trīs
galvenajos virzienos – daudznozaru
ražošana, kurā tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas, LLU studentu
un lauksaimniecības vidējās mācību
iestādes audzēkņu apmācība un konsultatīvā darbība lauksaimniecībā,
zinātniskās pētniecības bāze.

 Vakar Jelgavā viesojās seši
Lietuvas, astoņi Igaunijas un
septiņi Latvijas dažādu mediju žurnālisti, lai uzzinātu par
Zemgalē ievērojamiem tūrisma objektiem. Ciemošanās notika

projekta «Dižā Baltijas apceļošana»
gaitā, kura mērķis ir aicināt cilvēkus
apceļot Baltijas valstu ievērojamus
objektus. Šīs vizītes mērķis bija
iepazīstināt žurnālistus ar tūrisma
objektiem, kas piedalās šajā akcijā
no Zemgales reģiona – Kurzemes
Hercogu kapenes Jelgavas pilī, Lodiņa alus darītava Bauskā, Kokneses
pilsdrupas Koknesē –, lai viņi varētu
veikt tādu kā ekspedīciju un vēlāk
pastāstītu saviem tautiešiem par
ievērojamām vietām kaimiņvalstīs.
Kopā no Latvijas projektā apskatāmas 12 vietas, tikpat vietu izvēlēts arī
katrā kaimiņvalstī. Projekta koordinatore Ilze Djačuka stāsta, ka šoreiz
izcelti tie objekti, kurus lielākā daļa
ārzemnieku vēl līdz šim nav zinājuši.
Nav iekļautas tādas ievērojamas
vietas kā Rundāles un Jelgavas pilis.
Šajā Baltijas valstu apceļošanā var
piedalīties arī ikviens iedzīvotājs.
Plašāka informācija par to pieejama
internetā (www.greatbaltic.eu).

 Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Uzņemšanas
komisijā saņemts pieteikums
no pirmā Sibīrijas latvieša,
kurš iesniedzis dokumentus
studijām Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes programmā «Pārtikas produktu tehnoloģija».
Latviešu izcelsmes jaunietis Artjoms
Stešanovs vidējo izglītību ieguvis
šogad Magadanā un patlaban uzturas Rīgā, lai iestātos valsts trešajā
lielākajā universitātē, kuras Senāts
pirms trim gadiem pieņēmis lēmumu ik vasaru pirmajā kursā vienā no
izvēlētajām studiju programmām
ārpus konkursa uzņemt divus Sibīrijas latviešus, sedzot nepieciešamās
studiju izmaksas. Iepriekšējos divos
gados neviens no tautiešiem nav
izmantojis šādu iespēju, tālab par
pirmo saņemto pieteikumu universitātei ir sevišķi liels prieks.
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Paklājus pilsētā ir iespējams
iztīrīt – tie nav jāved uz Rīgu
«Vēlos iztīrīt grīdas paklāju,
taču, šķiet, Jelgavā to vairs nav
iespējams izdarīt. Savulaik
paklāju varēja nest uz tīrītavu,
kas atrodas «Vivo centrā», bet
tagad tādu pakalpojumu tur
vairs nepiedāvā, arī «Bauskas
pakalpojumi» paklājus agrāk
pieņēma, bet tagad – vairs
ne. Kā man rīkoties? Vai tiešām paklājs ar «mikriņu» vai
vilcienu jānogādā Rīgā, jo
automašīnas man nav, vai arī
tas jāizmet,» jelgavniece Elita
ir sašutusi, ka tik lielā pilsētā,
kāda ir Jelgava, nav iespējams
iztīrīt paklāju.
«Jelgavas Vēstnesim» izdevās noskaidrot, ka Jelgavā
iespēja iztīrīt paklāju tomēr
pastāv, taču šis process prasa
vismaz divas nedēļas.
Paklāju tīrīšanai var nodot

ķīmiskās tīrītavas SIA «Bārnijs» pieņemšanas punktos,
kas atrodas «Pilsētas pasāžā»
Driksas ielā 4 un tirdzniecības
centrā «Valdeka» Rīgas ielā
11a. Tur paklājus pieņem, taču
tīra Rīgā, un to sola paveikt
divu nedēļu laikā. «Bārnijs»
piedāvā gan sintētisko, gan
vilnas paklāju tīrīšanu. Jāteic
gan, ka par īpaši netīru paklāju
tiek prasīta papildus samaksa,
kā arī tiek piedāvāts pirms
tīrīšanas paklāju salabot, ja
nepieciešams. Protams, arī tas
par papildus samaksu.
Vēl Jelgavā paklāju iespējams iztīrīt uzkopšanas servisā
SIA «Bitītes serviss». Servisa
pārstāvis stāsta, ka šāds pakalpojums tiek piedāvāts, taču
vispirms esot jānovērtē, cik netīrs ir paklājs un vai to tiešām
iespējams iztīrīt – neesot vērts

solīt klientam to atdot tīru, ja
tas nemaz nav izdarāms. Kā
to var noteikt? Uzņēmums
piedāvā atbraukt uz mājām un
novērtēt – paklājs ir iztīrāms
vai ne. Novērtēšana ir bezmaksas, klientam vien jāsazvanās
ar servisu un jānorunā laiks,
kad to var izdarīt. Par cenu ar
klientu vienojas pēc paklāja
apskates.
Savukārt, runājot par SIA
«Bauskas pakalpojumi» ķīmisko
tīrītavu, jāteic, ka tās pieņemšanas punkti Jelgavā diemžēl
ir likvidēti, bet SIA «Clean
Control», kas atrodas «Vivo
centrā», paklājus tīrīšanai vairs
nepieņem, jo nomainījuši telpas,
tādēļ vairs nav vietas, kur paklājus izmērīt pirms nodošanas
ķīmiskajai tīrīšanai.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Kā pievest preci veikaliem,
lai netraucē gājējiem
«Gribētu noskaidrot, vai lielajām kravas automašīnām,
kas veikaliem piegādā preces,
ir atļauts braukt pa ietvēm un
gājēju celiņiem? Mani, pensionāru, jau vairākas reizes
automašīnas, braucot pa celiņiem, ir aizķērušas, bet vienu
reizi pat teju uzbrauca virsū.
Tāpat esmu novērojis, ka ceļu
policija nereaģē un šos braucējus
nesoda, tādējādi dodot kravas
automašīnām lielu brīvību. Pēc
šādiem atgadījumiem uz gājēju
celiņiem vairs nejūtos drošs. Jāņem arī vērā, ka šie kravas auto
bojā gan ietves, gan to apmales,»

«Jelgavas Vēstnesim» pauž MāTaču pašvaldība ar attiecīgu
ris Liekniņš no Mātera ielas.
lēmumu ir tiesīga noteikt laika
posmu, kad pa gājēju ceļiem
Jelgavas pilsētas un rajona atļauts braukt un uz tiem stāvēt
Policijas pārvaldes priekšnieka (tajā skaitā stāvēšanas ilgumu)
palīdze Ieva Sietniece skaidro, ka transportlīdzekļiem, kas apkalpo
ceļu satiksmes noteikumi paredz, tirdzniecības vai citus uzņēmuka pa ietvēm, gājēju ceļiem un mus, veic ar īpašumu apsaimnievelosipēdu ceļiem mehāniskajiem košanu saistītus darbus objektos,
transportlīdzekļiem braukt ir kas atrodas tieši pie šiem gājēju
aizliegts, taču izņēmums ir ceļu ceļiem, ja nav citu piebraukuzturēšanas un komunālo dienes- šanas iespēju, netiek traucēta
tu transportlīdzekļi, ja tie veic ceļu gājēju pārvietošanās un attiecīgo
uzturēšanas, remonta vai avārijas transportlīdzekļu pilna masa
seku likvidēšanas darbus, kā arī nepārsniedz piecas tonnas.
transporti, kas apkalpo tirdzniecīSagatavoja
bas vietas, ja citu iespēju nav.
Ritma Gaidamoviča
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Mājas vecākais –
bez vainas

Smilšu kaste pie daudzdzīvokļu mājas Pulkveža O.Kalpaka ielā 5 izveidota pēc mājas vecākā Vasilija
Kovtuna un iedzīvotāju iniciatīvas, līdzekļus tā izveidei devuši paši iedzīvotāji.
Foto: JV
Atsaucoties uz 17. jūlija «Jelgavas Vēstnesī» rubrikā «Atbildam»
publicēto rakstu par krūmiem
Pulkveža O.Kalpaka ielā 5, kas
nozāģēti un novietoti pie konteineriem, redakcijā vērsās šīs mājas
vecākais Vasilijs Kovtuns, atklājot, kā viss noticis patiesībā.
V.Kovtuns klāsta, ka krūmus
pie mājas zāģējis nevis mājas
vecākais, bet gan kaimiņiene,
kas viņu informējusi par to, ka
krūmi aizsedz dzīvokļa logus.
Viņa jautājusi, vai tos drīkst nozāģēt. Mājas vecākais kaimiņienei
skaidrojis, ka zāģēt drīkst, taču
krūmus nedrīkst novietot pie
konteineriem, tie jāizved. Ceriņi

tika nozāģēti darbdienas vakarā,
taču diemžēl tie tika novietoti pie
konteineriem, kas arī radījis kaimiņu mājas iedzīvotāju satraukumu. V.Kovtuns norāda, ka tieši
tāpēc jau nākamajā dienā kāds
pensionārs piezvanījis Jelgavas
Nekustamā īpašuma (JNĪP) pārvaldei, lūdzot, lai apsaimniekotājs
krūmus aizvāc. JNĪP uz to reaģējis, taču Pulkveža O.Kalpaka ielas
mājas vecākajam paziņojis, ka no
mājas apsaimniekošanas naudas
par šo pakalpojumu tiek atskaitīta zināma maksa. Mājas vecākais
vien piebildis – lai tikai krūmus
savācot. Nākamās nedēļas sākumā krūmi, ko divi pensionāri
esot izvazājuši pa pagalmu, arī

savākti.
V.Kovtuns vien piebilst, ka kaimiņi parasti redz sliktos darbus,
taču neviens nepievērš uzmanību
tam, ka mājas vecākais kopā ar
dažiem kaimiņiem par saviem līdzekļiem pagalmā ierīkojuši smilšu kasti, kur bērniem spēlēties, kā
arī uz sava rēķina mājas vecākais
regulāri pļauj zāli ap namu, lai
būtu skaista apkārtne. Nereti tiek
veikti citi labiekārtošanas darbi.
Kāpņu telpā izstrādāts arī īpašs
uzkopšanas grafiks visiem iedzīvotājiem un aizliegums smēķēt ne
tikai kāpņu telpā, bet arī desmit
metrus no mājas.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Vēstule

Apsargs vēl nenozīmē aizsardzību?
Esmu sašutis par 24. jūlija
«Jelgavas Vēstnesī» publicēto
rakstu «Apsargs vēl nenozīmē
aizsardzību». Ir jau absurdas
situācijas dzīvē, bet šis gadījums
ir jāraksta ar lieliem burtiem
«ABSURDS».
Vēlos izskaidrot dažas lietas
par apsargiem. Vispirms jau gribētos minēt Apsardzes darbības
likumu, kurā teikts:
2. pants. Likuma mērķis un
darbības joma
(3) Apsardzes komersants
un apsardzes darbinieks, kā arī
iestāde, komersants un organizācija, kas izveidojusi iekšējās drošības dienestu, veicot apsardzes
darbību, sadarbojas ar Valsts
policiju un citām valsts pārvaldes
iestādēm un sniedz tām atbalstu
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.
Rakstā bija intervija ar veikala
administrāciju:
«Veikala administrācija faktā,
ka apsargs uzbrukuma laikā
atradies galvenajā novērošanas
telpā un nav steidzies palīgā
sievietēm, nesaskata neko ārkārtēju. «Jā, viņš redzēja uzbrukumu un, taisnība, viņš negāja
sievietēm palīgā. Bet atkauties
no uzbrucējiem nav viņa uzdevums, turklāt, kas būtu noticis,
ja agresīvais pircējs būtu uzbrucis arī apsargam?! Arī viņam
taču ir ģimene un bērni un ir
jārūpējas par savu veselību un
dzīvību... Apmācība apsargiem
arī nav tāda, lai viņus varētu
uzskatīt par klientu miesas sargiem. Tā kā viņu amata galvenais

pienākums ir rūpēties par zagļu
izķeršanu, tad prasīt, lai viņš
apdraud savu dzīvību, cīnoties ar
reāli agresīviem klientiem, būtu
nevietā. Šajā gadījumā apsargs
darīja to, kas viņam bija jādara
– atradās centrālajā veikala
novērošanas kabīnē, nospieda
trauksmes pogu, lai izsauktu
policiju, un uzmanīja, lai neviens
šajā laikā nemēģina aplaupīt veikala kasi.».» (24.07.2008. JV)
Pirmkārt, jau ir absurds, ka
veikala administrācijai svarīgāka ir veikala viena kase, kurā,
domāju, vairāk par 2000 latu
neatrodas, nekā cilvēka dzīvība,
administrācijai šķistu normāli,
ka pie kases nosistu cilvēku,
bet traģēdija būtu, ja nozagtu
2000 latu.
Otrkārt, lai strādātu par apsargu, ir jāiegūst apsardzes
sertifikāts, bet, lai to iegūtu, ir
jābūt pabeigtiem kursiem. Tajos
cilvēkam, kurš vēlas strādāt par
apsargu, iemāca speciālus cīņas
paņēmienus, lai varētu aizturēt
likumpārkāpējus, kā arī teorētiskās zināšanas par apsardzes
veikšanu.
Treškārt, vēršos pie veikala
administrācijas. Lūk, izraksts
no Apsardzes darbības likuma,
kādas ir apsardzes darbinieka
tiesības, un tiešām ir absurds, ka
šie darbinieki to nezina. Kā arī
tiesības pielietot fizisku spēku
likumpārkāpēju aizturēšanā.
12. pants. Apsardzes darbinieka tiesības
Apsardzes darbiniekam, veicot
apsardzes darbību, ir tiesības:

1) prasīt, lai persona izbeidz kāpēju. Aizturēto personu nekaprettiesisko darbību un ievēro vējoties nodod Valsts policijai.
apsargājamā objektā noteikto
(2) Bez mutvārdos izteikta brīkārtību, vai atkarībā no tās dinājuma fizisku spēku, speciālo
veiktajām darbībām lūgt attie- līdzekli vai dienesta suni drīkst
cīgo personu atstāt apsargājamo izmantot, ja likumpārkāpums ir
objektu, kā arī izraidīt šo per- saistīts ar vardarbīgu ielaušasonu no apsargājamā objekta, nos apsargājamā objektā vai ar
ja tā nepakļaujas lūgumam un pēkšņu uzbrukumu apsardzes
turpina pārkāpt apsargājamā darbiniekam, citai personai vai
objektā noteikto kārtību un šādu apsargājamam objektam.
izraidījumu paredz apsargājamā
objekta apsardzes noteikumi;
Vēl rakstā bija minēts:
2) aizturēt likumpārkāpēju vai
«Veikala administrācija: «Papersonu, kas nelikumīgi iekļuvu- domājiet paši – lielākoties par
si apsargājamā objektā vai mē- apsargiem strādā vīrieši gados
ģina to izdarīt,
vai sievietes.
un nekavējoties
Alga, ko varam
Veikala admi- piedāvāt, ir tinodot aizturēto
personu Valsts
250 lati.».»
nistrācijai šķis- kai
policijai.
(24.07.2008. JV)
tu normāli, ka
13. pants. Fiziska spēka, speanuprāt,
pie kases nosis- šisMfakts
ciālo līdzekļu un
arī ir
dienesta suņu
tu cilvēku, bet absurds, jo, ieizmantošanas
gūstot apsardzes
traģēdija būtu, sertifikātu un
nosacījumi
strādāt par
(1) Ja likumj a n o z a g t u ejot
pārkāpējs ar
apsargu, cilvēks
2000 latu.
savu prettiesisapzinās, ar ko
ko darbību rada
viņam nāksies
reālus draudus
saskarties un ko
apsardzes darbības veikšanai darīt. Apsargs, pildot savus pienorīkotā apsardzes darbinieka nākumus, praktiski ir līdzvērtīgs
vai citu personu dzīvībai vai policijas darbiniekam, kam arī
veselībai vai apsargājamam ob- jānovērš likumpārkāpumi. Vidēji
jektam, apsardzes darbinieks pēc policijas darbinieks saņem darba
mutvārdos izteikta brīdinājuma algu 350 – 450 latus, tādējādi (pēc
par fiziska spēka, speciālā līdzek- veikala administrācijas domām)
ļa vai dienesta suņa izmantošanu sanāk, ka policijas darbiniekam
drīkst izmantot fizisku spēku, nav ģimenes, nav bērnu, nav
speciālo līdzekli vai dienesta jārūpējas par savu veselību un
suni, lai izbeigtu prettiesisko dzīvību, bet gan, saņemot Ls 100
darbību un aizturētu likumpār- – 200 latus vairāk par apsargu,

ir jāriskē ar to visu un jāsavalda bija vienam pārtraukt šo likumšādi likumpārkāpēji, jo viņi taču pārkāpumu. Diezin vai apsargs
pelna vairāk.
būtu centies aizturēt šo vīrieti,
ja viņš sāktu sist, piemēram,
Policijas pārstāves intervijā kādu no kasierēm, jo, pēc veikala
minēts:
administrācijas teiktā, apsargam
«Mēs nevaram prasīt, lai katrs, jāskatās monitoros, lai neviens
kurš uz ielas redz kautiņu, ietu neaplaupa veikala kasi. Pieļauju
strīdniekus izšķirt. Šajā gadīju- iespēju, ka apsargs iznāktu no kamā iejaukšanās var būt arī ātra būža tikai tad, ja šis vīrietis sāktu
policijas informēšana par notie- grābstīties gar kases atvilktni.
košo. Taču apsargam, kas nēsā Absurdi, bet tā tas ir.
formas tērpu un ar kuru vismaz
teorētiski cilvēki saista savu
Un pēdējais, ko vēlos piebilst
drošību, būtu jāmāk savaldīt sakarā ar notikušo: man ir āragresīvus cilvēkus, kas apdraud kārtīgi žēl mūsu sabiedrības,
apkārtējo drošību. Līdzīgi cietu- mēs esam tik sveši cits citam, ka
šajām sievietēm un daudzajiem drīz nepazīsim draugs draugu.
pircējiem arī policija uzskata, Lielākā daļa mūsu sabiedrības
ka apsargam vajadzētu gādāt ne likumus vispār neievēro, pat
vien par preču drošību un cīnīties elementārās lietas kā, piemēram,
ar zagļiem, bet arī rūpēties par ātruma ievērošana, braucot ar
vispārējo kārtību veikalā, to- automašīnu, ielas šķērsošana
starp apmeklētāju aizsardzību.» neatļautā vietā vai pie sarkanās
(24.07.2008. JV)
gaismas. Lielai daļai jaunatnes
vienīgā izklaide ir sabojāt vai saManuprāt, policijai nevajadzētu plēst kaut ko, izkauties ar kādu
uzskatīt, ka apsargam vajadzētu – tas jaunatnei esot cool. Veikalā
aizsargāt apmeklētājus, bet gan vīrietis sit sievietes, bet citi vīrieizvērtēt, vai apsargs ar savu ši vienkārši uz to noskatās un
bezdarbību šajā situācijā nav sau- gaida, kad varenā policija visu
cams pie atbildības vai arī viņam nokārtos. Kas būs tālāk? Būs
anulējams apsardzes sertifikāts. vēl trakāk, jo sabiedrība negrib
Piespiežot trauksmes pogu, ap- mainīties, sabiedrībai arvien
sargs nepārtrauc likumpārkāpu- vairāk rūp tikai savas tiesības,
mu, viņš tikai informē policiju un bet pienākumus neviens negrib
lūdz palīdzību, bet, noskatoties pat pieminēt. Izsaku līdzjūtību
monitoros visu notiekošo, ap- cietušajām sievietēm, ka viņām
sargs ar savu bezdarbību pieļauj nācās ar sāpēm un tik ļoti nepalikumpārkāpuma turpināšanos. tīkamu notikumu iepazīt mūsu
Cik zinu, tad tirdzniecības centrā sabiedrības tumšāko pusi un
«Valdeka» ir vēl viena apsardze, lielāko mīnusu – vienaldzību.
kuru darbiniekus apsargs varēja
Ar cieņu –
pasaukt palīgā, ja viņa spēkos nelasītājs jelgavnieks

uzkopšana
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Perspektīva biznesa niša
 Anna Afanasjeva

Iepazīšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, kas piedāvā telpu uzkopšanas
pakalpojumus, liecina,
ka šim biznesam ir potenciāls un izaugsmes
iespējas. Pakalpojumu
sniedzēji jelgavniekus
pagaidām raksturo kā
samērā kūtrus un atturīgus. Tomēr ar laiku
pieprasījums noteikti
augs, jo domāšana pakāpeniski mainās par
labu šī pakalpojuma
pirkšanai.
Uzkopšanas pakalpojumu sniedzēji telpu ikdienas tīrīšanu
labprātāk piedāvā juridiskām
personām. Tas ir gan tāpēc, ka
ar privātajiem klientiem ir vairāk
diskusiju, gan tāpēc, ka pagaidām
iedzīvotāji šo pakalpojumu nav
īsti pieņēmuši un nav gatavi par
to maksāt adekvāti.

Drošākie klienti –
juridiskās personas

Lielāko klientu daļu veido
juridiskās personas, kuru vidū ir
visu veidu uzņēmumi – veikali,
ražotnes, biroji. «Ar privātajiem
klientiem jāpatērē daudz laika un
enerģijas, bet atdeve, ar to domājot peļņu, ir simboliska,» tā savu
izvēli par labu juridiskajām personām pamato Gundega Vilciņa no
SIA «Uzkopšanas serviss». Inga
Cirša no individuālā komersanta
uzņēmuma «Saulespuķe» papildina, ka ar juridiskām personām
strādāt ir drošāk, pasūtītāji zina,
kādu rezultātu grib redzēt. Tāpat
ir garantija, ka par darbu samaksās. No privātajiem klientiem
reizēm jāpiedzīvo cimperlīgāka
attieksme, piekasīšanās.
Vairāk nekā pirms trim gadiem
uzsākot darbību, «Uzkopšanas
servisa» klientu pamatloku veidoja privātpersonas, taču laika
gaitā proporcija mainījusies.
Iespējams, zināma privātpersonu
atturība saistīta ar to, ka iedzīvotāji savu mitekļu uzkopšanai
vairāk izmanto nevis juridisko
firmu pakalpojumus, bet draugu
un paziņu ieteiktas apkopējas,
mājkalpotājas un izpalīdzes. Pēc
SIA «Mītavas spožums» pārstāvja
Gata Jēkabsona aplēsēm, tas
maksā par procentiem 20 lētāk.
Protams, par šo pakalpojumu
nodokļi netiek iekasēti.
SIA «Filkuls», kas uzkopšanas
pakalpojumus piedāvā Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Cēsīs un citviet,
atzīst, ka uz citu pilsētu fona
pie mums pieprasījums ir mazs.
Tāpēc Jelgavā nav neviena pakalpojumu sniedzēja, kas orientētos
tikai uz pašu pilsētas klientiem,
arī konkurence pagaidām ir
nosacīta. Pakalpojumu sniedzēji
pieļauj, ka zemais pieprasījums

saistīts ar pasūtītāju maksātspēju. Savukārt G.Jēkabsons domā,
ka jelgavnieki ar telpu ikdienas
uzkopšanas iespējām vēl nav īsti
apraduši un negrib par to atbilstoši maksāt. Citādi ir ar tādiem
pakalpojumiem kā grīdas vaskošana, parketa grīdas restaurācija
un līdzīgiem.

Lielāko noietu veido
Rīgas pasūtījumi

Tā kā Rīga ir lielākais noieta
tirgus, arī Jelgavā dibinātie uzkopšanas uzņēmumi attīstības
nolūkā atvēruši savus birojus
galvaspilsētā. «Rīgā atšķirībā
no Jelgavas konkurence ir liela,
bet visiem pietiek pieprasījuma,
Jelgavā bizness vairāk buksē,
lēnāk attīstās. Sava loma noteikti
ir augošajai dzīves dārdzībai, kad
cilvēki baidās tērēt naudu it kā
liekiem pakalpojumiem,» spriež
Armands Vilciņš no SIA «Sormas». Tomēr gan viņš, gan pārējie
nozares pārstāvji ir vienisprātis,
ka uzkopšanas pakalpojumi ir
perspektīvi, pieprasījuma kāpums un pakalpojumu sniedzēju
izaugsme Jelgavā ir tikai laika
jautājums.
No «Mītavas spožuma» apgro-

Pērn uzkopšanas uzņēmumiem ļoti
pieprasīta bija
māju un dzīvokļu uzkopšana pirms pārdošanas. Šogad
to nomainījusi
ēku ģenerālā
tīrīšana pēc
būvniecības pabeigšanas. Šo
pakalpojumu
pieprasa gan
iedzīvotāji, gan
uzņēmumi.
Foto: JV
vietējiem uzņēmumiem ir grūtāk
konkurēt ar galvaspilsētas firmām, kas jelgavniekus sit pušu
– tām materiālā bāze, uzkopšanas
iekārtu un līdzekļu arsenāls ir
lielāks.

Katram jādara tas,
ko prot vislabāk

SIA «Uzkopšanas serviss», kas
darbību sāka pirms trim gadiem, tagad algo 18 pastāvīgos
darbiniekus. Tomēr Gundega
Vilciņa kritiski vērtē potenciālos darba ņēmējus – no trijiem
simtiem, kas pieteikušies, gandrīz uz vienas rokas pirkstiem
saskaitāmi strādātāji.
zījuma Jelgavas klienti veido ap
20 procentu. Pārējo daļu – galvaspilsētas pasūtītāji. «Uzkopšanas
servisam» Rīgas klienti ir ap 60
procentiem no kopskaita, pārējie
ir Jelgavas un apkaimes pasūtītāji. Līdzīgi ir citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Lai gan uzkopšanā ieguldītā
darba apjoms neatšķiras, pakalpojumu izmaksas Jelgavā
salīdzinājumā ar Rīgu ir zemākas. «Ap simts kvadrātmetru
lielas mājas ikdienas uzkopšana
Jelgavā maksā apmēram 20 latu.
Rīgā par tādu pašu prasām 25
– 35 latus. Tiesa, ikvienu klientu
vērtējam individuāli,» raksturo
A.Gailītis. Savukārt I.Cirša atzīst,
ka mazajiem nesen izveidotajiem

Iedzīvotāji, kas izmanto uzkopšanas firmu vai individuālu palīgu pakalpojumus, savā pieredzē dalās atturīgi. Aija, kas piekrita sarunai, atzīst,
ka šodien cilvēki ir noguruši no darba, aizvien vairāk laika vēlas veltīt
ģimenei, atpūsties gan garīgi, gan fiziski. Viņiem nav vēlēšanās brīvajā
laikā skraidīt ar lupatu un birsti. «Tā vietā, lai tīrītu māju, es sevi palutinu
ar aerobiku, teātri vai vienkāršu atpūšanos,» viņa saka.
Ģimenes palielo māju regulāri uzkopj Irēna. Būdama mājkalpotāja ar
pieredzi, viņa teic, ka strādā tikai individuāli, telpu uzkopšanas firmā
strādāt negribētu. «Cilvēki man uzticas, pati visu daru pēc labākās
sirdsapziņas,» viņa stāsta, piebilstot, pašai gan nepatiktu, ja viņas māju
nāktu tīrīt svešs cilvēks.
Bet biznesā aizņemtā Rasma, kuras ģimenes mājā līdztekus četriem
vīriešiem mīt arī četrkājains mīlulis, stāsta, ka ar uzkopšanu saime tiek
galā kopīgiem spēkiem. Vienīgi divas reizes gadā izsaucot logu tīrītāju.
Brīžiem sievietei licies, ka nespēj tikt galā, bet tad vienojušies, ka mantas netiks izmētātas, jo pati tīrīšana neesot tik darbietilpīga. Nopirktā
grīdas mazgājamā mašīna ar tvaiku ļoti atvieglojot mājas soli. Jautāta
par palīdzes algošanu, Rasma teic, ka doma nav nosodāma vai slikta.
Tomēr savā ziņā to varot saukt par egoismu. Viņa uzskata, ka ģimenes
cilvēkam vissvarīgāk laiku pavadīt kopā ar ģimeni. Tā arī mājas soli varot
padarīt patīkamu.

«Cilvēki jau tā daudz strādā,
viņiem nav laika. Kāpēc vēl brīvais laiks un enerģija būtu jātērē
mājas vai dzīvokļa uzkopšanai,
ja to var izdarīt kāds cits? Tā
brīvdienas var pavadīt sakoptā
vidē, veltīt laiku bērniem vai
izbraucieniem,» izvēli, kāpēc vajadzētu izvēlēties uzkopšanas firmu
pakalpojumus, pamato I.Cirša.
Viņas kolēģis G.Jēkabsons atzīst,
ka pamazām arī firmas vairs
neņem darbā apkopējas, bet
izmanto ārpakalpojumu, kas ir
izdevīgāks naudas, cilvēku un
nodokļu ziņā.
Tāpat sen pagājis laiks, kad
pietika ar vienu tīrīšanas līdzekli. Tagad to klāsts ir iespaidīgs,
jāzina, kāds līdzeklis kādiem
traipiem un materiāliem piemērots. «Tehnikas un profesionālo
kopšanas līdzekļu izmantošana ir
mūsdienīgāka nekā pensionāres
algošana, kas izmanto gadiem ierasto putekļu lupatu,» teic «Saulespuķes» vadītāja, papildinot, ka
dārdzības dēļ visu profesionālo
tehniku sev vēl nevar atļauties
nopirkt.
Cits pakalpojumu sniedzējs
pauž, ka tīrīšanas darba instrumentu piedāvājums tirgū ir
bagātīgs, tomēr rūpīgi jāizvērtē
to funkcionalitāte. Gadījies, ka
logu mazgājamais, kas pagarinās
līdz diviem metriem, vajadzīgajā
garumā nostellēts, ir nestabils
un nav izmantojams. Arī grīdas
«mops» maksā latus 20. Šāda
nauda grīdas lupatai šķiet nesamērīgi liela. Darbības sākumā
gadījies «iegrābties» – izrādījies,
ka tā otru pusi nevar izmantot
noslaucīšanai. Pakalpojumu sniedzēju vidū ir arī tādi, kas ikdienas
uzkopšanā izmanto galvenokārt
pašu klientu rīcībā esošo tehniku,
savu arsenālu iesaistot vien, veicot padziļinātu virsmu tīrīšanu.
«Cilvēkiem bieži šķiet, ka pakalpojums ir par dārgu, bet,
ņemot vērā izmaksas un to, ka arī
pati uzkopšana nav tik viegla, kā
no malas liekas, tā nav,» skaidro
I.Cirša. Viņas uzņēmuma takse
par mājokļa ģenerāltīrīšanu pēc
remonta ir no 6,50 līdz 8 latiem
par stundu. G.Jēkabsons klāsta,
ka jauno māju platība vidēji ir
120 – 130 kvadrātmetru. Ģenerāltīrīšanas izcenojums varētu

Vairs nav tie laiki, kad uzkopšanai pietika ar vienu līdzekli. Tagad
to klāsts visu veidu virsmām ir iespaidīgs. Pakalpojumu sniedzējiem jāpārzina, kāds līdzeklis kādiem mērķiem ir domāts.

svārstīties no 60 līdz 80 latiem,
bet ikdienas uzkopšana vidēja
izmēra mājai varētu maksāt 17
– 18 latu. Ja pasūtījums saistīts
ar paklāju ķīmisko tīrīšanu, logu
mazgāšanu, grīdu vaskošanu,
cena būs lielāka. Katrā gadījumā
izmaksas aprēķina individuāli.
A.Vilciņš praksē pārliecinājies,
ka sadarbību ar klientu labāk
sākt ar ģenerāltīrīšanu. Tā pakalpojumu sniedzējam izdodas
atklāt savas iespējas un radīt labu
iespaidu. Tāpat būtiski, ka pēc
ģenerāltīrīšanas darbiniekiem ir
vieglāk veikt ikdienas uzkopšanu.
Ikdiena liecina, ka nereti klienti
no telpu uzkopšanas gaida pārāk
daudz. Dažkārt cilvēks nevar
saprast, kāpēc saskrāpētais logs
arī pēc tīrīšanas tāds ir vai krietni
nokalpojusī grīda nav kā nopulēta. «No vienas puses, cilvēku
vēlme vecu māju padarīt gandrīz
par izremontētu ir saprotama,
taču mēs neesam brīnumdari
– nemainām nedz logus un grīdas,
nedz citas lietas. Tam jāveic remonts, nevis uzkopšana,» secina
G.Vilciņa.

Gatis Jēkabsons norāda, ka
SIA «Mītavas spožums» nav
vienīgā firma, kas līdztekus
uzkopšanas pakalpojumiem
piedāvā arī teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, nelielu
ēku demontāžu. Citi, piemēram, «Saulespuķe» piedāvā
mazdārziņu apstrādi.

Ieskats ikdienas raizēs

Pieprasīta ir ģenerālā uzkopšana pēc būvdarbu pabeigšanas.
Mazumā gājuši vai dažiem pasūtītājiem pat apstājušies pieprasījumi pēc īpašumu uzkopšanas
pirms pārdošanas. Pēdējā laikā
pasūtītāji pieprasa lielākas atlaides.
Lai mazinātu domstarpības
par darāmā apjomu un citām
niansēm, pakalpojumu sniedzēji
ar klientu slēdz rakstisku vienošanos. Tajā atrunāts arī risks un
atbildība, kas saistīta ar sveša
cilvēka ielaišanu namā. Parasti
gan kāds no mājiniekiem esot
klāt. Protams, ir saimnieki, kas
uzkopējiem uzticas. Pakalpojumu

Lai iegūtu klientu lojalitāti, ir uzņēmumi, kas pēc savas iniciatīvas un bez maksas sterilizē durvju rokturus.
sniedzēji teic, ka no lielām un Ikdienišķu lietu
neatrisināmām domstarpībām dēļ kompleksi jāatmet
līdzšinējā praksē bijuši pasargāti.
I.Cirša raksturo, ka privāto
Bijuši gadījumi, kad kādu paklāju klientu vidū pārsvarā ir prineizdodas iztīrīt vai arī lakotajam vātmāju īpašnieki, kam pieder
parketam virsū tikusi skābe, tā- savulaik ar vērienu būvētas 300
dējādi atgūt agrāko skatu vairs – 400 kvadrātmetru lielas mājas.
nav iespējams.
Tādas uzkopšana prasa daudz
Darbaspēka atrašanas problē- laika. Tāpēc ikdienā sāk iedzīmas, kas vēl pērn bija tik aktuā voties uzskats, ka uzkopšanas
las, nu pakalpojumu sniedzējiem
atrisinājušās. Vienīgi G.Vilciņa,
jautāta par personālu, ir skeptiska. «Daudzi, kas izteikuši vēlmi
strādāt firmā, grib saņemt direktora algu, bet ar strādāšanu un
atbildību tā ir, kā ir. Kādā jaukā
dienā var pieprasīt ievērojami
lielāku atalgojumu vai izdomāt,
ka darbs ir par grūtu, un iet prom,
pēc dažām nedēļām atkal at- Individuālā komersanta uzņēgriezties... No 300 cilvēkiem, kas mums «Saulespuķe» darbību
piesakās pēc darba sludinājuma, sāka šā gada sākumā. Telpu uztikai kādi pieci būs strādātāji,» kopšanai Ingu Ciršu pievērsties
pārliecinājusies uzņēmēja. Arī rosināja vīrs, kurš nodarbojas
lielāku pasūtījumu reizēs, kad ar celtniecību – remontējot un
līdztekus pastāvīgajiem jāpiesais- būvējot mājas un dzīvokļus,
ta papildus darbinieki, raizes esot viņš redzēja, ka cilvēkiem pēc
garantētas. Piemēram, cilvēks, tam nav laika tās kārtīgi iztīrīt,
kam jāpielabo un jānokrāso so- arī ķēpa ir liela.
liņš, paprasot tādu samaksu, par
kuru pie trīs jauniem soliņiem pakalpojumu izmantošana ir
varētu tikt...
norma, nevis kaut kas ārkārtējs.
Grūtības sabalansēt pakalpoju- Tāpat aplams ir priekšstats, ka
mu sniedzēju vēlmi nopelnīt un tos izmanto tikai bagāti cilvēki.
pakalpojumu saņēmēju vēlēšanos Uzņēmumu klientu vidū ir ne
par padarīto maksāt pēc iespējas vien situēti, bet arī mazāk nodromazāk bijis iemesls tam, lai SIA šināti iedzīvotāji, kam, piemēram,
«Uzkopšanas serviss» atteiktos kļuvis grūti nomazgāt logus.
no īslaicīgo darbu aģentūras
Materiāla tapšanas gaitā nācās
idejas īstenošanas. Tās iecere dzirdēt atziņu: nekas jau nebūtu
radās, kad 2006. gadā nodarbi- pretī, ja kāds uzkoptu māju, bet
nātības veicināšanas projekta tāds bardaks, ka kauns saukt.
laikā Jelgavā veica pētījumu par I.Cirša to raksturo kā paša cilvēka
pakalpojumiem un secināja, ka kompleksu. «Viņš jāiedrošina, ka,
iedzīvotāju vidū pēc tiem (sevišķi pateicoties mums, bardaks vairs
pēc mājsaimniecēm, vecu un sli- nebūs bardaks. Negludināta veļa,
mu cilvēku aprūpes mājās, bērnu nenomazgāti trauki, izmētātas
pieskatīšanas un piemājas terito- bērnu mantas mums ir pašsaprorijas sakopšanas) ir pieprasījums. tamas lietas, tāpēc nevajadzētu
Tāpat bija cilvēki, kas izteica būt kompleksiem,» domā I.Cirša.
vēlmi sniegt īslaicīgos pakalpoViņa arī ievērojusi, ka māju
jumus. Pētījuma datus projekta saimnieki ne vienmēr izvēlējušies
īstenotājs – reģionālais Pieaugušo piemērotāko logu risinājumu. Ir
izglītības centrs – nodeva SIA skaisti, ja atsevišķi logi stiepjas no
«Uzkopšanas serviss», kas tolaik pirmā stāva līdz otrajam un vēl
pilsētā bija vienīgais radniecīgu augstāk, bet nav padomāts par to
pakalpojumu sniedzējs. Plašāk tīrīšanu. Stikla bloki nav verami,
īslaicīgo darbu aģentūras ideja māja siltināta ar mīksto putuplaspalika neīstenota, jo, G.Vilciņas tu, tāpēc arī kāpnes nav iespējams
vārdiem runājot, atdeve no tajā piesliet pie sienas. Šādās reizēs
ieguldītās enerģijas būtu neadek- jāizsauc pacēlājs, kas nozīmē arī
vāti zema.
papildus izmaksas.
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Iedzīvotāji savā mājā vainu neredz –
uz kaimiņu gan ar pirkstu rāda

Padomju Savienības mantojums, kas palēnām izzūd
Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte
stāsta, ka Jelgavā dārziņu rajoni, kas oficiālajā
terminoloģijā dēvējami
par augļudārzu teritorijām, aizņem apmēram 115 hektārus, kas
uz kopējiem pilsētas
sešiem tūkstošiem hektāru ir neliela vienība.
Kaut arī ir iedzīvotāji,
kas augļudārzos izbūvē dzīvojamās ēkas,
pašvaldība uzsver, ka
pagaidām šīs teritorijas nav paredzētas
privātmāju apbūvei un,
līdzīgi kā pašlaik spēkā
esošajā, arī nākamajā
pilsētas teritoriālajā
plānojumā šīs teritorijas ir saglabātas kā
augļudārzi.
Savukārt iedzīvotāju satraukumam, ka pilsēta varētu nolemt šeit izveidot privātmāju,
daudzdzīvokļu māju, rūpniecisko vai vēl kādas apbūves
sektoru, pamata nav. «Pirmkārt,
jānodala divi jēdzieni, kurus
cilvēki mēdz jaukt. Proti, ir mazdārziņi un ir augļudārzi. Pirmie
bija zemesgabali, kurus savulaik
pašvaldība ik gadu cilvēkiem
nodeva nomā dārzeņu audzēša-

nai. Tā bija pašvaldības zeme,
kur bija aizliegts veikt jebkādu
būvniecību, arī stādīt kokus, un
katru gadu šo teritoriju apsaimniekotājiem ar pašvaldību bija
jānoslēdz jauns zemes nomas
līgums. Jelgavā savulaik bija
apmēram tūkstoš cilvēku, kas
šādi nomāja zemi kartupeļu,
burkānu, loku un citu dārzeņu un augļu audzēšanai. Taču
līdz ar zemes reformu, kuras
rezultātā šīs zemes lielākoties
tika atdotas atpakaļ to vēsturiskajiem īpašniekiem, Jelgavā
mazdārziņi ir faktiski izzuduši
– šobrīd tādu pilsētā ir vien daži
desmiti. Un katrs jelgavnieks,
kas izmanto šo zemi, zina, ka var
pienākt diena, kad nomas līgums
uz to pagarināts netiks. Turpretim augļudārzi ir teritorijas,
kuras savulaik apsaimniekoja
dārzkopības sabiedrības. Katrā
rūpnīcā vai uzņēmumā bija sava
dārzkopības sabiedrība, kurā
ietilpa rūpnīcas darbinieki, kas
tad arī teritorijas apsaimniekoja.
Šajās dārzkopības sabiedrībās
cilvēkiem uz piešķirtā zemes pleķīša bija atļauts ne vien audzēt
dārzeņus, bet arī stādīt kokus
un būvēt nelielas mājas. Laika
gaitā dārzkopības sabiedrības
ir likvidētas, dārziņi lielākoties
privatizēti, taču teritorijas un
to saimnieciskais pielietojums
palicis spēkā,» atšķirību skaidro
G.Osīte.

Pašvaldība augļudārzu
teritorijās neplāno
pārmaiņas

Viņa atzīst, ka augļudārzu
teritorijās salīdzinājumā ar aizvadītajiem gadiem lielākās izmaiņas
saistāmas ar apbūves intensitāti
– ja kādreiz dārziņos patiesi bija
vien vasarnīcas tipa mājas vai pavisam nelielas ēkas instrumentu
glabāšanai, tad tagad te varam
vērot arī lielas mājas, kas uzbūvētas pastāvīgai dzīvošanai. Un ar
to arī saistās galvenās problēmas,
kuras radījuši paši iedzīvotāji,
nevis pašvaldības pēkšņa vēlme
mainīt teritorijas pielietojumu.
«Pašvaldība nav tiesīga pēkšņi
paziņot, ka augļudārzu teritorijas
paredzēts izmantot kādiem citiem
mērķiem – tā ir privāta zeme,
privāts īpašums, un mēs nevaram pēkšņi cilvēkiem paziņot, ka
vēlamies šeit celt daudzdzīvokļu
mājas, izklaides centrus vai rūpnīcas. Tieši ekoloģiski tīrā gaisa
un zaļuma dēļ šīs teritorijas ir
pievilcīgas iedzīvotājiem. Patiesi
ir izslēgta iespēja šajās teritorijās
izvietot ražošanas uzņēmumus
– par to nevajadzētu ne mirkli satraukties. Pilsēta ražošanas uzņēmumiem ir paredzējusi attīstības
teritorijas, uz augļudārzu rēķina
tās noteikti mainītas netiks,»
uzsver G.Osīte.
Jāpiebilst, ka arī Rīgā skaļākie
gadījumi saistībā ar jaunu objektu
būvniecību teritorijās, kur cilvēki

bija paraduši audzēt kartupeļus
un burkānus, saistāmi ar mazdārziņiem, nevis augļudārziem.
Tātad faktiski tā bija pašvaldības
zeme, kas cilvēkiem nodota nomā,
un viņi zināja, ka pienāks diena,
kad zemes nomas līgums netiks
pagarināts – kā tas arī notika.
Taču augļudārzu teritorijas no
šādām pārmaiņām ir pasargātas
ar privātā īpašuma tiesībām. Lai
tur veiktu kādas nopietnas teritoriālā izmantojuma pārmaiņas,
nepieciešams ar katru zemes
īpašnieku vienoties par zemes
atpirkšanu vai maiņu pret citu
zemi, kā to paredz likums.

Augļudārzos privātai
apbūvei strikti ierobežojumi

Savukārt šobrīd notiekošo
augļudārzu teritoriju transformāciju par privātās apbūves
zemēm G.Osīte vērtē kā loģisku
rezultātu. «Mūsdienās aizvien
populārāk ir nomainīt dzīvokli
pilsētas centrā pret savrupmāju
zaļā vietā, upes ielokā. Augļudārzu teritorijas lielākoties ir
ekoloģiski tīrākas un vizuāli
pievilcīgas. Turklāt tām ir arī
labs ģeogrāfiskais izvietojums
– tās visas ir pilsētā un salīdzinoši
tuvu centram, ar labu sabiedriskā
transporta kustību, turklāt tuvu
galvenajiem ceļiem uz Rīgu, Dobeli un citām pilsētām. Tādēļ ir
saprotama daudzu jelgavnieku
vēlme šajās teritorijās izbūvēt

pamatīgas dzīvojamās mājas.
Raugoties nākamo pārdesmit
gadu perspektīvā, pieļauju, ka
dārziņu teritorijas patiesi pārtaps
par dzīvojamo māju rajoniem,
taču, kā jau sacīju, tas notiks
dabiskas transformācijas ceļā,»
spriež G.Osīte, uzsverot gan, ka
tas saasinās problēmas, kuru
iedīgļi jau tagad jūtami. «Tas, ka
laika pavadīšana dārzā kļūst par
aizejošu vērtību – cilvēki, kas bija
pieraduši pie sava dārziņa, kļūst
aizvien vecāki un viņu skaits
samazinās, savukārt jaunajiem
par to vairs nav lielas intereses
–, ir fakts. Tas arī vedina domāt,
ka dabiskā ceļā dārziņi pārtaps
par privātmāju rajoniem. Jau
šobrīd šajās teritorijās ir vērojama tendence aizvien intensīvāk
veidot privāto apbūvi, ko mēs
saprotam, taču atgādinām, ka,
to īstenojot, jāievēro virkne noteikumu, turklāt jārēķinās arī
ar neērtībām,» uzsver G.Osīte.
Tā saskaņā ar Jelgavas apbūves
noteikumiem dārzkopības sabiedrībās prioritāte ir zaļā teritorija
un tās saglabāšana. Tas nozīmē,
ka procentuāli zaļajai teritorijai
jābūt ne mazākai par 75 procentiem no zemes platības, attiecīgi
māja drīkst aizņemt ne vairāk
kā 25 procentus teritorijas – privātmāju teritorijās šī attiecība ir
40 pret 60 procentiem. Turklāt
ēka nedrīkst būt augstāka par
pusotru stāvu. «Bet svarīgākais,

ka cilvēkiem jārēķinās ar faktu,
ka šajās teritorijās nav nedz centralizētās ūdens un kanalizācijas,
nedz arī gāzes un citu komunikāciju. Lielākās problēmas ir saistītas ar šaurajiem ceļiem, kas nav
paredzēti tādai noslodzei, kāda ir
privātmāju rajonos. Daudzviet te
joprojām ir vien pāris metru plati
ceļi, pa kuriem var izbraukt viena
mašīna, bet divām samainīties
ir problemātiski. Ņemot vērā,
ka, tiklīdz šajās teritorijās sākas
pastāvīga dzīvošana, kas nozīmē,
ka regulāri šeit jāspēj izbraukt atkritumu un sausās kanalizācijas
savācējiem, malkas piegādātājiem
un citiem dienestiem, problēmas
patiesi saasinās,» vērtē G.Osīte.

sagaida cilvēkus gan tad, kad
būs nolemts gaisa elektrolīnijas
nomainīt pret daudz drošākajām apakšzemes līnijām, gan
arī domājot par kanalizācijas,
ūdensvada un gāzes izbūvi. Ir
strikti normatīvi, cik lielam jābūt
attālumam no vienas apakšzemes

Nepieprasīs nojaukt visas neatbilstoši noteikumiem uzslietās ēkas
«Tā saucamajās augļudārzu teritorijās Jelgavā ir arī tādas ēkas,
kuras uzbūvētas, ignorējot jebkādus noteikumus, un neatbilst nedz atļautajam
augstumam, nedz arī
ir drošas pēc būvnoteikumiem, tādējādi
būtu nojaucamas. Taču
daudz vairāk ir tādu
ēku, kam nepieciešama vien pārbūve vai
dokumentācijas sakārtošana,» atzīst Jelgavas pilsētas galvenais
arhitekts, šobrīd arī
Būvvaldes vadītājas
pienākumu izpildītājs
Uldis Seržāns. Tiesa,
arī viņš uzskata, ka
augļudārzu teritoriju
transformācija privātās apbūves teritorijās
ir loģiska un neizbēgama.
«Augļudārzu teritorijas ir
padomju laiku «produkts», kas
mūsdienu modernās sabiedrības apstākļos lemts iznīcībai
– palūkojiet paši, nekur Eiropā
šādas dārziņu teritorijas ar
nereti pilnīgi neestētiskām, no

dīvainiem materiāliem saslietām būdelēm nav atrodamas
– tādas saglabājušās vien bijušās
Padomju Savienības teritorijās.
Mēs esam par sakoptu teritoriju, kas apbūvēta ar drošām un
vizuāli pievilcīgām ēkām labiekārtotos apstākļos – šā brīža
augļudārzu teritorijas daudzviet šīm prasībām neatbilst un

noteikti sagaidīs pārmaiņas,»
stāsta U.Seržāns, apstiprinot,
ka augļudārzu teritorijās uzslietas arī tādas ēkas, kas neatbilst
nekādiem noteikumiem un, visticamāk, būs pakļautas nojaukšanai vai pilnīgai pārbūvei. Taču
lielākoties agrākie augļudārzi
pakāpeniski transformējas par
nelielu dzīvojamo ēku rajoniem,

Ceļš uz mājām augļudārzu rajonos daudzviet ir stipri šaurs. Viena
mašīna vēl izbraukt var, bet apgriezties vai apmainīties ar pretim
braucošo jau ir pavisam grūti. Tā arī esot viena no galvenajām
problēmām, kas augļudārzu teritorijas liedz pārveidot par privātmāju rajoniem.

kur pašvaldība arī neliks šķēršļus cilvēku dzīvošanai. Tiesa,
lai pārceltos uz pastāvīgu dzīvi
dārzā, cilvēkiem jāievēro daudz
striktāki apbūves noteikumi
nekā tiem, kas privātmāju vēlas
būvēt tam paredzētās pilsētas
savrupmāju teritorijās.
Pati galvenā problēma, kas
šīs teritorijas liedz pārveidot
par savrupmāju teritorijām, ir
jau minētā infrastruktūra – savulaik uz dārziņiem ieplānotie
un izbūvētie šaurie ceļi, komunikāciju trūkums, zemesgabalu
izmēri un tamlīdzīgas lietas
neļauj mainīt teritoriju pielietojumu. «Kaut arī mēs varam
redzēt, ka augļudārzos cita citai
līdzās uzceltas krietnas mājas
un cilvēki pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvi, vismaz tuvāko desmit
gadu laikā šīs teritorijas tā arī
paliks par augļudārziem. Topošajā jaunajā pilsētas attīstības
plānā šīs zonas tiek iezīmētas
kā vasarnīcu teritorijas, un faktiski jau nosaukumā nolasāma
pašvaldības nostāja. Lai arī ir
cilvēki, kas uzskata – apzīmējumam ir tikai formāla nozīme,
jāuzsver, ka gluži tā tas nav. Šo
teritoriju galvenā vērtība ir to
zaļums un samazinātais apbūves blīvums, ko pilsēta vēlas arī

saglabāt. Tādēļ cilvēkiem jāapzinās, ka šeit atšķirībā no privātās
apbūves zonas ēka nedrīkst būt
augstāka par pusotru stāvu,»
uzsver U.Seržāns. Savukārt, atbildot uz jautājumu, kas notiks
ar tām daudzajām ēkām, kas
šobrīd augļudārzu teritorijās ir
sabūvētas divu, pat trīs stāvu
augstumā, pilsētas galvenais
arhitekts atbild: «No vienas puses, mums ir jāseko, lai apbūve
notiku, ievērojot noteikumus,
būtu saskaņota un īstenota pēc
projekta, bet, ja noteikumi ir
pārkāpti, cilvēkam jāpiemēro
sods un jāuzstāj uz ēkas pārbūvēšanu vai pat nojaukšanu.
Taču, no otras puses, varu
teikt, ka daudzas, arī lielās ēkas
augļudārzu teritorijās patiesi
būvētas ar pašvaldības akceptu,
tādēļ situācija nav vienkārša. Šī
saskaņošana gan lielākoties notikusi pirms vairākiem gadiem,
kad, visticamāk, augļudārzu
teritoriju apbūves jautājumā
pilsētai nav bijusi tik strikta
nostāja. Taču jebkurā gadījumā
tā ir problēma, ar kuru pamazām mums būs jātiek galā,»
teic U.Seržāns. Viņš piebilst,
ka šobrīd Būvvalde fiksējusi
vairākas ēkas, kuras neatbilst
būvniecības normatīvu un arhi-

tektūras kritērijiem, un, visticamāk, to saimniekiem pašvaldība
uzdos ēkas pārbūvēt un daļēji
nojaukt. «Kaut arī augļudārzu
teritorijās ir vairākas pārlieku
lielas ēkas, patiesi graujošā
stāvoklī ir tikai dažas – tās tad
arī būs pakļautas nojaukšanai,»
uzsver U.Seržāns, piebilstot, ka
pašvaldībā ir izveidota būvniecības darba grupa, kas izvērtē
katru nelikumīgās būvniecības
gadījumu un atbilstoši pieņem
arī lēmumu par soda sankcijām
un tālāko rīcību.
Vērtējot situāciju kopumā, pilsētas galvenais arhitekts uzsver:
ir labi, ka šajās teritorijās dzīvo
cilvēki, kas izmanto klusumu un
citas zaļo teritoriju priekšrocības, taču tas jādara saprātīgi un
ievērojot noteikumus. Turklāt
nevar arī uzteikt tos, kam dārziņā ir gluži neestētiskas būves.
«Ir arī augļudārzu teritorijās
būdas, patiesi no mistiskiem
materiāliem saslietas, kas neatbilst nekādiem priekšstatiem
par būvi. To saimniekiem tāpat
kā nelikumīgā būvniecībā uzslieto ēku īpašniekiem ir jārēķinās ar iespēju saņemt sodu un
priekšrakstu par sava īpašuma
sakopšanu. Cilvēkiem jāsaprot,
ka būvēt drīkst, taču saprātīgi

Jāteic gan, ka ikviens «Jelgavas Vēstneša» sastaptais dārziņu apdzīvotājs pirmkārt pauda
satraukumu par avīzes pēkšņo
interesi un, kā likums, jautāja, vai
tad būšot kādi sodi un vai tiešām
viņi nopietni pārkāpjot kādus
noteikumus. Tas vien apliecina,
ka katrs, kurš pārcēlies uz dzīvi
augļudārzā, vismaz pa ausu galam
kaut ko ir dzirdējis, ka īsti pareizi
tas nav. Taču, saņēmuši atbildi,
ka mēs tikai interesējamies par
to, kas augļudārzu teritorijās
šobrīd notiek un kā tās nākotnē
attīstāmies redz tie cilvēki, kas
šeit dzīvo pašlaik, lielākoties viņi
kļuva daudz atsaucīgāki.

Dzīve augļudārzā
daudz lētāka

Infrastruktūru dārziņu
saimnieki varēs sakārtot
vienojoties

Viņa uzsver, ka pašlaik ceļi
atrodas starp privātajām teritorijām un pašvaldība nav tiesīga
kādam «nogriezt» daļu zemes,
lai izbūvētu normālu ceļu. «Te
risinājums būs jāpanāk pašiem
teritoriju īpašniekiem, un, ja viņi
vēlēsies sev normālu piebraucamo
ceļu – un agrāk vai vēlāk līdz tam
būs jānonāk –, būs ne viens vien
cilvēks, kam par labu citiem būs
jāatsakās no daļas savas zemes.
Bet, ja šeit kāds nolems izbūvēt
komunikācijas, zemes paltība,
no kuras būs jāatsakās par labu
citiem, būs vēl daudz lielāka. Tas

Laba, klusa vieta, kur
dzīvot kā laukos, bet tik
un tā pilsētā – šādi savu
dzīvesvietu raksturo tie
iedzīvotāji, kas jau paguvuši pārcelties uz dzīvi augļudārza teritorijā
vai māju tur ceļ šobrīd.
Par būvniecības noteikumu ierobežojumiem
daudz viņi nebēdā, rādot, ka kaimiņš «ceļas»
vēl daudz vērienīgāk.

komunikācijas pārvada līdz citai,
un pašreizējie šaurie ceļi tādu
izbūvēt vienkārši neļauj,» stāsta
G.Osīte.
Tiesa, kamēr īpašnieki savā
starpā nevienosies, ceļi un infrastruktūra paliks tāda, kāda tā ir,
un visi pašlaik vēl augļudārziem

atvēlētie 115 hektāri attīstīsies
līdzīgi kā līdz šim – haotiski un
katrs pats par sevi. Savukārt
cilvēkiem, kas nolēmuši arī savu
dzīvesvietu pārcelt uz kādu no
dārziņiem, ieteicams vispirms
iepazīties ar pilsētas apbūves
noteikumiem.

Dienestiem palīgā
saucējus izdodas atrast
«Jelgavas Vēstneša»
aptaujātie dienesti, kuriem, saņemot izsaukumu, jāspēj laicīgi nokļūt
līdz norādītajai adresei,
lai sniegtu palīdzību,
atzīst, ka sen jau kā pieraduši pie tā, ka cilvēki
pārceļas uz dzīvi augļudārzu rajonos, tādēļ arī
tajos mākot gana labi
orientēties.

«Ja, saņemot izsaukumu, izdzirdām neparastāku adresi,
lūdzam cilvēku precizēt, kur tā ir.
Tā kā šoferi jau ir gana pieredzējuši, parasti viņi ceļu uz izsaukuma vietu māk atrast, turklāt arī
cilvēki mums izsteidzas pretim
uz ceļa, tādējādi nekādu nopietnu
aizķeršanos arī dārziņu rajonos
piedzīvojoši neesam,» stāsta Jelgavas Neatliekamās medicīniskās
palīdzības stacijas Medicīniskās
daļas vadītāja Jeļena Čudina.
Viņa gan norāda – ja pilsētā
noteikts, ka ātrajai palīdzībai uz
izsaukuma vietu jāierodas 15 miun tā, lai ar to neizposta tās nūšu laikā, tad pie cilvēkiem, kas
priekšrocības, kas teritorijai pārcēlušies uz dzīvi augļudārzu
ir – zaļa un skaista apkārtne, teritorijās, ceļš var būt ilgāks.
«Tur tomēr ceļi bieži ir ļoti šauri,
klusums un harmonija.
Ilgu laiku dārziņu teritorijās
pat elektrība bija tikai sezonāla
– dārzkopības sabiedrības šīm
teritorijām bija nodrošinājušas
elektrības piegādi vasaras periodā, bet uz ziemu tā tika atslēgta.
Tiesa, daudzviet šā brīža augļudārzu teritoriju īpašnieki, vienojoties ar akciju sabiedrību «Latvenergo», ir noslēguši līgumu
par pastāvīgu elektroenerģijas
piegādi, tādējādi vismaz elektrība šeit dzīvojošajiem ir, taču
ūdens un kanalizācija katram ir
jānodrošina individuāli.

turklāt sazaroti tādā labirintā,
ka viena nepareiza nogriešanās
var radīt kavēšanos. Taču parasti
tā nav ilga. Neatceros, ka mums
tur būtu kādas problēmas,» tā
J.Čudina.
Līdzīgu viedokli pauž arī Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Jelgavas brigādes komandieris Aldis Feldmanis, kas
neatceras gadījumu, kad ugunsdzēsēji nebūtu mācējuši atrast
ceļu uz ugunsgrēka vietu. Tiesa,
viņš atmiņā atsauc pāris gadu
senu gadījumu, kad, braucot uz
ugunsgrēku kādā augļudārzu
rajonā, ugunsdzēsējiem gadījies
iekļūt grāvī. «Šajos rajonos lielākā
problēma ir šaurie ceļi. Tā reiz pa
nakti, braucot uz izsaukumu, uz
viena no šiem celiņiem mēģinājām
apbraukt malā novietoto automašīnu, taču ceļš bija par šauru
un mūsu mašīna iebrauca grāvī.
Nekas traģisks gan nenotika
– auto dabūjām ārā, arī palīdzību
cilvēkiem sniedzām, taču, ja vien
iespējams, lūdzam cilvēkiem šajos
rajonos mašīnas novietot tā, lai
citi tām var tikt garām – ugunsdzēsēju palīdzība taču tiek lūgta,
kad svarīga ir katra sekunde,» tā
A.Feldmanis.

Pirms vairākiem gadiem vienā no augļudārzu rajoniem zemi
iegādājusies arī Tatjana Stasenko, kas nu šeit uzcēlusi pamatīgu
divstāvu māju un nejūtas nekādus noteikumus pārkāpusi.
klāt viss kļūst dārgāks. Bet šeit, ja
vien esi pieradis, ka ūdens jāsmeļ
paša akā un regulāri jānodrošina
kanalizācijas izvešana, dzīve ir
daudz lētāka un arī vienkāršāka,» stāsta uz augļudārzu dzīvot
pārcēlies jelgavnieks. Problēmas
viņam nekad neesot bijušas nedz
ar pašvaldību, nedz arī kādu no
pašvaldības vai valsts dienestiem
– vien līgums par sadzīves atkritumu izvešanu bijis jānoslēdz.

Netrūkst arī to,
kam dārziņš joprojām
ir tikai dārziņš

Savukārt Tālivaldis un Genoveva Aperāni, kurus «Jelgavas
Vēstnesis» sastop, uzkopjot savu
dārziņu, jautāti par notiekošajām
pārmaiņām, labsirdīgi noteic, ka
nekā ļauna apbūvē nesaskata.
«Te tomēr ir tīrs gaiss, klusums,
no rīta iznāc ārā un dzirdi, kā
putniņi čivina. Ko vēl skaistāku
dzīvošanai iedomāties?! Un ļaudis, kas šeit būvē mājas, gluži
labi saprotu, mēs ar viņiem labi
sadzīvojam. Tikai žēl, ka ap katru nākamo māju tiek uzcelts tas
milzīgais žogs, kas visu zaļumu
«noēd». To gan nevajadzētu ļaut,»
spriež Tālivaldis. Bet viņa kundze
Genoveva piebilst, ka arī paši
mīļuprāt augļudārzā, kam blakus
piepirkti papildus gabaliņi ar siltumnīcām un dārziņiem, šeit uzbūvētu māju un pārceltos uz dzīvi.
Taču agrākos laikos māju nav
ļāvusi celt aizņemtība, bet tagad
rocība nav tik liela, tādēļ viņi arī
turpmāk dārzu izmantos saskaņā
ar tā sākotnējiem mērķiem. «Bērni gan dikti vēlas te māju uzbūvēt.
Dod dies’, ka viņiem tas izdotos,
bet pagaidām viņi ir priecīgi arī
par to vien, ka brīvdienā var
šurp atbraukt un, klusu rušinoties dobēs, atpūsties no pilsētas
dzīves steigas,» noteic Genoveva,
bet Tālivaldis, piekrītoši mājot ar
galvu, vien piebilst, ka viņu bērni,
kad māju beidzot cels, apkārt tai
neliks augstu žogu. «Šeit ir smuki,
to smukumu vajag ļaut arī citiem
redzēt,» beidzot sarunu, noteic
Tālivaldis, kurš gan līdzīgi sievai
negrib piekrist, ka Latvijā varētu
pienākt diena, kad latvietim vairs
nav vajadzīgs savs mazdārziņš:
«Patīk mums priecāties par saviem kartupeļiem un ogām, tāpat
kā tas patīk arī mūsu bērniem.
Latvietis bez zemes iztikt nevar.
Neticu, ka kādudien dārziņi izzudīs,» tā Genoveva.

Tā Jurijs Moisejevs stāsta, ka
jau pirms vairāk nekā desmit Labāk, lai ir kārtīga māja,
gadiem tā saucamajā Siera muižā, nevis brūkoša dārza būda
Līdzīgu viedokli pauž arī Tatkur izvietoti kādreiz Jelgavas Majana Stasenko, kas
pirms vairākiem
gadiem šeit pat
Siera muižā speciāli mājas būvniecībai iegādājusies
zemi. Nu jau vairākus gadus māja ir
uzcelta un apdzīvota, un jelgavniece ne mirkli neapšauba sava agrākā
lēmuma pareizību.
Tiesa, arī viņa uz
Tālivaldis un Genoveva Aperāni jau gadiem
jautājumu, kādēļ
vasaru pavada, kopjot savu augļudārzu, un
celta pamatīga divstāsta, ka par savu dārziņu priecīgi ir arī bērni.
stāvu māja, ja labi
Ja vien rocība ļautu, arī viņi, visticamāk, dārziņa
zināms, ka noteivietā būvētu dzīvojamo māju.
kumi neļauj būvēt
šīnbūves rūpnīcas strādniekiem vairāk kā pusotra stāva māju, tā
piešķirtie dārziņi, sācis būvēt va- īsti neatbild. «Mums bija projekts
sarnīcu, kas nu pārtapusi par īstu – pēc tā māja arī uzcelta. Neviens
dzīvojamo māju. «Savulaik mums man nekad nav teicis, ka esmu
bija dzīvoklis pilsētā un dārziņš ko pārkāpusi, tādēļ mierīgu sirdi
šeit – Siera muižā. Taču dzīvokļa šeit dzīvoju un domāju to darīt
uzturēšanas izmaksas kļuva arī turpmāk,» tā Tatjana. Arī
aizvien augstākas un augstākas, viņa uzsver, ka turpat līdzās esot
un vienubrīd mēs sapratām, ka augļudārzu teritorijas, kur tiek
vairs nespējam to pienācīgi uz- būvētas platības un augstuma
turēt. Uz to laiku dārza māja jau ziņā daudz lielākas ēkas nekā
bija krietni uzcelta, tādēļ vairāk viņai, tādēļ sieviete neuzskata,
laika sākām pavadīt vasarnīcā, ka būtu ko izdarījusi nepareizi.
līdz uz to pārcēlāmies pavisam,» «Turklāt šo zemesgabalu jau
stāsta Jurijs. Runājot par krietno pirku nevis kā augļudārzu, bet kā
divu stāvu ēku, Jurijs klāsta, ka, apbūves gabalu. Ja reiz apbūves
būdams celtnieks, arī šo namu gabals, tātad uz tā drīkst būvēt...»
uzcēlis pilnībā paša spēkiem, bet loģiski spriež sieviete, ne mirkli
uz jautājumu, vai nezinot, ka nesamulstot par
augļudārzu teritorijās, kāda atro- to, ka līdzās viņas
das arī Siera muižā, ēkas nedrīkst mājai joprojām recelt augstākas par pusotru stāvu, dzama daudz mavīrietis norausta vien plecus un zāka koka mājele,
atbild – viņš te nevienam netraucē kas nepārprotami
un cenšas nejaukties citu lietās, atgādina visparaslai arī pats nekļūtu par traucēk- tāko dārza instruli. Turklāt tam tiek piebilsts, ka mentu novietni.
dziļāk kādreizējā dārzkopības Vēl vairāk – nosabiedrībā jau saceltas un vēl tikai rādot uz šo pašu
tiek celtas ēkas, kas izmēros kriet- mājeli, Tatjana reni pārspēj viņa māju. Tiesa, viņš toriski jautā: «Kas
arī neaizmirst pasūkstīties, ka tad ir labāk – ļaut Jurijs Moisejevs stāsta, ka savulaik tā saucamajā
pēdējā laikā pa kādreiz kluso, bet cilvēkiem šeit celt Siera muižā iekopis dārziņu un paša spēkiem
joprojām šauro ceļu aizvien vairāk normālas, vizuāli cēlis vasarnīcu, kas gan laika gaitā pārtapusi par
braukājot mašīnas, kas gandējot pievilcīgas mājas kārtīgu ģimenes māju viņam un bērniem. Tas,
mieru un saceļot putekļus. Taču un ļaut dzīvot vai ka māja ir lielāka nekā drīkstētu būt, viņu lāgā
citādi, viņaprāt, tas, ka cilvēki turpināt saglabāt nesatrauc – kā sanāca, tā sanāca, un ticiet – šī
dzīvo kādreizējos dārziņos, ir ti- kaut kādus dīvai- ne tuvu nav augstākā māja šajā rajonā.
kai normāli: «Nav taču cilvēkiem nus mazdārziņus,
naudas, lai uzturētu dzīvokli, tur- kas tāpat lemti iznīcībai?»
Sagatavoja Zane Auziņa, foto: JV
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Pirmdiena, 4.augusts
LTV 1
Lîdz plkst. 13.50 – raidîtâja profilakse.
13.50 «LTV portretu izlase».
Dûdu un bungu mûzikas grupa Auïi.
14.20 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Ulmaòlaika fotogrâfe.
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Man vienai mâsiòai». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
15.50 «Aprîïa pilieni».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 2.sçrija Ðausmu vakars.

16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 578.sçrija.
17.45 «Kopâ».*
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4829.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «Likteòa lîdumnieki». LTV videofilma.
27.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Vakara intervija».* Vada G.Grûbe.
22.50 Nakts ziòas.
23.05 «Rîgas gambîts». Videofilma.
1. un 2.sçrija.

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Pusfinâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 132.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 22.sçrija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 17.sçrija.
11.55 «SeMS».
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 326.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Latvija – Bulgârija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 132.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrîna». Seriâls. 6.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 22.sçrija.
20.05 «1000 jûdzes Âfrikas tuksnesî».*
21.00 «Pazuduðie 3».
ASV seriâls. 7. un 8.sçrija.
22.30 «Çnas zona».*
23.00 «Katrîna». Seriâls. 6.sçrija.
23.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 15.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Policijas akadçmija».
ASV seriâls. 10.sçrija.
9.35 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 62.sçrija.
10.05 «Kripendorfu cilts».
ASV ìimenes komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 39.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 25.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
Izklaidçjoðs raidîjums. 21.sçrija.
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 2.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 30.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 122.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 193.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 53.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Latvijas stiprâkie vîri. Spçkavîru
meistarsacîkðu Saldus posms».
22.10 «Skrçjiens pçc miljona 8».
ASV realitâtes ðovs. 13.sçrija.
23.10 «Specvienîba nr.9».
Vâcijas seriâls. 7.sçrija.
0.10 «Seðas pçdas zem zemes 3».
ASV seriâls. 10.sçrija.
1.15 «Renegâts». ASV seriâls. 36.sçrija.
2.10 «Spoku kuìis».
ASV un Austrâlijas ðausmu filma.
3.50 «Zelta zieda lâsts».
Honkongas un Íînas vçsturiska
piedzîvojumu filma. 2006.g.

tv programma
TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 66.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 177.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 84.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 113.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
12.55 «Mâmiòu klubs».
13.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
Realitâtes ðovs. 8.sçrija.
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 208.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 104.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 29.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 7. un 8.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 6».
ASV seriâls. 6.sçrija.
21.20 «Savienotas uz mûþu».
Dokumentâla filma.
22.25 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 1.sçrija.
23.30 «Riska zona». Raidîjums.
0.05 «Kobra 11». Seriâls. 10.sçrija.
1.05 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 2».
Realitâtes ðovs. 8.sçrija.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 104.sçrija.

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

Otrdiena, 5.augusts
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 578.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?» Lielbritânijas
komçdijseriâls. 30.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4829.sçrija.

10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 31. un 32.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Anglija.
Latvieðu komponists emigrâcijâ A.Jçrums.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 No LTV videofondiem.
E.Dârziòð. Melanholiskais valsis.
Dejo L.Beire un V.Jansons.
12.15 «Jauna nedçïa».*
12.45 «Viss notiek».*
13.15 «Vakara intervija».*
13.50 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».*
14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 3.sçrija Pipariòð.
16.50 «Mîlas viesulis 2».
Seriâls. 579.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4830.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».

19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 28.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Otra mâsa». ASV traìikomçdija.
23.20 Nakts ziòas.
23.35 «Rîgas gambîts». Videofilma.
3. un 4.sçrija.
1.15 «Galva. Pils. Sçta».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ.
Pusfinâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.20 «Televeikala skatlogs». «Rîga top».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 133.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 23.sçrija.
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Adrenalîna mednieki». Seriâls. 18.sçrija.
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 327.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Latvija – Spânija.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 133.sçrija.
16.50 «SeMS».
17.40 Pludmales volejbola spçïu apskats.
18.10 «Katrîna». Seriâls. 7.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 23.sçrija.
20.10 «Autosporta programma nr.1».
20.40 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Tieðraide.
22.30 «Olimpieða portrets 2008».
22.45 «www.olimpiade.lv».
23.15 «Sporta studija».
24.00 «Katrîna». Seriâls. 7.sçrija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 16.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim». ASV komçdijseriâls.
63. un 64.sçrija.
10.05 «Bezgalîgais ceïojums». ASV drâma.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 40.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 26.sçrija.

14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 3.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 31.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 123.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 189.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 54.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Tçta advokâts».
Vâcijas romantiska komçdija.
23.00 «Mâkslîgais skaistums».
ASV seriâls. 9.sçrija.
24.00 «Bezvçsts pazuduðie».
ASV seriâls. 9.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 37.sçrija.
1.55 «Process un kïûda». ASV komçdija.
3.45 «Bîstamie ûdeòi». ASV trilleris. 1999.g.
5.35 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 67.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 178.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 85.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 114.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
13.05 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.20 «Mans necilais vecpuisis 2».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 209.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 105.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 30.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Òujorka 4».
ASV detektîvseriâls. 8.sçrija.
21.20 «Prokurors Ðarks 2». ASV seriâls. 3.sçrija.
22.20 «Pastaiga mâkoòos».
ASV romantiska drâma.

0.25 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9. un 10.sçrija.
1.30 «SMS èats».
4.15 «Mans necilais vecpuisis 2».
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 105.sçrija.

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

Treðdiena, 6.augusts
LTV1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 579.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 31.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4830.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 33. un 34.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Anglija.
Ðekspîra laika mûzika.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 No LTV videofondiem.
Variâcijas. Dejo I.Dumpe.
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».
13.20 «Skats no malas».*
13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
15.20 «Fantadroms. Smiekli». Filmu studijas
Dauka animâcijas filma.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situâciju komçdija. 4.sçrija Nçìi.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 580.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4831.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Strâdâjam laukos».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 29.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki.
Tautas sadziedâðanâs.*
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 XXIV Vispârçjie latvieðu dziesmu svçtki
un XIV Deju svçtki.
Tautas sadziedâðanâs.*
0.20 «Zaïais îpaðums».*

LTV 7
Lîdz plkst. 14.00 – raidîtâja profilakse.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Latvija – Melnkalne.*

16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 134.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Katrîna». Seriâls. 8.(noslçguma) sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 24.sçrija.
20.10 «Adrenalîna mednieki».
Dokumentâls seriâls. 21.sçrija.
20.40 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Tieðraide.
22.30 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.00 «Autosporta programma nr.1».*
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23.30 «www.olimpiade.lv».*
24.00 «Katrîna». Seriâls. 8.(noslçguma) sçrija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 17.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 65. un 66.sçrija.
10.05 «Neticamâ misija».
Vâcijas piedzîvojumu komçdija.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 41.sçrija.

13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 27.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 4.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 32.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 124.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 195.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 55.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîla pie Gardas ezera».
Vâcijas kriminâldrâma. 7.sçrija.
22.00 «Par Ðmitu». ASV liriska komçdija.
0.35 «Draugi 6». ASV seriâls. 10.sçrija.
1.05 «Renegâts». ASV seriâls. 38.sçrija.
2.00 «Selçna». ASV biogrâfiska drâma.
4.20 «Tçta advokâts». Romantiska komçdija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 68.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 179.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 86.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 115.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
13.05 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.05 «Lilo un Stiès». Animâcijas seriâls. 9.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 210.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 106.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 31.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11. un 12.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Kobra 12». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 7.sçrija.
21.20 «Lieliskais èetrinieks» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 6.sçrija.
22.20 «Balsis». Vâcijas trilleris.
0.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11. un 12.sçrija.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 106.sçrija.

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

Ceturtdiena, 7.augusts
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 580.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 32.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4831.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 35. un 36.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Anglija.
Karaliskâ mûzikas akadçmija.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 Rîgas svçtki 2006. Zem zvaigþòotâs
debess. Koncerts Doma laukumâ.*
13.40 «Zebra».*
13.55 Starptautiskais sporta deju festivâls
GE Money Grand Prix Latvija.
Pasaules meistarsacîkstes junioriem
Latîòamerikas dejâs.*
14.50 «Top-Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».
15.20 «Fantadroms. Sâls».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.50 «Rûíu zeme Èuèumuiþa».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Situâciju
komçdija. 5.sçrija Finanðu atskaite.
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 581.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4832.sçrija.
18.55 Ziòas.
19.00 «Teritorija 20+».
19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 30.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 «Abi labi».
21.45 «Saldâ indes garða».
LTV videofilma. 7.sçrija.
22.45 Nakts ziòas.
23.00 Discovery piedâvâ... «Senâs civilizâcijas.
Íînieði». Dokumentâla filma.
23.55 «Manas tiesîbas».*

LTV 7
6.50 Eiropas meistarsacîkstes futbolâ. Finâls.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 134.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 24.sçrija.
10.55 «Nâkotnes parks».* Vada R.Zitmanis.
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 328.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ.*
16.00 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 135.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Visjaunâkâs lîgavas Lielbritânijâ».
Dokumentâla filma.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 «Superzvaigznes». Seriâls. 25.sçrija.
20.10 «Olimpieða portrets 2008».
A.Samoilovs un M.Pïaviòð.*
20.25 «Olimpieða portrets 2008».
Olimpiskâ saime.*
20.40 Eiropas meistarsacîkstes basketbolâ
U-20 grupâ. Tieðraide.
22.30 «Ar makðíeri».
23.00 Meraijas Kerijas koncerts.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Burþuja dzimðanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.

0.20 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 67. un 68.sçrija.
10.05 «Toms un Dþerijs uz Marsa».
ASV animâcijas filma.
11.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 42.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 28.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 5.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 33.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 125.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 196.sçrija.

tv programma
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18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT seriâls. 56.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Dzinçji» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
22.05 «Mirt ir viegli» (ar subt.).
Krievijas trilleris.
24.00 «Sasisto lukturu ielas 7» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 23. un 24.sçrija.
2.00 «Aukstuma faktors».
ASV piedzîvojumu filma.
3.50 «Par Ðmitu». ASV liriska komçdija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 69.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 180.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 87.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 116.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
13.05 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.

14.05 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi». Seriâls. 211.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 107.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 32.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13. un 14.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 4». ASV seriâls. 7.sçrija.
21.20 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
22.20 «Kikbokseris». ASV spraiga siþeta filma.
0.10 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 13. un 14.sçrija.
1.10 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 107.sçrija.

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

Piektdiena, 8.augusts
LTV 1
7.30 «Teritorija 20+».
8.00 «Kas te? Es te!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 581.sçrija.
9.25 «Kâ jums pakalpot?»
Komçdijseriâls. 33.sçrija.
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4832.sçrija.
10.20 «Sofija – lîgava pret paðas gribu».
Vâcijas seriâls. 37. un 38.sçrija.
11.20 «Eiropas muzikâlâs pilsçtas». Anglija.
Sers E.Elgârs.
11.50 «Top-Shop piedâvâ...»
12.05 «Abi labi».*
12.45 «Teritorija 20+».*
13.15 «Dabas grâmata».
13.45 L.Stumbre. «Notikums». LTV iestudçjums.
14.50 Pekinas olimpisko spçïu atklâðanas
ceremonija. Tieðraide.
18.30 «Ðodien Latvijâ».
19.00 «Andreja nav mâjâs».

19.30 «Likteòa lîdumnieki».
LTV videofilma. 31.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.10 Pekinas olimpisko spçïu atklâðanas
ceremonija.*
0.50 Nakts ziòas.

LTV 7
6.50 Olimpiskâs spçles Atçnâs.
Atklâðanas ceremonija. 2004.g.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Mana mîïâ mâsîca». Seriâls. 135.sçrija.
10.25 «Superzvaigznes».
Dokumentâls seriâls. 25.sçrija.
10.55 Pludmales volejbola sacensîbu apskats.*
11.25 «Zootrops».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 329.sçrija.
14.00 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
14.50 Pekinas olimpisko spçïu atklâðanas
ceremonija. Tieðraide.
18.35 Olimpiskâ studija. Tieðraide.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «Vârti uz Austrumiem».
20.20 Pekinas olimpisko spçïu
atklâðanas ceremonija.*
0.20 «Zootrops».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Gïçvais suns Drosminieks».
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Soli pa solim».
ASV komçdijseriâls. 69. un 70.sçrija.
10.05 «Mâsas Olsenas: Tçtis no reklâmas».
ASV ìimenes komçdija. 1998.g.
12.00 «Klauns». Vâcijas seriâls. 43.sçrija.
13.00 «Renegâts». ASV seriâls. 29.sçrija.
14.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
15.00 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls.
15.10 «Kâ divas ûdenslâses».
Komçdijseriâls. 6.sçrija.
15.40 Bçrnu stunda. «Dekstera laboratorija 3».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.10 «Supervaroòu komanda».
Animâcijas seriâls. 34.sçrija.
16.40 «Mîlestîba un Tekila». Seriâls. 126.sçrija.
17.40 «Tatjanas diena» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 197.sçrija.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Sirdsmîïâ Monika».
LNT komçdijseriâls. 57.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Asiòainais darbs». ASV detektîvfilma.
23.20 S.Johansones vakars. «Meitene ar pçrïu
auskaru». Lielbritânijas, Luksemburgas
un ASV laikmeta drâma. 2003.g.
1.15 «Madam Butterfly». ASV drâma. 1993.g.
3.20 «Mirt ir viegli» (ar subt.).
Krievijas trilleris.
5.10 «Haoss». ASV un Vâcijas kriminâldrâma.

11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.35 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
14.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.30 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.30 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
23.00 «VAI inspektors» (ar subt.).
Krievijas drâma.
0.25 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Sestdiena, 9.augusts
LTV 1
8.00 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.15 «Andreja nav mâjâs».*
8.45 «Degunradzis»; «Laupîtâjs». Filmu
studijas AB animâcijas filmas.
9.00 «Aprîïa pilieni».
9.30 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 45.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «LTV zvaigznes ceïo». I.Liepiòa Izraçlâ.
1. un 2.daïa.
12.00 «Leìendas un îstenîba. Pa Sezâna
pçdâm». Dokumentâla filma.
12.55 «Dziesma manai paaudzei».*
13.55 «Mçs esam!»
V.Vîíes-Freibergas autorprogramma.*
14.25 «Brîvâ laika pavçlnieki».
14.55 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Pusaudþu seriâls. 1.sçrija.
15.25 «Zini vai mini!»* TV spçle. Vada S.Freiberga.
16.05 «Lepnums un aizspriedumi».
Lielbritânijas seriâls. 2.sçrija.
17.00 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Latvijas meþa stâsti».
19.10 «Vides fakti».
19.40 «Grejas anatomija 3».
ASV seriâls. 57.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 Latloto izloze.
21.05 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 15.sçrija.

TV3
5.50 «Marijas slepenâ mîla».
Venecuçlas seriâls. 70.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Sargeòìelis» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 181.sçrija.
9.00 «Melnâ dimanta lâsts» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 88.sçrija.
10.00 «Marina: kaislîbu viïòos».
Seriâls. 117.sçrija.
11.00 «Dejo ar zvaigzni». Deju ðovs.
13.05 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
14.05 «Lilo un Stiès».
Animâcijas seriâls. 11.sçrija.
14.30 «Sapòi piepildâs».
15.20 «Jûlija: ceïð uz laimi».
Vâcijas seriâls. 212.sçrija.
16.20 «Zorro: zobens un roze».
Seriâls. 108.sçrija.
17.20 «Ciema ragana» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 33.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 15. un 16.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Aizliegtâ brîvdiena». ASV komçdija.
22.25 «Comedy club» (ar subt.).

21.55 «Dziesma manai paaudzei».
22.55 Nakts ziòas.
23.00 Olimpiskâs ziòas.
23.10 Kantrimûzikas festivâls Bauska kantri
0.05 «Savâdâ spçle». ASV drâma.

LTV 7

23.35 «Virtuâlais vîrietis».
ASV fantastikas komçdija.
1.20 «SMS èats».
4.15 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle.
5.00 «Zorro: zobens un roze». Seriâls. 107.sçrija.

Olimpiskâs spçles
4.00 Basketbols sievietçm. Baltkrievija – Austrâlija.
5.45 Dienasgrâmata.
5.55 Ðosejas riteòbraukðana vîrieðiem.
6.15 Pludmales volejbols.
6.55 Vingroðana vîrieðiem.
8.20 Ðodien Pekinâ.
8.30 Vingroðana vîrieðiem.
9.05 Ðosejas riteòbraukðana vîrieðiem.
9.25 Rokasbumba sievietçm.
10.40 Ðosejas riteòbraukðana vîrieðiem.
12.15 Pekinas olimpiskâs spçles.
13.15 Olimpiskâs ziòas.
13.25 Peldçðana.
16.30 Dienasgrâmata.
16.55 Olimpiskâs ziòas. Kompaktos ziòu
raidîjumos desmit minûðu apjomâ
– par aktualitâtçm Pekinas
olimpiskajâs spçlçs.
17.05 Basketbols sievietçm. Latvija – Krievija.
Tieðraide.
19.00 Olimpiskâs ziòas.
19.10 Olimpiskâ studija. Par nule kâ aizvadîto
basketbola spçli Latvija – Krievija un
vçl citiem jaunumiem Pekinâ
20.30 Ðosejas riteòbraukðana vîrieðiem.*
22.00 Vingroðana vîrieðiem.
23.30 Basketbols sievietçm. Latvija – Krievija.*
1.00 Dienasgrâmata.
2.25 Rokasbumba sievietçm.*

TV5

LNT

6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
7.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Ìimenes tiesa» (ar subt.).
10.15 «Bez cenzûras» (krievu val.). *

6.40 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 1. un 2.sçrija.
7.30 «Maska». Animâcijas seriâls. 14.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas filma. 9.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4». Komçdijseriâls. 14.sçrija.

9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Kulinârijas ðovs.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Nebçdòi». Kanâdas ìimenes
piedzîvojumu komçdija.
12.25 «Amulets 8». ASV seriâls. 4.sçrija.
13.20 «Zvçru kari». Krievijas un
ASV animâcijas filma. .
15.05 «Kompânijâ». ASV detektîvfilma.
17.05 «Vecpuisis 7».
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 77.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 19.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle. Vada
L.Zostiòa un M.Vilsons.
21.10 «Policijas akadçmija 5». ASV komçdija.

23.05 «Lai notiek kas notikdams».
ASV piedzîvojumu komçdija.
1.00 «Atveriet, policija! 2».
Francijas kriminâlkomçdija.
3.10 «Asiòainais darbs». ASV detektîvfilma.
5.30 «Supervaroòi». ASV dokumentâla filma.

TV3
5.50 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 15 un 16.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vieni paði uz salas». Seriâls. 26.sçrija.
8.55 «Smieklîgâkie videokuriozi 11». 11.sçrija.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums». Kulinârijas ðovs.
10.00 «Aizliegtâ brîvdiena». ASV komçdija.
12.00 «Comedy club» (ar subt.).
13.00 «Smieklîgâkie videokuriozi».
13.50 «Gribi tici, gribi netici». 14.sçrija.
14.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
15.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 9.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas».
Austrâlijas seriâls. 181.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces».
Seriâls. 3.sçrija.
18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 11.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
20.30 «Bçthovens 2». ASV ìimenes komçdija.
22.20 «Trakums Alabamâ». ASV traìikomçdija.
0.30 «Nirnberga». Mâkslas filma. 2.sçrija.
2.10 «SMS èats».
5.00 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriâls.
47.sçrija.

TV5
8.00 Animâcijas filmas.
9.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
11.00 «Gardi» (krievu val.). *
11.30 «Medline info» (krievu val.).
12.00 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.05 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.00 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
20.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
21.05 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Baltâ pilsçta» (ar subt.).
Krievijas spraiga siþeta filma.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 10.augusts
LTV 1
8.15 «Garîgâ dimensija».
8.45 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 10.sçrija.
9.05 «Dullais Didzis».
9.35 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 22.sçrija.
10.00 «Meiteòu klubiòð 2». Austrâlijas seriâls
pusaudþiem. 46.sçrija. Lomâs:
B.A.Herna, E.Èîsholma, K.Steisija,
E.Teilore-Kotere, H.Vonga, B.Hempsons.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.*
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Mâjupceïð: neticamais ceïojums».
ASV piedzîvojumu komçdija.
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Jaunatnes nacionâlâ
pretoðanâs kustîba Latvijâ». Studijas
Scilla dokumentâla filma. 2004.g.
17.15 «Aizezere». Muzikâla skatu filma.
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17.30 «Etnosi».* Raidîjums par
mazâkumtautîbu kultûras
mantojumu Latvijâ.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.00 Ziòas.
18.10 Nedçïa izklaidç.
18.30 Olimpiskâs ziòas.
18.40 «Ielas garumâ». Dârza, Morica un
Jaunsaules ielas.
19.10 «Deviòas Latgales puíes Latvijai».
19.40 Þurnâls Patiesie Stâsti piedâvâ...
«Brâïi un mâsas». Seriâls. 13.sçrija.
20.30 «Panorâma». Sports. Laika ziòas.
21.00 V.Lînei – 85. «Cîrulîði».
Rîgas kinostudijas melodrâma. 1980.g.
22.20 Latvijai – 90. «Laimes zemi meklçjot».
8. Latvijas zçnu koru salidojums.*
31. maijâ Cçsu estrâdç pulcçjâs
Latvijas zçnu kori koncertâ Laimes
zemi meklçjot, lai ieskandinâtu Latvijas
Republikas proklamçðanas 90. gadadienu. Kopâ ar zçniem bija arî Renârs
Kaupers, lai kopîgi nodziedâtu Skolçnu
dziesmu svçtkiem veltîtâs dziesmas
Par mezgliem un Mana dziesma.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 Olimpiskâs ziòas.
23.15 Latvijai – 90. «Laimes zemi meklçjot».
8. Latvijas zçnu koru salidojums.
Turpinâjums.*
0.20 «Izmeklç Hetija Veintropa».
Detektîvseriâls. 22.sçrija.

LTV 7
Olimpiskâs spçles
4.00 Pludmales volejbols. Daþas
interesantâkâs spçles pludmales
volejbola turnîrâ, kurâ piedalâs
arî Latvijas vîrieðu duets.
4.55 Peldçðana. Otrâ sacensîbu dienâ
peldçðanâ, kur vislabâkâs izredzes kopumâ ir ASV un Austrâlijas
peldçtajiem. Ðodien – arî finâls 400 m
brîvajâ stilâ vîrieðiem un 4x100 m brîvâ
stila stafetç vîrieðiem.
6.25 Vingroðana sievietçm.
8.15 Ðodien Pekinâ.
8.25 Vingroðana sievietçm.
8.55 Ðosejas riteòbraukðana sievietçm.
9.10 Vingroðana sievietçm.
9.55 Ðosejas riteòbraukðana sievietçm.
10.10 Peldçðana.*
11.10 Ðosejas riteòbraukðana sievietçm.
12.15 Basketbols vîrieðiem.
Lietuva – Argentîna.
13.30 Olimpiskâs ziòas.
13.40 Peldçðana.
16.20 Dienasgrâmata. Kârtçjâs dienasgrâmatâs
– no Pekinas par tiem notikumiem, kas
palikuði aiz kadra tieðraidçs.
16.55 Olimpiskâs ziòas.
17.05 Basketbols vîrieðiem. ASV – Íîna.
Tieðraide. Ïoti gaidîta spçle Pekinâ
– ASV izlase pret Íînu. Amerikâòi ir
galvenie favorîti, taèu íînieðiem ir
Jao Miòs, un komanda turklât spçlç
savâs mâjâs.
19.00 Olimpiskâs ziòas. Jaunâkâ informâcija
par notikumiem otrajâ Olimpisko
spçïu dienâ.
19.10 Olimpiskâ studija. Sacensîbu apskats
un arî jaunâkâs reportâþas no
Pekinas par mûsu sportistu startiem un
gatavoðanos sacensîbâm.
20.30 Volejbols vîrieðiem.
22.00 Vingroðana sievietçm. Vingroðanâ
neapðaubâms pârsvars ir Íînas
sportistçm, kuras plâno savâkt ïoti lielu
medaïu raþu. Kvalifikâcija daþâdos
atseviðíos veidos.
23.20 Ðosejas riteòbraukðana sievietçm.*
0.30 Dienasgrâmata.*
1.35 Pludmales volejbols.*
2.20 Basketbols vîrieðiem. ASV – Íîna.*

LNT
6.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi». ASV
izklaidçjoðs raidîjums. 3. un 4.sçrija.
7.30 «Maska». ASV animâcijas filma.
15.sçrija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
8.30 «Dþima dçï 4».
ASV komçdijseriâls. 15.sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
ASV dokumentâls raidîjums. 28.sçrija.
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».

10.40 «Vimbldona». Lielbritânijas un Francijas romantiska komçdija. 2004.g.
Lomâs: P.Betanijs, K.Dansta, S.Nîls,
Dþ.Makevojs, N.Kosters-Valdau.
12.35 «Neatskaties!» ASV trilleris. 1999.g.
Lomâs: P.Dafijs, P.Dobere, D.Râke.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
ASV izklaidçjoðs raidîjums.
15.00 «Uzmetçji 3» (ar subt.). Krievijas
piedzîvojumu komçdija. 2006.g.
Lomâs: A.Gusjkovs, S.Duþòikovs,
O.Sudzilovska, O.Veèkeïova,
V.Sterþakovs, A.Ðevèenkovs.

17.00 «Vecpuisis 7».
ASV realitâtes ðovs. 5.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
detektîvseriâls. 78.sçrija.
19.00 «Baiïu faktors 5».
ASV realitâtes ðovs. 20.sçrija.
20.00 LNT ziòas; laika ziòas.
20.17 Sporta ziòas.
20.25 «Inspektors Grauds».
LNT seriâls. 5.sçrija.
21.25 «Bandidas». Francijas, Meksikas un ASV
piedzîvojumu komçdija. 2006.g. Lomâs:
P.Krusa, S.Haieka, S.Ðepards, S.Zâns,
D.Joakims, E.G.Kruss.
23.15 «Nikita». ASV seriâls. 9.sçrija.
0.15 «Labs darbs». ASV detektîvfilma.
1995.g. Lomâs: Ð.Konerijs, L.Fiðbçrns,
K.Kepðova, E.Hariss, S.Johansone.
2.20 «Psihoanalîze gangsteru gaumç 2».
ASV kriminâlkomçdija. 2002.g.
4.15 «Policijas akadçmija 5».
ASV komçdija. 1988.g.

TV3
5.50 «Zona» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts. «Pûíu aizstâvji».
7.sçrija; «Trakais trusis un Vaukundze».
35.sçrija; «Bruòurupuèi nindzjas 3».
18.sçrija; «Jugio GX». 29.sçrija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 1.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
Kulinârijas raidîjums.
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Bçthovens 2». ASV ìimenes komçdija.
1993.g. Lomâs: B.Hanta, È.Grodins,
S.R.Karra u.c.
12.50 «Robinsoni, 2000.gads». Realitâtes ðovs.
15.25 «Smieklîgâkie videokuriozi».
Humora raidîjums.
15.50 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
ASV realitâtes ðovs. 10.sçrija.
16.50 «Makleoda meitas». Austrâlijas seriâls.
182.sçrija.
17.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces». Seriâls.
4.sçrija. Lomâs: T.Haèere, F.Hafmena,
M.Krosa, E.Longorija, N.Ðeridana,
B.Stronga.

18.50 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 12.sçrija.
19.50 «Smieklîgâkie Brînumzemes mirkïi».
Humora ðovs.
20.30 «Fçniksa lidojums». ASV spraiga siþeta
filma. 2004.g. Lomâs: D.Kveids,
H.Lorijs, Dþ.Ribisi u.c.
22.45 «Brîvîbas cena». ASV trilleris. 1984.g.
Lomâs: Dþ.Bridþess, R.Vorda, Dþ.Vuds u.c.
1.10 «Bîstamâs laulîbas».
ASV drâma. 2.sçrija.
2.45 «SMS èats».
4.15 «No neglîtâ pîlçna – par gulbi 2».
ASV realitâtes ðovs. 10.sçrija.
5.00 «Kobra 11». Vâcijas spraiga siþeta
seriâls. 11.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 Animâcijas filmas.
9.30 «Ìimenes tiesa» (krievu val.).
Krievijas sarunu ðovs.
10.30 «Dzîvokïa jautâjums» (ar subt.).
Krievijas realitâtes ðovs.
11.30 «Autoziòas» krievu val.).*
12.00 «Pie Patriarhu dîíiem» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Gardi» (krievu val.).
Kulinârijas raidîjums.
14.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.05 «Priekðnieka kungs» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
16.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.00 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.00 «Medline info» (krievu val.).
Raidîjums par medicînu.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.05 «Vecais Hotabiès» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
20.30 «Autoziòas» (krievu val.).
21.00 «Kriminâlâ Pçterburga» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Kaukâza rulete» (ar subt.).
Krievijas kriminâldrâma.
2002.g. Lomâs: Ò.Usatova,
T.Èerkasova, V.Aòikins,
S.Garmaðs, A.Gorjaèevs.
23.40 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.55 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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paziņojumi un sludinājumi

Ceturtdiena, 2008. gada 31. jūlijs

Pētera ielā 11

(blakus juvelierveikalam «Arika»).
Tālrunis 3023094

Novērtējums bez maksas

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

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

Jelgavas pašvaldības aģentūra
«Zemgales INFO»
izsludina tirgus izpētes aptauju
par biroja telpu nomu
aģentūras vajadzībām
Nepieciešamo telpu kritēriji:
1) atrašanās vieta – Jelgavā, pilsētas centrālajā daļā, līdz 10 minūšu gājiena
attālumā līdz galvenajiem satiksmes mezgliem;
2) platība: 130 – 160 m², ar kompaktu izvietojumu 1. vai 2. stāvā;
3) pieejamība: ēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
4) iespēja izveidot apspriežu zāli (minimālā platība – 20 m²);
5) visas biroja darba organizācijai nepieciešamās komunikācijas;
6) ēkas tehniskais stāvoklis – rekonstruēta vai jaunbūve;
7) kvalitatīvs remonts;
8) iespēja uzsākt telpu ekspluatāciju līdz 2008. gada 1. novembrim;
9) ērta piebraukšana un auto novietošana;
10) paredzamais līguma izpildes laiks – vismaz pieci gadi.
Piedāvājumā lūdzam norādīt objekta adresi, atbilstību norādītajiem kritērijiem, kā arī telpu nomas cenu un apsaimniekošanas izmaksas.
Telpu nomas piedāvājumus lūdzam iesūtīt līdz 2008. gada 29. augustam.
Adrese: Svētes iela 33 – 211, Jelgava, LV – 3001.

Jelgavas reģionālā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora (turpmāk tekstā
– Regulators) lēmumu Nr.14 un Nr.15 (protokols Nr. 9 (113)) izraksti.
Jelgavā, 2008. gada 28. jūlijā

Lēmums Nr.14

Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem»
9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 9. panta otro daļu, 20. pantu,
21. panta septīto daļu un iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR 2001.
gada 26. jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs» prasībām,
Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Jelgavas ūdens» (reģistrācijas numurs: 41703001321,
juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001) vienoto komplekso
tarifu 1,24 Ls/m³, t.sk. ūdensapgādes tarifu 0,52 Ls/m³ un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu – 0,72 Ls/m³ visām patērētāju grupām bez PVN.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2008. gada
1. septembrī un tarifi ir piemērojami līdz jaunu tarifu spēkā stāšanās
datumam.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu
pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010) 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas.

Lēmums Nr.15

Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem»
9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 9. panta otro daļu, 20. pantu,
21. panta septīto daļu un iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR 2001.
gada 26. jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs» prasībām,
Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» (reģistrācijas
numurs: 43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV3007) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas diferencētos tarifus atkarībā
no dīzeļdegvielas cenas visām patērētāju grupām bez PVN:
			
Rajona tarifs
Degvielas Degvielas
Vienotais
Tārifs ārpus
Tarifs par m³
cena
cena
tarifs Jelgavas
pilsētas par
par sadzīves
Ls/litrā
Ls/litrā
pilsētā, Ls/m³
sadzīves
atkritumu
(ar PVN) (bez PVN)
(bez PVN)
atkritumu
pārvadāšanu
			
savākšanu un ārpus Jelgavas
			
apglabāšanu
pilsētas par
			
Ls/m³ (bez PVN)
kilometru
				
Ls/km (bez PVN)
0,60
0,50847
6,19
3,52
0,04
0,67
0,56780
6,27
3,56
0,04
0,74
0,62712
6,35
3,60
0,04
0,80
0,67797
6,42
3,63
0,04
0,87
0,73729
6,50
3,67
0,05
0,93
0,78814
6,57
3,70
0,05
1,00
0,84746
6,65
3,74
0,05
1,06
0,89831
6,72
3,77
0,05
1,13
0,95763
6,80
3,81
0,05
1,20
1,01695
6,88
3,84
0,05
1,27
1,07627
6,96
3,88
0,05
1,34
1,13559
7,04
3,92
0,05
1,40
1,18644
7,11
3,95
0,05

Sakarā ar veikala atvēršanu firmai
vajadzīgas kārtīgas pārdevējas juvelierizstrādājumu veikalā Jelgavā ar
darba pieredzi tirdzniecībā. Tālrunis
7601402 (no plkst.10 līdz 14).

Pārdod vēja
ģeneratoru, 10 kW.

2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2008. gada
1. septembrī un tarifi ir piemērojami līdz jaunu tarifu spēkā stāšanās
datumam.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu
pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas
iela 6, Rīga, LV-1010) 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Jelgavas reģionālā Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora priekšsēdētāja V.Prokopenko

Cena Ls 8500.
Piegāde, līzings, uzstādīšana.
Mob. tālr. 26390888.

Jelgavas dome 19.06.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-12
«Par teritorijas Riekstu ceļā 6A detālplānojuma un tā saistošās daļas
apstiprināšanu».
Jelgavas dome 19.06.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-13
«Par teritorijas 3. līnijā 20A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu».
Jelgavas dome 19.06.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-14
«Par teritorijas 3. līnijā 29 detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu».
Jelgavas dome 19.06.2008. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.08-15
«Par teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojuma un tā saistošās daļas
apstiprināšanu».
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas domes kancelejā.

Ceturtdiena, 2008. gada 31. jūlijs

Īstā ideja
īstajā brīdī
 Sintija Čepanone

mācību firmas
Skolēnu mācību firma ir mācību
nolūkos dibināts uzņēmums, kas
nodarbojas ar reālu uzņēmējdarbību – ražo preces vai sniedz pakalpojumus, veic formas finanšu
analīzi un grāmatvedību, mācās
iekarot tirgu un nopelnīt, kā arī
pārbauda savas spējas vadīt un
darboties komandā.

uzsākot mācīties 11. klasē, un
mācību gada beigās tiek likvidētas. Tās drīkst darboties 4 – 10
mēnešus,» tā I.Jorniņa. Un tā ir
lieliska iespēja praktiski apgūt
pilnīgi visu uzņēmējdarbības
ciklu, sākot no idejas radīšanas,
tās īstenošanas, ražojot un pārdodot preces vai pakalpojumus
un gūstot peļņu, līdz pat firmas
likvidācijai. «Protams, reālajā
biznesā tas viss ir citādāk, taču
mācību firmas neapšaubāmi
sniedz priekšstatu par grāmatvedību, mārketingu un daudzām
citām lietām, bez kurām nav
iedomājama uzņēmējdarbība,» tā
I.Jorniņa. Jāpiebilst, ka Spīdolas
ģimnāzijā ik mācību gadu vidēji
tiek nodibinātas 10 – 15 mācību
firmas vidusskolas klasēs un
aptuveni tik pat pamatskolas
klasēs. Katrā apvienojas 2 – 5
skolēni.
Savukārt 6. vidusskolā mācību
firmas ienāca ap 2000. gadu,
kad pēc V.Ivanovas iniciatīvas
aktīvākie un radošākie skolēni
nodibināja savus pirmos uzņēmumus. «Tolaik mūsu skolā jau
bija avīze, taču es ierosināju tās
izdošanai radīt biznesa plānu un

aksesuāri, gan citi nieciņi, un
dažkārt biznesa idejas atkārtojas.
Uzņēmība, spēja risTaču bijušas arī īpaši oriģinālas.
kēt, prasme komunicēt
«Pirms vairākiem gadiem kādas
kā ar partneriem, tā
mūsu skolas mācību firmas ideja
darbiniekiem – tās ir
bija izgatavot un tirgot koka
tikai dažas rakstura
rotaļlietas, kas veikala plauktos
īpašības, kurām, pēc
reāli parādījās krietni vēlāk. Šīm
Spīdolas ģimnāzijas
rotaļlietām bija ļoti labs noiets,
ekonomikas skolotājas
taču jaunieši īsti neticēja saviem
Intas Jorniņas domām,
spēkiem. Kad prece «aizgāja»,
jāpiemīt uzņēmējam.
viņi palielināja cenu, taču paviUn, izrādās, mācību firsam nedaudz pietrūka, lai varētu
mas ir lielisks veids, kā
iekarot tirgu,» spriež 6. vidusskoskolēnam pārliecināties
las ekonomikas skolotāja, vēlreiz
par savām biznesmeņa
uzsverot, ka uzņēmējdarbībā ir
spējām.
svarīgi ticēt saviem spēkiem.
Arī I.Jorniņa novērojusi, ka
Pašlaik Junior Achievement
laiku pa laikam idejas atgriežas.
Latvija (JAL) Skolēnu mācību
Tiesa gan – arī viena un tā pati
firmu programmā iesaistījušās
ideja dažādos laikos dažādu audivas Jelgavas izglītības iestādes
toru izpildījumā var gan sagādāt
– Spīdolas ģimnāzija un 6. viduspatīkamu pārsteigumu, gan nest
skola –, un šo skolu ekonomikas
vilšanos. «Teju katru gadu mūsu
skolotājas, novērtējot to, ko
skolā ir firmiņas, kas nodarbojas
jaunieši iegūst, dibinot mācību
ar bižutēriju. Vienu gadu, piefirmu, atzīst, ka sadarbība ar JAL
mēram, ar auskaru ražošanu
noteikti turpināsies arī nākamajā
un pārdošanu var nopelnīt, citu
mācību gadā.
gadu – ne. Viss atkarīgs ne tikai
no talanta tos izveidot, bet arī
Iespēja pārbaudīt
spējas realizēt. Galvenais, lai
savas spējas
īstā ideja tiktu realizēta īsta«Nav nojā brīdī,» I.Jorniņa
slēpums, ka
uzteic kādu skolēnu
daudziem
mācību firmu, kas
jauniešiem
izvēlējās ražot griķu
priekšstats
sēnalu spilventiņus.
par uzņē«Tolaik aptiekā tāds
mējdarbīmaksāja apmēram
bu ir visai
15 latu, taču bērmānīgs
ni griķu sēnalas no
– daudz
kāda zemnieka danaudas,
būja par brīvu, un
daudz brīvienīgās izmaksas
va laika un
bija tik, cik pašūt
maz darba.
spilvendrāniņas.
Taču, 11.
Viņi vienkārši uzklasē nodiminēja ideju,» atbinot māceras ekonomikas
cību firmu,
skolotāja, piebilstot,
v i ņ i g ū s t Mācību firmās saražoto produkciju skolēni drīkst realizēt tikai ka svarīgi ir darīt
vispusīgā- īpašajos tirdziņos.
Foto: JV un no «Nota Bene» arhīva to, kas patīk un kas
ku skatījupadodas.
mu par to, cik liels laika un pēc tam to arī īstenot, protams,
līdzekļu ieguldījums patiesībā tādējādi nopelnot. Starp citu Mācās arī konkurēt
nepieciešams, lai būtu veiksmīgs – viens no puišiem, kas iesaistījās
Uz jautājumu, vai arī starp
biznesā,» I.Jorniņa atzīst, ka ne- šīs idejas realizēšanā, tagad jau ir skolēnu mācību firmām pastāv
reti tieši tam ir izšķirošā nozīme, veiksmīgs uzņēmējs un darbojas konkurence, abas ekonomikas
lai apjaustu savas biznesmeņa līdzīgā jomā,» stāsta V.Ivanova, skolotājas atbild apstiprinoši. Tā
dotības un izvērtētu savu piemē- akcentējot, ka firmu dibināšana itin skaidri parādās tradicionālarotību uzņēmējdarbībai. Līdzīgu 6. vidusskolā nebūt nav obligāta jos mācību firmu tirdziņos, kuros
viedokli pauž arī Jelgavas 6. – šajā procesā var iesaistīties skolēni drīkst realizēt sava uzņēvidusskolas ekonomikas skolo- ikviens vidusskolēns, ja vien vi- muma produkciju. Gan I.Jorniņa,
tāja Viktorija Ivanova. Turklāt, ņam ir ideja un vēlme pārbaudīt gan V.Ivanova pārliecinātas, ka
veiksmīgi piedaloties programmā savus spēkus, ticību ne tikai savai konkurence kā vienas, tā vairā«Skolēnu mācību firma», jaunieši idejai, bet arī sev. Pārvarēt sevi. ku skolu jauno uzņēmēju vidū
saņem arī JAL sertifikātu, kas Pirms diviem gadiem šajā skolā ir ne tikai neizbēgama, bet arī
sniedz priekšrocības, uzsākot darbojās četras firmiņas, uzņē- nepieciešama, tā neļauj «izkrist»
studijas Latvijas augstskolās.
mējdarbības procesā kopumā no aprites. «Konkurence veicina
Pirmās skolēnu mācību firmas iesaistot desmit vidussskolēnus, attīstību – nereti ir tā, ka tirdziņā
mūsu valstī dibinātas deviņdes- savukārt aizvadītajā mācību satiekas vairākas firmas, kas piemito gadu sākumā, bet Jelgavas gadā – divas, kurās darbojās pieci dāvā līdzīgu produkciju, un skolēSpīdolas ģimnāzija šajā aktivitātē jaunieši.
ni ir spiesti domāt, rīkoties tā, lai
iesaistījusies 1994. gadā. Šajā laipircējs kāroto iegādātos tieši no
kā skolā dibinātas krietni vairāk Ar talantu vien nepietiek
viņa uzņēmuma. Sava firma jānekā 150 firmu – šāda iespēja ir
Taujāta par skolēnu biznesa prot prezentēt,» tā 6. vidusskolas
kā 7. – 8. klases bērniem, tā arī ideju oriģinalitāti, V.Ivanova at- ekonomikas skolotāja, norādot,
vidusskolēniem, kas mācīties iz- zīst, ka dzīvotspējīgu ideju atrast ka mūsdienu sīvās konkurences
vēlējušies komercklasē. «Skolēnu nav viegli – vairakkārt tirgotas apstākļos arī mācību firmu vadīmācību firmas tiek dibinātas, gan svecītes, gan mobilo telefonu tājiem tā ir laba skola.

No mācību firmas līdz paša biznesam
Jegors Agafonovs, SIA
«Letonija Invest» prezidents:
«Mācījos 6. vidusskolā, un
tolaik bija iespēja nodibināt
mācību firmu. Izvēlējos organizēt skolas avīzi – to darīju
no 10. līdz pat 12. klasei. Skola
jau sen kā aiz muguras, taču šo

darbu turpinu joprojām, tikai
citos mērogos – proti, izdodu
laikrakstu «Pilsētas Balss».
Mācību firma bija labs praktiskais ievadkurss biznesā – guvu
priekšstatu par uzņēmējdarbību, grāmatvedību, izpratni par
bilanci un citām lietām, kas man
noder arī pašlaik, kad pašam jau

ir savs uzņēmums. Starp citu
– savu pirmo īsto uzņēmumu
nodibināju 2002. gadā – divus
mēnešus pēc vidusskolas absolvēšanas. Neapšaubāmi, liela
loma šajā faktā bija tam, ka iesaistījos Skolēnu mācību firmu
programmā – tā jauniešiem ir
ļoti vērtīga pieredze.»
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No sērkociņu kastītes
«izspiež» maksimālu labumu
Spīdolas ģimnāzijas mācību
firma «Nota
Bene» Latviju
pārstāvēja
Eiropas finālā:
finansiste Vineta Peimane,
direktore Elīna
Miķelsone un
mārketinga
speciāliste
Kristīne Stanga. Visu firmas darbības
laiku ar meitenēm kopā bija
ekonomikas
skolotāja Inta
Jorniņa.
 Sintija Čepanone

Elīna un Vineta esot
«galējības»: viena vairāk
lidinās pa mākoņiem,
otra turas tuvāk zemei,
savukārt Kristīne ir tieši
pa vidu. Līdzsvaram.
Tā pāris vārdos savu
veiksmīgo sadarbību
raksturo Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēnu
mācību firmas «Nota
Bene» meitenes. Viņas
nupat atgriezušās no
Stokholmas, kur norisinājās Junior Achievement organizētais
Eiropas skolēnu mācību
firmu konkursa fināls.
Jelgavnieces tajā pārstāvēja Latviju.
Skolēnu mācību firmas «Nota
Bene» dibinātājas ir Elīna Miķelsone, Vineta Peimane, Kristīne
Stanga un Kristīne Stepiņa. Viņas par savu biznesa ideju bija
izvēlējušās interesantu
sērkociņu kastīšu dizaina
veidošanu un jaunu funkciju atrašanu sērkociņu
kastītēm. Ar to tad arī
meitenes «ķimerējās» visu
aizvadīto mācību gadu,
gūstot pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā. Pašlaik
firma «Nota Bene» atbilstoši noteikumiem
jau ir likvidēta, taču
meitenes par to daudz
nebēdā – viņas vēl aizvien izjūt gandarījumu
par to, ka ideja, kas
sākotnēji daudziem
šķitusi absurda, sevi Biznesa
tomēr attaisnojusi, un ņiem.
tagad jau viņām padomā
jaunas biznesa idejas. Tiesa gan
– tās meitenes sāks realizēt pēc
Spīdolas ģimnāzijas absolvēšanas.
Un tas jau būs pa īstam.

Trijatā gāž kalnus

Runājot ar meitenēm, šķiet,
ka savu mācību firmu «Nota
Bene» viņas nodibinājušas it kā
spēlējoties, taču it visā jaušams
tāds pamatīgums. To apliecina arī
izstrādātais biznesa plāns, kurā
atspoguļota idejas dzīvotspēja, kā
arī veiksmīgā uzņēmuma darbība
visa mācība garumā un iespēja
Latviju pārstāvēt Eiropas skolēnu
mācību firmu konkursa finālā, kur
savas uzņēmējdarbības prasmes
kopumā apliecināja skolēni no
33 valstīm. Meitenes divu dienu
garumā atbildēja uz jautājumiem,
prezentējot savu ideju un stendu
Eiropas biznesa elites pārstāvjiem, piedalījās padziļinātajās
paneļdiskusijās un iesniedza savas
skolēnu mācību firmas darbības
pārskatu.
Godalgotas vietas gan meitenes

mājās nepārveda, taču atzinību
par interesantu biznesa ideju un
atraktīvu firmas prezentēšanu
gan. Viņas atzīst, ka gūtā pieredze un nodibinātie kontakti arī
ir vērā ņemams ieguvums. «Mēs
viņiem patikām!» pozitīvajos
iespaidos dalās Elīna un Vineta,
atklājot, ka liels bijis konkurentu
pārsteigums, kad viņi konstatējuši: firma «Nota Bene» ir vien trīs
atraktīvas meitenes. «Eiropā lielākoties vienu mācību firmu dibina
divdesmit un pat vairāk jauniešu.
To, ar ko tur galā tiek vesela klase,
mēs paveicām trijatā,» palepojas
meitenes, atklājot, ka Stokholmā
atzinīgi novērtēta arī viņu ražotā
produkcija. «Bijām vienīgās, kas
piedāvāja pašdarinātas lietas
– skolēnu mācību firmas no citām
valstīm galvenokārt realizēja Ķīnā
ražoto produkciju. Protams, glīti
iepakotu un par augstāku cenu,»
viņas dalās iespaidos, iepazīstinot,
ka Elīna firmas darbības laikā bijusi direktore, Vineta – finansiste,
savukārt mārketingu savās rokās

pēcpusdienā – jau Cēsīs,» stāsta
Elīna, atklājot, ka kopumā savas
īpašās sērkociņu kastītes pārdevušas 11 tirdziņos visā Latvijā.
Strādāt nācies arī brīvdienās.
Taču slodze meitenes nav nogurdinājusi. Gluži pretēji – tā
devusi pat papildus stimulu būt
vēl radošākām, vēl atraktīvākām,
vēl neatlaidīgākām. «Nota Bene»
meitenes firmas darbības laikā saņēmušas ne tikai atzinīgus vārdus,
bet arī krietnu diplomu birumu,
tostarp par labāko pārdošanas
komandu. «Esam apbalvotas
pat par savu agresīvi piemīlīgo
mārketingu,» Elīna un Vineta
smej, ka, viņuprāt, šāds vārdu salikums arī visprecīzāk raksturojis
viņu firmas pārdošanas manieri.
Proti, meitenes tirdziņos nekad
nav rāmi stāvējušas aiz letes, bet
gan draudzīgi uzrunājušas katru
garāmgājēju. Vārds pa vārdam, un
pircējs prasmīgo pārdevēju tīklos
jau ievilināts. Apmierināti visi,
jo nereti pēc komunicēšanās ar
«agresīvi piemīlīgajām» meitenēm
cilvēku sejās parādījies
smaids.
«Kopumā esam realizējušas 4527 sērkociņu kastītes. Firmas apgrozījums bija
vairāk nekā 700 latu, peļņa
– 277 lati,» atklāj finansiste Vineta, atceroties, kā
lielveikalos iegādājušās
sērkociņu kastītes, tās
pārveidojušas atbilstoši
savai biznesa idejai un
realizējušas par 25 santīmiem gabalā. Viņas ir
vienisprātis – šajā gadījumā lielāka nozīme bijusi no procesa gūtajam
ideja – sērkociņu kastītes bez sērkoci- priekam, nevis peļņai,
taču apzinās, ka lielajā
biznesā tā nebūs.
ņēmusi Kristīne Stanga, bet ražošanas jautājumus – otra Kristīne. Neparastā prece
Konsultante visa mācību gada
Ko tad ražoja mācību firma
garumā bija ekonomikas skolotāja «Nota Bene»? «Tās bija īpašas
Inta Jorniņa.
sērkociņu kastītes, kurās katrs
Meitenes atzīst, ka realizēt savu varēja atrast ko sev noderīgu
ieceri būtu daudz grūtāk, ja skolas – piemēram, špikerus ķīmijā,
laikā atbalstu nesniegtu vecāki un matemātikā un fizikā, aforisskolotāji, savukārt par veiksmīgo mus par dzīvi, prieku, šarmu,
startu Stokholmā jāpateicas arī dzejolīšus, pamācības, enciklosponsoriem, kas, redzot meiteņu pēdiju un vārdnīcu gudrības.
aizrautību, labprāt viņas atbalstī- Vienvārdsakot – visu, kas mums
juši stenda izveidē.
iešāvās prātā un ko atzinām par
labu,» teic Elīna, piebilstot, ka
Agresīvi piemīlīgais
laika gaitā izveidojās pat nelielas
mārketings
kolekcijas. Bijuši arī pastāvīgie
Lai izcīnītu iespēju piedalīties pircēji, kas prasījuši aizvien jauEiropas finālā, meitenēm līdz pat nas un jaunas sērkociņu kastīšu
firmas likvidācijai bijis pamatīgi variācijas.
jāstrādā – ne tikai jāģenerē idejas,
Savukārt sērkociņi, kam sakā vēl varētu izmantot sērkociņu skaņā ar biznesa ideju kastītē
kastītes, bet arī tās pašām jāreali- vairs nebija vietas, tika iepakoti
zē un gatavā produkcija prasmīgi maisiņos un pārdoti atsevišķi.
jāpārdod. «Saražoto drīkstējām «No sērkociņu kastītes «izspierealizēt tikai īpašajos mācību dām» maksimālu labumu. Tieši
firmu tirdziņos, un nereti dienā tas jau arī ir bizness,» nosmej
piedalījāmies pat vairākos – pie- meitenes, gandarītas par firmā
mēram, no rīta bijām Jelgavā, bet sasniegto.
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Kultūras pasākumi
 7. augustā pulksten 19
– duets «Sandra» ar koncertprogrammu «Johaidī». Vakara
viesi: V.Šoriņš, Z.Neimanis,
D.Porgants. Ieejas maksa –
Ls 2 (Uzvaras parkā).
 10. augustā pulksten 12
– Daugavpils teātra viesizrāde
bērniem «Pelēkais namiņš».
Pasaku pašiem mazākajiem
pēc Margaritas Stārastes
darba iestudējis aktieris un
režisors Ivars Brakovskis, krāsainus tērpus un scenogrāfiju
veidojusi Ineta Auzāne, dziesmas rakstīja Valdis Zilveris. Pa
skatuvi delverēsies nerātnais
āzītis Baltēns (Egils Viļumovs),
uztrauksies vista Tāta (Alda
Krastiņa) un pīle Pēka (Kristīne
Veinšteina), laiski grozīsies kaķis Mudiķis (Agris Lielbārdis),
šausmināsies pelīte Pīkstīte
(Inese Ivulāne), pēc kāpostiem
ies zaķu Zete (Maija Korkliša), sienāžu Sisiķa (Viesturs
Rencis) koncertu gaidīs varžu
Kurkste (Anita Kužma), visur
līdzdarbosies ežu Eidis (Ritvars Gailums), savas zaglīgās
darīšanas būs arī lapsai Lišķei
(Jūlija Ļaha) un žurku Žukam
(Māris Korsiets), notikumi risināsies gan vasarā, gan ziemā
(Uzvaras parkā).
 10. augustā pulksten 18
– Daugavpils teātra viesizrāde
F.Arabals «Pikniks», absurda
drāma. Luga uzrakstīta 1952.
gadā. Tā ir par karu, kas izposta
cilvēka attiecības, komunikācijas tradicionālās formas. Lai
izdzīvotu, kad noteikumus
diktē nauda un neprāts, ir
tikai viena iespēja – pašaizsardzība caur ignoranci, ironiju,
cinismu un norobežošanos
savā pasaulē. Veselīgs humors
un pašironija ir atrisinājusi
daudzus konfliktus un saspīlējumus cilvēces vēsturē. Lomās E.Viļumovs, M.Korsiets,
A.Krastiņa, I.Brakovskis,
I.Ivulāne-Mežale, K.Veinšteina,
V.Rencis. Režisors H. Petrockis,
scenogrāfs un kostīmu mākslinieks E.Viļumovs. Muzikālais
konsultants V.Zilveris (Uzvaras
parkā).
 15. augustā pulksten 18
– Liepājas teātra viesizrāde
J.Jaunsudrabiņš «Ezermaļu
krokodils». Dziesmuspēle komēdija 2 cēlienos. Režisors
J.Kaijaks, komponists J.Lūsēns.
Galvenajās lomās I.Burkovska,
M.Romaško, A.Kaušelis un citi
(Uzvaras parkā).
 20. augustā – Noras Bumbieres fonda rīkots koncerts «Atmiņu
lietus». Piedalās fonda rīkotā konkursa laureāti un estrādes mūzikas
zvaigznes (Uzvaras parkā).
 21. augustā pulksten 19
– koncertu piedāvā Ukraiņu
kultūras biedrība. Piedalās
profesionāls tautas mūzikas
instrumentu orķestris, deju
kolektīvs un koris no Kijevas
(kultūras nama Lielajā zālē).
 30. augustā – Piena, maizes
un medus svētki (pilsētā).

Izstādes
 Brāļu lietuviešu Viktora un
Aleksandra Ostašenkovu izstāde. Viktora gleznas, Aleksandra
fotogrāfijas (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Muzeja pastāvīgā ekspozīcija «Jelgava 19. – 20. gadsimtā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 31. jūlijā pulksten 18
– starptautiskas draudzības
spēles hokejā: «Himik», Novopolocka – «Rīga 2000»,
Rīga (Jelgavas Ledus hallē).

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 31. jūlijs

Pacel enkuru un – uz Piena
paku laivu regati Jelgavā!
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 22. augustam ikvienam ir iespēja pieteikties un sākt būvēt
laivu, lai piedalītos 6.
Piena paku laivu regatē
Lielupes ūdeņos, kas
notiks 30. augustā tradicionālo Piena, maizes
un medus svētku laikā.
Šogad regate papildināta ne tikai ar jaunām
nominācijām un aktivitātēm – krietni audzis
arī balvu fonds.
Aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs Ivars Pirvics stāsta,
ka Piena paku laivu regate ir
demokrātiska iespēja ar niecīgiem ieguldījumiem katram
piena lietotājam uzsākt kapteiņa, matroža vai laivu būvētāja
karjeru. Laivas no piena pakām
izgatavot un piedalīties regatē
var ikviens interesents – gan
privātpersonas, gan uzņēmumi
un organizācijas.
Regates nolikums paredz,
ka sacensībās piedalās tikai tie
peldlīdzekļi (laivas, plosti, kuģi),
kuru peldspēju nodrošina vienīgi
kartona piena produktu pakas.
Citu materiālu izmantošana
laivu peldspējas nodrošināšanai
nav atļauta. Tāpat nav atļauta
iepakošana citos materiālos, piemēram, plēvēs. Par laivas klāju
gan drīkst izmantot jebkuru materiālu, piemēram, finieri, preskartonu. Katram peldlīdzeklim
jābūt interesanti noformētam

Aizvadītajā gadā regates parādes braucienā un sacensībās piedalījās 16 komandas, kuru būvFoto: JV
niecībā izmantotas 20 000 Rīgas Piena kombināta dāvinātās tukšās piena pakas.
– laivu klāja būvē, virsbūvē un
noformējumā atļauts izmantot
citus materiālus, taču ieteicams
lietot piena produktu pakas.
Laivas drīkst darbināt tikai
ar cilvēka spēka palīdzību, bet
dažāda veida motoru, saspiesta
gaisa vai citu enerģijas avotu
izmantošana ir aizliegta. Stundu
pirms brauciena žūrijas komisija
visas dalībai regatē pieteiktās
laivas pārbaudīs, vai tās atbilst
noteikumiem, bet tās, kuru uzbūvē tiks konstatēti pārkāpumi,
diskvalificēs.

I.Pirvics norāda, ka, aprēķinot savai laivai nepieciešamo
paku skaitu, der ņemt vērā, ka
viena tukša, stingri aizlīmēta
litra piena paka uz ūdens notur
apmēram 800 – 900 gramus.
Jāteic gan, ka katrai komandai
organizatori nodrošina tikai
daļu no plostam nepieciešamā
piena paku daudzuma, tāpēc
aģentūra «Kultūra» aicina pieteikties savlaicīgi, jo paku skaits
ir ierobežots.
Lai pieteiktos laivu regatei,
komandām jāaizpilda reģistrā-

cijas anketa, ko var iegūt mājas
lapā: www.kultura.jelgava.lv vai
aģentūrā «Kultūra», iepriekš
zvanot pa tālruni 63084677.
Aizpildītā anketa jānosūta pa
e-pastu: evelina.bucele@dome.
jelgava.lv vai faksu 63084677.
Nepilnīgi aizpildītas anketas
netiks pieņemtas. Par laivu būvniecību, piena paku saņemšanu
un citiem organizatoriskiem
jautājumiem var zvanīt Evelīnai
pa tālruni 26885106, 63084677
vai rakstīt e-pastu: evelina.
bucele@dome.jelgava.lv.

Plānots, ka visas komandas
piedalīsies parādes braucienā un
sacentīsies ne tikai par ātrākās
laivas titulu, bet arī par oriģinālākās laivas, visatraktīvākās
komandas, svētku atbalstītāju
simpātijas, labākās studentu
komandas, garākās, augstākās
laivas tituliem. Katras komandas mājas darbs ir sagatavot
nelielu savas laivas/komandas
prezentāciju, kas žūrijai palīdzēs
noteikt atraktīvāko komandu
un oriģinālāko laivu. Šogad
pirmo reizi regati bagātinās arī
koncertprogramma ar mūzikas
grupu piedalīšanos.
Pasākuma programmā paredzēts, ka reģistrācija regatei pie
airēšanas bāzes Pasta salā notiks
no pulksten 17 līdz 17.30. Pulksten 18 Lielupē no tilta notiks
tradicionālā Pūksprunguļu laišana, tam sekos koncerts pie upes
un Pūksprunguļu apbalvošana,
savukārt pulksten 19 klātesošie
varēs vērot laivu parādes braucienu un komandu sagatavotās
prezentācijas uz ūdens pretī
Jelgavas pilij. Savukārt pulksten
20 sāksies koncerts un regates
laureātu apbalvošana.
Uzvarētājus noteiks un balvas piešķirs žūrija. Regatei šajā
gadā atvēlēts arī lielāks balvu
fonds – 1000 lati. Oriģinālākās
laivas īpašnieks no tiem dāvanā
saņems 250 latus, visatraktīvākā
komanda – 200 latus, svētku
atbalstītāju simpātija un labākā
studentu komanda katra saņems
pa 150 latiem, garākā un augstākā laiva katra saņems 100 latus,
bet ātrākā – 50 latus.

Izsaki vērtējumu par pieminekli Norai Bumbierei
 Ritma Gaidamoviča

Dziedātājas Noras
Bumbieres fonds jelgavniekus aicina aktīvāk iesaistīties Norai Bumbierei veltītā
pieminekļa vērtēšanā,
izsakot viedokli gan par
skulptūras maketu, kas
patlaban apskatāms
kultūras nama foajē,
gan par to, vai iecerētā
vieta – Pils parks – tā
novietošanai būtu piemērotākā.
Pagājis jau pusmēnesis, kopš
jelgavnieku vērtējumam tēlnieks Pauls Jaunzems nodevis
estrādes dziedātājas jelgavnieces
N.Bumbieres piemiņai veltīto
pieminekļa maketu – akmens
puķu buķeti. N.Bumbieres fonda
dibinātāja un mākslinieces māsa
Māra Zustrupa stāsta, ka līdz
šim aicinājumam viesu grāmatā
sniegt vērtējumu ir atsaukušies
vairāki jelgavnieki, taču ieraksti
grāmatā esot lakoniski un galvenokārt vēsta par to, vai cilvēkam
patīk vai nepatīk iecere. Tajos
nav izteikti papildinājumi vai
ieteikumi pieminekļa pilnveidošanai. Fonda locekļiem ļoti interesē
pilsētnieku viedoklis, tāpēc viņi
aicina jelgavniekus doties uz kultūras namu, apskatīt pieminekļa
maketu un izteikt pamatotu
vērtējumu gan par pieminekli,
gan par tā plānoto uzstādīšanas
vietu. «Vēlamies, lai plašāka sabiedrības daļa izvērtētu, vai tieši
šis tēlnieka veidotais puķu pušķis
būtu piemērotākā dāvana Norai

un vai Pils parks, kur plānots
izvietot lielo skulptūru, ir tas
piemērotākais. Jāatgādina, ka
tieši tur notikušas pirmās balles
un koncerti, kuros Nora uzstājusies,» tā M.Zustrupa.

Gaida priekšlikumus

Ņemot vērā to, ka fonds vēlas
uzzināt pēc iespējas vairāku iedzīvotāju domas, pilsētnieki savu
viedokli var paust, kā ierakstot
to viesu grāmatā, kas atrodas
kultūras namā, tā arī sūtot «Jelgavas Vēstnesim» e-pastu uz
adresi: redakcija@zi.jelgava.lv
vai aizpildot «Jelgavas Vēstnesī»
publicēto aptaujas anketu, kas
pēc tam jānogādā kultūras namā
un jāiemet tam paredzētā kastē.
Tā kultūras namā būs pieejama
no pirmdienas, 4. augusta. Iedzīvotāju viedokļi tiks gaidīti līdz pat
septembra beigām.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka skulptūru paredzēts veidot
akmens puķu buķetes formā.
Pieminekļa pamats būtu trīs
metrus augsts laukakmens, bet
simboliskie ziedi tajā veidoti no
Īrijas un citu zemju marmora
sarkanīgās un zaļganās krāsās.

Fonda priekšsēdētājs –
Viktors Lapčenoks

Līdz ar idejas īstenošanu par
pieminekli, kas veltīts estrādes
dziedātājai, pārmaiņas piedzīvojis
arī N.Bumbieres fonds. Proti, pavasarī ievēlēts jauns fonda priekšsēdētājs – ilggadējais mākslinieces
partneris un dzīvesbiedrs Viktors
Lapčenoks. Valdes sastāvā viņam
pievienojušies pazīstami Latvijas
dziedātāji, piemēram, Zigfrīds

Muktupāvels, Ojārs Grīnbergs
un arī jelgavnieki – aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics un daži Jelgavas uzņēmēji. Uzrunāta ir arī Margarita
Vilcāne, taču viņa patlaban atrodas Amerikā, tāpēc atbildi vēl
nav devusi. Fondam ir arī konsultanti, kas piekrituši dot padomus
pasākumu rīkošanā. Viņu vidū
ir arī maestro Raimonds Pauls,
Zigmārs Liepiņš un Mirdza Zīvere. «Viņi mums palīdzēs lielajos
pasākumos, ko esam ieplānojuši,»
tā M.Zustrupa.

Pārmaiņas gaidāmas
jauno talantu konkursos

Patlaban fonds pārskata savus
statūtus un grasās tajos iekļaut
dažus punktus, kas ļautu ne tikai
meklēt jaunos talantus, bet arī atbalstīt viņu izaugsmi, iespējams,
pat palīdzot izdot savu albumu, ja
jaunietis patiešām būs talantīgs
un ar vēlmi sevi pilnveidot.
Tuvākais fonda rīkotais notikums gaidāms jau 20. augustā,
kad Uzvaras parkā izskanēs
N.Bumbieres dziesmas un uzstāsies viesmākslinieki. M.Zustrupa
min – plānots, ka šis koncerts būs
kas līdzīgs 13. martā Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Aulā notikušajam, kurā vietas
trūkuma dēļ diemžēl visi gribētāji
neiekļuva. Viņa cer, ka Uzvaras
parkā vietas pietiks visiem.
Savukārt rudenī norisināsies
jauno solistu konkursa fināls,
kura pusfināls notika maija beigās. Tajā izvērtēs un noteiks tos
jauniešus, kuri uzstāsies koncertā
13. martā – N.Bumbieres dzimšanas dienā.

Pieminekli Norai Bumbierei varētu izvietot Pils parkā starp
celiņiem, kas ved no tuneļa un Driksas tilta.
Līdz šim fonds rīkoja konkursus, kuros varēja piedalīties arī dueti un ansambļi, taču nākamgad,
visticamāk, konkurss notiks solistiem, jo fonds pāries tikai uz jauno,
talantīgo solistu meklēšanu.
Fonda dibinātāja atzīst, ka

darba daudz, taču lielākā uzmanība pievērsta tieši piemineklim,
kas būs veltījums māksliniecei,
tieši tāpēc viņa lūdz iesaistīties
ikvienu jelgavnieku, lai kopīgais
risinājums patiesi priecētu pilsētniekus.

Aptaujas anketa
• Vai, jūsuprāt, Pils parks ir piemērota vieta Noras Bumbieres pieminekļa
izvietošanai?

• Ja nē, tad kur citur pilsētā jūs vēlētos redzēt šo pieminekli?

• Vai jums ir kādi ieteikumi, kā pilnveidot dziedātājas Noras Bumbieres
pieminekļa skici?

Paldies par atsaucību!
* Aptaujas anketa jānogādā Jelgavas kultūras namā un jāievieto tam
paredzētajā kastē 1. stāva foajē.

